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RESUMO 

 

O presente estudo parte do modo hermenêutico para delinear a atividade interpretativa mais 

aproximada de uma arte do que uma tarefa subsuntiva, ainda que o subjetivo preste contas ao 

intersubjetivo. Nesse intento, são recrutadas as noções de horizonte, tradução, tradição, 

compreensão, aplicação, na esteira do ensinamento de Gadamer capitaneada para o Direito 

brasileiro pela Crítica Hermenêutica do Direito construída por Lenio Streck. Desde este marco 

interpretativo, procede-se ao reconhecimento da importância das normas dispostas na 

Constituição da República e da relevância da jurisdição constitucional na manutenção de um 

Estado Democrático de Direito e no empenho da concretização de direitos. Em razão deste 

reconhecimento, há um deslocamento do foco da atenção da atividade legislativa para a 

atividade judiciária, não como excludente ou preferencial, mas como integrativa do modo de 

funcionamento do processo estatal para a resolução de conflitos. Com a atenção voltada para a 

formação da decisão judicial, o Código de Processo Civil buscou disciplinar o resultado da 

atividade dos tribunais e sua repercussão na orientação do sentido das normas, implicando a 

valorização da noção de precedente. A importação de técnicas e institutos estrangeiros 

reclama ajustes no sistema receptor, como acontece com qualquer tradução. Ao divisar as 

duas famílias jurídicas do mundo ocidental, mesmo com intento de aproximação, o conceito 

de precedente precisa ser revisitado. O código processual previu padrões decisórios de 

observância obrigatória. Na mesma linha e no mesmo intento, o código estabeleceu padrões 

de coerência e de integridade como vetores interpretativos a guiar a atividade jurisdicional. 

Um ordenamento coerente e íntegro constrange materialmente, por meio do debate de razões 

que se mostram vencedoras. Um precedente é um repositório de razões vencedoras. Mas não 

são razões perenes, pois sempre dispostas ao terreno da argumentação. No precedente como 

diálogo, o constrangimento material vence o formal: como razões postas em jogo, decresce de 

importância o estabelecimento de padrões decisórios obrigatórios. A concretização do sentido 

da norma não pode prescindir da faticidade e temporalidade jungidas ao momento da 

aplicação, justo por isso, a fixação do entendimento não pode se dar irremediavelmente pela 

decisão de Cortes de Interpretação, a impingir uma compreensão que vincula formalmente, 

por força de estrutura e autoridade.  O ajuste do sistema tem de se dar na prestação de contas 

devidas ao intersubjetivo, à partilha, aos consensos já obtidos no decorrer da prática 

judiciária, em suma, à tradição. Os precedentes estão integrados a esta maneira de 

funcionamento, porque ostentam a presunção de razões autênticas. Como um entendimento 

que não serve somente para um caso isolado, mas está integrado a uma cadeia de decisões, o 



 

precedente aponta para razões que se pretendem corretas. A integridade ressente da busca pela 

resposta adequada ao norte da Constituição.  

 

Palavras-chave: Hermenêutica. Precedentes. Coerência e Integridade. Superação. Resposta 

jurídica adequada. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This study starts from the hermeneutic way to delineate the movement of the interpretative 

activity integrated by the data of the temporality and facticity coming from the moment of the 

application. It follows, with the recognition of the importance of the rules set out in the 

Constitution of the Republic and the relevance of constitutional jurisdiction in the 

maintenance of a Democratic State of Law and, consequently, in the protection of 

fundamental rights. Even because of this recognition, there is a shifting of the focus of 

attention from legislative activity to judicial activity, logically not as excluding or 

preferential, but as integrating the mode of operation of the state process to resolve the issues 

that are submitted to it. With attention focused on the formation of the judicial decision, the 

Code of Civil Procedure sought to discipline the outcome of the activity of the courts and its 

repercussion in guiding the meaning of the norms. The import of foreign techniques and 

institutes need adjustments in the receiving system, just like any translation. With greater 

reason in taking care of different families of the western world, the approximation of systems 

common to common law and civil law. Well that's why the concept of precedent needs to be 

revisited. The procedural code provided for mandatory compliance standards. In this same 

line and in the same attempt the code established standards of coherence and integrity as 

interpretive vectors to guide the jurisdictional activity. A coherent and honest ordering, 

materially constrains, through the discussion of reasons that are winning. A precedent is a 

repository of winning reasons. But they are not perennial reasons, since they are always 

willing to argue. In the foregoing as dialogue the material constraint overcomes the formal: 

as reasons put at stake, the establishment of mandatory decision standards decreases of 

importance. The realization of the meaning of the norm can not dispense with the facticity and 

temporality junctured at the moment of the application, just so, the fixation of the 

understanding can not be irremediably by the decision of Courts of Interpretation, to foist an 

understanding that binds formally, by virtue of structure and authority. The adjustment of the 

system must take place in the rendering of accounts due to the intersubjective, the sharing, to 

the consensuses already obtained in the course of the judicial practice, in short, to the 

tradition. The precedents are integrated in this way of functioning, because they boast the 

presumption of authentic reasons. As an understanding that is not only useful for an isolated 

case, but is integrated into a chain of decisions, the precedent points to reasons that are 

intended to be correct. Integrity resents the quest for an adequate response to the north of the 

Constitution. 



 

 

Keywords: Hermeneutics. Precedents. Coherence and Consistency  Integrity. Overcoming. 

Adequate legal response. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 
Figura 1: Moeda da Justiça 

 
Fonte: Collezionando arte (2015). 

 

Em uma dada conferência na Universidade de Málaga, o González discorreu sobre a 

simbologia da justiça com a iconografia representativa de uma moeda em que o leão, por 

vezes, se fazia presente e, por vezes, não.  

Era o leão e não a espada que representava a força do direito. A moeda, como toda, 

tinha dois lados; mas, muitas vezes, apenas o lado em que não se notava a gravura do leão era 

precisamente o que recebia maior divulgação. Mas a quem ou a que interessava ocultar a 

força emblemática da justiça? 

A hermenêutica serve primordialmente a este fim: a revelar o que está oculto. A 

retomar um exame, com a força do novo, para no reencontro com a tradição buscar o vigor da 

temporalidade. Na sinceridade do questionamento achar a alegria do autêntico. 

Com esteio na hermenêutica de Gadamer, traduzida para o jurídico brasileiro por força 

do estudo de Lenio Streck, o estudo se ocupa da atividade interpretativa e, mais precisamente, 

do caminho da interpretação no âmbito do Direito. 

Neste passo, peço licença para que esta abordagem primeira seja apresentada segundo 

as fases do artista maior da cidade em que o trabalho foi, em parte, desenvolvido1. 

                                                
1 Estágio de doutoramento cumprido na Universidade de Málaga/UMA, na Espanha, sob a direção de José Calvo 
González, conforme a indicação do orientador no Brasil, Prof. Lenio Streck. 
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Figura 2: “Ciência e Caridade” 

 
Fonte: Picasso (1897). 

 

A tela acima reproduzida – “Ciência e Caridade” (1897) de Pablo Picasso (1881-1973) 

– integra a primeira fase da obra de Picasso, na qual, por influência do pai, diretor de arte, o 

artista estuda os mestres da época e se dedica a reproduzir as respectivas obras e a retratar a 

realidade: eis a fase do realismo. 

Aqui, quanto menos o artista se mostra, melhor, ou seja quanto mais o objeto for 

isento, depurado e destacado, melhor. O objeto do estudo é que ganha a maior importância. 

Muito se aproximando de uma fotografia. Tanto que houve quem buscasse reproduzir a cena 

em uma foto. 
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Figura 3: A criação da obra “Ciência e Caridade” 

 
Fonte: JPR (2017).  

 

Cabe trazer a discussão instaurada por Dworkin ao perquirir se a fotografia deve ou 

não ser considerada uma forma de arte, ante o questionamento do efetivo ou (in)significativo 

contributo do intérprete2. No embate entre os críticos, anota Dworkin, alguns períodos são 

mais associados do que outros com a intenção artística.  

De todo modo, no realismo, o objeto retratado ganha força frente ao intérprete, porque 

o intérprete a ele presta culto. 
 

Figura 4: “Interior com garota desenho” 

 
Fonte: Picasso (1935). 

 

 

                                                
2 DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2014. p. 51. 
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Mais tarde, Picasso funda o Cubismo, no qual se busca desconstruir geometricamente 

a imagem e, além disso, com destaque para a singularidade do artista, adicionar ao real novas 

possibilidades que ultrapassam a simples reprodução3. 

No cubismo, há um reforço no subjetivismo do artista (intérprete). Na sua intenção. 

Seu propósito é mais forte do que a coisa interpretada. Importa é como o intérprete enxerga a 

coisa, sua impressão, seu modo de ver, o resultado da expressão de sua pena. 

Então, no realismo, ressai a importância da coisa: quanto mais real, quanto mais 

identificada a coisa e menos o intérprete, maior êxito logrou aquela atividade4.  Por outro 

lado, no cubismo desponta a singularidade do artista como a nota de importância, em sua 

individualidade, em sua particularidade, em sua subjetividade. 

Neste modo, o sujeito faz seu o objeto, o sujeito se adona do objeto. 
 

Figura 5: “Cabeça de mulher” 

 
Fonte: Picasso (1939). 

 
De outra fase da vida do artista, tem-se a exposição “Juego de ojos. Colección” que 

aborda a representação da mirada na obra de Pablo Picasso: “Uma representação influenciada 

                                                
3 DIANA, Daniela. Pablo Picasso. 3 jul. 2018. TodaMatéria. Disponível em:  
https://www.todamateria.com.br/pablo-picasso/. Acesso em: 5 jan. 2019. 
4 DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2014. p. 73. 
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diretamente pela própria mirada que o artista dirige ao sujeito em cada uma de suas obras, e 

que permitirá seguir sua evolução estilística e técnica”5. 

 Aqui o artista se encontra com sua obra. O sujeito com o objeto: o intérprete com sua 

obra. Podemos extrair também daqui o encontro do subjetivo com o intersubjetivo: o 

intérprete e a tradição. E, ainda, no plano jurídico: o jurista com a tradição, com a prática 

jurídica consolidada e, mais precisamente, com o precedente. 

 É o ponto de equilíbrio atentado nesta imagem6 que anima o presente escrito na 

procura por uma decisão adequada: “A decisão jurídica está longe de descrever objetivamente 

ou prescrever subjetivamente”7.  

Convém invocar a ensinança de Gadamer de que a interpretação se dá quando o 

horizonte do intérprete se acha com o horizonte do texto. 
 

Figura 6: Interpretação: fusão de horizontes.  

 

 

 

Horizonte do intérprete        Horizonte do texto 
 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 

 

No entanto, no âmbito jurídico, o intérprete não se encontra com apenas um texto, mas 

com vários, constituindo a ideia de intertexto, que, como aponta González, aproxima-se da 

figura de um crucigrama branco, formado desde a Constituição. 

 

 
 

 

 

 

                                                
5 MUSEO PICASSO MALAGA. Juegos de Ojos. Colección. 2019. Disponível em: 
https://www.museopicassomalaga.org/prensa/juegos-de-ojos-coleccion. Acesso em: 10 jan. 2019. 
6 E a percepção do diálogo travado. 
7 STRECK, Lenio. Hermenêutica e Jurisdição: diálogos com Lenio Streck. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2017. p. 83. 
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Figura 7: Crucigrama em branco 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2019). 

 
Nesta configuração, o texto constitucional prevalece como referência e com ele devem 

estar concertados todos os outros que compõem o material jurídico e extrajurídico que 

informa a atividade interpretativa e, particularmente, no enfoque da prática jurídica, o ato 

consistente na decisão judicial. Dentro deste quadro, o precedente se mostra como um 

importante mecanismo disposto no ordenamento jurídico apto a auxiliar o intérprete na busca 

da melhor resposta que o Direito pode oferecer para solucionar as questões que demandam 

um posicionamento jurídico. 

Então, o enfrentamento do tema precedente parte da contextualização do seu ingresso 

no ordenamento como uma investida do legislador ordinário – premido por um acervo 

crescente de processos e por um trato desordenado do Direito jurisprudencial – para uma 

disciplina mais efetiva, mais segura e isonômica da atividade judiciária. 

Não obstante o intento, o conceito, os institutos e as técnicas transladadas reclamam o 

indispensável ajuste para que, no sistema receptor, alcancem o almejado desiderato. A 

tradição impõe este acertamento, mesmo por se considerar que se trata de famílias distintas do 

mundo ocidental. O sistema opera à maneira de tradução, a ressentir atenção ao caminho já 

percorrido, aos consensos já obtidos e ao atual estágio de desenvolvimento que encontramos 

por aqui. 

Paralelamente, na mesma intenção, o legislador ordinário assume como valor 

sistêmico o compromisso com a coerência e com a integridade a impingir ao operador do 

Direito uma prática jurídica alinhada à ideia de um ordenamento coeso, livre de contradições 

sem, contudo, descurar do cuidado diferenciado que se impõe nas infindas variáveis que uma 

sociedade de complexidade crescente traz consigo.     
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Apreciados os institutos no contexto do nosso sistema processual e delineada a noção 

do precedente, inafastável o retorno às colocações primeiras, do caminho da subjetividade e 

da intersubjetividade, do entendimento da prática jurídica, para, com apoio na Crítica 

Hermenêutica do Direito, buscar, em terreno brasileiro, uma atividade e uma reposta jurídicas 

que confortem a ânsia por uma prestação jurisdicional que consoe com a vivência em um 

Estado Democrático de Direito.  

Importa visitar os procedimentos encampados pelo legislador para a definição dos 

provimentos, vinculantes ou persuasivos, e do modo e grau de constrangimento dos 

respectivos provimentos encetados, que estão com a garantia da participação democrática dos 

implicados no processo ou em suas consequências. 

Importa também reposicionar o instituto do precedente como resultado da atividade 

judiciária como orientação: volitiva, intencional ou acidentariamente estabelecida; projetada 

ou reconhecida; vencível ou invencível em primeiro ou outro grau de jurisdição; como norma 

de observância obrigatória ou conteúdo material de argumentação das partes cuja apreciação 

pelo juiz se faz necessária por força da motivação das decisões.    

O enfrentamento da noção e do trato do precedente na busca de sua melhor aplicação 

para o bom funcionamento do sistema jurídico, no contexto da prática jurídica nacional, é o 

caminho que se tenciona percorrer.  

Assim, o primeiro capítulo se ocupa desde a Crítica Hermenêutica do Direito, a 

evidenciar o modo de abordagem do tema da pesquisa, invocando noções desenvolvidas no 

estudo hermenêutico como interpretação, tradução, subjetividade, intersubjetividade, 

linguagem para divisar a compreensão havida no seio das ciências humanas daquela 

alcançada no âmbito das ciências naturais. Destacada a complexidade de uma sociedade 

plúrima, é abordada a importância do sistema jurídico em sua função de orientar a 

convivência e resguardar os direitos em uma dada comunidade. 

No segundo capítulo, adentra-se a noção de precedente no contexto brasileiro e da 

reforma processual empreendida para fazer frente a um número crescente de demandas e a um 

trato jurisprudencial, por vezes, desenfreado. Ao mesmo tempo, a prática decisória deve 

resguardar uma gama de garantias afetas às partes e aos envolvidos em um processo 

democraticamente construído. Nesse intento, a origem histórica do precedente é considerada 

para um melhor posicionamento do instituto em sua migração para nosso sistema, ainda que 

se observe uma aproximação dos sistemas processuais modelares, de modo que ambos 

reclamam um esforço pela entrega de uma prestação jurídica consoante com o tempo razoável 

do processo e isonomia. 
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O terceiro capítulo, prosseguindo no tema do precedente já delineado, ingressa no 

exame das vias de solução encampadas pelo legislador ordinário, com o estabelecimento de 

vínculos formais ou materiais de coerção. Com a previsão de decisões de observância 

obrigatória por forma e hierarquia ou o ajustamento do sistema de modo substancial, pelos 

vetores da integridade e coerência a requerer um diálogo entre as decisões, mais propriamente 

entre o fundamento das decisões, a expungir do ordenamento incongruências e dissintonias. 

Assim, o posicionamento das Cortes Superiores tem sua função de destaque na centralidade 

da organização das decisões jurídicas, sem prescindir do diálogo travado com as instâncias 

inferiores. Nessa linha, aborda-se a aventada cisão dos tribunais em Cortes de entendimento 

versus Cortes de aplicação, discussão para a qual se resgata o estudo desenvolvido no 

primeiro capítulo acerca da noção hermenêutica de interpretação.  

Todas estas questões são desenvolvidas no intento da melhor resposta em Direito 

disponível, coartado o precedente a este empreendimento; porque, como uma decisão 

integrativa de uma história jurídica em desenvolvimento, por coerência, deve prestar contas 

ao melhor Direito já entregue; e, por integridade, ao melhor direito que se pode entregar. 
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2 DIREITO COMO CONCEITO INTERPRETATIVO. CRÍTICA HERMENÊUTICA 

DO DIREITO 

 

2.1 DIREITO. HERMENÊUTICA, INTERPRETAÇÃO, TRADUÇÃO, TEXTO, 

INTERTEXTUALIDADE 

 

O Direito é um conceito interpretativo, diz Dworkin, daí porque importa que a 

doutrina se ocupe da noção de interpretação8. A existência de conceitos abertos9, que invocam 

a atividade do intérprete para o estabelecimento do sentido do texto, abre caminho para a 

tarefa hermenêutica.  

A hermenêutica é a disciplina que se ocupa da compreensão de textos e, conforme 

Gadamer, mais se afigura uma arte do que um procedimento mecânico ou técnica volvida para 

este fim10. Aqui, o proceder se aparta da mera subsunção, com o saber categorizado, em 

conceitos havidos em escaninhos estanques.  

Neste passo introdutório, calha lembrar lição conhecida, mas de todo importante. 

Aliás, conhecida porque se faz importante, ao mínimo pertinente, a remeter a Hermes, na 

mitologia grega, um dos doze deuses do Olimpo. Era o Deus mensageiro, encarregado de 

transmitir aos mortais a vontade dos Deuses. Ninguém nunca ouviu o que Zeus – o Deus dos 

Deuses – dizia, mas todo mundo ouvia o que Hermes dizia que Zeus dizia. A voz de Hermes 

passou a ser a voz de Deus11. O intérprete ganha força. 

Podemos ver com Streck que o mito de Hermes nos dá lições:  
Chamamos a esse fenômeno de hermenêutica. Se tivéssemos acesso direto aos 
sentidos seríamos deuses. E Hermes teria sido desnecessário. Como não temos 
acesso direto às coisas e aos seus sentidos, temos de ‘nos contentar’ com o que 
sobra. E o que sobra? Sobra aquilo que conseguimos desvelar. Por isso a palavra 
grega Aletheia quer dizer desvelamento (a-letheim, onde o “a” é a antítese de velar; 
logo, des-velar, descobrir, descortinar)12.  
 

                                                
8 DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2014. p. 60. 
9 “Quanto mais aprendemos sobre o direito, mais nos convencemos de que nada importante sobre ele é 
totalmente incontestável” (Ibid., p. 13.) 
10 GADAMER, Hans Georg. Verdade e Método I. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 2002. p. 231.e p.262;  Id. Verdade 
e Método II. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2005. p. 389. 
11 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica. Livro-carta n. 1. São Leopoldo: Edição do autor, 
2017.  p. 3. 
12 Ibid., p. 3. 
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O ato de interpretação, do grego hermeneia, como acentua González, consiste na 

expressão do que permanece oculto e, em uma aproximação, se apresentará “como uma 

operação cognoscitiva baseada na ideia de conhecer como descobrir”13.  

Ocupa a hermenêutica, no entanto, uma função precípua, como acentua Stein, “vendo 

nela o órgão pelo qual o homem procura uma compreensão de si mesmo fora das ciências 

naturais, como um ser dotado de historicidade pela qual se prende e liberta, ao mesmo tempo, 

pelas instituições e nas instituições”14. 

Mais precisamente na tarefa de compreender textos, importa destacar a atividade 

interpretativa, porque na doutrina gadameriana compreender e interpretar são uma e a mesma 

coisa. O autor compara a interpretação ao trabalho levado a ombros pelo tradutor.  Ele que 

está, que vive em uma língua, recebe o texto em outra e o converte para a sua (ou o caminho 

inverso, recebe o texto na língua mãe e o transpõe para a alienígena15). O tradutor recebe a 

palavra expressada (texto) e por ela tem acesso à ideia gerada na língua de origem. Focado na 

ideia, apreendida16, expressa-a na língua receptora. A junção se dá onde se encontram 

equivalentes. Entrementes, os termos nem sempre coincidem, de maneira que situado e 

entronizado na língua receptora, importa nela buscar as condições (palavras) com as 

possibilidades e limitações que lhe são próprias e que lhe fixam o contorno. O sistema 

receptor não coincide com o sistema original e, muitas vezes, ressente de adaptações e 

ajustamentos para que a ideia inicial seja preservada pelo menos em um núcleo mínimo.   

Gadamer refere que tradução e traição têm as mesmas raízes etimológicas: enquanto 

trair vem do latim tradicione a indicar entrega, como transmitir em sentido pejorativo, 

tradução decorre do latim trans também a indicar entrega, transmitir; mas está ligado à 

interpretação, uma interpretação que tenta uma aproximação, mas não alcança a coincidência. 

Traduzir, diz González, aparece como uma experiência cuja natureza transcende a 

simétrica justaposição entre original e cópia. O autor remete à obra de Milan Kundera, da qual 

se recolhe que se nenhuma palavra tem um equivalente absoluto em outra língua, daí porque o 

tradutor tem de inventar o modo mais adequado para transladar seu sentido: seria mediante 

uma perífrase? Ou acrescentando um adjetivo? Ou valendo-se de um neologismo? Nessa 

                                                
13 GONZÁLEZ, José Calvo. Comunidad Jurídica y Experiencia Interpretativa: Un modelo de juego 
intertextual para el Derecho. Barcelona: Editorial Ariel, 1992. p.15. 
14 STEIN, Ernildo. História e Ideologia. Porto Alegre: Movimento, 1981. p. 62. 
15 O tradutor é alguém que tem duas casas.  
16 Essa ideia é interiorizada, trabalhada, apropriada. O intérprete dela se adona, faz sua; e ele a transforma, para 
que se torne apta à língua receptora.     
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linha, a fidelidade de uma tradução não é algo mecânico, mas exige imaginação e criatividade. 

A fidelidade na tradução é uma arte, eis como conclui o autor francês17.  

Há, pois, sempre um espaço de liberdade, um momento em que é possível criar, na 

hermenêutica, na tradução, na interpretação. Essa noção leva José Saramago a sublinhar: “Os 

autores escrevem as suas respectivas literaturas nacionais, mas a literatura mundial é obra dos 

tradutores”.  

A tradução é, pois, o encontro, a fusão de horizontes entre a língua em que o texto é 

produzido e a língua na qual ele é recepcionado. Importa frisar que o trabalho do tradutor está 

desde sempre cerceado (constrangido) pelo horizonte traçado pela língua na qual está contido. 

Se esbordar este contorno, a tradução não servirá ao seu intento, não será inteligível aos que 

se submetem àquela convenção linguística. 

O mesmo processo se verifica com a elaboração de um texto qualquer. O autor, aquele 

que desenvolveu o escrito, primeiro o idealizou e, depois, converteu-o em linguagem. 

Qualquer texto que é lido expressa ideia concebida e comunicada por seu autor. A ideia vem 

formalizada – ganha forma – no texto. O autor serviu-se dos meios que dispunha – ou da 

linguagem que o permite e conduz – para externar o seu pensamento. A ideia, gerada pelo 

autor, sofre as influências de seu horizonte18, sua visão de mundo, sua ideologia, seus 

conhecimentos, seus pré-juízos. Em suma, o texto a ser produzido está jungido ao horizonte 

(momento, viver, pensar) do autor19. O texto está posto e a ele se dirige o intérprete.  O 

intérprete parte do texto. O texto é a via de acesso do intérprete em direção à ideia gerada pelo 

autor. 

Assim como na tradução, a ideia transmitida de uma língua para outra necessariamente 

perpassa pelo tradutor, como se fosse uma ponte20. Na interpretação, a ideia do autor 

necessariamente perpassa pelo texto, suportando, pois, seus contornos, possibilidades e 

limitações, servindo de filtro e condensando a ideia nestas condições. Pois bem, o leitor, que 

já tem seu entendimento delineado por seu existencial (suas convicções, pré-juízos, pré-

concepções, visão de mundo etc) vai ao texto com seu arsenal e dele extrai o que seu 

horizonte possibilita. Irrecusável aqui também, a fusão de horizontes entre o autor do texto – 

melhor dizendo, o texto do autor – e o leitor do mesmo texto (intérprete).  
                                                
17 GONZÁLEZ, José Calvo. Derecho y narración: Materiales para una teoría crítica narrativista del Derecho. 
Barcelona: Editorial Ariel, 1996. p. 111.  
18 Na doutrina gadameriana, o horizonte não é fixo, imutável, fronteira rígida, mas é algo que se modifica ao 
longo do trajeto percorrido: o horizonte caminha com o andante. 
19 Impende anotar que o texto já é um modo intersubjetivo, pois trata-se de uma convenção. Ou seja, a ideia (o 
pensamento enquanto subjetivo), ao ser construída ou projetada o texto já sofreu a influência do intersubjetivo.  
20 Na relação autor-leitor, o texto serve de ponte; já na relação texto-texto, é o intérprete que serve de ponte, 
como, por exemplo, tradução: texto(original)-texto(traduzido); ou jurídico: texto( legal)-texto(norma).  
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No direito: a interpretação jurídica se dá quando o jurista (como intérprete, com seu 

horizonte de entendimento já entranhado pela pré-compreensão) se confronta com o texto 

legal (com o seu horizonte textual, com as possibilidades e restrições ali existentes)21. De um 

lance já se antevê que o texto legal não coincide com a norma que dele emana.       

Aqui, vale a ressalva: no caso de texto escrito, uma vez posto, não se há de indagar 

elementos outros acerca do autor senão aqueles já transmitidos ao texto. O texto fora entregue 

pelo autor em um determinado momento, sob determinado horizonte que não precisa ser 

atualizado: o texto se aparta de seu criador. Nessa linha, não se vai perguntar qual o intento do 

autor. Os dados são aqueles consignados no texto. O texto, como dado, como evento, como 

fato que é, já está entregue.  

Em igual entendimento, no âmbito jurídico, Dworkin rechaça a investigação pelo 

intérprete quanto ao intento dos legisladores para a resolução dos casos em que não se apurar 

facilmente a regra a ser aplicada.  A melhor solução para o desate do caso concreto, quando 

dúbia ou plurívoca a orientação normativa, não passa pelo exame da intenção dos legisladores 

na feitura do arcabouço legal; muito menos por qual seria a intenção deles caso pudessem 

prever o caso que se apresenta, mesmo considerando os casos similares ou próximos para os 

quais já há solução normativa adequada. A solução deve ser buscada, rectius, reconhecida, 

pelo intérprete desde os princípios já residentes no ordenamento como um todo. 

Mesmo em uma interpretação histórica, a fim de se apurar o sentido do texto situando-

o na época que fora escrito, importa ver com Gadamer, que cumpriria ao intérprete tomar o 

lugar não do autor originário, mas, sim, do leitor originário vez que “as tendências de sentido 

de um texto ultrapassam o que o autor podia ter em mente. Ainda assim, a tarefa de 

compreender se orienta em primeiro lugar no sentido do próprio texto”22. A interpretação com 

o retorno ao leitor originário – ainda que intente depurar o sentido do texto, conduzindo a uma 

interpretação histórica, restrita ao momento em que fora escrito – implica a indevida 

subtração da temporalidade do intérprete, deslocando-o de seu estágio atual (de seu horizonte 

atualizado) para um ponto qualquer no tempo (no caso, contemporâneo ao texto), em prejuízo 

ao entendimento mais consentâneo com a realidade presente. Por isso, acentua Gadamer que a 

compreensão não é a mera repetição de algo passado, mas participação em um sentido 

presente23. Não há ganho em se retroceder ao momento da feitura do texto subtraindo-se todo 

                                                
21 Como se verá, no campo jurídico este encontro não se dá em suspenso, mas está imbricado com os dados 
fáticos recolhidos do âmbito de aplicação da norma, ou seja, a compreensão é alcançada no mesmo momento e 
movimento da aplicação.    
22 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 2002.p. 485. 
23 Ibid., p. 508 - 510. 
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o interregno situado entre o texto e o intérprete. Neste sentido, a temporalidade está com o 

intérprete: a interpretação pende para o tempo presente.  

A compreensão pode ser considerada como uma segunda criação, como reprodução da 

produção original, mas a atividade hermenêutica não deve buscá-la com a reconstrução ou 

resgate do original, porque tal proceder não dissentiria da transmissão de um sentido morto, 

como adverte Gadamer, vez que a mera retomada do contexto originário não permite um 

encontro vital, mas, sim, fictício, forjado, imaginativo24. O sentido de um texto sempre supera 

o seu autor de modo que a compreensão constitui processo produtivo e não reprodutivo, e 

justamente porque o sentido do enunciado se distancia daquele que enuncia é que o leitor 

pode defender a sua própria pretensão de verdade daquilo que por ele fora compreendido25. 

Em igual norte, Stein descreve que o acontecer do texto e o acontecer do homem se 

encontram sustentados por uma mesma tradição; contudo, por um horizonte temporal distinto, 

pelo que descabida a indústria do leitor em colocar-se na situação do autor do texto, buscando, 

nesta empatia, uma coincidência com a experiência que produziu a obra. Importa, pois, 

manter a tensão entre os distintos lugares ocupados na tradição pelo intérprete e pelo texto: “É 

preciso compreender o texto como outro e estranho e, contudo, como familiar. Estranho, 

porque de outra época. Familiar, porque parte da tradição em que se situa o intérprete”26. 

A assimilação do texto como fusão de horizontes mais se verifica no mundo jurídico, 

no qual a leitura não trata de uma reminiscência histórica, mas de um texto que pretende 

normar: fixar contornos para o agir atual. Impende que esta “ordem” seja observada conforme 

o seu sentido e não simples leitura do texto legal, a demonstrar que o texto não é “um objeto 

dado, mas uma fase na realização de um processo de entendimento”27. 

Um aponte se faz necessário. Além da noção da interpretação como encontro do texto 

com seu leitor, importa considerar a noção de intertextualidade trazida por González, a 

perceber uma dinamização da estrutura de produção (texto) e recepção (leitor) de maneira a 

reconhecer um processo histórico concreto, com a dialogicidade (reações e relações) de vários 

elementos estruturais, como cruzamento, inclusive, de várias superfícies textuais.  

Nesse viés, não se trata de um encontro isolado entre o leitor e um texto, nem da 

consideração apenas do contexto, mas da percepção do diálogo intertextual como marco de 

relações entre dois ou mais textos, tal qual colcha de retalhos a ser costurada pela linha da 

                                                
24 Ibid., p. 234-235. 
25 Ibid. 
26 STEIN, Ernildo. Op. cit., p. 32. 
27 GADAMER, Hans-Gerog. Verdade e Método II. Petrópolis: Vozes, 2005. p. 398. 
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interpretação28.  Estabelecida esta premissa, o autor reconheceu a proximidade havida entre o 

espaço intertextual que serve de campo da interpretação jurídica e o jogo de palavras 

cruzadas:  
desde ciertos parâmetros o reglas procedimentales que actuan a modo de 
coordenadas de um diagrama se movilizan lós elementos textuales resultando a 
través de sucessivos entrecuzamientos verticales e horizontales lãs possibles 
“concreciones” interpretativas y las parcelas “nulas”. Por tanto, em una 
estructura, organizacion y combinatória ideacional sejante e próxima a La de um 
crucigrama blanco29.  
 

A metáfora30 se mostra importante porque evidencia que, na interpretação, o intérprete 

não se acha com um só texto, mas com vários. Essa interação precisa ser considerada, máxime 

em se tratando de um texto jurídico, em que uma lei não consiste de um caso isolado, mas ao 

reverso, reside no bojo de determinado ordenamento jurídico, convivendo com regras de 

competências e calibres variados: leis, leis complementares, leis federais, estaduais e 

municipais, regulamentos, enfim, todo um conjunto organizado a partir da configuração 

estabelecida na Constituição da República.       

 

2.1.1 Hermenêutica.Temporalidade, ser, compreensão 

 

Destaca-se, na interpretação, algo que não pode ser descurado: o vetor tempo. 

Nomeadamente, em se cuidando de Direito, na esteira da lição gadameriana a reivindicar para 

as ciências do espírito um proceder distinto daquele observado para as ciências da natureza: 

“Diferentemente da natureza, a história inclui o momento do tempo”31. 

Heidegger, em sua obra reitora “Ser e Tempo”, vem justamente afirmar que a 

temporalidade não pode ser deslembrada sob pena de não se ter uma visão satisfatória do 

fenômeno que se desenvolve. Conclui que ser é tempo. O ser provém dos entes e, quando não 

se o percebe, afasta-se a temporalidade. Assim, a filosofia tradicional – ou a metafísica – não 

se atentou para o ser, mas “focalizou os entes à custa do Ser”32. 

Gadamer historia que o termo grego para ser é ousia e “visa em verdade à posse do 

camponês, à sua propriedade presente, a tudo aquilo que está disponível para o camponês em 

                                                
28 GONZÁLEZ, José Calvo. Op. cit., p. 30. 
29 GONZÁLEZ, José Calvo. Op. cit., p. 62. 
30 A mesma imagem de palavras cruzadas (crossword puzzle) foi invocada por Haack (HAACK, Susan. Proof, 
Probability, and Statistics: The danger of DElusive Exactness. La prueba en el processo. Barcelona, p.497-521, 
2018. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3287440. Acesso em: 10 jan. 2019. 
p. 503).  
31 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I. Petrópolis: Vozes, 2002. p. 285. 
32 INWOOD, Michael. Dicionário Heidegger. Rio de Janeiro: Ed. Jorge Zahar, 2002. 
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seu trabalho e em sua economia doméstica”, para, então, rematar que “aprendemos a ver com 

Heidegger que ousia designa presença e encerra um sentido temporal”33.  

Ao focalizarmos a atenção apenas nos entes, nós subtraímos indevidamente a 

temporalidade. Nós lidamos apenas com a essência, com a substância, entificando e 

estratificando inclusive o ser. Ao se subtrair a temporalidade, incorremos no erro de apartar a 

evolução e as próprias relações entre os entes. 

Todo sentido do ser só se torna compreensível e demonstrável a partir da 

temporalidade e historicidade da pré-sença, refere Gadamer, apontando o tempo como 

horizonte do ser e ressaltando a importância que o problema da história ocupa no campo da 

ontologia fundamental34. 

A interrogação hedeggeriana parte do homem em busca do ser, do elemento humano 

que compreende o ser, denominado Dasein, conforme expressa Stein ao assinalar:  
O fato de eu me compreender em meu ser é a primeira e originária abertura da qual 
deve partir toda a teoria sobre o ser. [...] Basta explicitar minha existência concreta 
onde, desde que sou, acontece compreensão de ser. Meu fato de ser homem repousa 
nesta compreensão de ser. Essa é desenvolvida na ontologia hermenêutica35. 
 

A analítica existencial, assevera Stein, busca explicitar a questão do homem não como 

um ente em meio a outros entes, mas em uma atividade hermenêutica em que se persegue a 

exploração do sentido do ser36.  

Dessarte, importa considerarmos este elemento humano (Dasein) que se relaciona com 

o ser, e que pode desvelar (desocultar) a diferença havida entre ente e ser.  A esta diferença, 

que põe a lume a diversidade entre o conhecer ôntico e ontológico, denomina-se diferença 

ontológica e está a revelar o sentido do ser, que não pode ser apreendido se o questionamento 

quedar restrito ao orbe dos entes.  

A ontologia, neste rumo, coincide com a fenomenologia e se ocupa em desvelar o que 

está velado. “O velado é o ser. O que vela é o Ente. O que se fala é o ente. O que está entre as 

linhas do que se fala é o ser. [...] a parte, os objetos, os entes com que nós nos encontramos no 

dia a dia, remetem a alguma coisa que é o total, no qual nós compreendemos estes entes”37.  

Há uma espécie de metonímia em “que estes entes que nós experimentamos empiricamente 

encobrem este todo; mas, sem este todo, estes entes não seriam cognoscíveis. Nós podíamos 

                                                
33 GADAMER, Hans-Georg.  Hermenêutica em Retrospectiva. Petrópolis: Vozes, 2007. p. 63. 
34 Id., Verdade e Método I. Petrópolis: Vozes, 2002. p. 343- 344. 
35 STEIN, Ernildo. Uma breve introdução à filosofia. Ijuí: Unijuí, 2005. p. 89.  
36 Ibid., p. 189. 
37 Id. Epistemologia e Crítica da Modernidade. Injuí: Unijuí, 1991. p. 63-65. 
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dizer que o todo que se esconde na parte, o ser que se esconde no Ente, não se enuncia 

propriamente no ente”38.  

A fenomenologia, descreve Inwood, não atenta para os entes em si, mas para aspectos 

do ser dos entes – “aspectos que embora normalmente se mostrem de forma implícita e ‘não-

tematizada’, podem chegar a mostrar-se tematicamente. [...] A fenomenologia só é necessária 

porque alguns dos temas, especialmente o próprio ser, estão velados”39.  

Afirma Stein que, na persecução do ser, a metafísica caminhava na ideia de ente e 

precisamente “na compreensão do ser é que algo se anuncia como algo de novo. É o método 

hermenêutico, enquanto hermenêutico existencial, pretende exatamente trazer este novo. Mas 

este novo depende do fato de o homem existir”40. 

Nesta busca pelo ser, perceptível pelo homem, cumpre destacar a limitação necessária 

advinda do vetor tempo e da historicidade que lhe segue, como aliança Gadamer: “O que 

significa ser deverá ser determinado a partir do horizonte do tempo. A tese de Heidegger era: 

o próprio ser é tempo. [...] A fenomenologia hermenêutica de Heidegger e a análise da 

historicidade da pré-sença buscavam uma renovação geral da questão do ser”41. 

Cumpre destacar o estreito liame entre o ser e a compreensão: “Compreender é a 

forma originária de realização da pré-sença, que é ser-no-mundo, ou seja, a compreensão é o 

modo de ser da pré-sença, na medida em que é poder-ser e ‘possibilidade’”. Heidegger 

“revelou o caráter de projeto que reveste toda compreensão e pensou a própria compreensão 

como o movimento de transcendência, da ascensão acima do ente”; enfim, a compreensão 

como “o caráter ontológico original da própria vida humana”42, convertendo tal conceito em 

um existencial, ou seja, em uma determinação básica categorial da pré-sença  humana43. 

Dessome-se que a compreensão se dá, historicamente, no modo de ser que está ligado 

ao elemento humano que o reconhece. Stein ressalta que a diferença ontológica está atrelada à 

própria existência e que o ser-aí “é o nome para o homem enquanto abertura originária para a 

compreensão do Ser”.44 Adiante, prossegue: “O ser, para Heidegger, é aquele espaço, abertura 

ou clareira, em que acontece qualquer ente. Ele se abre como tempo. As expressões usadas 

                                                
38 Id. Epistemologia e Crítica da Modernidade. Injuí: Unijuí, 1991. p. 63-65. 
39 INWOOD, Michael. Op.cit., p. 66. 
40 STEIN, Ernildo. Op. cit., p. 65. 
41 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I. Petrópolis: Vozes, 2002.  p. 345-346. 
42 Ibid., p. 347-348. 
43 Id., Verdade e Método II.  Petrópolis, Vozes, 2005, p. 382. 
44 STEIN, Ernildo. Uma breve introdução à filosofia. Ijuí: Unijuí, 2005. p. 89. 
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pelo filósofo para dizer o ser revelam que ele é o acontecer de uma clareira, em que se dá o 

desvelamento de todo ente”45.  

O ser tem estreita relação com o tempo humano, leia-se, finitude, historiciedade, 

mundo vivido.   

Gadamer sublinha que “a compreensão deve ser entendida como um ato de existência 

e é, portanto, um pro-jeto lançado”46.  

Desse modo, a compreensão, aliançada ao ser, não se dá nos moldes de uma sequência 

ou proceder subsuntivo, no qual se tem categorização, classificação e conceituação prévia, 

encadeada de forma a conduzir o raciocínio de uma premissa geral a uma conclusão particular 

– até porque “conceitos e questões não devem ser arquivados em escaninhos”47 – mas no 

interior de processo hermenêutico, circular de entendimento, no qual o intérprete está 

inserido, pois integra também ele o mundo que procura interpretar. Necessário tomar 

consciência do entorno, do circundante, para, então, volver o sentido na direção apropriada do 

questionamento e da apreensão e entendimento.  

 

2.1.2 Texto. Resposta a uma pergunta. Circularidade 

 

No caminhar interpretativo, todo texto tem de ser visto como resposta a uma pergunta, 

sustenta Gadamer. Isso porque todo enunciado tem uma intenção de sentido que se vai 

moldando, confirmando ou não no decorrer da atividade interpretativa, porquanto diante de 

qualquer texto nos deparamos com determinada expectativa de sentido imediato. Por isso, 

continua o autor, o intérprete realiza sempre um projetar, prelineando um sentido do todo que 

se vai revisando a cada passo que se dê no caminho do entendimento48.  

O mesmo proceder vem descrito por Stein: “Ao abordar um objeto, nas ciências do 

espírito, projetamos um sentido global implícito, que poderá ser confirmado à medida que 

progredimos na análise das partes. Isto é compreender”49. 

A compreensão se dá neste movimento do constante reprojetar, em que conceitos 

prévios dão lugar a outros mais adequados que só podem ser confirmados nas coisas elas 

mesmas, constituindo esta a tarefa da compreensão.  Para que alcance seu desiderato importa 

que as opiniões prévias não sejam arbitrárias, mas sejam submetidas à análise quanto a sua 

                                                
45 Ibid., p. 96.  
46 GADAMER, Hans-Georg. O problema da consciência histórica. Rio de Janeiro: Editora FGV,2006. p. 57. 
47 INWOOD, Michael. Op. cit., p. 177. 
48 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 2005. p. 430 e p. 356. 
49 STEIN, Ernildo. História e Ideologia. Porto Alegre: Movimento, 1981. p. 25. 
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legitimidade, ou seja, origem e validez, para que subsistam desde que observada a sua 

atualidade e pertinência.  

González destaca que é preciso resguardar um equilíbrio entre o texto e o leitor, 

observando-se os dois lados da relação:  
el efecto como sentido condiconado por el texto y la recepción como sentido 
condicionado por el destinatário. Efectivamente, para Jaus, “el lector empieza a 
entender la obra nueva o extranjera en la medida em que, recibiendo las 
orientaciones previas que acompanan el texto, construye el horizonte de 
expectativas intraliterário”, pero dado que su comportamiento respecto al texto es 
siempre a la vez receptivo y activo, para convertir em significado actual el sentido 
potencial de la obra, el lector introduce em el marco de referencia de aquellas 
orientaciones previas de la recepción también su “comprensión prévia del mundo”, 
su ideologia diríamos, su horizonte de expectativas extraliterario, el cual “incluye 
sus expectativas concretas procedentes del horizonte de sus intereses, deseos, 
necessidades y experiências, condicionado por las circunstancias sociales, las 
específicas de cada estrato social y tambien las biográficas”, además de las 
experiências literárias que hayan podido ya penetrarlo50.  

 

Segundo a ensinança gadameriana, quando se empreende uma leitura, não se faz 

necessário apartar todas as opiniões prévias sobre seu conteúdo, mas exige-se uma abertura 

para a opinião do texto. Assim, “a tarefa hermenêutica se converte por si mesma num 

questionamento pautado na coisa em questão”, permanecendo o texto como referencial.  

Neste intento, “O que importa é dar-se conta dos próprios pressupostos, a fim de que o 

próprio texto possa apresentar-se em sua alteridade, podendo, assim, confrontar sua verdade 

com as opiniões prévias pessoais”51.  

Como já declinado, a compreensão principia com uma pergunta e “o sentido da 

pergunta é, pois, a única direção que a resposta pode adotar se quiser ter sentido e ser 

pertinente”52. Nessa indústria, impõe-se ao intérprete a tarefa de empreender um diálogo com 

o texto de maneira que o transmitido de forma literária seja reconduzido ao presente e 

vivificado no processo do diálogo, que supõe relação de pergunta e resposta53. 

No caminho, já se está mais perto do acerto; a esperança e o projeto vão sendo 

paulatinamente substituídos ou ajustados pela experiência, pela resposta da vida à expectativa, 

e já estamos mais próximos do que dá certo. Isso é aprendizagem. A experiência aos poucos 

se adona da esperança54 e ajusta o projeto. 

Grondin escreve que, para Heidegger, interpretar textos de maneira correta “exige que 

primeiro se torne transparente a própria situação hermenêutica, para que o estranho ou 

                                                
50 GONZALEZ, Calvo, Comunidade Jurídica y experiência Interpretativa, p. 33 
51 GADAMER, Hans-Georg.  Op. cit., p. 358. 
52 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I . 7. ed. Petrópolis; Vozes, 2005, p. 473. 
53 Ibid., p. 481. 
54 A esperança é uma sana tensión. 
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diferente do texto possa fazer-se valer antes de tudo, isto é, sem que os nossos preconceitos 

não esclarecidos exerçam aí sua desapercebida dominação e assim escondam o específico do 

texto”55. O esforço crítico por autocompreensão faz evidenciar o círculo hermenêutico havido 

entre a interpretação e a compreensão, melhor dizendo, entre cada interpretação e “as pré-

compreensões que a alimentam, mas esta circularidade pertence propriamente à ontologia ou 

imutável estrutura de cuidado e, dessa forma, à pré-estrutura do Ser-aí”56.   

Partindo de um texto, o seu sentido não é unívoco, mas comporta possibilidades 

várias. Daí a importância fulcral de bem dirigir o questionamento para o qual ele é a resposta, 

e, com isso, delinear o rumo do aprendizado. Conforme Gadamer, perguntar é experimentar 

possibilidades. Um texto tem de ser apreendido em seu contexto, em sua moldura adequada: 

“Uma palavra só pode ser compreendida plenamente a partir da frase inteira e esta somente a 

partir do contexto do texto inteiro e até da totalidade da literatura transmitida”57.  

Um texto sem contexto pode servir a pretexto de fraude, a conduzir a uma conclusão 

inautêntica, direcionada, por vezes intencionalmente, a um resultado sabidamente equívoco. O 

sentido hermenêutico se mostra nesta análise onde a noção do todo interage com a das partes, 

de modo que “todos os aspectos individuais de um texto devem ser compreendidos a partir do 

contextus, do conjunto, e a partir do sentido unitário para o qual o todo está orientado”58.  

Sobre esta circularidade, importa destacar a seguinte descrição de Stein: 
na medida em que nosso projeto pessoal lança suas primeiras luzes sobre as partes 
do texto que vamos interpretando e que assim se tornam compreensíveis, nosso 
projeto pessoal, constituído de uma espécie de pré-compreensão do texto terá de ser 
reformulado. [...] Na medida em que o texto é interpretado em suas partes, estas 
mostrarão até que ponto o projeto global era fruto de circunstâncias e por isso 
arbitrário em maior ou menor dimensão. As partes do texto compreendidas refazem 
e corrigem continuamente o projeto global, projeto que nos levou e possibilitou a 
primeira abordagem do texto. O todo permite acesso às partes e as partes refazem e 
permitem a compreensão do todo. O todo é  sentido aproximativo que projetamos 
sobre o texto e que nos abre o texto. As partes corrigem o sentido no que foi 
projeção subjetiva. Essa relação entre o todo e as partes não é uma dialética abstrata. 
Ela é condição concreta em que o homem se movimenta no mundo das ciências 
históricas59.  

 

Esse diálogo se dá no âmbito e no movimento de um círculo hermenêutico, no qual o 

sentido já vem antecipado. Compreender demanda um movimento circular observado na 

inter-relação do todo com as partes “já que o todo a partir do qual se deve compreender o 

                                                
55 GRONDIN, Jean.  Introdução à Hermenêutica Filosófica. São Leopoldo: Editora Unisinos, 1999. p. 166. 
56 Ibid., p.166. 
57 Ibid., p. 489 e p. 312. 
58 Ibid., p. 68 e p. 243. 
59 STEIN, Ernildo. História e Ideologia. Porto Alegre: Movimento, 1981. p. 32. 
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individual, não pode ser dado antes do individual”.  Este círculo vem sempre ampliado, pois o 

todo reclama a atualização dos textos que lhe sobrevêm60.  

Para nosso estudo, importa ver com Grondin que o círculo hermenêutico é uma norma 

de coerência, na qual o particular deve ser visto em conexão com o todo ao qual está 

engendrado61. 

Além da movimentação que oscila entre as partes e o todo, Gadamer reconhece um 

movimento circular havido entre o intérprete e o seu texto, justificando que o intérprete 

participa da vida que interpreta62. Na mesma dicção, Stein assinala um círculo da 

compreensão resultante “do fato de, nas ciências do espírito, o homem estar sempre implicado 

em seu objeto e projetar o horizonte de sua subjetividade como âmbito da compreensão”63. 

Conforme a lição gadameriana, o círculo hermenêutico permite um conhecimento 

mais originário ao trazer a lume subjetivismos de outro modo imperceptíveis, com isso 

depurando a interpretação que passa a guiar-se pela própria coisa64.   

A esta receptividade – abertura (sensibilidade) em razão da coisa mesma ou do texto 

interpretado – Streck faz alusão quando discorre que “aquele que pretende compreender um 

texto tem que estar, em princípio, disposto a que o texto lhe diga algo”, posição que não 

coincide com neutralidade ou autocancelamento65, até porque “a descrição heideggeriana 

desse círculo mostra que a compreensão do texto se encontra constantemente determinada 

pelo movimento de concepção prévia da pré-compreensão”.  O círculo não é objetivo nem 

subjetivo, mas descreve  
a compreensão como o jogo no qual se dá o intercâmbio entre o movimento da 
tradição e o movimento do intérprete. A antecipação de sentido, que guia a nossa 
compreensão de um texto, não é ato da subjetividade, já que se determina a partir da 
comunhão que nos une com a tradição66. 
  

Conforme assinala Grondin, a hermenêutica não se entrega ingênua à sedução de 

sentido imediato. “Inicialmente ela se deixa ensinar pela hermenêutica da suspeita e assume, 

enquanto a mesma é constatável, a sua destruição das ilusões da falsa consciência”. Assim, 

prossegue, a consciência libertada de suas ilusões anseia por orientação “voltando-se às 

possibilidades desveladoras de sentido das pretensões de verdade”67. 

                                                
60 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I , Petrópolis: Vozes, 2005. p. 261-263. 
61 GRONDIN, Jean. Introdução à Hermenêutica Filosófica. São Leopoldo: Unisinos, 1999.  p. 135. 
62 GADAMER, Hans-Georg. Hermenêutica em Retrospectiva: a virada Hermenêutica. Petrópolis: Vozes, 
2007.p. 166. 
63 STEIN, Ernildo. História e Ideologia. Porto Alegre: Movimento, 1981. p. 25. 
64 GADAMER, Hans-Georg. Op. cit., p. 355. 
65 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) crise. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 205. 
66 GADAMER, Hans-Georg. Op. cit., p. 388. 
67 GRONDIN, Jean. Op. cit., p. 24. 
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A essência da interrogação, assinala Gadamer, é manter as possibilidades de 

sobreaviso: quando no desenrolar da atividade interpretativa uma de nossas convicções se 

torna problemática, ela cai no vazio e a “verdade” que a denuncia toma o lugar dela68. 

Por meio do círculo hermenêutico, aponta Streck, “faz-se a distinção entre pré-juízos 

verdadeiros e falsos, a partir de um retorno contínuo ao projeto prévio de compreensão, que 

tem na pré-compreensão a sua condição de possibilidade. O intérprete deve colocar em 

discussão os seus pré-juízos, isto é os juízos prévios que ele tinha sobre a coisa antes de com 

ela se confrontar”69. 

Não é preciso sair do círculo, mas nele ingressar de maneira adequada, pontua 

Grondin, em um movimento reflexivo que possa evidenciar a estrutura pessoal e possibilitar o 

diálogo com as coisas e com o pensamento alheio. A pré-estrutura deve ser trazida para o 

ponto de partida da interpretação70.  

 

2.1.3. Subjetividade. Intersubjetividade 

 

Na interpretação de um texto, importa a subjetividade do intérprete – entenda-se que a 

subjetividade do intérprete importa em um primeiro passo, fixando-lhe os contornos do 

horizonte, porque, desde o início, ressalta-se, o lugar cimeiro que a pré-compreensão ocupa 

entre as condições hermenêuticas. 

A subjetividade, que está atrelada ao intérprete já vem eivada de um sentido que já se 

coloca, que faz parte de um comum, que já está na mesa da partilha da tradição, e que 

constitui a pré-compreensão. Assim, a subjetividade já vem, de certo modo, animada e 

constrangida pela pré-compreensão e, quando ela não observa estes limites ou parâmetros, em 

um segundo passo irá sofrer, de outro modo, a mesma influência ou pressão advinda da 

intersubjetividade. 

Então, em um segundo passo, sobressai a intersubjetividade: “Na linguagem, nos 

costumes, nas formas jurídicas, o indivíduo já se elevou sempre acima de sua 

particularidade”71.  Importa a subjetividade porque para se apreender o sentido do texto, têm-

se os limites do horizonte do intérprete. A subjetividade reside no intérprete e limita ou 

confere as possibilidades do entendimento. A subjetividade congrega valores, história, 

experiências, conhecimento, visão de mundo e ideologia do leitor.  
                                                
68 GADAMER, Hans-Georg. O problema da consciência histórica. Rio de Janeiro: FGV, 2006. p. 69. 
69 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 353. 
70 GRONDIN,Jean. Op. cit., p.166. 
71 GADAMER, Hans-Georg.Verdade e Método I. 7. ed.  Petrópolis: Vozes, 2005. p. 317.  
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Streck ressalta a pré-compreensão como condição de possibilidade, eivada que está 

“de faticidade, do modo prático de ser no mundo que Heidegger havia percebido para superar 

a metafísica representacional”. O modo prático de ser no mundo comanda a atividade 

interpretativa72.  

Da situação histórica em que o homem está mergulhado advêm condicionantes 

decorrentes da tradição, na qual ele está integrado e que influenciam na visão de mundo de 

cada um. Na dicção de Stein, visão de mundo “é o conjunto das convicções a que adere um 

homem ou um grupo humano, radicado em determinadas instituições, convicções que lhe dão 

o sentido do homem e da história (mundo) e que o leva a realizá-la na vida concreta”73.  Este 

complexo de convicções encontra raízes na tradição e constitui para o indivíduo uma 

orientação geral, um norte a lhe guiar o agir e que ilumina seu modo de ver o homem e a 

história.  Este mesmo feixe de intenções, quando em ação, consubstancia a ideologia, que  

“sintetiza a visão próxima de sua história e se orienta para a concretização direta e imediata 

do projeto escolhido para tal momento histórico”74.  

Sanchís, dissertando sobre Ideologia e interpretação jurídica, pontua que “dizer que 

existem elementos ideológicos no trabalho hermenêutico equivale sinceramente a sustentar a 

presença de um insuprimível momento de valoração moral ou política não muito distinto do 

que se produz nas tarefas legislativas ou de governo”75.    

Uma situação hermenêutica está determinada pela visão de mundo, pela ideologia e 

pelos preconceitos que trazemos conosco. Estes formam o horizonte de um presente. A 

subjetividade vem entremeada com a intersubjetividade. Como assinala Streck, “trata-se da 

pré-compreensão, da antecipação de sentido, onde o horizonte de sentido (pré-juízos) limita o 

processo de atribuição de sentido”76.  

Assim, na pré-compreensão também se faz presente a tradição. A tradição que faz o 

encontro do passado com o presente e pode ser autêntica ou inautêntica, segundo os valores 

que ela carrega em si, que subsistem ou não como pertinentes ao tempo presente. Assim, a 

tradição deve ser sempre repensada, atualizada, trazida ao tempo presente para que não se 

tolham, ab início, “possibilidades descartadas por força da repetição impensada”, pois, na 

dicção de Gadamer: “aquilo que se transforma chama muito mais a atenção do que aquilo que 

                                                
72 STRECK, Lenio Luiz. Op. cit, p. 4 e p. 12. 
73 STEIN, Ernildo. Op, cit., p. 54. 
74 Ibid., p. 62. 
75 SANCHÍS, Luis Pietro. Interpretación Jurídica y creación judicial Del derecho. Madrid: Palestra, 1987. 
p.10  (tradução livre).   
76 STRECK, Lenio Luiz. Op. cit., p. 178. 
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sempre foi” e “são os preconceitos não percebidos os que nos tornam surdos para a coisa de 

que nos fala a tradição”77.  

O intérprete em sua historicidade está lançado na tradição de modo que a sua leitura de 

qualquer texto não está livre dos dados ou preconceitos que lhe foram por ela transmitidos. 

Daí que importa colocar a tradição à prova, com a sua reinterpretação e submissão ao tribunal 

da razão.  De seu turno, a razão não se vê livre de condicionamentos nem isenta da ingerência 

da tradição, pois pertencemos à história e  
antes de nos compreendermos na reflexão sobre o passado, já nos compreendemos 
naturalmente, na família, na sociedade e no Estado em que vivemos. A lente da 
subjetividade é um espelho deformante. [...] Por isso, os preconceitos de um 
indivíduo, muito mais que seus juízos, constituem a realidade histórica de seu ser78. 
 

A imbricação com a história e com a tradição vem descrita por Stein, para quem a 

tradição é formada pelo conjunto de instituições que pesam sobre o homem em uma dada 

situação por um lado necessárias; por outro, cerceadoras da criatividade. Nessa alheta, 

continua, “cumpre ao homem dar-se conta da influência da tradição para poder dominá-la pela 

via da interpretação, de maneira a capacitar-se para o abandono de formas institucionais 

obsoletas e para assunção de novos modos de expressão do espírito”79. 

A tradição, diz Gadamer, é, em essência, conservação, possuindo uma autoridade que 

se tornou anônima e válida mesmo apartada de fundamentação. A autoridade é a razão de 

hoje. A conservação é ato de liberdade tal qual a destruição e a construção. Esta autoridade 

influencia nosso proceder, entrementes, a tarefa hermenêutica reclama posicionamento contra 

a mera sujeição em favor da autoridade ou da tradição como também um agir advertido da 

precipitação, que, de antemão, se coloca em favor do novo. 

A tradição consiste em pré-conceitos que abarcam a faticidade e historicidade de nosso 

ser-no-mundo80. 

No proceder interpretativo, não se há de afastar os preconceitos ou os juízos legados 

pela tradição, não só porque impossível, mas também inútil na medida em que “interpretar 

significa justamente colocar em jogo os próprios conceitos prévios, para com isso trazer 

realmente à fala a opinião do texto”81. O autor refere que “aquele que pela reflexão se coloca 

fora da relação vital com a tradição destrói o verdadeiro sentido desta”, pois “o fato de estar 

na tradição não restringe a liberdade do conhecer, antes é o que a torna possível”82. Esse 

                                                
77 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 2005. p. 32 e p. 359. 
78 Ibid., p. 368.  
79 STEIN, Ernildo. História e Ideologia. Porto Alegre: Movimento, 1981. p. 39-42. 
80 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 279. 
81 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 2005. p. 514. 
82 Ibid., p. 471. 
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conhecimento perfaz uma maneira da experiência hermenêutica: a abertura à tradição, própria 

da consciência da história efeitual. 

Em suma, o encontro do passado com o presente que se verifica na tradição deve ser 

realizado pela mediação pensante, perpassado, então, pela consciência do momento histórico 

e da situação hermenêutica. Situação significa que nós estamos nela e não fora dela. Ao 

conceito de situação se une o conceito de horizonte, qual seja, “âmbito de visão que abarca e 

encerra tudo o que pode ser visto a partir de um determinado ponto”83. Pensar historicamente 

significa uma mediação entre conceitos do passado e o próprio pensar ou, em outras palavras, 

a atualização da tradição, através da reflexão sobre o que nos é passado. Nesta trilha, “A 

elaboração da situação hermenêutica significa, então, a obtenção do horizonte de 

questionamento correto para as questões que se colocam frente à tradição”84.  

A consciência histórica significa uma forma de autoconhecimento que se reconhece 

em uma relação reflexiva consigo mesma e com a tradição na qual se encontra, permitindo 

que esta se transmude em experiência. 

Para possibilitar a percepção dos conceitos que nos são transmitidos pela tradição, 

cresce de importância a tomada de contas procedida no seio da atividade hermenêutica em 

busca de um horizonte mais livre de ideias impensadamente repetidas e, desse modo, 

tolhedoras de possibilidades que não mereceriam ser descartadas de início.  É necessário 

submeter a tradição ao crivo da temporalidade, que deve ser assim “curada”, no sentido da 

Sorge, conforme escreve Streck85.  

A hermenêutica serve a este fim na medida em que possibilita a compreensão da 

tradição da qual o homem pode libertar suas possibilidades86.  A tradição não isenta nem 

predestina. O homem, ao mesmo tempo em que não está livre das cargas da tradição, por ela 

não está determinado.  

Elucidativo o conto no qual um burrinho, passando pela primeira vez em uma mata 

inóspita, deixou marcado um caminho. Outro animal se serviu daquela passagem, depois se 

seguiram cavalos, bois, pessoas. Aquela trilha virou uma estrada de barro, a receber carro de 

bois, charretes e, por fim, automóveis. Talvez isso explique por que a rodovia que corta a 

costa ocidental de Gran Canaria, considerada a “carreteria” mais perigosa da Espanha, tenha 

uma curva para cada dia do ano e ninguém saiba apontar o motivo. Com isso, não se quer 

dizer que toda interpretação começa com um burrinho, mas, ao reverso, aqui cabe a instigação 
                                                
83 Ibid., p. 399. 
84 Ibid., p. 400. 
85 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 353. 
86 STEIN, Ernildo. História e Ideologia. Porto Alegre: Movimento, 1981. p. 27.  
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gadameriana a referir a hermenêutica como um caminho para o pensar. “Deve-se pensar por si 

mesmo. Não se aprende nada que não tenha sido pensado por si mesmo”.  

Em uma imagem como a pandorga que só alça voo em razão do cordão que a sustenta 

contra o vento e, em momento subsequente, não vai mais além por força do mesmo cordão, 

assim a tradição nos coloca em um estágio de coisas que, se não vencido, superado, não 

permite uma continuidade, atualização e progresso.  A tradição arrima e trava a evolução. 

Segundo Stein, a ação da história condiciona o homem e impõe o reconhecimento da 

própria finitude e da finitude de seu conhecimento dentro da situação histórica87. 

Partindo, então, da condição do intérprete (em seus pré-juízos, pré-conceitos, ainda 

que desde sempre constrangidos pela pré-compreensão que advém da tradição, na sua 

limitação histórica), importa referir ao processo de interpretação. 

 

2.1.4 Compreensão , interpretação, aplicação. Caso Concreto 

 

Neste ponto, insta sublinhar que a compreensão se dá com a interpretação e com a 

aplicação. Se eu escuto um barulho, não escuto este barulho tão somente como som para 

depois ligá-lo ao ruído de um carro. Eu desde já o associo com um barulho de carro, pois 

assimilo “algo como algo”. Ou seja, em sua instrumentalidade e sua relação com o entorno: “a 

interpretação não é baseada em uma percepção livre-do-como”88. Ilustra Streck, que “a 

compreensão de algo como algo (etwa als etwas) simplesmente ocorre, porque o ato de 

compreender é existencial, fenomenológico, e não epistemológico”89. Streck invoca a lição de 

Stein, de que “esta expressão revela que não temos acesso aos objetos assim como eles são, 

mas sempre de um ponto de vista, a partir de uma clivagem, a cadeira enquanto cadeira, a 

árvore enquanto árvore”90. 

Quando eu o compreendo, eu desde já o interpretei, “inteligi”, já enxerguei as razões 

de minha compreensão. E, da mesma forma, isso já se deu, já foi um fato, logo, aplicado. 

Assim, a aplicação está jungida à compreensão e à interpretação. É como uma música cuja 

execução é necessária para se acessar não só o trabalho do intérprete, mas inclusive o trabalho 

do próprio autor. 

                                                
87 Ibid., p 28-29. 
88 INWOOD, Michael. Op.cit., p. 99. 
89 STRECK, Lenio Luiz. Op. cit., p. 363. 
90 Id. Hermenêutica Jurídica e(m) crise. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 173. 
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Conforme Eros Grau, o direito é alográfico91 porque ressente do contributo do autor e 

do intérprete, de maneira que a norma não se exaure na atuação do legislador: “A 

‘completude’ do texto somente é atingida quando o sentido por ele expressado é produzido, 

como nova forma de expressão, pelo intérprete”92. 

Calha a lição Gadameriana pela qual a interpretação não se dá por partes ou etapas, 

conforme o saber de que o jurista primeiro conhece (subtilitas inteligendi) e depois interpreta 

(subtilitas explicandi), para só então aplicar (subtilitas applicandi). Tais movimentos se 

reúnem em apenas um: na aplicação.  

Grau defende que a interpretação não se impõe por conta da ambiguidade e imprecisão 

da linguagem jurídica, mas, sim, pela coincidência entre interpretação e aplicação do Direito 

“de modo que interpretamos para aplicar o direito e, ao fazê-lo, não nos limitamos a 

interpretar (=compreender) os textos normativos, mas também compreendemos 

(=interpretamos) os fatos”. Nesse sentido “a norma é produzida, pelo intérprete, não apenas a 

partir de elementos colhidos no texto normativo (mundo do dever-ser), mas também a partir 

de elementos do caso ao qual será ela aplicada, isto é, a partir de dados da realidade (mundo 

do ser)”93.  

Refoge-se, pois, do pensamento do direito objetificado pela visão metafísica, 

comumente encampada, e ganha relevo a ontologia fundamental que aponta para além do 

método e que “tem o principal mérito de deslocar o locus da problemática relacionada à 

‘fundamentação’ do processo compreensivo-interpretativo do ‘procedimento’ para o ‘modo de 

ser’”94.  

Assim, realça Gadamer: “A interpretação não é um ato posterior e ocasionalmente 

complementar à compreensão. Antes, compreender é sempre interpretar, e, por conseguinte, a 

interpretação é a forma explícita da compreensão”95. 

De se verificar, com Streck, que a interpretação “não é a aquisição de informações 

acerca do que é compreendido, mas, sim, a determinação de possibilidades projetadas na 

compreensão”96. A reunião das informações ou justificativas do compreendido não podem 

aparecer somente em momento subsequente à compreensão, remetendo o autor à aporia da 

ponte: seria o mesmo que o transeunte que partiu do continente e chegou à ilha, olhou para 

                                                
91 Ao reverso de uma obra autográfica como uma pintura, um retrato.  
92 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. São Paulo: Malheiros, 
2005. p. 30. 
93 Ibid., p. 26 e p. 35. 
94 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 37. 
95 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 2005. p. 406. 
96 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) crise. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 276. 
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trás para só então construir a ponte. Ora, ao chegar à ilha já se valeu da ponte. Ao chegar à 

compreensão já trouxe consigo os motivos do entendimento. A argumentação é somente a 

explicitação do já entendido97.   

Ampliando a lição de Grondin, tem-se que a interpretação quer ajudar a compreensão 

a ser transparente98. 

Não só os dois primeiros movimentos, compreensão e interpretação, estão 

amalgamados, mas também o terceiro, da aplicação, que Gadamer retoma assentando que “na 

compreensão, sempre ocorre algo como uma aplicação do texto a ser compreendido à situação 

atual do intérprete”, destacando a aplicação como um momento essencial do processo 

hermenêutico, ladeado pela compreensão e interpretação99. 

Mesmo porque, como assinala Dworkin, alguns conceitos não são entendidos senão de 

maneira interpretativa100.  

Streck assevera que a interpretação não se dá em abstrato, mas em um processo de 

concreção, na aplicação, momento de acontecer do sentido, pois ali se dá a fusão de 

horizontes, com o aporte produtivo do intérprete a informar-lhe o sentido.  Em seguida, 

descreve: “não há textos sem normas; não há normas sem fatos. Não há interpretação sem 

relação social. É no caso concreto que se dará o sentido, que  é único, irrepetível”101. “Direito 

é uma questão de caso concreto”102. Resulta, pois, que a aplicação não é um acréscimo, mas a 

essência da compreensão eficaz103. 

Assim como a música só possui verdadeira existência ao ser executada, na 

interpretação de textos “a compreensão implica sempre a aplicação do sentido 

compreendido”104. O saber prático não vem orientado para a teoria, mas, ao reverso, para a 

situação concreta e como tal há de abranger as circunstâncias em sua infinita variedade.  Atua 

no caso concreto e há, nesta ação, um conteúdo de vontade, logo ético. 

Na tarefa interpretativa impende frisar que o leitor não tem liberdade absoluta frente 

ao texto, assim como o autor não tem autoridade sobre o sentido que se depreende do mesmo 

escrito. Importa verificar que o texto fixa uma possibilidade de sentido e uma impossibilidade 

de sentido. Lendo-se um texto, sabe-se, de antemão, o que ele não é, e se tem um projeto de 

                                                
97 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. 
98 GRONDIN, Jean. Op. cit., p. 165. 
99 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 2005. p. 407. 
100 GUEST, Stephen. Ronald Dworkin. Rio de Janeiro: Campus Jurídico, 2010. p. 37. 
101 STRECK, Lenio Luiz. Op cit., p. 240. 
102 STRECK, Lenio Luiz. O exemplo do dr. José Camargo. O Sul. 8 jul. 2017. Disponível em: 
http://www.osul.com.br/o-exempplo-dr-jose-camargo/. Acesso em: 12 set. 2018. 
103 GRONDIN, Jean. Op. cit.  
104 GADAMER, Hans-Georg. Op. cit. p. 437. 
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sentido que se vai confirmando ou não no desenrolar da atividade interpretativa. Inegável a 

referência condutora da qual não se pode apartar sob pena de se sacrificar o ponto de origem 

da atividade desenvolvida em prejuízo de toda a ação empreendida.  O texto como resposta a 

uma pergunta deve ser entendido a partir do projeto de sentido que ele fixa dentro do leque de 

possibilidades que se apresentam. 

De certa forma, a interpretação é um recriar, desde a figura de uma obra criada “que o 

intérprete deve representar segundo o sentido que já encontrou aí”105. Assim, na recitação de 

um poema ou na execução de uma música, impende que o intérprete não se afaste do sentido 

originário que permanece como referência da interpretação; logo, o discurso do intérprete 

deve servir ao sentido do texto. Sobre tais limites, Gadamer adverte que a atividade 

interpretativa não transfere ao intérprete liberdade ilimitada ou poder pleno da criação que ele 

próprio não quer exercer, mesmo porque “A genialidade da compreensão não oferece, na 

verdade, nenhuma informação melhor que a da genialidade da criação”106. 

Obtempera a compreensão é uma reprodução referida à produção original, um 

reconhecer do conhecido, a reconstrução de uma construção.  Nessa condição, a hermenêutica 

não é saber dominador em que se tenha apropriação por apoderamento, mas deve observar a 

pretensão dominante do texto107.  

A indústria interpretativa não deve se apartar do projeto delineado no texto, ainda que 

o sentido se concretize na interpretação. A interpretação não deve substituir-se à obra 

interpretada, porque “ela está tomada de uma acidentalidade fundamental. [...] A palavra 

interpretadora tem sempre algo de acidental, na medida em que se encontra motivada pela 

pergunta hermenêutica, [...] porque a compreensão é sempre um verdadeiro acontecer”108.  

Convém sublinhar a advertência de Streck que, mesmo se tendo a norma como 

produto da interpretação do texto, o intérprete não está autorizado a arbitrariamente atribuir 

sentidos aos textos ou a “dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa” vez que entre texto e 

norma não há divisão plena, mas, ao reverso, aquele limita a concretização desta109. 

O destaque na aplicação, ladeada pela compreensão e interpretação, põe em evidência 

o componente ético porque a análise valorativa do que é bom para o homem não se dá em 

suspenso, mas na concreção da situação prática que se apresenta110. 

                                                
105 GADAMER, Hans-Georg. Op. cit. p. 176. 
106 Ibid., p. 146. 
107 Ibid., p. 411. 
108 Ibid., p. 518. 
109 STRECK, Lenio Luiz. Op. cit., p. 142. 
110 GADAMER, Hans-Georg. Op. cit., p. 412. 
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De outro lado, como a lei não pode apanhar toda a realidade prática que se apresenta, 

em sua imensa e crescente diversidade, infere Gadamer que não obstante o intérprete tenha 

em mente a lei, o “seu conteúdo normativo deve ser determinado em relação ao caso em que 

deve ser aplicado”111.  

Na mesma alheta, segundo a lição de Dworkin, nas palavras de Guest, “interpretar 

cientificamente a lei é interpretar o que são os fatos claros do direito ‘aí no mundo’”112.  

Toda execução é interpretação, que, segundo a ensinança gadameriana, se oculta na 

obra que reproduz e não possui um ser durável.  Streck assevera que a junção dos movimentos 

da aplicação e compreensão pode ser vislumbrada no fato de que o ser somente é o ser de um 

ente e o ente somente pode ser no seu ser113.   

Uma lei não quer ser entendida historicamente, mas em sua validez jurídica, como 

norma aplicável a um caso concreto, ou seja, como leitura adequada àquele instante e situação 

que pretende regrar.  Neste quadro, compreender é aplicar114. 

Neste passo, destaca-se a lição de Friedrich Muller a ressaltar a programaticidade (ou 

programa) da norma: que deverá incidir em um caso concreto (âmbito de incidência da 

norma) e dali recolher elementos fáticos que integram o sentido da norma. Assim, é 

necessário que o sistema seja sensível para receber do caso fático elementos que vão importar 

para se chegar ao dizer daquela regra.  Em um primeiro momento, importa o programa da 

norma, ou seja, o cotejo do texto com o norte constitucional. Vencido este ponto com a 

filtragem do comando, este, assim depurado, vai recolher elementos do caso concreto e 

determinar o sentido da proposição. Prosseguindo, como elemento fático só é apreensível na 

aplicação, tem-se por inviável saber-se de antemão o comando legal. Não é possível apurar o 

sentido da norma apenas nos movimentos da compreensão e interpretação. 

Diante desta premissa é que vem amparada a crítica de Streck à teoria procedimental 

habermasiana, mormente pela impossibilidade da cisão entre discurso de justificação e 

discurso de aplicação. A teoria do discurso busca fundamentação dos juízos normativos, 

realizando-a, em um primeiro momento, apoiada na noção de razão prática, na qual há uma 

sobrelevação do sujeito, passando, em um momento conseguinte, para o agir comunicativo, 

em uma situação ideal de fala, que é contrafática115. Dessa maneira, conclui Streck, há uma 
hipostasiação de discursos (no caso, de discursos fundamentados previamente, 
contrafáticos) e uma procedimentalização argumentativa, que deixa em segundo 

                                                
111 GADAMER, Hans-Georg.  Op. cit., p. 419 e p. 429. 
112 GUEST, Stephen. Op. cit., p. 37. 
113 STRECK, Lenio Luiz. Op. cit., p. 170. 
114 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 2005. p. 408. 
115 STRECK, Lenio Luiz. Op. cit., p. 107. 
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plano o desiderato final da norma: a aplicação (que repita-se, só ingressa “no jogo” 
após estar resolvido o problema da fundamentação)116.  

 

O isolamento do discurso de justificação, formatado no recôndito de uma situação 

ideal de fala, em que todos estariam no mesmo nível de argumentação, conduziria ao 

consenso e, conseguintemente, à verdade, pois conforme Habermas “o que é verdadeiro é o 

que pode ser aceito como racional sob condições ideais”117. Contudo, tal proposição, voltada a 

alcançar uma pretensão de validade universal, termina por afastar a finitude e a 

temporalidade, o mundo prático que fornece elementos indispensáveis para a atribuição de 

sentido da norma ao caso concreto. Com isso, também com a ética, igualmente restaria 

excluída em razão da adoção de uma verdade apenas procedimental. Sempre que chegamos ao 

procedimento, fazemo-lo “com elementos anteriores ao procedimento, inelimináveis, que é o 

nosso modo de compreender (prático)”118. Há um componente ético na pré-compreensão, que 

não pode ser desalojado quando do ingresso ao depurado mundo vivido ou ambiente ideal de 

fala. Como já declinado, também na aplicação, há uma valoração ética porque a análise do 

que é bom ou não para o homem deve ser feita na concreção do caso prático que se apresenta. 

 Continua Streck, a teoria procedimental também implica uma falsa dicotomia entre a 

racionalidade discursiva, eivada de legitimidade, e a racionalidade judicial, destituída de tal.  

Bem assim, com o apoucamento da atividade judicial estaria o juiz como que desonerado de 

estabelecer um discurso de fundamentação, o que, no final das contas, poderia conduzir a uma 

discricionariedade dissente de controle. Ainda, a ênfase na argumentação de algum modo 

aproxima a teoria procedimental da teoria argumentativa porque, em ambas, verifica-se a 

exclusão do caso prático que fica relegado a um segundo momento de aplicação ou 

adequação. 

A assertiva ganha força, na doutrina de Dworkin, a indicar que “se o tribunal tem de 

decidir, deve solucionar o caso do ponto de vista prático”119.   

Voltando a Gadamer, “a aplicação não pode jamais significar uma operação 

subsidiária, que venha a acrescentar-se posteriormente à compreensão: o objeto para o qual se 

dirige a nossa aplicação determina, desde o início e em sua totalidade, o conteúdo efetivo e 

concreto da compreensão hermenêutica”120. Conclui-se que aplicar não significa o ajuste de 

                                                
116 STRECK, Lenio Luiz. Op. cit., p. 113. 
117 Ibid.  
118 Ibid., p. 123 e p. 145. 
119 DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. São Paulo: Martins Fontes, 2010. p. 516. 
120 GADAMER, Hans-Georg. O problema da consciência histórica. Rio de Janeiro: FGV, 2006. p. 57. 
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uma generalidade dada de antemão para “desembaraçar em seguida os fios de uma situação 

particular”121.  

Nessa trilha, o caso concreto, como âmbito de aplicação da norma, não pode ser 

alijado da empresa interpretativa, como que apenas suportando a consequência de uma norma 

já prévia e indelevelmente estabelecida.     

 

2.1.5 Linguagem 

 

Necessário considerar que o Direito é um sistema social, portanto determinado pela 

linguagem. Está inserido em um sistema de linguagem que arrima toda a vida social. Nessa 

linha, todas as ideias são geradas na linguagem. Inapelável a importância cimeira por ela 

ocupada, desde a filosofia da linguagem, fundada por Humboldt, a Semiologia – como estudo 

empírico dos Signos, de Saussure –, e a Semiótica – como a construção de uma teoria da 

significação, de Peirce122. Saussure descreve que a língua forma um todo com a massa social 

e, antes de tudo, funciona como um fator de conservação mesmo porque constitui sempre 

herança de uma época precedente. Então, o caráter de fixidez decorre não só porque está 

ligada ao peso da coletividade, mas porque se encontra situada no tempo123.     

Importa referir que toda linguagem já contém em si valores. É que a linguagem de per 

si já contém limitações. Toda linguagem é fruto de uma tradição que carrega valores.  

Para enfatizar a importância fulcral das normas alçadas ao plano constitucional, Streck 

busca inspiração na hermenêutica heideggeriana para firmar uma interpretação mais 

condizente com um sistema de justiça do qual sempre, e sempre mais, se reclama coerência, 

contemporaneidade e efetividade. Adverte, então, que a filosofia da linguagem “não teve a 

devida recepção no campo da filosofia jurídica e da hermenêutica no cotidiano das práticas 

judiciárias e doutrinárias brasileiras”124. Assim, descreve, o Direito, como linguagem que é, 

precisa ser compreendido como um universo linguístico.  

É importante ver com Schleiermacher que a linguagem a ser interpretada é um recorte 

da totalidade linguística de uma comunidade125. 

                                                
121 Ibid., p. 57. 
122 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) crise. Porto Alegre: Livraria do Advogado,  2005. p. 
145 e p. 179. 
123 SAUSSURE, Ferdinand. Curso de Linguística Geral. São Paulo: Cultrix, 2006.  
124 STRECK, Lenio Luiz. Op. cit., p. 65. 
125 GRONDIN, Jean. Op. cit., p. 125. 
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O estudo do Direito deve descer ao estudo da linguagem que lhe serve e no qual está 

inserido. Tal linguagem, por lógico, não serve apenas ao Direito, mas também à música, à 

matemática, à sociologia, à filosofia, à antropologia etc.  

Nesse cenário, importa que, com Streck, apercebamo-nos centrados em um modelo 

regido pela filosofia da consciência, no qual predominam a lógica do sujeito cognoscente e as 

relações sujeito-objeto. Neste modelo, a linguagem ocupa lugar secundário, “como terceira 

coisa que se interpõe entre sujeito e objeto, enfim, uma espécie de instrumento ou veículo 

condutor de essências e corretas exegeses dos textos legais”126. Dessa percepção, importa 

evoluir para uma relação sujeito-sujeito, na qual ganha relevo a linguagem em si, como modo 

de orientação do homem e revelação das coisas, ou, na dicção expressiva de Heidegger: “a 

linguagem é a casa do Ser”127. Segundo a ótica hermenêutica, a linguagem importa ser 

analisada no plano da historicidade, de modo que o texto não se distancie da existência 

concreta.  

O pensamento está jungido à linguagem que se fala. Essa fornece-nos as nossas 

experiências de pensamento128. Nós não temos a linguagem. Ela é que nos tem.  Como 

assinala Streck, a realidade não é definida a partir de nossa consciência “assujeitadora do 

mundo”, mas a linguagem é condição de possibilidade e não se encontra à disposição do 

sujeito, pois, no dizer expressivo do autor, “o mensageiro já vem com a mensagem”129.  

O modo de ser da tradição é linguagem, que, por sua vez, é partilha, diálogo, 

convivência, exercício de entendimento, é uma via na qual o sujeito se reúne com o mundo. 

As palavras “nem sempre desempenham apenas uma função designativa. Isso está certamente 

dito com o fato de morarmos na palavra e estarmos em casa em uma língua”130.  

A partir da viragem linguística “a linguagem deixa de ser uma terceira coisa que se 

interpõe entre um sujeito e um objeto, passando a ser condição de possibilidade”, para a 

própria constituição do conhecimento131. 

Importa referir que a linguagem não exerce apenas função ancilar, instrumental porque 

não constitui simples sistema de signos para catalogar um rol de conceitos e objetos, como se 

o intérprete se valesse das palavras “como o artesão que apanha e deixa de lado suas 

                                                
126 Ibid., p. 62. 
127 Ibid., p. 62.  
128 GADAMER, Hans-Georg. Hermenêutica e Retrospectiva. Petrópolis: Vozes, 2007. p. 39.  
129 STRECK, Lenio Luiz. Op. cit., p. 218. 
130 GADAMER, Hans-Georg. Op. cit., p. 45. 
131 STRECK, Jurisdição Constitucional e Hermenêutica, p. 280. 
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ferramentas”132, mas a palavra mostra uma certa vinculação – pertença – ao ser do que é 

reproduzido.   

A linguagem não instaura por si nenhuma existência autônoma – Streck cita Rorty, 

lembrando, com inteira razão, que as árvores e estrelas existem antes mesmo de se nomeá-

las133. No entanto, na linguagem, reside, segundo Gadamer, um diferencial entre a visão 

humana de mundo e a dos demais seres:  “Para o homem, o mundo está aí como mundo numa 

forma como não está para qualquer outro ser vivo que esteja no mundo. Mas esse estar-aí do 

mundo é constituído pela linguagem”134.  

Toda interpretação se realiza no seio da linguagem e nela se mostra o que é “real além 

e acima da consciência individual de cada um”135, ultrapassando-se com isso a visão 

subjetivista e objetificante de mundo. O próprio pensar a linguagem já consubstancia um 

movimento além da subjetividade136. Como a linguagem já está estabelecida, ela já está além 

da subjetividade, não está entregue ao talante do sujeito, mas é supraindividual. Inviável 

distanciar-se da linguagem, pois toda a experiência de mundo se dá no meio da linguagem.  

Impõe-se superar o procedimento através do qual o sujeito conhecedor volta sua metodologia 

em relação ao objeto cognoscente, mas termos presente a mútua pertença entre sujeito e 

objeto, no acontecer em que a palavra nos encontra no meio da tradição. E, “Quando 

superamos o conceito de objeto e de objetividade da compreensão, na direção de uma mútua 

pertença de subjetivo e objetivo, limitamo-nos a seguir uma necessidade pautada na coisa em 

questão”137. 

De seu turno, Streck assinala a importância da percepção da linguagem como condição 

de possibilidade, para além da relação sujeito-objeto, buscando as coisas por si mesmas sem 

perder de vista a singularidade de cada caso138. 

A linguagem é via de acesso ao entendimento, neste sentido, ponte, mas também 

constitui barreira, porque oferece limitações, requisitos que necessitam observância, pois, 

como ressalva Streck, a partir da frase “ser que pode ser compreendido é linguagem”, pode-se 

afirmar que aquele que não tem linguagem ou condição de nomear algo não terá acesso a esse 

algo ante a ausência de compreensão, que funciona como condição de possibilidade139. 

                                                
132 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 2005. p. 522. 
133 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise.  Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 
159. 
134 GADAMER, Hans-Georg. Op. cit., p. 571. 
135 Ibid, p. 580.  
136 Id. Hermenêutica em Retrospectiva: a virada Hermenêutica. Petrópolis: Vozes, 2007. p. 27. 
137 Id. Verdade e Método I. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 2005, p. 595. 
138 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 168. 
139 Id. Hermenêutica Jurídica e(m) crise. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 203. 
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Depara-se também com o lugar privilegiado que ocupa a linguagem no orbe jurídico, 

uma vez que “O Direito é, assim, fenômeno linguístico, cujas relações de poder – e o Direito é 

constituído e constituinte de tais relações – estarão condicionadas às possibilidades de nosso 

processo de inserção nesse universo hermenêutico-linguístico”140.  

 

2.1.6 Ciências históricas 

 

Gadamer reivindica, para as ciências do espírito, um método diferente das ciências da 

natureza, referindo que o método indutivo não possibilita a busca das causas, mas apenas se 

constatam regularidades: “No âmbito do conhecimento da natureza só têm importância as 

constatações verificáveis que se dão pela experiência [...] constituindo um acervo permanente 

e confiável do conhecimento empírico”141. 

Conforme descreve Stein, nas ciências históricas, o homem se estuda em sua obra e ele 

está diretamente envolto em seu estudo, de forma a impossibilitar o distanciamento e a 

objetificação próprios das ciências naturais. Dessarte, nas ciências do espírito, a ciência se dá 

por meio da compreensão em um movimento circular, pelo qual a obra é examinada desde um 

sentido do todo, sentido este que, entretanto, é assimilado pela compreensão progressiva das 

partes. Logo, é a coisa em si mesma, ou seja, a parte e não o sentido do todo que deve guiar o 

entendimento nesta progressão142. 

O método indutivo143 pode indicar regras de experiência144; entretanto, para as ciências 

do espírito, a subsunção, a conclusão desde o universal, não satisfaz, porque são relevantes as 

circunstâncias e porque o conhecimento histórico deve considerar a homogeneidade de sujeito 

e objeto145.  

De outra banda, a tradição - e o fato de o intérprete pertencê-la - configura dado 

importante para a compreensão das ciências do espírito e, conseguintemente, para o 

conhecimento concreto do homem. A vida, essa temporalidade em constante fluxo146, 

constitui a verdadeira base das ciências de espírito, e a certeza alcançada a partir dela não 

coincide com a certeza advinda do pensamento lógico da ciência moderna. 

                                                
140 Id. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 208. 
141 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 2005.  p. 43 e p. 299. 
142 STEIN, Ernildo. História e Ideologia. Porto Alegre: Movimento, 1981. p. 25.  
143 O método é um (re)curso, um caminho retomado. A arte é um desvio. 
144 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 2005.p. 325. 
145 Ibid., p. 300. 
146 Gadamer, op. Cit. 
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Nas ciências humanas, nomeadamente no Direito, estuda-se o homem em sua história 

concreta e, como giza Stein, “se processa a autocompreensão do homem através de sua obra”, 

apontando a hermenêutica como caminho comum para todas as ciências que radicam no 

campo do homem147. Para as ciências do espírito, inviável o tratamento dispensado na lógica 

sujeito versus objeto, porque a experiência do ser vence o subjetivismo e  
a compreensão histórica não procede objetivando. Ela avança antes, refazendo 
continuamente a unidade entre o sujeito que conhece e a realidade histórica que é 
conhecida. Nem o sujeito, nem o objeto pairam acima da história. Eles se 
movimentam numa essencial unidade: o acontecer concreto-vivo da própria 
história148. 
  

Discorrendo sobre a origem das palavras “sujeito” e “substância”, Gadamer esclarece 

que decorrem de um mesmo termo grego a indicar a ligação havida entre elas, afirmando que 

o conceito de substância não se mostra satisfatório para o ser e para o conhecimento histórico. 

Na mesma linha, a inadequação do sujeito conhecedor e do objeto cognoscente, na seara das 

ciências do espírito, como faz ver Streck, reclama a substituição da relação sujeito versus 

objeto por uma relação sujeito versus sujeito (intersubjetividade) porque “o ‘sujeito 

interpretante’ está inserido no mundo, em um mundo linguisticamente constituído, de onde é 

impossível a emergência de um cogito desindexado da tradição”149, mormente no Direito, no 

qual importam a coerência e a integridade das decisões150.    

Michel Foucault, ao questionar sobre o sujeito do conhecimento, menciona que na 

prática da ciência da observação, tem-se um sujeito, de certo modo, neutro151, sem 

preconceitos, “que diante do mundo exterior é capaz de ver o que se passa, de captá-lo, de 

compará-lo”. Então, argumenta: este sujeito vazio, neutro e que “serve de convergência para 

todo o mundo empírico”, como ele se formou? Para, depois, responder que este sujeito 

supostamente neutro é em si uma produção histórica: “Foi preciso toda uma rede de 

instituições, de práticas, para chegar ao que constitui essa espécie de ponto ideal, de lugar a 

partir do qual os homens deveriam pousar sobre o mundo um olhar de pura observação”152.    

Dessarte, a própria epistemologia é vista como uma exacerbação da subjetividade 

(Heidegger), cedendo espaço à ontologia da compreensão que passa a ser vista menos como 

uma ação da subjetividade e mais como “um retroceder que penetra num acontecimento da 

                                                
147 STEIN, Ernildo. Op. cit., p. 16. 
148 Ibid., p. 33. 
149 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) crise. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005p. 229 
e p. 230. 
150 Id. Verdade e Consenso. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p.188. 
151 Não há neutralidade: “Não é possível, nem necessário, nem desejável que nos coloquemos entre parênteses”. 
GADAMER, Hans-Georg. O problema da consciência histórica. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. p.63. 
152 FOUCALT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: Nau Editora, 2005. p.138.  
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tradição”153. Assim, o procedimento advindo de um método operado por um sujeito 

conhecedor se releva limitado pelo fato de que “o ser próprio daquele que conhece também 

entre em jogo no ato de conhecer”154, e a mesma limitação decorre da primazia da pergunta 

para a essência do saber, a revelar que compreender é algo mais do que um procedimento 

metodológico para descobrir um sentido determinado155.   

Streck assinala que interpretar é explicar o compreendido, daí porque inviável 

“metodologizar a interpretação, porque o método sempre chega tarde; aliás, o método é o 

extremo momento da subjetividade”. Mais adiante acresce que os sentidos não estão nas 

coisas nem na “consciência em si do pensamento pensante”, mas se dão 

intersubjetivamente156.  

No âmbito jurídico, Stein afasta a simples subsunção como sistema norteador da 

atividade, pois “o direito não é simplesmente um processo em que o juiz subsume um caso 

particular numa espécie de princípio universal”, vez que imperativo considerar o mundo 

vivido no qual se situa o caso em apreço. O processo de subsunção “é um princípio que já 

pressupõe desde sempre uma espécie de como o caso concreto que está em litígio entre dois 

indivíduos diante da justiça faz parte de um mundo comum, de onde a lei emerge e de onde o 

juiz, de certo modo, retira os critérios últimos para aplicar a lei a um caso”157.   

A interpretação é fusão de horizontes, na qual o horizonte do intérprete se acha com o 

horizonte determinado no texto: “O empenho hermenêutico se orienta para a recuperação do 

‘ponto de conexão’”158. O horizonte, como visto, não é estagnado, mas ‘caminha com o 

andante’, ou seja, sofre a influência do tempo. Conseguintemente, repise-se, a interpretação 

não possui um ser durável, mas deve acomodar-se à situação à que pertence159.  

A interpretação não se dá com o processo de subsunção, tal como bonecas babuscas, 

em que uma se encaixa na outra e em outra e em outra. Não se pode caminhar na linha 

metafísica da categorização de coisas, na classificação dos entes e no puro modelo de 

subsunção. 

Assim, destaca-se a atividade produtiva oriunda da interpretação, que constitui síntese, 

fusão de horizontes e, como tal, reclama compreensão e, conseguintemente, pré-compreensão.  

Como visto, refoge-se do Direito objetificado pela visão metafísica, comumente encampada, e 

                                                
153 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 2005. p. 631. 
154 Ibid., p. 631. 
155  Id. Verdade e Método II. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2002. p. 477. 
156 STRECK, Lenio Luiz. Op. cit., p. 245 e p. 253. 
157 STEIN, Ernildo. Epistemologia e Crítica da Modernidade. Ijuí: Unijuí, 1991. p. 36. 
158 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 2005.p. 234. 
159 Ibid., p. 514. 
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ganha relevo a ontologia fundamental que aponta para além do método, deslocando o eixo do 

processo compreensivo para o modo de ser.  Porque busca a hermenêutica levar o ser do ente 

a se manifestar como fenômeno, vez que a ontologia persegue o sentido do ser, ao reverso da 

metafísica, que se satisfaz com a busca do ente. Então, o desvelamento do ser é o primeiro 

passo na revelação do ente.  Esse desvelamento ocorre na clareira do ser. No dizer de 

Heidegger, “Somente o coração silente da clareira é o lugar do silêncio do qual pode irromper 

algo assim como a possibilidade do comum-pertencer de ser e pensar, isto é, a possibilidade 

do acordo entre presença e apreensão”160. Esse desvelamento como verdade acerca do ser é 

chamado verdade ontológica, ou seja, ao ente em seu ser e vice-versa. 

Streck destaca a diferença entre texto e norma.  O texto é evento, fato; enquanto a 

norma é “o texto em forma de enunciados, isto é, aquilo que se diz sobre ele”161. Explica 

Streck que, assim como há diferença ontológica entre ente e ser, também o há entre texto e 

norma (sentido deste mesmo texto). Entre texto e norma não há um afastamento a autorizar 

decisionismos injustificáveis, nem coincidência a determinar indelevelmente o sentido do 

texto, neste último caso com abstração indevida da temporalidade. Aqui já se antevê a 

problemática de entendimentos sumulares, enunciados e precedentes quando destituídos de 

brechas suficientes para recolher o advir da temporalidade. Ora, ainda com Streck, os sentidos 

são temporais: “A diferença (que é ontológica) entre texto e norma (sentido enunciativo do 

texto, ou seja, o modo como o podemos descrever fenomenologicamente) ocorre na 

incidência do tempo”162.   Conclui que os sentidos – jungidos ao tempo (ser), determináveis 

pelos dados de fato e pelo horizonte do intérprete –, ainda que fiéis ao projeto originário 

delineado no texto, não podem ser repetidos como se dele fossem desarrolhados.  

 

2.2 DIREITO, CONSTITUIÇÃO E INTERPRETAÇÃO 

 

2.2.1 Direito e sistemas sociais 

 

No estado atual de coisas, a ninguém é dado escolher viver em sociedade, mas nela 

somos lançados com as convenções todas defluentes do convívio social.  Dessarte, nos limites 

deste estudo, descabem maiores incursionamentos acerca da existência, surgimento e 

evolução da sociedade e do Estado ou ainda da necessidade de regras para a convivência, 
                                                
160 HEIDEGGER, Martin. O Fim da Filosofia e a Tarefa do Pensamento. São Paulo: Nova cultural, 1996. p. 
105. 
161 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 81. 
162 Ibid., p. 291-292. 
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porque irremediavelmente estamos atrelados ao sistema social, de modo que devemos prestar 

observância a um mínimo convencionado sob pena de sofrermos as sanções decorrentes da 

violação das regras sociais. 

Nota característica na sociedade moderna é a diferenciação, decorrente de 

complexidade das relações travadas em diferentes níveis, a reivindicar do Direito o 

acompanhamento da evolução social, que, assim, a par de tutelar conquistas amealhadas pela 

vivência em comunidade, deve permitir mudança, alteração, adequação de sorte que se 

apresentará como direito positivo, concretizado por decisões. Entrementes, na quadra da 

realidade hoje vivenciada, a interação dos sistemas normativos e a comunicação globalizada, 

rompendo fronteiras pelas vias econômicas e sociais, investem contra a ideia do sistema de 

direito amalgamado à noção de norma jurídica pura e de prevalecente conceito de Estado, 

forma idealizada por Kelsen em concepção racionalista.  

Várias forças de poder havidas no seio da sociedade pela vivência e pela atividade dos 

mais diversos grupos, em uma realidade pluralista, com ideias e interesses distintos, por vezes 

contraditórios ou mesmo antagônicos, informam e determinam a configuração das leis e, 

particularmente, da Constituição. Ferreira destaca a influência que o meio social e histórico 

exerce sobre a ordem jurídica, sensível aos dados da realidade econômica e conjuntural.  
A Constituição se modela por influência de fatores circunstanciais da sociedade, 
refletindo os usos e costumes dominantes, as tradições religiosas e culturais, o 
sistema de forças produtivas, uma série de fatores econômicos e culturais que lhe 
imprimem a sua marca indelével163. 
  

Irrecusável o diálogo entre o Direito e o meio social, entre o Direito e a política. Nesse 

sentido, o isolamento do Direito frente a outros sistemas de interação da sociedade, no afã de 

destacar e delimitar a ciência do Direito, perde espaço ao se revelar insuficiente para abarcar 

todo o processo desenvolvido na produção e aplicação das normas e no exame da legitimidade 

almejada. Assim, a insuficiência da estrita análise normativista se põe em evidência em um 

sistema que cada vez menos responde aos reclamos do meio social e impele a ciência jurídica 

na busca de mecanismos que consoem com o atual modo de vida, que acompanhem o avanço 

da tecnicidade, do surgimento de uma complexidade impensada decorrente da ampliação das 

relações advindas do convívio em sociedade, mormente da interação entre os diversos 

sistemas jurídicos reconhecidos e destes com outros sistemas sociais. A exposição de tal 

limitação prepara terreno para que germinem teorias a apontar o inafastável mister 

                                                
163 FERREIRA, Pinto. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 08 
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interpretativo que se inicia desde o texto normativo, reservado aos operadores de Direito, 

alargando, no dizer de Rocha, as fontes de produção de sentido da estrutura normativa. 

Severo Rocha, reservado seu alinhamento com a teoria dos sistemas sociais em 

Luhman, sintetiza: 
Assim sendo, num primeiro momento, na modernidade, o normativismo surge como 
sistema jurídico fechado, em que as normas válidas se relacionam com outras 
normas, formando um sistema dogmático hierarquizado; e, num segundo momento, 
na globalização, surgem hermenêuticas que dizem que as normas jurídicas, no 
sentido kelseniano, no sentido tradicional, não são mais possíveis, que é preciso 
haver uma noção mais alargada, uma noção mais ampla que inclua também regras, 
princípios, diretrizes políticas, com uma participação maior da sociedade.  A 
hermenêutica é um avanço da crítica jurídica porque aprofunda a questão da 
interpretação normativa, dando uma função muito importante aos juízes, advogados 
e aos operadores do Direito em geral164.  
 

Ressai como inapto um ordenamento jurídico centrado em si, em um pobre sistema de 

reprodução que não interage com outros sistemas, internos ou externos, retraindo-se de modo 

a abarcar pequena parte do leque de abrangência que lhe fora atribuído apoucando o mister 

que se lhe espera no seio de um Estado Democrático de Direito. 

Perdendo campo o mundo jurídico, conseguintemente, apresentam-se, crescem e se 

espraiam outros sistemas de filtragem de conflitos, institucionalizados ou não, legitimados ou 

não, lícitos ou não. Inexiste vácuo onde presente o conflito de interesses.  Alguma solução 

impende ser dada, quer por sistema de redução de expectativas, de mera reprodução de um 

estado de coisas, quer pela própria autotutela; e, neste caminho, seguimos em retrocesso rumo 

à barbárie.  

Em suma, cumpre ao Direito ocupar o lugar que lhe é próprio, atuando com presteza 

sem alhear a densidade das questões submetidas, ou em risco se põe a sociedade calcada em 

um modus vivendi que se estrutura sob uma constituição democrática. 

In primus, a legitimidade advinda da democracia representativa deve ser observada 

porque dela decorre a sustentabilidade do ordenamento como o intento, a opção e o interesse 

da população. Pode-se inquirir acerca do modo como as normas passam a integrar o 

ordenamento jurídico, examinando o processo legislativo em um esforço de nele buscar-se 

espelhada a vontade da população, de sorte que a legislação reflita uma moralidade ou um 

conjunto de ideias que subjazam do anseio da comunidade. Em linha inversa, poderá se 

                                                
164ROCHA, Leonel Severo. Introdução à teoria do sistema autopoiético do Direito. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2005. p. 27. 
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reafirmar o hiato existente entre a vontade da população como parte legitimadora do poder no 

sistema democrático e a prática do seu representante à frente do parlamento165.  

Neste passo, importa ressaltar que a coerência e a integridade devem ser buscadas 

primeiramente pelo legislativo. Em um ordenamento jurídico como o nosso, com inflada 

produção legislativa,  essa busca incumbe ao poder respectivo, consoante o objeto de sua 

atividade e de acordo com o projeto constitucional. Mais: incumbe-lhe também observar, no 

desenvolvimento desta mesma atividade, que o texto legislativo não seja produzido em franca 

contradição com o arcabouço legal, sem o necessário ajuste e intento de racionalidade, de 

delimitação e de clareza do teor legislativo, observado em seu conjunto. Nesse intento, devem 

atuar as comissões para que o trabalho da casa legislativa não resulte em uma produção 

aleatória, a transformar o conjunto de leis em uma colcha de retalhos. O trabalho legislativo, 

mesmo para cumprir seu intento de servir de norte ao proceder do cidadão comum, ainda que 

albergue complexidade no ajuste de interesses incoincidentes, por vezes contraditórios, não 

pode se afastar do intento da integridade do sistema infraconstitucional, governado pela 

Constituição Federal. 

Em igual sentido, a percepção de Dworkin:  
Um estudo mais completo da prática do Direito levaria em consideração os 
legisladores, policiais, promotores públicos, assistentes sociais, diretores de escola e 
vários outros tipos de autoridades, além de pessoas como banqueiros, 
administradores e dirigentes sindicais, que não são considerados funcionários 
públicos, mas cujas decisões afetam os direitos jurídicos de seus concidadãos166. 
  

 Sem se demorar na análise do frágil trajeto havido desde a escolha dos representantes 

até a entrega do texto legal e nos vários degraus ou empeços que a legitimidade encontra para 

chegar a seu desiderato, porque tal exame esbordaria o foco deste trabalho, importa acolher, 

ainda que ficticiamente, o sistema legal como imbuído de uma representatividade que lhe é 

inerente pelo processo de formação.  

Em um segundo passo, este mesmo ordenamento precisa comunicar-se com aqueles 

para os quais se dirige, não podendo alhear-se como um fim em si mesmo, mas constituir-se 

em sistema ventilado, sensível ao objeto sobre o qual incide, até para manter-se atualizado e 

capaz de regrar as relações multiformes oriundas da alteridade do devir.   

Do Direito reclama-se coerência e integridade, mas não suficiência, eis que presente o 

diálogo e a interação. 

 

                                                
165 “A atribuição de responsabilidade política recai sobre todos os atores jurídicos”, STRECK, Lenio Luiz. 
Hermenêutica e Juristição. Diálogos com Lenio Streck. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017. p. 101. 
166 DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2014. p. 16 
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2.2.2 Constituição como existencial  

 

A Constituição como existencial tem indisfarçável reflexo na leitura de qualquer texto 

jurídico, cuja validade reclama a consonância com a Constituição. Nesse cotejo, sobreleva 

notar uma exigência de pré-compreensão acerca do sentido de Constituição, sentido advindo 

do movimento de circularidade, no qual o ser é sempre o ser de um ente. A CF é um 

existencial e ocupa, no dizer de Husserl, “posição intermediária entre determinação de sentido 

e criação”. Daí a necessidade de uma prévia teoria da Constituição para compreender a 

realidade que em cada caso se submete ao texto da Constituição. Assim porque “a 

Constituição não é um elemento objetivo, separado do intérprete, fora da circularidade 

hermenêutica; dela é impossível ‘deduzir’ ‘outro’ elemento ‘objetivado’”167. Então, descabe 

falar, nesta hipótese, em processo de subsunção ou dedução, porque não se parte de uma 

categoria para chegar-se a outra, mas na reunião de horizontes que conduz a síntese da 

exegese.  A Constituição passa a ser um existencial, um modo de ser que interfere na 

intelecção da norma a ser aplicada no caso em apreço.   

Na interpretação jurídica, há que se considerar que qualquer norma tem de estar 

conforme a Constituição, que assim configura “condição de possibilidade hermenêutica de 

outro texto” e “é um fenômeno constituído historicamente como produto de um pacto 

constituinte, enquanto explicitação do contrato social”. Assim entendida e observada, sem 

alheamento do viés normativo e dirigente da Constituição, é que se pode emprestar o real 

significado à relação havida entre a sociedade, a Constituição e o Estado, além da 

interpretação dedicada às normas que compõe o sistema jurídico168.  

Nessa trilha, a Constituição não é apenas a norma que reside no ápice do ordenamento 

jurídico e que deve ser contrastada com o remanescente das normas. Não obstante, 

“fundamento stricto sensu de validade do sistema jurídico, não pode ser considerada como 

uma categoria fundante, ou uma premissa maior, de onde se possa (simplesmente) deduzir 

sentidos”169.  Ajunta Streck que um ente não se funda em outro e coisas não são dedutíveis de 

coisas, daí a noção de co-originariedade, de co-pertencimento. Ao se aplicar um texto 

normativo a uma dada situação fática, bem assim, ao se interpretar um texto com espeque na 

Constituição, não se procede por subsunção ou dedução.  Dessa maneira:  
O sentido do texto se dá a partir do modo de ser-no-mundo no qual está inserido o 
intérprete. Não se percebe o texto primeiramente enquanto ‘ser-objeto’. Há um 

                                                
167 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 229.  
168 Ibid., p. 209. 
169 Id. Verdade e Consenso. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 299. 
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mundo circundante onde acontece essa manifestação. Ao vislumbrar o texto, já há 
um ter-prévio, um ver-prévio e um pré-conceito acerca da Constituição170.  
 

Remata que a Constituição não é um elemento objetivo do qual se possa por dedução 

obter outro elemento objetivado, mas integra a realidade do intérprete atuando na maneira 

circular de compreensão.  

A Constituição é um existencial. Como faz ver Streck, a Constituição faz parte do 

“modo-de-ser-no-mundo” do intérprete. A norma a ser aplicada em determinado caso não é 

fruto de subsunção de um fato a um conjunto de normas, destacado contrafaticamente, mas 

decorre de síntese hermenêutica advinda da compreensão havida em um movimento circular 

que considera a faticidade e a historicidade do intérprete.   

A Constituição faz parte do existencial do intérprete e em qualquer interpretação ela é 

chamada a operar. No processo de compreensão de qualquer texto jurídico, busca-se o sentido 

do ser da Constituição. A diferença ontológica entre ente e ser se faz sentir na relação entre 

texto e norma: “o ente não subsiste como ente”, significa dizer que o texto não subsiste como 

texto; o texto só terá sentido na norma que se lhe atribuir”171.  

Como todo texto deve ser compreendido como resposta a uma pergunta, toda leitura 

jurídica deve submeter-se à pergunta pelo sentido (ser) da Constituição, instando seu des-

velamento. Eis o projeto constitucionalizador, referido por Streck, pelo qual a primeira análise 

deve  
sempre perquirir a compatibilidade constitucional da regra jurídica com a 
Constituição (entendida à evidência, no seu todo principiológico) e a existência de 
eventual antinomia. Deve-se sempre perguntar se, à luz dos princípios e dos 
preceitos constitucionais, a regra jurídica é aplicável à hipótese (ao caso)172. 
  

A interpretação não pode se distanciar do sentido da Constituição, e, em uma análise 

hermenêutica, em que a compreensão está reunida com a aplicação, importa que o texto 

interpretado comporte sensibilidade para recolher os elementos fáticos que integrarão o 

sentido da norma, sentido este que ressente de atualização, pois não permite engessamento, 

como se ente ou categoria fosse, porque o texto só terá sentido na expressão reclamada 

naquele caso. 

 

 

 

 
                                                
170 Id. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 230. 
171 Ibid., p. 246. 
172 Id. Verdade e Consenso. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 264. 
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2.2.3 Constituição. Princípios 

 

A Constituição não se põe entre o Estado e Sociedade: “A Constituição dirige; 

constitui. A força normativa da Constituição não pode significar a opção pelo cumprimento 

ad hoc de dispositivos ‘menos significativos’ da Lei Maior e o descumprimento sistemático 

daquilo que é mais importante – o seu núcleo essencial-fundamental”173. Assim, deve ser 

entendida como “algo substantivo, porque contém direitos fundamentais, sociais, coletivos 

que o pacto constituinte estabeleceu como passíveis de realização”, até porque relegar ao 

legislador a tarefa de efetivar os direitos objetivos arrolados na Constituição faz retirar-lhe a 

inerente normatividade, reduzindo o texto constitucional a uma carta de recomendações em 

prejuízo de conquistas democráticas174. 

 Este estado de coisas exige um comportamento constitucional, porque toda a leitura de 

um texto jurídico deve ser mediada pelo teor (conteúdo) da Constituição, e não apenas nas 

hipóteses em que formalmente se averigua a constitucionalidade de uma norma. 

Por pertinente, transcreve-se a ensinança de Streck:  
Uma norma – que é sempre o produto da interpretação de um texto (que, por sua 
vez, é sempre evento) – somente é válida se estiver de acordo com a Constituição.  
Portanto, o intérprete deve, antes de tudo, compatibilizar a norma com a 
Constituição, conferindo-lhe a totalidade eficacial.  Para tanto, tem à sua disposição 
– desde que inserido na tradição autêntica proporcionada pelo paradigma do Estado 
Democrático de Direito e de tudo o que ele representa – um universo de 
possibilidades para compatibilizar a norma com a Constituição, a partir das diversas 
sentenças interpretativas, que vão desde a interpretação conforme até a nulidade 
parcial sem redução de texto, passando pelo apelo ao legislador; enfim, os diversos 
recursos hermenêuticos que essa mesma tradição nos legou175.  

 
Toda a leitura jurídica – todo o texto que pretenda normatizar – deve estar 

amalgamada ao sentido da Constituição, tomando Streck a interpretação conforme a 

Constituição como um princípio imanente “até porque não há nada mais imanente a uma 

Constituição do que a obrigação de que todos os textos normativos do sistema sejam 

interpretados de acordo com ela”176. “A existência da Constituição, diz Hesse, é, em primeiro 

lugar, uma questão de sua força normativa”177.  

No dizer de Bobbio, jurídica é norma “cuja execução é garantida por uma sanção 

externa e institucionalizada”178, conceituação na qual o autor se valeu da consequência da 

                                                
173 Ibid., p. 118. 
174 Ibid., p. 119-120. 
175 Ibid., p. 268. 
176 Id. Hermenêutica Jurídica e(m) crise. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 253. 
177 Ibid., p. 252. 
178 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. Brasília: Editora UNB, 1994. p.27. 
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inobservância da norma para lhe atribuir o traço distintivo das demais regras de padrão de 

comportamento. 

Sob o aspecto formal, uma norma é uma proposição, entendida como conjunto de 

palavras que possuem um significado em sua unidade179. 

Kelsen afirma que as normas jurídicas – produzidas e aplicadas pelos órgãos jurídicos 

para a observância dos destinatários – são mandamentos, comandos imperativos, mas também 

são permissões e atribuições de poder ou competência: “O Direito prescreve, permite, confere 

poder ou competência”180. 

Ainda, para Ross, duas são as características do Direito: as normas do Direito são 

sancionadas pela força; enquanto que outras normas, por outros meios. O Direito consiste em 

normas de conduta e normas de competência a estabelecer um conjunto de autoridades 

públicas para aprovar normas de conduta e exercer a força em conformidade com elas (tendo, 

assim, caráter institucional, pois constitui arcabouço jurídico apto a legislar, julgar e 

executar).  Conclui que “o Direito é um fenômeno social, uma ordem integrada comum que 

busca o monopólio da força”181.  

Inexorável, pois, que as normas alçadas ao planalto constitucional detêm primazia no 

sistema jurídico e na própria organização da sociedade, ganhando relevo por reunir em seu 

bojo o núcleo dos direitos fundamentais e da estruturação do Estado e, em última análise, da 

vida comunitária, refletindo e espraiando tal ideário por toda a atividade desenvolvida no 

campo de sua incidência.  

Podemos inferir com Streck que “a força normativa da Constituição – e, se assim se 

quiser, o seu papel dirigente e compromissário – sempre teve, assim uma direta relação com a 

atuação da justiça constitucional na defesa da implementação dos valores substanciais 

previstos na Lei Maior”182. 

A desimportância que se tem emprestado a algumas normas constitucionais 

(compreendidas regras e princípios), recusando-lhes aplicabilidade, igualando-as a conselhos 

ou recomendações, na linguagem de Bobbio, vem reclamando um novo mote interpretativo de 

modo que as regras alçadas ao patamar máximo venham a recobrar sua valia; evitando que, 

por distorção de interpretação, possam ser relegadas e sobrepostas por leis menores, 

                                                
179 Id., Teoria da Norma Jurídica. São Paulo: Edipro, 2005. p. 73. 
180 KELSEN, Hans. Teoria Geral das Normas, Porto Alegre: Fabris, 1986. p.81. 
181 ROSS, Alf. Direito e Justiça. São Paulo: Edipro, 2000p. 88-90. 
182 STRECK, Lenio Luiz. A concretização de direitos e a validade da tese da Constituição dirigente em países de 
modernidade tardia. In: STRECK, Lenio Luiz. Diálogos Constitucionais. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 326. 
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reconhecidas estas como dotadas de eficácia e, por isso, observadas com cunho de 

obrigatoriedade. 

Konrad Hesse sinaliza que a Constituição está amalgamada à realidade histórica e 

concreta de seu tempo, realidade que não pode ser deslembrada na busca da eficácia das 

normas constitucionais. “A Constituição jurídica não configura apenas a expressão de uma 

dada realidade. Graças ao elemento normativo, ela ordena e conforma a realidade política e 

social. As possibilidades, mas também os limites da força normativa da Constituição resultam 

da correlação entre ser (Stein) e dever ser (Sollen)”. E mais adiante, afirma que a Ciência do 

Direito Constitucional tem de mirar a concretização plena da força normativa, aduzindo que 

“o Direito Constitucional deve explicitar as condições sob as quais as normas constitucionais 

podem adquirir a maior eficácia possível, propiciando, assim, o desenvolvimento da 

dogmática e da interpretação constitucional”183. 

Nessa linha, no exame do ordenamento em si, cresce de importância o pacto fundante, 

o contrato primeiro que reúne condições de estruturar e acomodar as bases da vivência social.  

Aqui, cumpre notar que o reconhecimento da normatividade das disposições 

constitucionais não justifica a inflação desmedida e desautorizada dos princípios como uma 

via de ingresso de arbitrariedade por parte do intérprete, pois tal modo de operar se põe em 

desacordo com o ideário democrático, como ressalva Rodrigues Júnior: “A existência de 

conceitos jurídicos indeterminados e cláusulas gerais na Constituição, o que é esperável dada 

sua natureza normativa específica, é campo fértil para a ação dos interessados no arbítrio e no 

abuso da discricionariedade judicial”184. Nessa linha, não agrega ao sistema, antes o 

desatende, a invocação de um princípio em exasperação como rota de fuga da aplicação da lei 

a uma situação fático-jurídica, devidamente acobertada por um conjunto normativo que se 

encontra alinhado às disposições constitucionais.   

No estágio atual de coisas, não se tem por satisfatório o Direito operar como mero 

redutor de expectativas ou resolutor de conflitos.  Espera-se do pacto fundante que, além de 

gerir esta atividade que lhe é própria e específica, incida igualmente na esfera juspolítica de 

maneira a nortear decisivamente as ações do governo e dos particulares.   

Em uma exegese moderna, informada por valores que suplantem o positivismo, 

necessário observar que nos situamos no ideário de um Estado Democrático de Direito, no 

qual o direito não se encontra dissociado do componente moral, ético, vivencial, enfim, das 
                                                
183 HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Porto Alegre, Fabris,1991. p. 24 e p. 27. 
184 RODRIGUES, JUNIOR. Otávio Luiz. Estatuto epistemológico do Direito civil contemporâneo na tradição de 
civil law em face do neoconstitucionalismo e dos princípios. In: MIRANDA, Jorge. O Direito 143. Lisboa: 
Almedina, 2011. p. 43-66. 
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questões que se apresentam ao intérprete e que com o ordenamento devem interagir na busca 

do sentido da norma para aquela situação fática.  Nesta senda, a revitalização dos princípios 

reconduziu ao Direito a moral que dele fora afastada pelo positivismo, com o acréscimo, giza 

Streck, de que a institucionalização da moral observou procedimento democrático. No modelo 

positivista, assentado em conjunto de regras, os valores morais, o componente político, 

sociológico, todos foram desacreditados no processo de depuração da ciência normativa.  As 

regras cumpriam um papel de destaque que lhes fora conferido na centralidade do mecanismo 

da atuação jurídica. Por sua vez, os princípios, então denominados “gerais do direito” se 

encarregavam do fechamento do sistema, conferindo, de certa maneira, discricionariedade aos 

magistrados. Tal modelo, centrado nas regras, vai sofrer um rompimento com a revitalização 

dos princípios. “Os direitos humanos-fundamentais-sociais ingressam – enquanto mundo 

prático – por intermédio da principiologia”185. 

Insta considerar os princípios, trazidos para o interior do sistema e assim ocupando 

lugar ao lado das regras, como padrões decisórios, que constrangem o intérprete de modo que 

fecham o sistema que se pretende íntegro. Como assinala Streck, sua carga normativa impõe a 

observância desde o início da atividade interpretativa, não só de modo a alcançar o valor que 

resguarda como fim (teleológico), mas igualmente atendido o seu caráter imperativo 

(deontológico). Daí porque o autor reportar aos princípios como uma negação, como limite, 

como uma reserva que não pode ser descurada pelo intérprete. Neste rumo, descabe uma 

escolha aleatória de um princípio a incidir na hipótese sem que justifique o alheamento de 

outros passíveis de invocação. Também a solução não pode ser buscada em um prévio 

regramento contrafático do caso examinado, porque o mundo prático deve nortear a 

incidência e a aplicação da norma.   

 

2.2.4 Constituição compromissária 

 

Acentua Streck que o Estado democrático e eocial de Direito contém normas que 

intentam projetar um ideal de vida boa, a partir da institucionalização da moral no Direito, 

pelo viés da positivação dos princípios, como se depreende do contido no art. 3o da 

Constituição da República, encampando objetivos como verbi gratia a redução da pobreza e a 

justiça social. O direito deixa de ser mero coordenador e repristinador da realidade para 

também adjudicar tarefa transformadora e compromissária:  

                                                
185 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 255. 
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não é mais ordenador, como na fase liberal; tampouco é (apenas) promovedor, como 
na fase do welfare state (que nem sequer ocorreu no Brasil); na verdade, o Direito, 
na era do Estado Democrático de Direito, é um plus normativo em relação às fases 
anteriores, porque agora é transformador da sociedade186. 
  

Aqui tem lugar a forte crítica volvida por Streck ao modelo interpretativo comumente 

encampado.  Em um primeiro contexto, porque em países como o Brasil, em que a 

modernidade, na promessa de uma vida mais plena, como boa nova incumprida, não trouxe 

consigo todas as benesses decorrentes do progresso e da maior oferta de bens. Ao reverso, o 

mercado se dirige para parca parcela da população, remanescendo todos mais em uma zona de 

tensão do que à vontade – instada pela propaganda cada vez mais invasiva – não é 

acompanhada pela real possibilidade do desfrute de bens e serviços.  

No contexto dessa desigualdade gritante, aduz Streck, não se pode lançar mão de um 

Estado que aos ventos liberais pouco interfira na esfera econômica porque não houve – no 

caso – um estágio preliminar, de um nivelamento mínimo entre os concidadãos, tangente a 

bens e oportunidades, de sorte a se resguardar uma isonomia nuclear, central, intransigível 

para se verberar respeito à dignidade humana. De conseguinte, em campos em que o Estado 

deveria, mas nem sequer atuou, não pode deixar de atuar. Como centro condutor da atuação 

estatal, têm-se as pactuações, os compromissos, as regras contidas na Constituição. E, diante 

da inércia do executivo e do legislativo, cresce de importância da função do judiciário 

“justamente mediante a utilização dos mecanismos jurídicos previstos na Constituição que 

estabeleceu o Estado Democrático de Direito”187. Não só no seu lugar primevo de atuação 

impende que o sistema do Direito funcione, mas também onde, não obstante a instigação 

constitucional, habite a letargia do executivo e do legislativo.  

De outro modo, a interferência estatal deve se voltar para as áreas em que o serviço 

público se mostre imprescindível, deve se resumir à atuação direta ou delegada com vistas ao 

atingimento das metas constitucionais já estabelecidas. Como já consignado, é da autorização 

constitucional que decorre o funcionamento das codificações, das estruturas legislativas, de 

modo que, por vezes, é justamente do tratamento legal já encetado que a aplicação da 

disposição constitucional vem atendida. 

A Constituição exsurge, pois, como ponto de encontro entre a política e o direito, 

ressaindo daí não só sua força compromissória, mas também o componente político ali 

convencionado. Com Streck, podemos afirmar que “a Constituição é a explicitação do 

contrato social, é o espaço de mediação ético-política da sociedade, e, fundamentalmente, 

                                                
186 Ibid., p. 9. 
187 Id. Hermenêutica Jurídica e(m) crise. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 55. 
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Constituição é constituir”188. Não busca apenas regrar, disciplinar, mas também interferir na 

vida comum de modo a fazer realidade os valores consubstanciados em seu bojo.  Dessarte, a 

atividade pública deve ser exercida com olhos postos na direção encampada pela Constituição 

e a atividade privada não pode se alhear das mesmas diretrizes. 

Na realidade brasileira, valores e intenções consignados na Constituição não foram 

implementados, e muitas pessoas não têm assegurado um mínimo existencial no parâmetro 

que o valor da dignidade humana informa, daí porque não se pode abrir mão de uma atuação 

estatal voltada para o atendimento dessas mesmas necessidades. Assevera Streck que o Estado 

Social-Providência ainda não teve lugar no país189. Pode-se falar de um agir estatal voltado 

para uma igualdade material mínima, inspirado no ideal da dignidade humana que dimana 

como cimeiro em uma comunidade democrática. Destaca Streck o compromisso da justiça 

constitucional na concretização dos direitos fundamentais sociais, ainda que de forma 

subsidiária a atuação dos poderes encarregados para tal190. Nessa linha, cumpre influenciar 

decisivamente no proceder das autoridades públicas como também estabelecer limites nas 

relações entre os particulares, de maneira a resguardar em um e em outro caso, um núcleo 

mínimo de direitos jungidos à vida humana. A tais direitos, giza Streck, denomina-se direitos 

fundamentais sociais, ou direitos fundamentais prestacionais, quando ressentem de uma 

atuação positiva estatal.  

Os direitos fundamentais, conforme Sarlet, são aquelas posições jurídicas que por sua 

importância foram integradas ao texto da Constituição e, assim, retiradas da esfera de 

disponibilidade dos poderes constituídos. Mais adiante, acrescenta que os direitos de defesa 

implicam abstenções do Estado, protegendo o indivíduo contra ingerências na sua autonomia 

pessoal. De outro lado os direitos sociais prestacionais  
têm por objeto precípuo conduta positiva do Estado [...], consistente numa prestação 
de natureza fática. Enquanto a função precípua dos direitos de defesa é a de limitar o 
poder estatal, os direitos sociais (como direitos a prestação) reclamam uma crescente 
posição ativa do Estado na esfera econômica e social191. 
     

Ao tratar dos direitos humanos originais como aqueles que não dependem de título 

jurídico nem de outorga, Barreto refere a lição de Levinas pela qual eles “expressam a 

alteridade ou o absoluto de cada pessoa, a suspensão de toda a referência [...] marca a 

identidade absoluta da pessoa, ou seja, o caráter não permutável, incomparável e único”. 

                                                
188 Id. Jurisdição Constitucional e decisão jurídica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 284. 
189 Id. Hermenêutica Jurídica e(m) crise. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 235. 
190 Id. Verdade e Consenso. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 241. 
191 SARLET, Ingo. Eficácia dos Direitos Fundamentais. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012.  
p.89  e  p. 277-278. 
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Acrescenta o autor que a consciência dos direitos humanos como irrevogáveis e inalienáveis 

resulta de um processo de autonomia da pessoa, de uma busca da razão humana192. 

Este núcleo mínimo de direitos, reconhecido na carta constitucional, merece defesa 

mesmo contra eventuais maiorias passageiras, representando no dizer de Streck regra 

contramajoritária, que não deve ser transgredida sob pena de retrocesso social inadmissível, 

porque advindo de conquistas havidas no desenvolver da história e que se ajuntam a 

conformar um conceito evoluído da convivência humana. O mesmo autor defende que a teoria 

da Constituição deve albergar as conquistas amealhadas ao longo do processo civilizatório 

que informam o Estado Democrático de Direito, norteadas pelos valores da democracia e dos 

direitos fundamentais-sociais, nomeadamente193. A Constituição deve ser flexível de modo a 

não engessar o desenvolvimento social, permitindo que a ela – e ao remanescente do 

ordenamento – sejam acopladas regras que possibilitem a incrementação legal reclamada pelo 

caminhar constante da humanidade.   

  

2.2.5 Normas constitucionais. Interpretação 

 

Em resgate à importância do texto da Constituição como qualquer texto interpretado, 

deve-se remarcar que não é democrática uma interpretação que desrespeite o ponto de partida. 

Daí a alusão de Streck que o liame com o texto pregado pelo positivismo pode se mostrar uma 

melhor via de decisão do que um distanciamento justificado por uma instável principiologia.   

Não só o positivismo legalista, como também o positivismo normativista, ambos 

aceitam e convivem com a possibilidade de, na insuficiência da previsão legal, atuar a 

discricionariedade do intérprete mesmo que isto importe em um déficit de democracia e uma 

possível inconstância do sistema judicial. É preciso, pois, manter-se o texto referencial.  

Adverte Nascimento que a estabilidade da Constituição está jungida à sua condição de 

exprimir o que a consciência da sociedade aponta por justo ou injusto, cumprindo assegurar 

sua efetividade sob pena de abdicar-se de valioso instrumento de pacificação da 

convivência194.  

Dessome-se que, em prol da estabilidade do viver social, o texto constitucional deve 

ganhar relevo, preferindo o intérprete a leitura que mais se aparta do apoucamento da 

                                                
192 BARRETO, Vicente Paula. O Fetiche dos Direitos Humanos e Outros temas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2010. 
193 STRECK, Lenio Luiz. Op. cit., p. 116. 
194 NASCIMENTO, Rogério José Bento Soares do. Abuso do Poder de Legislar. Controle Judicial da 
Legislação de Urgência no Brasil e na Itália, Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2004. p 87. 
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disposição contida ou colhida da Constituição.  Todavia, tem-se presente que o simples texto 

não coincide com a norma que dele dimana, e que esta orientação advinda da Constituição 

precisa ser perseguida no contexto normativo incidente sobre determinada situação fática. 

Sobre a incompletude do texto constitucional, a reclamar atividade interpretativa para 

sua aplicação, Prates remete a Michel Rosenfeld, para quem um texto constitucional escrito “é 

incompleto não somente porque não recobre todas as matérias que ele deveria idealmente 

contemplar, mas porque, além do mais, ele não é capaz de abordar exaustivamente todas as 

questões concebíveis que podem ser levantadas a partir das matérias que ele acolhe”195. 

Ao mesmo tempo em que cresce a deferência às normas constitucionais, 

conseguintemente, realça-se o debate acerca da exegese adequada das ditas normas, 

questionando-se a suficiência dos métodos tradicionais de interpretação.  Nesta digressão, 

para Streck, é possível que a baixa efetividade da Constituição decorra do equívoco 

interpretativo, apontado por Gadamer de que a compreensão se dê em três estágios estanques 

e subsequentes: conhecimento, interpretação e aplicação, ou, ainda, que a interpretação esteja 

unicamente jungida à literalidade do texto, cumprindo ao intérprete perseguir-lhe o sentido 

pela busca da significação correta dos conceitos jurídicos envolvidos196. 

Ross põe em relevo as condições pessoais do intérprete, vez que sua interação com o 

texto não pode ser recusada, aduzindo que a atuação jurídica não está restrita a uma atividade 

intelectual, mas está “enraizada na personalidade total do juiz tanto em sua consciência 

jurídica formal e material quanto em suas opiniões e pontos de vista racionais. Trata-se de 

uma interpretação construtiva, a qual é, simultaneamente, conhecimento e valoração, 

passividade e atividade”197.  

E, alhures, conclui: 
Por trás da aparência dogmático-normativa, há uma compreensão correta do fato de 
que a administração da justiça não se reduz a uma derivação lógica a partir de 
normas positivas. As teorias positivistas ocultam a atividade político-jurídica do 
juiz. Da mesma maneira que o jogador de xadrez é motivado não só pelas normas do 
xadrez, como também pelo propósito do jogo e pelo conhecimento de sua teoria, 
também o juiz é motivado por exigências sociais e por considerações sociológico-
jurídicas. O papel desempenhado pelas considerações livres pode variar com o estilo 
de interpretação, porém jamais pode ser excluído por completo. A lógica imanente 
que as teorias positivistas frisam é uma ilusão. A razão jurídica imanente ou a 
própria regra de direito não pode ser separada do propósito prático que se situa fora 
dela, nem as consequências formais podem ser separadas de um ajuste valorativo das 
regras, em relação com os valores pressupostos198.  

                                                
195 PRATES, Francisco de Castilhos et al. Jurisdição e Hemenêutica Constituicional. Belo Horizonte: 
Mandamentos, 2004. p. 536. 
196STRECK, Lenio Luiz. A concretização de direitos e a validade da tese da Constituição dirigente em países de 
modernidade tardia. In: STRECK, Lenio Luiz. Diálogos Constitucionais, Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 364. 
197 ROSS, Alf. Direito e Justiça.São Paulo: Edipro, 2000. p.169. 
198 Ibid., p. 187. 



64 
 

 

 
Imprescindível reposicionar o entendimento para que se esclareça que os princípios a 

serem considerados em uma decisão são aqueles já reconhecidos pela prática jurídica, já 

estabelecidos pela atividade dos tribunais da doutrina e cuja pertinência ainda se faz presente. 

Por lógico, os princípios não podem ser invocados como propósito pessoal, como um valor 

individual do intérprete, mas como decorrência de uma prática intersubjetiva.  

Como assinala González, os valores não se constituem só de razão, mas remetem a um 

modo de vida que é assunto de persuasão, invocando a lição de Aarnio: “el discurso racional 

es posible solo dentro de los limites fijados por la forma de vida, esto es, dentro de una cierta 

forma de vida”199.  

É noção comum que o componente moral fora interiorizado para o sistema jurídico por 

meio dos princípios, com destaque naqueles entrosados na Constituição. Após assentar que 

por trás de toda regra vigora um princípio constitucional, Streck sustenta que todo ato de 

interpretação importa em atividade de jurisdição constitucional, porque mesmo quando uma 

questão se soluciona por simples aplicação de uma regra, configura imperativo constitucional 

que o intérprete perscrute acerca do princípio constitucional no qual está assentada a aludida 

regra, inclusive para se desvelar se ele consoa, converge, consente com a solução adotada.  

Tal confrontação está diretamente atrelada e limitada ao sentido de Constituição, que imbui o 

intérprete. Alcança, mas de modo algum se esgota, na verificação constitucional do aspecto 

formal da regra200. 

A assunção, pela Constituição de ideais morais, agora traduzidos em princípios 

substantivos, converte a obrigação moral em jurídica e, como tal, passível de invocação pelo 

interessado, mostrando-se, por evidente corolário de lógica, prescindível mediação legisladora 

para afirmar o que na lei maior já vem assegurado201.  

Streck cita Arango, para quem os ordenamentos jurídicos que recebem em seu bojo 

princípios materiais  
como normas básicas valorativamente decisivas (princípios como o Estado 
Democrático de Direito, o Estado Social, a dignidade da pessoa, a solidariedade 
social, a liberdade, a obrigação de erradicar a pobreza, a função social da 
propriedade) elevam ao patamar de obrigação jurídica a realização aproximativa de 
um ideal moral202. 
  

                                                
199 GONZÁLEZ, José Calvo. Comunidad Jurídica y Experiencia Interpretativa:  Um modelo de juego 
intertextual para el Derecho. Barcelona: Ariel, 1992. p. 83. 
200 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 268. 
201 Ibid., p. 276. 
202 Ibid., p. 315. 
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 O distanciamento entre direito e moral permitia, ou mesmo exigia, uma atuação do 

intérprete na qual a discricionariedade se fazia sentir, porque o ordenamento limitado, por 

lógico, não dava – e não dá – conta de todas as situações da vida que se apresentam e que 

precisam de uma resposta jurídica.  Vencido este alheamento, importa notar que no jogo 

democrático não se sustenta um proceder arbitrário do intérprete, um apoderamento do 

sentido da norma, porque a relação sujeito-objeto se mostra insuficiente, como revela a 

exegese hermenêutica ao resgatar a importância da linguagem e da tradição, a reclamar 

intersubjetividade na empresa interpretativa. Bem de ver, por Streck, que o 

neoconstitucionalismo principiológico proporcionou a superação da subsunção à medida que 

os princípios suplantaram as regras, mas não propiciou maior liberdade de decisão, pois não 

se coaduna com atuações discricionárias: “Os princípios funcionarão como uma blindagem 

contra arbitrariedades, apontando o modus operativo que deve ser seguido pelo intérprete, 

buscando, assim, a coerência e a integridade do Direito (antítese das posturas axiologistas-

decisionistas)”203. Uma maior liberdade do intérprete “acarretaria na afirmação da 

subjetividade assujeitadora, o que afastaria o mundo prático, introduzido pela fenomenologia 

hermenêutica”204. A compreensão, ladeada pela interpretação e aplicação, como movimento 

único, recupera a importância do elemento fático (mundo prático) na interpretação da 

norma205.  

Das decisões jurídicas se espera coerência, para que o Direito funcione, de certa 

maneira, como sistema redutor de expectativas e as pessoas sujeitas à jurisdição tenham um 

mínimo de previsibilidade sobre a norma vigente e, com isso, direcionem suas vidas.  Acentua 

Streck:  
A coerência assegura a igualdade, isto é, que os diversos casos terão a igual 
consideração por parte dos juízes. Isso somente pode ser alcançado através de um 
holismo interpretativo, constituído a partir do círculo hermenêutico. Já a integridade 
significa rechaçar a tentação da arbitrariedade, que, no mais das vezes, é variante da 
discricionariedade206. 
  

Daí porque, se de um lado importa a subjetividade do intérprete para nela se ver o seu 

horizonte interpretativo; de outro não se deve deslembrar que a interpretação não está 

suspensa no ar, mas, sim, atrelada a uma tradição, à qual o intérprete deve prestar contas, 

justificando o afastamento ou a confirmação dos valores nela consubstanciados, de modo a 

atentar para a coerência e para a integridade guardadas pela tradição. A interpretação do 

                                                
203 Ibid., p. 272. 
204 Ibid., p. 190. 
205 Ibid., p. 8. 
206 Ibid., p. 234. 
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Direito resulta, assim, de um ato de integração, calcada no círculo hermenêutico, de maneira 

que “o sentido hermeneuticamente adequado (correto) se obtém das concretas decisões por 

essa integração coerente na prática jurídica, assumindo especial importância a autoridade da 

tradição (que não aprisiona, mas funciona como condição de possibilidade)”207. 

 A tradição, como visto, pode nos legar valores autênticos ou inautênticos, conforme os 

valores que nela subjazem, comportem ou não atualização – subsistam ao exame da 

temporalidade. Assim,  
se é verdade que existe uma tradição ilegítima que conforma o modus interpretativo 
dos operadores do Direito – pelo qual ainda se crê na plenipotenciaridade da regra, 
na equiparação (metafísica) entre texto e norma, entre vigência e validade, e pelo 
qual ainda se acredita, de um lado, na possibilidade de essências (vontade da norma, 
espírito do legislador, para dizer o menos) e, de outro, na direção inversa, crê-se em 
uma espécie de livre atribuição de sentidos – também é verdade que há uma tradição 
legítima, conformada a partir do neoconstitucionalismo e das posturas pós-
positivistas que apontam para a superação desse modelo exegético-positivista, que 
dá azo a decisões fruto de mera subsunções, em pleno paradigma do Estado 
Democrático de Direito. É nesse universo – de avanços e retrocessos – que se 
colocam os pré-juízes (autênticos ou inautênticos) conformadores da capacidade de 
compreensão dos juristas208. 
 

Dessarte, importa travar conversa com o que nos diz a tradição para não se tornar 

refém do sentido comum teórico, na dicção de Streck, sob pena de obnubilar-se o sentido do 

ser do Direito, remanescendo inquestionados os valores carregados pela tradição, mesmo os 

insubsistentes ao tempo e necessidades atuais. 

De outra banda, é inegável que a tradição nos lega valores autênticos, aos quais não se 

deve opor o preconceito pelo deslumbramento do novo, em prejuízo de conquistas até então 

obtidas. Desnecessário reinventar a roda, renomear teorias, achacar construções sem um 

mínimo de conteúdo para o sustento da crítica. Como adverte Streck, o respeito à tradição 

autêntica – aqueles valores cujos fundamentos resistem como válidos e atuais – condiz com a 

integridade do Direito e com a coerência com decisões já adotadas, a fornecer um mínimo de 

isonomia e de segurança nas relações jurídicas, não como forma de engessar o sentido da 

norma para todos os casos vindouros, mas para que o Direito não resvale em uma fonte de 

surpresa e indignação em decorrência de uma subjetividade sem limites pelo intérprete. Daí a 

importância da interdisciplinaridade do Direito. O Direito compromissário, movido por uma 

constituição dirigente, não se satisfaz como mero reprodutor de um sistema volvido à 

mantença do estágio atual das coisas; entrementes, impende lembrar que o sistema jurídico, 

no contexto de um mundo complexo, cumpre um papel requerido pelo comportamento social 

atinente a “reduções que irão possibilitar expectativas comportamentais recíprocas e que são 
                                                
207 Ibid., p. 309. 
208 Ibid., p. 278. 
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orientadas, a partir de expectativas sobre tais expectativas”209. Todavia não esgota aí seu 

mister, que seria dessarte apoucado, em razão dos compromissos sociais avençados no seio 

constitucional e que aspiram realizar-se no veio de uma sociedade que caminha por uma trilha 

democrática, que busca erradicar a pobreza, na liberdade que não descura da solidariedade. 

Com efeito, sublinha Streck que a Constituição detém conteúdo ético e que o Estado 

Democrático de Direito assumiu um plus normativo e quantitativo, fincando suas bases na 

democracia e no “resgate das promessas incumpridas da modernidade”, ante o estágio 

deficitário em relação aos direitos fundamentais sociais210. 

Ao discorrer sobre a teoria material da Constituição, Oliveira acentua a lição de 

Dworkin, segundo a qual o judiciário está legitimado, não apenas a preservar o procedimento 

democrático de discussão, mas também a emitir julgamentos substantivos, ainda que em 

causas polêmicas ou complexas211.  

Mais adiante, assinala que o mérito da decisão ou consenso não se restringe ao aspecto 

processual, convolando em argumento reducionista a afirmação de que “uma materialidade é 

legítima por ter sido produzida através de um certo tipo de procedimento”212.  

Por fim, conclui que a teoria da Constituição Dirigente é mais uma teoria material do 

que processual porque, além de estabelecer procedimentos deliberativos, formas de diálogo 

público, a Constituição traz em seu bojo programas, diretivas com componente conteudístico, 

que não podem ser ladeados pelo intérprete213.  

Com efeito, a teoria procedimental não dá conta de implementar os valores, os 

compromissos consignados no texto constitucional, ao relegar o controle judicial à lisura dos 

procedimentos deliberativos desencadeados para alcançá-los.   

Ao reverso, cumpre ao intérprete observar os valores consagrados no texto 

constitucional, mesmo as diretivas de conteúdo com a normatividade que lhe é inerente. Nessa 

atividade – na leitura do texto legal desde o norte constitucional – impende que o julgador 

guarde um padrão de argumentação que seja claro e compreensível; que a decisão não destoe 

dos precedentes salvo por motivo justificado; que considere os aspectos fáticos na atribuição 

de sentido da norma; e que, por fim, seja dirigida para a obtenção da melhor resposta do 

Direito para o caso em apreço.   

                                                
209 ROCHA, Leonel Severo. Introdução à teoria do sistema autopoiético do Direito. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2005. p. 31. 
210 STRECK, Lenio Luiz. Op. cit., p. 302. 
211 OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Morte e Vida da Constituição Dirigente. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2010. p. 124. 
212 Ibid., p. 149. 
213 Ibid., p. 152. 
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Streck reafirma ser possível buscar a resposta correta no Direito, decorrente da 

integridade e da coerência, desde a tradição permeada pelo sentido da Constituição  
que representa o locus privilegiado do acontecer da atividade do jurista (plus 
normativo e qualitativo o texto constitucional compromissório e dirigente) e a 
garantia de que o intérprete está comprometido com a intersubjetividade que o 
coloca no interior de uma cadeia de sentidos; por isso, o intérprete não dispõe dos 
sentidos [...]214. 
 

Em suma, cumpre ao intérprete perseguir o sentido da constituição no exame do caso 

que aprecia, sempre buscando atender-lhe os comandos em uma exigência reclamada pelo 

compromisso constitucional assumido a partir do que nos dita a tradição.  Atualizando e 

valorizando este mesmo compromisso constitucional:  
Uma ‘baixa compreensão’ acerca do sentido da Constituição – naquilo que ela 
significa no âmbito do Estado Democrático do Direito – inexoravelmente acarretará 
uma ‘baixa aplicação’, como efetivo prejuízo para a concretização dos direitos 
fundamentais sociais. As condições de possibilidades para que o intérprete possa 
compreender um texto implicam (sempre e inexoravelmente) a existência de uma 
pré-compreensão (seus pré-juízos) acerca da totalidade (que a linguagem lhe 
possibilita) do sistema jurídico-político-social. Desse belvedere compreensivo, o 
intérprete formulará (inicialmente) seus juízos acerca do sentido do ordenamento. E, 
sendo a Constituição o fundamento de validade de todo o sistema jurídico – e essa é 
a especificidade maior da ciência jurídica –, de sua interpretação/aplicação 
(adequada ou não) é que exsurgirá a sua (in)efetividade215.  

 

2.2.6 Crítica Hermenêutica do Direito 

 

Desde o início deste trabalho, a abordagem do tema vem entremeada com a mediação 

da Crítica Hermenêutica do Direito, que, interpondo-se na divisa entre o objetivismo e o 

subjetivismo, traz a lume uma crise de dupla face do Direito brasileiro que, de um lado se 

mostra vocacionado para o enfrentamento de conflitos interindividuais, sem condições de 

compor com igual precisão os conflitos transindividuais; e, de outro, ainda atrelado ao 

paradigma da filosofia da consciência, envolto ao esquema sujeito-objeto e restrito aos 

métodos dedutivo e indutivo. Ou, nas palavras do autor: 
Com a CHD, busco apresentar um ferramental para a interpretação do Direito. Para 
tal, uso como fio condutor o método fenomenológico, visto, a partir de Heidegger, 
como interpretação ou hermenêutica universal, é dizer, como revisão crítica dos 
temas centrais transmitidos pela tradição filosófica através da linguagem, como 
destruição e revolvimento do chão linguístico da metafísica ocidental, mediante o 
qual é possível descobrir um indisfarçável projeto de analítica da linguagem, numa 
imediata proximidade com a práxis humana, como existência e facticidade, em que a 
linguagem – o sentido, a denotação – não é analisada num sistema fechado de 
referências, mas, sim, no plano da historicidade. Enquanto baseado no método 

                                                
214 STRECK, Lenio Luiz. Op. cit., p. 354. 
215 Ibid., p. 263. 
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hermenêutico-linguístico, o texto procura não se desligar da essência concreta, nem 
da carga pré-ontológica que na existência já vem sempre antecipada216. 

 

Desse modo, na imbricação dos estudos filosóficos de Heidegger, da hermenêutica 

Gadamer e da teoria integrativa de Dworkin, desenvolve-se um modo de compreensão do 

fenômeno jurídico brasileiro, contando com a abordagem do processo de tomada das decisões 

judiciais e o reconhecimento de responsabilidade política a todos os atores jurídicos. Desde o 

apontamento da diferença ontológica entre texto e norma e da importância do momento da 

aplicação na atividade interpretativa, a pratica jurídica e, mais precisamente, a prática 

decisória, vem a ser revisitada com sua recondução a uma dimensão antepredicativa havida na 

pré-compreensão. Assim, não se resume a uma mera descrição do Direito como também não 

se contenta em atrelar a atividade jurídica a um procedimento subjetivamente referente. Essa 

dimensão permeia a subjetividade, a gizar o Direito como prática intersubjetiva e revelar um 

trato comum que de certa forma se objetifica, no sentido de transcender ao individual: 
A superação da relação sujeito-objeto só será operada pela descoberta Hermenêutica 
(Gadamer-Heidegger) da dimensão antepredicativa que antecipa a compreensão de 
todo o enunciado veritativo. Essa é a dimensão propriamente Hermenêutica que 
retira do sujeito a disponibilidade (Ge-stell) com relação ao objeto. Logo, esse 
sujeito não terá discricionariedade, pois terá que prestar contas, em todo momento, à 
tradição (integridade e coerência do Direito). Essa dimensão antepredicativa 
sustenta-se em um a priori historicamente compartilhado e que impõe ao intérprete 
uma necessidade de diálogo com a tradição. Ocorre que esse elemento não aparece 
nas propostas analítico-positivistas de análise do Direito. Na verdade, tais propostas 
terminam por esconder aquilo que lhes é mais essencial: o fato de representarem 
uma interpretação muito específica e peculiar do fenômeno jurídico. O positivismo 
jurídico não representa uma ‘garantia de objetividade’ no Direito, mas, ao contrário, 
representa exatamente aquilo que atira para o âmbito do relativismo porque esconde 
o fator fragmentário e subjetivista que lhe dá origem217. 

  

A Crítica Hermenêutica do Direito denuncia um elemento comum: desde a escola do 

Direito livre, da jurisprudência dos interesses, passando pelo positivismo exegético, pelo 

normativismo kelseniano, pelo positivismo moderado de Hart, pelos autores positivistas que o 

sucederam e pelas escolas argumentativistas, qual seja, um espaço na atividade decisória não 

coberto pela razão, logo entregue à discricionariedade, leia-se, vontade do intérprete. 

A resposta a esta discricionariedade vem com Dworkin, no reconhecimento de padrões 

decisórios e na possibilidade de se buscar uma resposta correta no Direito, a qual Streck 

denomina resposta constitucionalmente adequada. 

                                                
216 Id. Lições de crítica hermenêutica do Direito. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2016.  p. 11. 
217 STRECK, Lenio Luiz. Neoconsti, positivismo e pós-positivismo. In: ROSA, Alexandre et al. Garantismo 
Hermenêutica e Neo Constitucionalismo: Um debate com Luigi Ferrajoli. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2012. p. 90.  
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Importa, ao percorrer o caminho da prática judiciária e, mais precisamente da 

construção da decisão judicial, verificar qual o papel que o precedente – observado desde sua 

origem histórica, sua formação e reconhecimento, sua delimitação e aplicação – desempenha 

neste desiderato. 
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3 PRECEDENTES 

 

3.1 ESCORÇO 

 

Um homem, adentrando em uma igreja, tira o chapéu da cabeça e se volta para o filho: 

eis o modo de nos portarmos nestas ocasiões. Outro pai, antes de sair de casa, adverte o filho: 

todos os homens devem descobrir a cabeça antes de ingressar o interior de uma igreja.  Assim 

Hart ilustra, no primeiro caso, o precedente; no segundo, a legislação, divisando os dois 

modos de comunicação dos padrões gerais de conduta218. No segundo, uma regra; no 

primeiro, um fato do qual se abstrai uma regra. Mas vamos devagar com o andor, não se tem 

nesta abstração um procedimento preparatório para um ato subsuntivo. A complexidade 

havida no fato-norma não é reduzida nesta operação, mesmo porque ela é incindível: o fato 

precisa estar por trás (fundo) para sabermos do que trata a regra (figura).   

Continua Hart, no exemplo, aduzindo que, no uso jurídico do precedente, a criança 

reconheceria o pai como autoridade e também a prática se daria em continuidade de padrões 

tradicionais de comportamento.  

Ao retomar o exemplo da retirada do chapéu como cortesia, Dworkin acrescenta que 

cada cidadão que busca descobrir sua intenção em manter essa prática e dela participar não 

está rememorando “o seu estado mental da última vez que tirou o chapéu em sinal de respeito 

a uma senhora”, mas tenciona encontrar “uma explicação significativa de seu comportamento 

que o faça sentir-se bem consigo mesmo”219. Não se trata só de um exame subjetivo, mas de 

repensar uma prática comum. A prática está voltada a um fim e, nesse sentido, para cumprir 

seu desiderato, implica que ela seja retomada quanto ao seu intento, por vezes reposicionada, 

remodelada ou abandonada. O ato de repetição é, tão quanto o ato de abandono, um ato de 

liberdade, consoante a lição gadameriana.  A mesma linha de raciocínio invade os precedentes 

que, portanto, precisam ser interpretados.    

Mas, o que é um precedente? É um julgado que serve de referência a outro.  Desde 

então, muitas questões pendem de esclarecimento: como o precedente se formou, se é 

legítimo, se consoa com a ordem democrática, se vincula ou apenas serve como linha de 

orientação, quem pode estabelecê-lo ou superá-lo; enfim, o que há de novo no panorama 

jurídico nacional com as regras que o Código de Processo Civil de março de 2015 trouxe 

sobre o tema. 

                                                
218 HART, Herbert L.A. O Conceito de Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2009. p. 137. 
219 DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2014. p. 70. 
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Não é estranho ao sistema brasileiro o uso de julgados como parâmetro a ser 

considerado na tomada de decisões pela justiça. A orientação jurisprudencial sempre se 

constituiu em uma fonte de pesquisa para a prática judiciária.  

De outro lado, em um sistema como o nosso, gerado sob a influência marcante do civil 

law, principalmente no que refere ao âmbito infraconstitucional, com base jurídica 

estabelecida em leis e códigos, não se pode apartar a importância primeva que ostenta a 

legislação para o desenvolvimento da atividade jurídica no país.  

Em um primeiro momento, quando a força das normas constitucionais não vinha 

sendo reconhecida como imperativa – as normas mais se avizinhavam de conselhos e 

lembranças do que detentoras de caráter deôntico – a aplicação da lei tal como posta 

apresentava pouca problematização frente ao sistema constitucional já em vigor. Desde o 

momento do crescimento da importância e da normatividade das disposições constitucionais, 

o próprio sistema reclama uma maior atuação do juiz no que refere ao resguardo dos direitos 

fundamentais e à busca da efetivação do compromisso assumido no texto constitucional com 

objetivos a serem alcançados na vida comunitária, tais como a diminuição da desigualdade 

social, a erradicação da pobreza e a movimentação rumo ao ideário de uma vida boa, como 

finalidade do Estado Democrático de Direito.  

Do alargamento do espaço de atuação do magistrado, decorre, dentro da mesma 

lógica, um maior entrechoque de normas, mais precisamente, da legislação infraconstitucional 

com o texto constitucional que lhe dá suporte. Este entrechoque de normas, na qual a 

atividade do intérprete ganha relevo, reclama a ampliação do objeto do estudo, antes centrado 

na produção legislativa, para abarcar também a prática judiciária. Sim, porque desta atividade 

vão defluir orientações interditais imprescindíveis ao estabelecimento do Direito praticado 

naquela comunidade. Este conhecimento da prática judiciária é necessário para que o Direito 

cumpra com o seu papel de divisar o certo e o errado como norma de conduta, reduzindo 

expectativas e explicitando, como em um sistema binário, o que se pode e o que não se pode 

fazer. Nada adianta ter-se por certa a dicção legal, mas não se saber como o direito opera 

concretamente.  

Um biógrafo de Frank Sinatra escreveu:  “É melhor conhecer o juiz do que conhecer a 

lei”220. Uma primeira abordagem traz ao pensamento a ideia de uma odiosa regalia advinda da 

proximidade com o magistrado, a manchar-lhe a imparcialidade, mormente considerando o 

contexto literário do protagonista, não obstante o talento, muitas vezes apontado por suas 

                                                
220 HAMIL, Pete. Frank Sinatra: O homem, o mito, a voz. São Paulo: Seoman, 2015. p. 77 
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amizades pouco franciscanas (ou muito, no sentido da irmandade). De outra banda, em mais 

caridosa análise, retomamos a frase e podemos considerar que de nada vale, para o cidadão 

comum, máxime para o profissional do Direito, saber o teor da lei sem saber de sua 

operatividade prática: o que a comunidade doutrinária e jurídica considera como norma 

vigorante em um determinado espaço de vida compartilhada.    

Daí a importância do estudo da atividade judiciária. Em um primeiro momento como 

norma de orientação; em um segundo como norma de correção a ser impingida quando de seu 

descumprimento, nesta hipótese mediante um processo legal e democraticamente observado. 

Num e noutro caso, irrecusável a necessidade de que a norma efetivamente em vigor seja 

conhecida na comunidade em que tenciona reger. A norma, como produto da aplicação do 

texto, e não o simples texto legal, descontextualizado do arcabouço jurídico e da prática 

judiciária.   

Mas esta discussão do reconhecimento e conseguinte maior atenção ao trabalho 

desenvolvido pelo sistema judiciário, não foi instaurada pela vigência do Código de Processo 

Civil, mas ela retroage ao desencadear da ordem constitucional de 1988 e dos anos 

subsequentes a buscar ajustes, acertamentos do ordenamento anterior com o novo sistema 

constitucional que lhe sobreveio. 

Então, qual o mote evidenciado pela vinda do novo código processual? 

É que o sistema processual se ocupou de padrões decisórios, nominando-os, concessa 

venia, sem critério assentado na tradição jurídica e embaralhou noções já consolidadas na 

prática forense e, não bastasse isso, importando técnicas e conceitos alienígenas sem a 

necessária acomodação ao ambiente jurídico receptor. 

 

3.2 DO TRATAMENTO DISPENSADO PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 

 

 A indeterminação do termo precedente e a indefinição do seu alcance já transparece no 

trâmite legislativo. Conforme pontua Mendes – integrante da Comissão de Juristas 

responsável pelo acompanhamento da redação final do Projeto de novo Código de Processo 

Civil no Senado – o projeto de lei no Senado (nº 166, de 2010) recebeu substitutivo da 

Câmara dos Deputados (nº 8.046, de 2010) em cuja redação, havia um capítulo nominado “Do 

Precedente Judicial”.  

Tal capítulo trazia em seu bojo, nos artigos 520 usque 522, institutos dos mais 

variados, como: “jurisprudência” (art. 520, caput), “enunciados de súmula” e “jurisprudência 

dominante” (art. 520, § 1º), “precedentes” (§ 2º), “precedentes do Supremo Tribunal Federal 
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em controle concentrado de constitucionalidade” (art. 521, I), “enunciados de súmula 

vinculante” (art. 521, II), “acórdãos” (art. 521, II), “precedentes em incidente de assunção de 

competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos 

extraordinário e especial repetitivos” (art. 521, II); “enunciados das súmulas do Supremo 

Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria 

infraconstitucional” (521, III), “precedentes do plenário do Supremo Tribunal Federal, em 

controle difuso de constitucionalidade” (art. 521, IV); “precedente da Corte Especial do 

Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional” (art. 521, IV)221. 

                                                
221 Substitutivo da Câmara dos Deputados (nº 8.046, de 2010, na Câmara dos Deputados): CAPÍTULO XV - DO 
PRECEDENTE JUDICIAL - Art. 520. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, 
íntegra e coerente. § 1º Na forma e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão 
enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante. § 2º É vedado ao tribunal editar 
enunciado de súmula que não se atenha às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. Art. 
521. Para dar efetividade ao disposto no art. 520 e aos princípios da legalidade, da segurança jurídica, da duração 
razoável do processo, da proteção da confiança e da isonomia, as disposições seguintes devem ser observadas: I 
– os juízes e tribunais seguirão as decisões e os precedentes do Supremo Tribunal Federal em controle 
concentrado de constitucionalidade; II – os juízes e tribunais seguirão os enunciados de súmula vinculante, os 
acórdãos e os precedentes em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e 
em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; III – os juízes e tribunais seguirão os enunciados 
das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 
matéria infraconstitucional; IV – não sendo a hipótese de aplicação dos incisos I a III, os juízes e tribunais 
seguirão os precedentes: a) do plenário do Supremo Tribunal Federal, em controle difuso de constitucionalidade; 
b) da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional. § 1º O órgão jurisdicional 
observará o disposto no art. 10 e no art. 499, § 1º, na formação e aplicação do precedente judicial. § 2º Os 
tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida e divulgando-os, 
preferencialmente, na rede mundial de computadores. § 3º O efeito previsto nos incisos do caput deste artigo 
decorre dos fundamentos determinantes adotados pela maioria dos membros do colegiado, cujo entendimento 
tenha ou não sido sumulado. § 4º Não possuem o efeito previsto nos incisos do caput deste artigo os 
fundamentos: I – prescindíveis para o alcance do resultado fixado em seu dispositivo, ainda que presentes no 
acórdão; II – não adotados ou referendados pela maioria dos membros do órgão julgador, ainda que relevantes e 
contidos no acórdão. § 5º O precedente ou jurisprudência dotado do efeito previsto nos incisos do caput deste 
artigo poderá não ser seguido, quando o órgão jurisdicional distinguir o caso sob julgamento, demonstrando 
fundamentadamente se tratar de situação particularizada por hipótese fática distinta ou questão jurídica não 
examinada, a impor solução jurídica diversa. § 6º A modificação de entendimento sedimentado poderá realizar-
se: I – por meio do procedimento previsto na Lei nº 11.417, de 19 de dezembro de 2006, quando tratar-se de 
enunciado de súmula vinculante; II – por meio do procedimento previsto no regimento interno do tribunal 
respectivo, quando tratar-se de enunciado de súmula da jurisprudência dominante; III – incidentalmente, no 
julgamento de recurso, na remessa necessária ou na causa de competência originária do tribunal, nas demais 
hipóteses dos incisos II a IV do caput. § 7º A modificação de entendimento sedimentado poderá fundar-se, entre 
outras alegações, na revogação ou modificação de norma em que se fundou a tese ou em alteração econômica, 
política ou social referente à matéria decidida.  § 8º A decisão sobre a modificação de entendimento sedimentado 
poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam 
contribuir para a rediscussão da tese. § 9º O órgão jurisdicional que tiver firmado a tese a ser rediscutida será 
preferencialmente competente para a revisão do precedente formado em incidente de assunção de competência 
ou de resolução de demandas repetitivas, ou em julgamento de recursos extraordinários e especiais repetitivos. § 
10 Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante, sumulada ou não, ou de precedente, o tribunal poderá 
modular os efeitos da decisão que supera o entendimento anterior, limitando sua retroatividade ou lhe atribuindo 
efeitos prospectivos. § 11 A modificação de entendimento sedimentado, sumulado ou não, observará a 
necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da 
proteção da confiança e da isonomia. Art. 522. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos 
repetitivos a decisão proferida em: I – incidente de resolução de demandas repetitivas; II – recursos especial e 
extraordinário repetitivos. Parágrafo único. O julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão de direito 
material ou processual. 
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Nesse sentido, precedente se convola no “cajon de sastre”222 da atividade 

jurisdicional, recebendo sob esta rubrica, de maneira indistinta, um pletório interminável de 

conceitos já definidos e divisados pela prática judiciária. É lógico que a lei, como expressão 

máxima da ordem democrática, neste quesito não tem a jurisprudência como um objeto 

intransponível. Não. A lei, com a força da vontade da população, mesmo em uma democracia 

representativa, pode impor o novo, dês que consoante com o projeto constitucional que lhe dá 

suporte. Todavia, em um código que assenta suas bases na previsibilidade, na confiança do 

sistema, na segurança jurídica, por lógico que as inovações devem conversar com a tradição já 

assimilada pela comunidade, pelo menos externando as razões que justifiquem a alteração da 

biruta pelo soprar do anseio ou da necessidade social. 

O que se quer ressaltar no ponto, é que vários mecanismos processuais foram reunidos 

sob o epíteto de precedente. Lógico que a evolução do sistema de justiça, tanto lá quanto cá, 

requer que os valores da isonomia – pelo princípio da dignidade da pessoa humana, na 

primeira das duas nuances acentuadas por Dworkin – e da segurança jurídica – como ideia de 

racionalidade adstrita ao conceito de direito – sejam observados em grau de importância 

superlativo. Assim, o ideário de precedentes que atende aos princípios antes invocados tem 

guarida em ambos os sistemas modelares.  Agora, o que o conceito de precedente representa 

na ordem histórico-contextual pode se mostrar incoincidente. Nesse sentido, os entendimentos 

de Lenio Sreck e Aluísio Mendes convergem para o imprescindível redirecionamento da 

abordagem do precedente como um vetor interpretativo.  

Nessa linha, impende perceber em que circunstâncias o código de processo civil foi 

gerado, a qual demanda a nova lei visa atender. Também, ingressar no exame dos sistemas 

modelares até o necessário à explanação para reconhecer o igual ou similar e divisar o 

incomensurável, bem assim alinhavar argumentos para contribuir ao premente ajuste ou 

acertamento do modo operativo judiciário para dar conta da demanda crescente em prazo 

satisfatório sem descurar dos qualificativos jungidos ao processo democrático no atual passo 

civilizatório.  

 

3.3 ANSEIO CONTEXTUALIZADO 

 

Todo texto deve ser considerado como resposta a uma pergunta, sensível aos dados 

que circundam aquela situação fático-temporal. O texto legal também é elaborado desde 

                                                
222 Caixa de alfaiate, que recebe em seu bojo objetos dos mais variados. 
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determinada demanda, no anseio da resolução de um problema ou do melhor enfrentamento 

de um tema de importância para a vida daquela comunidade a que se destina. 

Nesta perspectiva, o código de processo civil adveio em um momento em que a 

legislação processual não se mostrava adequada a enfrentar com eficiência – melhores 

resultados com os melhores meios, nestes observados os parâmetros de racionalidade 

participativa que animam o processo, desde a moldura constitucional – a monstruosa e 

crescente demanda por litígio no nosso país. 

Poder-se-ia apontar o aumento das disputas judiciais a partir da ampliação da tutela e 

do reconhecimento de direitos conforme a ordem constitucional de 1988; da divulgação e 

conscientização destes mesmos direitos; do mercado havido em torno da atividade jurídica, 

com números recordes de universidades, cursos jurídicos, estudantes e profissionais do 

Direito; da ineficiência do Estado no cumprimento mínimo dos encargos afetos ao bem-estar 

social; de uma cultura arraigada de litigiosidade, sem correspondência com uma linha de 

atuação de resolução de problemas de modo não adversarial; da incapacidade da composição 

de lides sem prescindir da via adjudicatória; da ausência de uma política de gerenciamento de 

prioridades e delimitação de um âmbito de atuação razoável, logicamente atrelada a uma 

reserva compatível de recursos; essas, entre tantas outras justificativas que se agrupam para 

informar o quadro deficitário, para dizer o mínimo, que se encontra nosso sistema de justiça. 

De qualquer sorte, irrecusável que proporção de um processo para cada dois habitantes 

em um país de mais de duzentos milhões de habitantes223, não se mostra ideal, sem sequer 

razoável. Eis a digressão histórica retratada por Mendes, discorrendo sobre o número de 

processos:  
O Supremo Tribunal Federal recebeu, no ano de 1940, 2.419 processos; em 1970, 
6.367 processos; em 1980, foram 9.555; dez anos depois, 18.564; no ano de 2000 o 
número atingiu o montante de 105.307 processos protocolados; e em 2006 foram 
127.535. [...] No Superior Tribunal de Justiça brasileiro, nos anos de 1989 e 1990, 
foram distribuídos, respectivamente, 6.103 e 14.087 processos. Em 2000, o número 
subiu para 150.738 e, em 2007, para 313.364. [...] No ano de 2010, o número de 
processos distribuídos caiu para 228.981. Entretanto, voltaram a subir já no ano 
seguinte, 2011, para 290.901, e, em 2015, alcançaram o montante de 332.905 
processos distribuídos, o maior patamar de todos os tempos no STJ.  No Tribunal 
Superior do Trabalho10, por sua vez, o crescimento foi, do mesmo modo, 
vertiginoso. [...] Nos períodos posteriores à Constituição de 1988, os números foram 
crescendo em progressão geométrica: 92.063 (entre 1986 e 1990), 240.481 (1991-
1995), 571.352 (1996-2000), 602.540 (2001-2005), 904.201 (2006-2010) e 
1.350.831 (2011-2015). [...] No primeiro grau da Justiça Estadual, Federal e do 
Trabalho, entraram, nos anos de 1990, 1994, 1998, 2007, 2011 e 2015, ao todo, 
5.117.059, 5.147.652 10.201.289, 19.274.760, 24.227.727 e 23.281.308 processos, 

                                                
223 De acordo com o IGBE (2018), 208.900.906 habitantes. 
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respectivamente. No ano de 2015, eram 69.988.968 processos pendentes, totalizando 
93.270.276 processos em tramitação somente no primeiro grau”224 
 

Em uma referência mais atualizada, conforme Relatório “Justiça em números” de 

2018, atinente à litigiosidade no ano de 2017, pode-se contabilizar o seguinte quadro de 

ingresso de processos: Justiça Estadual, 20.207.585, Justiça do Trabalho, 4.321.842, Justiça 

Federal, 3.865.182, Justiça Eleitoral, 169.190, Justiça militar estadual, 5.150, Auditorias 

Militares da União, 1.572, Tribunais Superiores, 543.058, num total de 29.113.579 processos 

novos225.  

Enfrentando os números da justiça, conclui Mendes, alhures, que  
o resultado deste crescimento avassalador e combinado com o fenômeno da 
ampliação e diversificação de assuntos e matérias tratados nos processos é a maior 
dificuldade para que os magistrados, como um todo, possam desenvolver, em tempo 
razoável, com qualidade e segurança, a prestação jurisdicional226. 
 

Em primeiro destaque, o sistema precisa dar conta de enfrentar minimamente este 

acervo de anseios e demandas. Em tempo razoável, como diz a Constituição Federal com eco 

no artigo quarto do Código de Processo. Uma pessoa a quem é imputada a pecha de um crime 

não pode suportar indefinidamente o peso de um processo criminal contra si deflagrado, 

máxime se estiver provisoriamente presa em razão do mesmo fato-jurídico. Em igual 

inteligência, é vedada a autotutela chamando para si, o Estado, a obrigação de dar uma 

resposta jurídica, não pode deixar de entregá-la ou se autoconceder tempo em demasia para a 

resolução daquela questão. Uma cidade não pode encontrar embaraço em seu 

desenvolvimento porque a resolução dos seus problemas emperra no ambiente do fórum. O 

que se quer ressaltar é que não adianta o sistema julgar maravilhosamente bem uma causa em 

detrimento de outras novecentas que também mereceriam igual tratamento. Já aí, de arranque, 

há uma violação à isonomia. Não há dúvida, para quem busca sinceramente uma solução 

adequada, que havia a necessidade de providências processuais para maximizar o resultado da 

atividade jurisdicional.   

Em igual nível de importância, o código veio dar resposta a uma demanda por uma 

prestação jurisdicional que não resvale em surpresa, quiçá em um susto, mas que detenha uma 

linha de confiabilidade, de segurança de entendimento, que respeite parâmetros mínimos de 

possibilidade, no sentido de não destruir imotivadamente um entendimento formado e 
                                                
224 MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro. Incidente de resolução de demandas repetitivas: sistematização, 
análise e interpretação do novo instituto processual. Rio de Janeiro: Forense, 2017. 
225 BRASIL Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números. Disponível em: www.cnj.jus.br. Acesso em: 30 
set. 2018. 
226 MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro. Precedentes e jurisprudência: papel, fatores e perspectivas no direito 
brasileiro contemporâneo. In: MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro; MARINONI, Luiz Guilherme; 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Direito Jurisprudencial – II. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.  
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estabelecido no compartir da prática jurídica. Esta continuidade do Direito como meio de 

organização da sociedade atua em consonância com a dignidade da pessoa humana – sim, 

porque o Estado existe em prol do indivíduo e não o inverso. A dignidade da pessoa humana é 

vista nas duas vertentes divisadas por Dworkin: como isonomia, ou seja, igualdade porque eu 

respeito o outro porque nele encontro uma mesma situação vivencial que não é inferior ou 

superior a minha; de outra, como liberdade, eu respeito no outro a autenticidade, a 

possibilidade que ele tem de procurar os seus meios próprios de direcionar esta mesma 

vivência em busca de sua felicidade. A liberdade normalmente é vista por um viés negativo, 

enquanto resistência à sua violação. Neste ponto, merece lembrança a ideia trazida por José 

Afonso da Silva, da liberdade como possibilidade de coordenação consciente dos meios 

necessários para o alcance da felicidade pessoal227.  

É nesta empreitada pelo reforço da dignidade da pessoa humana, na sua face de 

isonomia e a conseguinte restrição do tratamento injustificadamente desigual, que os vetores 

da coerência e da igualdade foram trazidos para o seio do código processual pela doutrina 

coesa de Streck. Este é um qualificativo do Direito do qual não se pode retroagir “princípio da 

proibição do retrocesso”228. 

Lógico que a tradição não é fechada, porque a tradição é caminho. É a via que liga o 

passado ao presente, de modo que comporta atualização. Assim, a coerência não vence 

sempre, porque, quando destituída de razões, deve ser superada: a teimosia burra a ninguém 

aproveita. É aí que a integridade pede passagem. A integridade do Direito, como um 

organismo vivo, convive com o entorno e reclama ajustes para que continue a dar conta de sua 

indeclinável função. Que precisa evoluir para dar resposta a uma sociedade cada vez mais, por 

definição, complexa e pluralista, com interesses incoincidentes quando não, contrapostos. 

Este organismo é um só que fala por seus diversos órgãos, se não de modo uníssono, mas, ao 

menos, constrangido pelo diapasão em que a continuidade da prática jurídica se constitui. No 

mesmo rumo, o Direito precisa de mecanismo para reajustar as falas solitárias para uma 

margem compatível, palatável e, ao mesmo tempo, consolidar temporariamente – porque 

Direito é evolução – um entendimento que se sustenta. 

O código tentou dar resposta a este considerável número de demandas em busca de 

solução. Como bem esclareceu Mendes, o Código de Processo Civil não se ocupou de 
                                                
227 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 233. 
228 Sobre a proibição de retrocesso social, pontua Ramires que o Estado “após ter cumprido uma tarefa 
constitucionalmente imposta para realizar um direito fundamental e/ou social, não pode voltar atrás e revogar o 
avanço” (RAMIRES, Maurício. Crítica à aplicação de Precedentes no Direito Brasileiro. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2010. p. 102). 
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demandas coletivas – porque o assunto estava – como está – versado em projeto paralelo que 

consiste em um modelo de processo para os processos coletivos inclusive com a participação 

de outros países na confecção do projeto, pois o mote era de um código com um ideário 

comum que, justo por isso, serviria igualmente a outros países com a mesma carência 

legislativa. Tal iniciativa (PL 5139/2009) repousa dormitente em tramitação na Câmara dos 

Deputados.  

De qualquer sorte, não houve previsão de ações coletivas, mas enfrentamento coletivo 

de ações individuais, ao que serve de modelo, por todos, o Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas (IRDR). Ao lado deste mecanismo, outros com feição vinculante se 

alinham para o enfrentamento do problema referente à reiteração de demandas com conteúdo 

jurídico similar ou coincidente. 

Mas a todos estes procedimentos e respectivos provimentos jurisdicionais pode-se 

intitular precedentes, como pareceu reunir o anteprojeto sob o mesmo título? Os provimentos 

vinculantes são precedentes? Os precedentes se resumem a decisões tomadas pelos Tribunais 

Superiores, tão somente? Eis o que temos a tratar.  

 

3.4 SISTEMAS MODELARES  

 

3.4.1 Introito 

 

O enfrentamento dos sistemas jurídicos modelares do Direito ocidental será feito nos 

limites e no aproveitamento do objetivo do presente trabalho, de modo que descabe aqui 

descer nas particularidades históricas de cada sistema acolhido na singularidade de cada país 

que em seu ordenamento o tenha estabelecido como modo de orientar a prática jurídica 

daquela comunidade.  

Assim, voltada a concentração para o objeto do estudo, não se fará minudente 

digressão histórica. Muitos estudos já se voltaram para isso, por todos, Thomas da Rosa de 

Bustamante, na sua obra Teoria do Precedente Judicial. 

Importa, sim, divisar os sistemas, em suas notas características reunindo  

especificidades de cada qual a fim de conformar um modo de atuação que estrutura a prática 

jurídica respectiva. Isso se faz necessário para que nosso sistema possa ser revisitado e, se 

necessário, reposicionado no horizonte dos sistemas jurídicos contemporâneos com os 

eventuais acertamentos que tal recambiamento exige.      
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3.4.2 Breve desenho dos sistemas modelares 

 

3.4.2.1 Common Law 

 

Na Inglaterra, o Common Law surge como direito comum em contraposição às 

diversas práticas jurídicas adotadas no território do mesmo reino. Ainda que direito comum, 

tal sistema não observa a codificação, mas se forma ao longo da história com base nas 

decisões judiciais. A legislação ocupou papel complementar e não se tem uma constituição 

escrita.  

Como detalha Barboza, o que os ingleses chamam de constituição é “um conjunto de 

regras de origem jurisprudencial ou legislativa que garantem as liberdades e os direitos 

fundamentais e estabelecem limites às autoridades”229.  E complementa: dizer que o Direito 

inglês é um Direito judiciário implica que a fonte primária se constitui em decisões judiciais e 

que ele “é primordialmente prático, pragmático, causuístico”. Nesse sentimento, o sistema  
refletia a convicção compartilhada de que era a maior expressão da razão natural 
desenvolvida e descrita pelo desejo coletivo de várias gerações, e que era visto como 
um direito fundamental acima dos atos do Parlamento, funcionando os princípios do 
common Law como uma Constituição não escrita. Assim, o direito não era criado 
apenas pelas decisões judiciais, mas também pela prática social e pelos costumes 
que acabavam por criar limites ao Parlamento230.  
 

Ao reverso do sistema francês – no qual a desconfiança dos juízes, pela proximidade 

com o rei, deslocava a força da legitimidade para a atividade do Parlamento, de onde se 

evidencia a estrutura do civil law – a atividade do juiz inglês era reconhecida como um 

reforço à população em restrição à atividade legislativa. Havia a supremacia do Parlamento 

que, no entanto, encontrava-se coartada pelo common law. 

Já nos Estados Unidos, a supremacia do parlamento vem centrada na Constituição 

observando-se a doutrina dos precedentes e o respeito aos direitos fundamentais. Todavia, isto 

não importa dizer que houve um reforço ao poder judiciário, mas antes ao controle de 

legitimidade das leis a partir da Constituição, assim identificada como o poder emanado do 

povo. 

Tal poder vem evidenciado no emblemático caso Marbury versus Madison que, na boa 

síntese de Fernando Viera Luiz,  
é o mais conhecido exemplo que poderia ser encontrado no Direito alienígena. A 
decisão da corte foi a de reconhecer a inconstitucionalidade formal da seção 13 do 

                                                
229 BARBOZA, Estefânia Maria de Queiroz. Precedentes judiciais e segurança jurídica: fundamentos e 
possibilidades para a jurisdição constitucional brasileira. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 25. 
230 Ibid., p. 50. 
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Judicial Act de 1789, uma vez que ampliava as hipóteses constitucionais de 
competência originária. A Corte afirmou, no julgamento histórico, que Madison teria 
direito à comissão. Contudo, o remédio buscado não era viável, por faltar ao 
Tribunal competência originária para o julgamento da questão, declarando-se 
inconstitucional a legislação ordinária que impunha à Corte o conhecimento 
primeiro do writ of mandamus231. 
 

Desde então, no choque entre a vontade direta do povo, contida na Constituição, e a 

vontade indireta – por meio dos representantes – do povo, contida na leis, deve prevalecer 

aquela sobre esta, por meio do controle efetivado pelo poder judiciário (judicial review)232. 

Importa anotar que a construção judicial do Direito não pode infringir previsão legal 

ou codificada que ocupe este espaço. A legislação só não está autorizada a se sobrepor a 

precedente quando afeto à interpretação de comando constitucional. 

Como anota Barboza, o respeito à Constituição e às Leis dos Estados Unidos, 

consoante a cláusula 2ª do artigo VI dos Estados Unidos, não tem o condão de sobrepor as leis 

ao common law vez que este é o fundamento da própria Constituição e das leis do Parlamento, 

a ressair como “última fonte de autoridade do Direito escrito (statute law)”233. Este respeito à 

atividade judicial vem reforçado pela atividade desempenhada pelo juiz na defesa dos direitos 

fundamentais. Aqui a observância de uma Constituição escrita convive com a construção 

judicial do Direito. 

 

3.4.2.2 Civil Law 

 

O sistema de civil law tem origem em Roma com diversas influências do Direito 

canônico, Direito comercial e mesmo pelo estudo do Corpus Juris Civilis nas 

universidades234. Trata-se de um direito escrito que ostenta regra abstrata e geral na qual 

prevalece a lei como fonte do direito. 

Nesta quadra, verifica-se um reforço à atividade do Parlamento com ênfase na 

codificação e na completude do sistema legal para dar repostas às questões jurídicas 

pendentes de apreciação. Segundo essa moldura, cumpre ao juiz apenas encontrar no aparato 

                                                
231 LUIZ, Fernando Vieira. Por que tenho medo do “sistema de precedentes” do CPC/15: A aplicação do 
direito jurisprudencial à luz do law as integrity de Ronald Dworkin. 2018. 667 f. Tese (Doutorado em 
Direito) – Programa de Doutorado em Direito, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2018. 
232 BARBOZA, Estefânia Maria de Queiroz. Op. cit. 
233 Ibid., p.54 
234 “Digesto, Código e Instituições constituem o núcleo da compilação justiniana, ao passo que as Novelas 
constituem, por assim dizer, a atualização dessas obras. Somente com a redescoberta dessa compilação, ocorrida 
na Idade Média, encontrou-se um nome que abrange todas as quatro partes: para ressaltar seu caráter unitário em 
relação à jurisprudência romana clássica e ao direito dos bárbaros, Irnério falou de um Corpus Juris Civilis.” 
(LOSANO, Mario Giuseppe. Os grandes sistemas jurídicos: introdução aos sistemas jurídicos europeus e 
extraeuropeus. São Paulo: Martins Fontes, 2007.) 
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legal a solução ali já existente, declarar no caso concreto o direito já pronto e estabelecido 

pelo legislador. Então, o princípio da separação dos poderes tinha lugar privilegiado de modo 

que o judiciário não poderia criar direito eis que tarefa estritamente afeta ao parlamento. 

Desse modo a doutrina do star decisis não encontra aqui campo fértil porque a própria 

estrutura do ordenamento jurídico calcada em um denso acervo legislativo se encarrega da 

completude e centralidade do direito, de forma a emprestar certeza e segurança jurídicas tão 

caras aos sistemas de civil law. 

A evolução do constitucionalismo tem mostrado a insuficiência do rígido sistema de 

regras para abarcar todas as controvérsias jurídicas decorrentes de uma sociedade cada vez 

mais complexa e plural, de sorte que um novo modo de funcionamento se impõe com uma 

maior contribuição da atividade judiciária. Nesta mudança de enfoque, com o reconhecimento 

da importância da atuação do poder judiciário, e mesmo para dar conta da prática jurídica, 

várias teorias se apresentam para que a atividade em seus moldes atuais seja assimilada e 

acompanhada pela doutrina. 

O sistema de civil law hoje é adotado, como pontua Barboza, “pela maioria dos 

sistemas europeus, na América Latina e em muitas partes da Ásia e África, além de existir em 

algumas partes em países de tradição do common law, com a província e Quebéc, no Canadá, 

e no Estado de Lousiana, nos Estados Unidos”235. 

Enquanto a tradição jurídica do civil law encontrou na codificação o modo de 

assegurar a completude do direito, o outro grande sistema do mundo ocidental viu no caminho 

das decisões judiciais, em sua continuidade, mais precisamente o respeito aos precedentes, 

uma vinculação que alcançava o mesmo fim. 

 

3.4.2.3 Uma comparação necessária entre os sistemas e o modo de funcionamento respectivo   

  

De início, tem-se a visão dos sistemas contrapostos consoante a lúdica resenha de 

Eduardo J. Couture: 
Ambas formas constituyen una antítesis. Y esto es así, porque no hay mas que dos 
formas de recorrer los caminos de la vida. Una trazando previamente el derrotero 
sobre el mapa y recorriéndolo despúes en línea recta, siguiendo los princípios, aun 
a costa de los mayores sacrifícios. Otra es no trazar caminos, sino echarse a andar 
por la vida, sorteando las necesidades a medida que nos acometen. Si se alza ante 
nosotros uma montana, la bordeamos; si nos detiene um rio, nos desviamos hasta el 
próximo paso; subimos las colinas o descendemos a los valles a medida de las 
necesidades de la marcha. Lo primeiro fue ló que hizo Roma; ló segundo fue ló que 

                                                
231 BARBOZA, Estefânia Maria de Queiroz. Op. cit., p. 75. 
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hizo Inglaterra. Los ingleses dicen que el derecho civil es la via recta de las 
legiones romanas e que ‘common law’ es la humilde senda del peregrino”236.  
 

Eduardo Angel Russo, ao prefaciar a conhecida obra de Holmes, contrapôs os sistemas 

anotando que o common law se mostra como a variante jurídica mais distante do sistema 

jurídico continental europeu. O primeiro encarna o governo dos juízes; enquanto o segundo 

sistema se daria pelo governo do legislador. Outro traço distintivo se daria pela 

obrigatoriedade do precedente e pelo costume como principal fonte do direito no common 

law, enquanto que a lei imbricada com a hierarquia faria o mesmo papel no âmbito de civil 

law.  Isso mais se verifica ao se considerar a lição de Kelsen sobre o fundamento das normas 

em estrutura decrescente desde a norma fundamental, apenas ressalvado o último ato – a 

decisão judicial – como ato de vontade que refoge ao interesse de uma teoria pura do Direito.    

Mas, aqui, importa ver com Eduardo Russo que nada, obstante a divisão operada, 

enxerga um ponto de confluência no comprometimento dos juízes com a coerência do 

sistema. Da mesma forma que o juiz anglo-saxão frente a um caso similar deve justificar a 

razão pela qual se afastou da solução já adotada, o juiz do sistema continental, reconhecendo 

que o caso se encontra regulado pela lei, não pode deixar de observá-la, salvo motivação 

suficiente para interditar sua incidência. Então, conclui: ambos se encontram pressionados não 

só por seus pares, mas por todo o contexto social no desenvolvimento da sua atividade237. 

 Nesse passo, convém assinalar, já de início, que o encalce desta coerência aproveita a 

todos os sistemas, mesmo como evolução de uma prática judiciária capaz de dar conta da 

segurança jurídica e da integridade que do Direito se busca e como consequência natural do 

constrangimento advindo do fato de ser uma atividade compartilhada. 

Tomas J. Aliste Santos aponta como característica do civil law: a) a primazia da lei 

entre as fontes do sistema jurídico;  b) a tendência à abstração e à sistematização conceitual 

do Direito; c) o emprego de uma metodologia jurídica fundada em uma análise dedutiva; e d) 

o excesso de protagonismo da questão de Direito frente à questão fática no raciocínio dos 

tribunais238.  

Em contraposição, assinala que, no common law, evidenciam-se os seguintes traços 

característicos: a) a jurisprudência é a fonte de direito por antonomásia239; b) o common law 

foge de conceitos abstratos e classificações sistemáticas, seu fundamento é o estudo do caso 

                                                
236 COUTURE, Eduardo J. Estudios de Derecho Procesal Civil. Buenos Aires: Depalma, 2003. Tomo I. p.112. 
237 RUSSO, Eduardo Angel. Teoria General del Derecho. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2001. 
238 SANTOS, Tomas J. Aliste. Sistema de Common Law. Salamanca: Ratio Legis, 2013. p. 45. 
239 Metonímia pela qual a jurisprudência toma o lugar da legislação.  
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concreto (case law); c) o common law parte de uma metodologia tipicamente indutiva; d) os 

fatos centram a atenção da aplicação judicial do Direito frente às questões jurídicas240. 

As diferenças são trabalhadas pelo autor nos termos seguintes.  

No que refere à fonte do Direito, o autor assinala que o common law se constitui em 

um direito de caráter eminentemente jurisprudencial, cunhado na expressão judge made the 

law. Corrigindo aqui que não se trata de um direito consuetudinário, mas, sim, 

fundamentalmente um direito judicial, que nasce e cresce ao ritmo de decisões judiciais. O 

legislador não tem aqui a pretensão de legislar sobre todas as matérias, mas atende, assim 

como os tribunais, a funções diferenciadas e complementares. Há um conjunto de regras e 

princípios recolhidos das decisões judiciais ao mesmo tempo em que a jurisprudência se 

submete ao direito legislado241.  

Na sequência, sublinha que o common law foge de conceitos abstratos e classificações 

sistemáticas, seu fundamento é o estudo do caso concreto (case law). Nos países de tradição 

romanista, há um paradigma jurídico tradicional decorrente de um positivismo rígido e 

formalista em torno da lei, de maneira que o sistema oferece respostas a partir da 

sistematização do direito legislado e de inferências dedutivas. Esta abstração enseja a 

referência de Ihering a este sistema como um céu de conceitos jurídicos desapegados de sua 

existência prática. O direito, então, fica entregue ao legislador porque a doutrina e a 

jurisprudência não são capazes de um contrapeso efetivo. De outro lado, o jurista do common 

law foge da abstração conceitual e se volta para a resposta prática razoável ao caso concreto 

que deve resolver. O centro de gravidade de todo o sistema não está na lei, mas, sim, no 

próprio caso (case law)242.  

Abordando o modo epistemológico de cada qual, o autor refere que o sistema common 

law parte de uma metodologia tipicamente indutiva. Por ser um direito do caso concreto, há 

necessidade de um método de racionalidade do conjunto de casos que o conformam, ao que 

responde bem a inferência indutiva obtida pela analogia entre os casos. O autor cita Pound, o 

decano jurista da universidade de Harvard, para quem “a força do common law reside na sua 

maneira de tratar os casos concretos, enquanto a força do seu rival, o moderno direito romano, 

radica em desenvolvimento lógico de conceitos gerais”243. 

E, por fim, descreve que, no common Law, os fatos centram a atenção da aplicação 

judicial do direito frente às questões jurídicas. Há uma vontade empírica a guiar o intérprete 
                                                
240 Ibid., p. 47. 
241 SANTOS, Tomas J. Aliste. Op. cit., p. 45. 
242 Ibid., p. 45. 
243 Ibid., p. 45. 
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do common law. Parte-se de um estudo dos problemas de fato, da realidade, de modo a 

reclamar o método indutivo, ao reverso do sistema racionalista de subsunção dos fatos à 

norma jurídica como melhor forma de oferecer respostas jurídicas convincentes que permitam 

fechar o sistema jurídico em abstrato244.  Nessa linha, se no common law o que guia é oferecer 

uma resposta razoável a cada caso, para o civil law é respeitar a lei, encaixando-se nela as 

consequências jurídicas do caso concreto245.   

Nada obstante o retrato empregado pelo autor, há de se ver com reserva a dicotomia 

fato-direito na apreciação do Direito, podendo-se ressaltar, como nota distintiva, que, no 

direito anglo-saxão, ressai a importância do caso em concreto enquanto que no Direito 

romanístico parte-se do direito, rectius, da codificação e da sistematização legal que detém 

primazia na ordem do sistema.    

No outro item destacado, sobre a inferência dedutiva ou indutiva, importa ver com 

Bustamente que a necessidade de reconstruir os precedentes para reuni-los e transmudá-los 

em enunciados universais depõe contra a tese de que o common law seja avesso ao modo 

dedutivo atribuído ao sistema românico. Ainda que, em um viés hermenêutico, se aponte a 

insuficiência da subsunção no empreendimento interpretativo, calha transcrever o exemplo de 

Pierce a comparar as inferências dedutivas, indutivas e abdutivas como mostra González:  
Primeiro tipo de inferência: a dedução. Suponhamos que sobre uma mesa se 
encontra uma bolsa contendo feijões brancos. Por diversas circunstâncias possuo a 
absoluta certeza sobre essa particularidade de seu conteúdo. Assim, posso admitir 
como lei que “todos os feijões desta bolsa são brancos”. A dedução de uma lei 
verdadeira prediz com absoluta certeza o resultado246. 
  

E prossegue: 
Segundo tipo de inferência: a indução. Suponhamos que sobre uma mesa se encontra 
uma bolsa cujo conteúdo eu ignoro de todo. Para tratar de averiguá-lo, introduzo a 
mão e extraio um punhado de feijões, ao próprio tempo observando que são de cor 
branca. Repito em várias ocasiões essa mesma operação e obtenho sempre igual 
resultado. Logo, após algum tempo de provas ao constatar cada vez idêntico balanço 
me detenho e decido considerar que razoavelmente todos aqueles resultados 
pertencem como casos a uma lei. Em princípio, mediante aplicação indutiva, poderei 
realizar predição no sentido de que provavelmente todos os feijões daquela bolsa são 
brancos247.  
 

Na sequência, ingressa em um terceiro tipo de inferência: a abdução.  
Suponhamos que sobre uma mesa encontro uma bolsa e ao seu lado um punhado de 
feijões brancos. Ignoro outras circunstâncias sobre a bolsa e sobre os feijões, mas 
não deixa de surpreender-me que estejam no mesmo lugar. Decido-me propor uma 
lei que se fosse verdadeira e que se o resultado pudesse ser considerado como 
decorrente da lei, seria possível identificar suficiente explicação do porquê sobre a 

                                                
244 Ibid., p.47. 
245 Ibid., p. 57-58. 
246 GONZÁLEZ, José Calvo. El discurso de los hechos. Madrid: Editorinal Tecnos, 1993. 
247 Ibid. 
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mesa e dentro da bolsa tenha aparecido um punhado de feijões brancos. Construo a 
hipótese segundo a qual no interior daquela bolsa se contém feijões e todos eles são 
de cor branca, procurando a partir de agora contemplar o resultado que, no início 
tinha me havia deixado surpreso, como um caso decorrente desta lei. Assim, sendo 
brancos todos os feijões da bolsa e procedendo o punhado de feijões da bolsa é 
compreensível que os feijões que aparecem sobre a mesa sejam brancos.248. 
 

A abdução, conforme a definição de Peirce: 
é um método de formar uma predição geral sem nenhuma certeza positiva de que se 
verificará, seja num caso especial ou normalmente, sendo sua justificativa a de que é 
a única esperança possível de regular racionalmente nossa conduta futura, e que a 
indução a partir de experiências passadas nos encoraja fortemente a esperar que ela 
seja bem sucedida no futuro249.  

 

Bem se verifica que um sistema não se restringe ao uso específico de uma das 

inferências apontadas, nem sequer pode ser caracterizado pela utilização maximizada de uma 

delas. Como já disposto no início deste estudo, a maneira hermenêutica de compreensão não 

se esgota em uma inferência dedutiva ou indutiva.  

Seguindo no propósito do cotejo entre os sistemas, calha trazer a lição de Taruffo ao 

referir que, quanto ao conteúdo, o common law é um conjunto de normas jurídicas que podem 

sintetizar-se de modo semelhante às leis e códigos europeus. Este trabalho de síntese está 

entregue à doutrina que se vale das decisões judiciais como fontes jurídicas vinculantes. O 

jurista italiano enxerga aqui uma semelhança substancial desde o ponto de vista textual. De 

outro lado, desde o ponto de vista institucional, o common law é um conjunto de decisões que 

os juízes estão autorizados a interpretar e adaptar quando mudam as condições concretas, 

observada a supermacia da Constituição e das leis aprovadas pelo parlamento. O common law 

conjuga, pois, um código flexível e um instrumento de poder de criação por parte dos 

juízes250. 

 

3.4.2.4 Aproximações entre os sistemas no atual estágio de desenvolvimento do Direito 

 

Bustamante descreve pontos de afinidade entre os sistemas vistos em antinomia. Um 

deles remonta ao período clássico do Direito romano, no qual não havia um corpo de norma 

jurídicas gerais e abstratas, e, sim, uma reserva de autoridade para a construção do sistema 

entregue aos juriconsultos. Assim, conclui, apesar das diferenças institucionais e do peso das 

                                                
248 Ibid. 
249 PEIRCE, Charles S. Semiótica. São Paulo: Perspectiva, 2003. p. 60. 
250 HAZARD, Geoffrey C.; TARUFFO, Michele. La Justicia Civil en los Estados Unidos. Espanha: Editora 
Aranzadi, 2006. p. 53. 
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decisões judiciais, há de se verificar uma proximidade no que concerne aos procedimentos de 

desenvolvimento do Direito desde os casos individuais por meio do método indutivo251.  

O autor, todavia, ao examinar o modo de funcionamento do Direito dos sistemas 

ocidentais, refere a uma passagem de Lord Cooper:  
O jurista do civil law põe fé em silogismos, o do common law em precedentes; o 
primeiro silenciosamente pergunta a si mesmo cada vez que surge um novo 
problema: “o que devemos fazer desta vez?”; enquanto o segundo indaga em voz 
alta, na mesma situação: “o que nós fizemos da última vez?”252. 
    

A diferença de enfoque nas perguntas supratranscritas nos revela uma situação em que 

o juiz do common law está jogado na intersubjetividade, não decide sozinho, mas no contexto 

de uma prática judicial que lhe sobrepuja a individualidade. Mesmo partindo de um caso 

particular, a solução jurídica almejada perpassa uma coerção decorrente de que a necessária 

resposta é dada pelo sistema. O juiz de Direito não aplica o direito do juiz. Aplica o direito do 

Direito, com perdão do pleonasmo. Não é carreira solo, mas canto coral. Ainda que não se 

possa reclamar canto chão, porque inviável a univocidade do Direito decorrente de uma 

sociedade plural, o sistema há de ter mecanismos – e o intérprete, desde o começo de sua 

atuação, deve se esmerar neste diapasão – para reajustar as notas dissonantes em prejuízo à 

harmonia do conjunto. Retomando as perguntas, o juiz do civil law não pergunta somente aos 

seus botões, como se perguntasse unicamente à sua consciência253, ao quarto escuro e 

indevassável em que ele se encontra consigo mesmo: ou com seu Deus, para os que creem254. 

Como prática compartilhada, o Direito transcende o subjetivo para cair no comum255. No civil 

law, parte de uma lei integrada no ordenamento jurídico que, como toda lei, já é fruto de uma 

atividade democrática: a lei é uma fala plural que se faz uníssona. Mas não se pode contentar 

com uma democracia de arranque. Não basta partir de uma atividade democrática. O iter de 

interpretação também deve prestar contas à democracia. Já, no posicionamento primeiro do 

intérprete, incide a pré-compreensão, na qual se verifica que os sentidos já estão pré-dados, 

não se encontram à disposição do intérprete. Assim, a fala não pode desconsiderar um 

entendimento comum, mas travar diálogo com a prática e noções estabelecidas. Mas, se 

porventura, o entendimento singular quebrar a continuidade da história institucional do 

                                                
251 BUSTAMENTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: a justificação e a aplicação de regras 
jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012. p. 5-7. 
252 COOPER, 1950, p.470-471 apud BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Op. cit., p. 11. 
253 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência?. 
254 Santo Agostinho, Confissões: “A consciência é a voz de Deus gravada no coração de cada homem”. 
255 STRECK, Lenio Luiz. Diálogos Constitucionais. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. Transcende o comum para 
cair na linguagem. 
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Direito, o ordenamento reclama um reposicionamento da solução mediante o acionamento de 

seus órgãos estruturais aptos a realinhar a resposta jurídica em prol de sua integridade.    

Neste apanhado já se verifica que o intersubjetivo se aloja em ambos os sistemas e 

anima ambos os modos de atuação. Daí porque, os precedentes, como mecanismo que serve 

para este fim, têm lugar em qualquer das famílias do Direito ocidental. Uma ideia que 

aproveita ao Direito deve a ele ser integrado como passo evolutivo, independentemente de sua 

origem histórica, como se denota em qualquer área da atividade humana: no comércio, na 

tecnologia, na vivência familiar e comunitária, na tradição autêntica, nas ciências naturais e 

nas ciências do espírito.  

Ainda, em apoio à aproximação dos sistemas, Bustamante toma a França como 

modelo do civil law enquanto a Inglaterra é adotada como exemplo do common law.  

Assim, partindo da influência da Escola da Exegese, traz o modo de redigir das 

sentenças francesas registrando a concisão como uma característica distintiva, como se a 

redação observasse o sentido de uma frase única (phrase unique). Em um sistema no qual o 

Direito se encontra posto no ordenamento, em regras hierarquizadas, a decisão se convola em 

um ato de conhecimento do que ali já está, de sorte que a escrita vem delineada em uma 

lógica dedutiva, na conhecida acepção do juiz como boca da lei. Neste quadro, a doutrina vai 

se encarregar de explicitar as razões da decisão, tarefa esta que no common Law, desde 

sempre, esteve entregue aos juízes. No entanto, vencida esta etapa do pensamento, 

hodiernamente o jurista francês reconhece a jurisprudência como fonte do direito e a atividade 

criativa desenvolvida pelos tribunais256. O autor remete ao Primeiro-Presidente da Cour de 

Cassation, Guy Canivet, para quem 

O Direito não apenas regula relações sociais. Ele também reflete valores sociais 
amplamente compartilhados. O juiz compreende o Direito de sua sociedade como 
um conjunto coerente que interage com uma realidade social em movimento 
perpétuo. Esse é claramente o caso nos países de common law [...] Mas é também o 
caso nos países de civil law como o meu, onde os tribunais completam e dão sentido 
às mudanças na lei através do seu trabalho de interpretação. [...] Cada juiz deve, em 
certo sentido, contribuir para a chain novel do Direito, que está constantemente 
sendo escrita, de acordo com a célebre analogia do filósofo do Direito Ronald 
Dworkin257.   

 

Assim, ainda neste esforço de reconhecimento da similitude dos sistemas, invoca duas 

técnicas levadas a ombros pela Corte de Cassação: a consideração dos argumentos contrários 

na redação do voto, a demonstrar a existência de discussão e enfrentamento das questões 

levantadas; e, em igual sentido, mas com mais força persuasiva, a confecção de dois votos 

                                                
256 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Op. cit. p. 19-22. 
257 CANIVET, 2004, p. 182-183 apud BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Op. cit., p. 25. 
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pelo relator dos acórdãos, a evidenciar que um magistrado poderia convencer ou ser 

convencido da melhor solução para o caso. Como fecho do argumento, invoca a expressiva 

fala de Lasser:  
Para cada decisão importante que a Court toma, permanecem no dossier interno da 
Corte uma ou mais decisões alternativas, cada uma delas tão formal, gramatical e 
silogística quanto a efetivamente tomada. Nos arquivos da Cour de Cassation jazem 
os inumeráveis caminhos interpretativos não seguidos258. 
  

 Importa considerar que o próprio progresso da sociedade e aprimoramento dos 

sistemas jurídicos a reclamar a motivação das decisões como maneira de legitimação do 

direito – observando-se a nota da democracia não só na construção legislativa, mas também 

no decorrer da atividade jurídica, com a participação dos interessados na decisão jurídica – 

erige tal requisito à condição de um pressuposto a ser atendido pelas autoridades instituídas. 

Quer tal princípio esteja no bojo da constituição, quer se encontre em instância supranacional, 

no estágio de desenvolvimento hoje vivenciado, irrecusável que o princípio da motivação das 

decisões serve a ambos os sistemas do mundo ocidental. 

González refere ao princípio constitucional de interdição de arbitrariedade dos poderes 

públicos a pressupor a motivação das decisões a fim de possibilitar o controle da 

discricionariedade judicial259.  Contra o risco da arbitrariedade, diz Juan Salaverria, não se 

conhece outro antídoto senão a motivação, entendida esta como justificação – apresentação de 

boas razões para uma decisão – e não simples descrição posterior do decidido, como se fosse 

indiferente que as razões tivessem sido pensadas antes ou depois da tomada da decisão. 

Aponta o autor que há uma relação biunívoca entre decisão e motivação, uma vez que cada 

decisão corresponde a uma única motivação: “solo una y no calquiera, sino la que preludia a 

la decison”260.    

No atual estágio de desenvolvimento do Direito, não se aproveita uma boa decisão 

sem motivação. Para ilustrar, o autor recolhe a referência de S. Mill ao conselho que Lord 

Mansfield destinou a um homem muito prático – sem conhecimento do direito nem 

experiência em assuntos jurídicos – que se viu obrigado a presidir um tribunal pelo fato de ter 

sido nomeado governador de uma colônia: “el consejo consistia em dictar resueltamente su 

decisión, pues sería propablemente justa, pero em no aventurarse nunca a exponer las 

razones, pues éstas serían cási infaliblemente malas”261.  

                                                
258 Ibid., p. 31. 
259 GONZÁLEZ, José Calvo. Derecho y narración: materiales para una teoria crítica narrativista del Derecho. 
Barcelona: Ariel, 1996. p. 14. 
260 SALAVERRIA, Juan. Discricionalidad técnica, motivación y controle jurisdiconal. Madrid: Cuadernos 
Cívitas, 1998. p. 79.  
261 Ibid., p. 82. 
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Como anota Taruffo, o princípio da motivação das decisões judiciais integra o sistema 

de garantias criado pelas Constituições democráticas para o fim de tutelar as situações 

jurídicas dos indivíduos frente ao poder estatal e, mais precisamente, no âmbito da 

jurisdição262. 

Na mesma linha, no sistema agasalhado pelo Código de Processo Civil em sintonia 

com o desenho constitucional de processo, descabe falar em livre convencimento do juiz 

como ideia que se avizinha de um espaço de liberdade sem limites no traçado da decisão 

judicial. Por instigação doutrinária de Streck, a expressão livre convencimento foi retirada do 

sistema, expungida da redação textual do código, ainda que houvesse previsão no projeto 

originário263. 

O reconhecimento de direitos fundamentais, com a conseguinte inscrição de tais 

direitos nas constituições respectivas, implica erigir uma categoria de direitos como jungidos 

à própria dignidade humana, pondo-os a salvo de mudanças mesmo quando reclamadas por 

eventual maioria representada no campo deliberativo264. Essa garantia contramajoritária forma 

um núcleo de direitos que estão à salvaguarda do procedimento legislativo ordinário. Nesse 

sentido, não só as decisões judiciais, mas também a atividade legislativa prestam contas à 

Constituição. Há, pois, um deslocamento de força do parlamento como espaço democrático ao 

poder judiciário, como garantia de direitos tidos por fundamentais, com o correspondente 

controle de constitucionalidade das leis (judicial review) a ser exercido senão pelo Poder 

Judiciário, por um Tribunal Constitucional265. 

Passando da análise do princípio que exige a motivação das decisões judiciais como 

ponto comum aos sistemas do mundo ocidental, importa notar que a própria rede de princípios 

formada pelos direitos fundamentais também revela um novo estágio do constitucionalismo a 

redimensionar em convergência os ordenamentos jurídicos diversos, de modo a “derrubar os 

limites até então existentes entre: constituições escritas e não escritas, entre constituições 

baseadas no common law e civil law, entre constituições para estados unitários e constituições 

para estados federais, entre sistemas domésticos e internacionais”266. 

                                                
262 TARUFFO, Michele. La motivacion de la sentencia civil. Madrid: Trotta, 2011. p. 354. 
263 STRECK, Lenio Luiz. Novo CPC terá mecanismos para combater decisionismos e arbitrariedades?, 
Consultor Júridico. 18 dez. 2014. Disponível em: http://www.conjur.com.br. Acesso em: 19 jan. 2015. 
264 Motta (2017, p. 81) assinala que “enquanto a democracia majoritária é puramente procedimental, a 
democracia em parceira defende amarras da democracia a condições substantivas de legitimidade”. 
265 BARBOZA, Estefânia Maria de Queiroz. Op. cit.  
266 Ibid. 
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Nessa trilha, a constitucionalização dos direitos humanos aproximou os sistemas, da 

mesma forma que o reconhecimento desses direitos por tratados e convenções internacionais 

também serviu a este propósito.   

Oteiza historia que a adoção de cortes constitucionais e tribunais supranacionais se deu 

como reação aos excessos da adoção do princípio majoritário sobre minorias indefesas, o que 

importou no redesenho da soberania das nações que reinava estável desde o final de 

setecentos267.  

A Corte Europeia dos Direitos Humanos encampou um conceito de legislação que 

relevou a qualidade de suas normas para além dos procedimentos fixados e, de certo modo, 

modificou o panorama do direito internacional demarcando um compromisso dos países 

signatários de modo a repercutir não só nas relações entre os países, mas também entre o país 

e o seus cidadãos, ainda que por via reflexa. 

Ferrajoli, ao tratar da soberania no mundo moderno, assevera que o mote de “repensar 

o Estado em suas relações externas à luz do atual Direito internacional não é diferente de 

pensar o Estado em sua dimensão interna à luz do Direito constitucional”. Nesse intento, 
analisar as condutas dos Estados em suas relações entre si e com seus cidadãos – as 
guerras, os massacres, as torturas, as opressões das liberdades, as ameaças ao meio 
ambiente, as condições de miséria e fome nas quais vivem enormes multidões de 
seres humanos –, interpretando-as não como males naturais nem tampouco como 
simples ‘injustiças’, quando comparadas com uma obrigação utópica de ser moral ou 
política, mas sim como violações jurídicas reconhecíveis em relação à obrigação de 
ser do Direito internacional vigente, tal como ele está vergado sem seus princípios 
fundamentais268. 
 

Por essas razões, o autor ressalta a intensificação da interdependência e a proximidade 

de uma integração mundial baseada no direito, desde a contestação da crise do Estado 

nacional como sujeito soberano nos moldes em que foi forjado. 

Hernandez, a partir do sistema jurídico espanhol, discorre sobre a necessidade da 

aproximação dos sistemas nos seguintes termos: 
Pese a las diferencias conceptuales y sistemáticas, desde el punto de vista funcional 
se liman asperezas para suavizar el antagonismo clásico entre ambos sistemas de 
Derecho. Como ya sabemos, el sistema anglosajón difiere en sus orígenes del 
sistema continental en el entendimiento del valor de la jurisprudencia. A pesar de 
ello, en aras al cumplimiento efectivo de la armonización europea, ambos sistemas 
deberán ir paulatinamente evolucionando de forma convergente En efecto, Europa 
se adapta a dichos cambios y propugna para ello, entre otras medidas, la de 
favorecer cada vez más el establecimiento de un modelo de justicia constitucional 

                                                
267 OTEIZA, Eduardo. El uso del precedente en el diálogo entre cortes nacionales y transnacionales. In: 
BELTRÁN, Jordi Ferrer; ROJAS, Carmen Vasquez (coord). Debatiendo con Taruffo. Madrid: Marcial Pons, 
2016. 
268 FERRAJOLI, Luigi. A Soberania no Mundo Moderno. São Paulo: Marins Fontes, 2002. p. 46-48. 
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“mixto”, a medio camino entre el modelo difuso anglosajón y el modelo europeo de 
jurisdicción concentrada y especial269. 
 

O que faz ressaltar esses pontos convergentes é que não há uma confrontação dos 

sistemas modelares de modo a desautorizar a inflexão de um ordenamento pela apropriação de 

uma técnica ou progresso advindo do outro modo de atuação, até porque, como antes gizado, 

cuida-se da própria evolução da organização do sistema de vida em sociedade e das 

instituições envolvidas neste fim, ao que o Direito, por corolário de lógica, não está infenso. 

De outro lado, importa lembrar, com Aluísio Mendes, que: 
o estudo dos precedentes representa, naturalmente, ponto central nesta comparação 
entre as famílias jurídicas do common law e do civil law, tendo em vista o papel 
central que o instituto representa no primeiro sistema, considerando-se que o Direito 
costumeiro é declarado, reconhecido ou criado a partir da ratio decidendi dos casos 
julgados. Representa, assim, parâmetro para a sociedade, base para o ensino, para a 
prática profissional do Direito e para os próprios julgadores270. 

 

3.5 ABORDAGEM DAS FONTES DO DIREITO 

 

Passa-se a enfrentar o questionamento atinente às fontes do Direito, mesmo para se 

definir qual a colocação do precedente nesta quadra. 

Como já declinado, não resolve nosso problema o enfoque positivista restrito ao 

exame das fontes como adstrito ao arcabouço legislativo, com a fixação de um marco 

divisório do Direito em relação à moral, a fim de isolar o objeto do estudo, em uma prática 

descritiva que não se preocupa com a atividade decisória. Como aponta Dworkin, tal prática 

importa em robustecer a teoria ao mesmo tempo em que se desguarnece e desconsidera a 

prática271. 

Neste caso, o Direito se restringe àquele posto pelo homem desde uma autoridade 

competente apontada pelo ordenamento jurídico de modo a sufragar sua validade. Insta 

recordar a estrutura normativa idealizada por Kelsen a buscar validade de uma norma em 

outra que lhe dê apoio, e assim sucessivamente até intuir uma norma hipotética fundamental a 

justificar a existência do ordenamento. O caminho traçado no exame do Direito é um 

retrospecto de validade até atingir a norma fundamental. Esta fundamenta a constituição e é 

de onde deriva todo o ordenamento, convindo ao Estado a criação do Direito e a unção das 

fontes. 

                                                
269 HERNANDEZ, Teresa Garcia-Berrio. La controvérsia sobre el precedente judicial: um clasico del derecho 
em constatnte renovación. Foro, Madrid, n. 4, p. 127-152, 2006.  
270 MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro. Incidente de resolução de demandas repetitivas: Sistematização, 
análise e interpretação do novo instituto processual, Rio de Janeiro: Forense, 2017. 
271 DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2014. 
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É certo que a obra do jurista austríaco abre uma brecha em seu capítulo oitavo, quando 

concede uma margem de atuação ao intérprete272, conduzindo, contudo, a uma situação de 

discricionariedade que constitui, conforme Streck, a pedra de toque do positivismo. Neste 

passo, importa referir a imagem da moldura legal a ser preenchida pelo trabalho do intérprete 

que inclusive pode reajustar os contornos da moldura. 

No Direito, como teoria depurada, a decisão judicial não importa, sendo, pois, tratada 

como ato de vontade, como política jurídica, que não desperta o interesse do cientista do 

Direito. A decisão judicial, nestes temos, é vista apenas como norma jurídica à medida que 

concretiza a disposição legal, estabelecendo a norma individual a resolver o caso e vincular as 

partes envolvidas.   

Do mesmo modo, Hart, denunciando como insuficiente a regra de comando coercitivo 

do soberano, sustentada por seu professor, Austin, apresenta normas secundárias como sendo 

aquelas que concedem direitos, ou se ocupam da organização do Estado, de transição do 

poder e, mesmo do processo legislativo, sobre as quais não se pode propriamente falar em 

comando, ou em estabelecimento de sanção em seu descumprimento.  

Então, em substituição à regra de comando, Hart apresenta sua regra de 

reconhecimento, pela qual as proposições jurídicas são verdadeiras em razão de convenções 

sociais que representam a aceitação de um sistema que atribui a um grupo de pessoas a 

autoridade de criar leis273.  

No exemplo de Dworkin,  
para Austin, a proposição de que o limite máximo de velocidade é 90km é 
verdadeiro apenas porque os legisladores que promulgaram tal lei estavam então no 
poder; para Hart, é verdadeira porque o povo da Califórnia aceitou, e continua 
aceitando, o sistema de autoridade usado nas Constituições estaduais e nacionais274. 
  

Há um reconhecimento compartilhado do que é o Direito em uma determinada 

sociedade, e por meio deste reconhecimento é que se vai observar qual o Direito que deflui 

como válido. Ainda que a regra de reconhecimento, que funciona como fonte de autoridade, 

possa se resumir à lei, nos sistemas mais complexos ela pode abarcar outros meios como a 

prática consuetudinária e decisões judiciais anteriores. Esta regra de aceitação é a ultima regra 

do ordenamento, normalmente implícita, de maneira que também pode trazer alguma 

indefinição quanto ao seu fundamento, pois ela não é pressuposta, mas uma questão de fato, 

simplesmente reconhecida com tal. 

                                                
272 Ainda, Marina Gascón Abellán (1993) refere que, na primeira edição de sua obra Teoria Pura do Direito, 
Kelsen admitia a jurisdição com criadora do direito.  
273 DWORKIN, Ronald. Op. cit., p. 42. 
274 Ibid., p. 42. 
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Não rechaça Hart a possibilidade do precedente como fonte do Direito, mesmo por 

reconhecer a textura aberta do Direito, conseguintemente, rende-se à função normativa 

desempenhada pelos tribunais.  

Contudo, cuida-se ainda de um proceder descritivo, de como o Direito é, sem 

pretensão de correção. Com o apontamento da imbricação das normas primárias e 

secundárias, não examina a contento todo o processo envolvido na prática judiciária, porque 

não se ocupa da fase de concreção da decisão jurídica. Para Hart, nos casos difíceis, o juiz 

pode valer-se de discricionariedade. 

De outra banda, não só a preocupação com o isolamento do sistema jurídico como 

método científico de um objeto de estudo configura o positivismo, mas outras formas em que 

a discricionariedade pode se mostrar, como identificadas nas suas várias facetas denunciadas 

no dicionário hermenêutico de Streck.  

A ênfase no enfoque descritivo do que é o Direito acaba por situar o examinador em 

uma posição de distanciamento do objeto do estudo a conduzir a abordagem ao esquema 

sujeito-objeto, próprio às ciências naturais e à filosofia da consciência na qual o sujeito 

cognoscente se isola do que está sendo investigado. Como já assinalado no primeiro capítulo, 

em investigações tais como o Direito, como qualquer das ciências do espírito, a relação 

sujeito-objeto deve dar lugar a um posicionamento sujeito-sujeito, porque o direito é partilha, 

é intersubjetivo; e porque, neste proceder, o sujeito está imbricado com seu objeto. Assim, se 

toda a atenção estiver dirigida ao direito posto, como fato, como simples previsão e 

antecipação dos sentidos possíveis da norma, a objetificação do Direito resulta inevitável. No 

outro extremo, se o texto não induz a nenhum raciocínio, se ele não confere um ponto de 

partida e os sentidos estão todos entregues ao sujeito sem vínculo ao que está escrito, a 

importância do sujeito interpretante cresce de tal modo que não pode ser acompanhada por 

critérios de entendimento e avaliação, dando azo à arbitrariedade. O sujeito prefere o texto, 

como, por exemplo, nas teorias que suplantam o positivismo, mas entregam o 

desenvolvimento da atividade interpretativa como escolha indiscriminada do intérprete a ser 

coberta por razões que lhe sobrevêm, inclusive sob o álibi de princípios. Tanto na primeira 

situação (objetivada), quanto na segunda (subjetivada), não se desvinculou da relação sujeito-

objeto, afeta à filosofia da consciência, a desconsiderar que, nas ciências de espírito, como o 

Direito, a relação que se constitui é da ordem sujeito-sujeito; logo, de índole intersubjetiva. 

Aqui, já se formou um comum que se destaca da esfera de disposição do sujeito. Neste 

apanhado, já se ultrapassou a fronteira do particular para o compartilhado, de modo que não 

se pode retroceder sem o ajuste deste atingimento. A tradição já opera aqui como linguagem, 
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como partilha, como Direito e, mais precisamente no direito, como prática jurídica, como 

doutrina, como conhecimento e vivência comuns. 

O posicionamento de ênfase descritiva demite o teórico de um papel importantíssimo 

de crítico ao resultado do empreendimento levado a efeito na atividade jurídica desenvolvida. 

Não basta a doutrina desenhar o funcionamento da máquina em seu iter – caminho – 

percorrido sem que exerça um mister que lhe é ínsito, próprio e fundamental, consistente na 

conjuração à melhor prática judiciária, no constrangimento epistêmico do intérprete275 de 

modo a incrementar o serviço público fundamental de jurisdição.  

Importa, na tarefa das fontes, direcionar a pergunta não apenas para saber quais os 

parâmetros de validade da norma, mas também quais os argumentos que podem servir de base 

para uma decisão. 

Nessa empresa, Zanon Jr. orienta sua Teoria Complexa do Direito, assinalando que 

fontes do Direito são todos aqueles elementos do conhecimento humano que servem para 

fundamentar a decisão judicial que acabam por restringir a atividade decisória à medida que 

influenciam a atuação do julgador, ou, no seu dizer: 
Em sentido amplo, fontes são todos os elementos que podem ser empregados para 
tomada de decisões e, portanto, o conceito operacional engloba a totalidade do 
conhecimento já construído ou passível de construção por empreendimento racional. 
Em tal acepção ampla, todos os argumentos são passíveis de inserção em um 
discurso para produção da Norma que servirá de fundamento para determinada 
Decisão. Dentre as fontes, podem ser identificados cânones religiosos, apreciações 
morais, critérios éticos, legislação, vetores principiológicos da ordem jurídica 
vigente, políticas públicas, análises de diversos ângulos quanto aos fatos envolvidos, 
conhecimentos científicos diversos e interdisciplinares relacionados com a questão a 
ser resolvida, dentre os ilimitados pontos de vista que podem ser correlacionados 
com os infinitos problemas passíveis de análise276.  
 

Entretanto, cumpre verificar que este esquema amplo de fontes, ao reverso do que 

parece em uma primeira impressão, não se presta a dilargar a discricionariedade do ato 

judicial, mas atua em confluência para formar um “constrangimento epistêmico” no dizer de 

Streck. 

Assim,  
todos os argumentos admissíveis em um discurso jurídico funcionam como 
limitadores da atividade decisória, na medida em que orientam o intérprete e 
aplicador em determinada direção, em detrimento da sua amplitude decisória. Não 
há espaço nesta proposta para teses que argumentam no sentido de que certos 
padrões de julgamento aumentam a flexibilidade do intérprete, permitindo que sua 
decisão seja mais fluída e, consequentemente, imprevisível277.  
 

                                                
275 STRECK, Lenio Luiz. Dicionário de Hermenêutica. Belo Horizonte: Letramento, 2017. p. 41. 
276 ZANON JUNIOR, Orlando Luiz. Teoria complexa do direito. Curitiba: Prismas, 2015.   
277 Ibid.  



96 
 

 

Mas, cuida-se da retomada da discussão quanto à pergunta se o juiz apenas declara 

direito pré-existente, ou o constitui. Dworkin já referia: “num sentido trivial, é inquestionável 

que os juízes criam novo direito toda vez que decidem um caso importante”. O debate público 

versa sobre a questão de se os juízes descobrem ou inventam o direito278.   

A teoria declaratória sustenta que o juiz apena reconhece o direito que já está ali, de 

modo que traz consigo a benesse de uma representatividade democrática pela feitura das leis 

ao que se soma, um acréscimo pela previsibilidade e confiança na legislação porque de modo 

algum o direito vai ser criado somente a partir da decisão, o que implica dizer que seria criado 

para aplicação em retrocesso. Na outra ponta, temos a teoria constitutiva, pela qual o juiz 

empresta de si na decisão, de modo que não se limita a declarar direitos que já existiam na 

legislação, mas atribui sentido na sua atividade prática. 

Concessa venia, irrecusável que a lei não contempla todo leque de sentidos que a 

interpretação demanda. Que o rol de sentidos não reside na lei. Que o intérprete empresta de 

si na compreensão de um texto, na forma mais clara da interpretação gadameriana, como 

fusão de horizontes, na qual o horizonte do texto se acha com o horizonte do intérprete. 

Lógico que o uso não deve descambar em abuso, adonando-se o intérprete do conteúdo da lei. 

O intérprete não dispõe dos sentidos da interpretação. A subjetividade não impera, mas ela é 

constrangida pela intersubjetividade advinda da tradição. E se esta, por alguma razão, não 

operar a subjetividade, vai ter um constrangimento de segunda linha – ou de segunda face – 

consistente nos mecanismos processuais que o sistema deve dispor para que a integridade do 

Direito possa ser recomposta pela via recursal ordinária. 

A hermenêutica se coloca como uma cadeira entre a objetividade e a subjetividade, 

como narra Stein279, a ser reconhecida na intersubjetividade que pela reunião de sujeitos gera 

um padrão que já esborda o proceder isolado. Assim, nem um texto tem vocação para 

estigmatizar os sentidos para todo o sempre, nem o sujeito pode se apropriar dos sentidos em 

atropelo ao núcleo do que está no texto e que remanesce como referência no transcorrer da 

caminhada interpretativa. 

Aqui calha lembrar a ilustrativa lição de Streck quanto aos dois Ângelos, que 

integram a peça “Medida por Medida”, de Shakespeare:  
O juiz não deve ser nem como o Ângelo I que condena Cláudio à morte porque ele 
se considera ‘escravo’ de uma antiga lei que diz que ‘aquele que fornicar antes do 
casamento será condenado à morte’ e nem o Ângelo II, que, em troca da liberdade 
de Cláudio, propõe que a irmã do acusado ceda a seus desejos sexuais. Ou seja, num 

                                                
278 DWORKIN, Ronald. Op. cit. 
279 STRECK, Lenio Luiz. Diálogos Constitucionais. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 164 
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primeiro momento, o ‘juiz Ângelo’ é um puro exegeta (escravo da lei), para no dia 
seguinte, se transformar no ‘dono da lei’280.  
 

Caminha-se, então, de um objetivismo no qual a resolução do problema já está 

estampada no texto da lei para a outra face da moeda, qual seja o subjetivismo, no qual o 

sentido das coisas está na mente do sujeito interpretante, de modo que a resolução do mesmo 

problema se dará por meio de uma escolha como simples ato de vontade. Nenhuma das 

posições extremadas nos socorre. 

Voltando ao tema da criação judicial do Direito, não se pode deixar de consignar que 

em um sistema como o nosso, movido por intensa atividade legiferante, mesmo em 

atendimento aos ideais democráticos, impende reconhecer a prevalência do ideal legislativo – 

dês que consoante com o contorno constitucional – como fonte do Direito, o que não aparta 

considerar outros elementos angariados na feitura da decisão. Esta decisão, inaudita, poderá 

servir de ponto de partida para outras e, nesse sentido, criar uma situação jurídica reconhecida 

apta a estender seus efeitos para outros casos vindouros. 

Esta estrutura complexa de interpretação vem ilustrada por González na forma de um 

jogo de palavras cruzadas, no qual, em sua construção, o material interpretativo observa 

critérios formais e não formais. Os formais corresponderiam às fontes de Direito autorizadas, 

princípios e regras de interpretação prescritas no próprio sistema jurídico. Os não formais 

poderiam ser descritos como diretrizes interpretativas aceitas na comunidade jurídica e os 

valores necessários para avaliar estas fontes e afirmações normativas interpretativas281. Mais 

adiante, o autor adverte que as fontes do direito podem ser tomadas apenas como os 

enunciados da norma em vigor ou, de maneira mais ampla, como conjunto de elementos sobre 

os quais se apoia a interpretação. Considerando os conteúdos diversos que integram o material 

jurídico refere que eles possuem diferente peso e diferente função. Enquanto que o aparato 

legal constitui o marco do jogo da interpretação dogmático-jurídica os demais elementos do 

material jurídico representam o instrumental pelo qual se desenvolve o mesmo jogo. Assinala, 

assim, que as regras interpretativas prescritas no próprio sistema jurídico tem no processo 

interpretativo peso superior às regras interpretativas simplesmente aceitas pela comunidade 

jurídica282. 

Na formação desse jogo de palavras cruzadas a coordenada vertical – ligada à ideia 

de hierarquia – diz com os elementos formais, ou seja, fontes de direito autorizadas, princípios 
                                                
280 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica. Livro-carta n. 1. São Leopoldo: Edição do autor, 
2017, p.11. 
281 GONZÁLEZ, José Calvo. Comunidad Jurídica y Experiência Interpretativa: um modelo de juego 
intelectual para el Derecho. Barcelona: Ariel, 1992. p.64-65. 
282 Ibid., p. 65. 
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e regras de interpretação prescritas pelo próprio sistema jurídico, fontes criadas pelo 

ordenamento, inclusive extranormativas. Esta coordenada impõe limites que evitam 

interpretações excessivas e se convola em uma área indisponível ao jogador (intérprete). A 

coordenada horizontal – associada com nivelamento ou enraizamento – refere-se aos 

elementos não formais, contemplando as regras interpretativas aceitas pela comunidade 

jurídica. Em conclusão, firma-se que o espaço do jogo interpretativo vai sendo revisado em 

busca da coerência normativa, diante das diversas possibilidades de concreção. Essa coerência 

deve ser guardada em relação a uma tradição de dialogismo intertextual283.  

  A recepção de fontes heterônomas impõe a percepção de que prevalecem as fontes 

formais, mesmo em consonância com o jogo democrático, de maneira que, a partir da 

Constituição, as leis interagem neste espaço com prioridade, mas a atividade interpretativa se 

desenvolve com a aceitação de dados provindos de outras fontes, sempre guiada pela tradição 

formada no decorrer da prática jurídica.    

A recepção da jurisprudência como fonte do direito, ainda que de modo supletivo, 

vem reconhecida mesmo em sistemas de civil Law, como se apanha do art. 1.6 do Código 

Civil Espanhol:  
1.1  Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los 
principios generales del derecho 
1.2 (omissis) 
[...] 
1.6 La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, 
de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la 
costumbre y los principios generales del derecho284. 
 

De uma leitura anversa, a decisão como fonte de direito encontra amparo no art. 23 

da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, ainda que de forma restritiva:  
Art. 23.  A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer 
interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo 
novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição 
quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja 
cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses 
gerais (redação emprestada pela lei 13.655/2018)285. 
 

A aceitação da decisão como fonte do direito não pode desaguar em atividade 

antidemocrática de subjugação dos valores coletivos ao individual do intérprete, mas, sim, da 

consideração necessária da prática efetivamente adotada, para propriamente viabilizar o 

respectivo controle no jogo democrático. Pode-se remontar à histórica divergência entre a 
                                                
283 Ibid., p. 66-67. 
284 ESPANHA. Código Civil Espanhol. Madrid: Boletín Oficial del Estado, 5 out. 2018. 
285 Sem contar que o art. 20 da mesma lei induz o intérprete a um raciocínio consequencialista, preferindo o 
teleológico ao deontológico: Art. 20.  Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com 
base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. 
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teoria declaratória ou constitutiva do direito, na qual o juiz apenas reconhece o ali já existente 

ou, ao reverso, empresta um pouco de si na formação do direito. Em correspondência ao até 

aqui escrito, sob a linha gadameriana de que na interpretação o horizonte do intérprete 

importa, indeclinável que há uma contribuição do juiz no estabelecimento da norma. 

Justamente por isso e, partindo deste reconhecimento, é que se faz necessário o 

acompanhamento desse iter interpretativo.  

Luiz Pietro Sanchís, cadetrático da universidade de Casilla – La Mancha, ao 

questionar sobre a legitimidade do direito judicial, divisa dois planos distintos. Assinala que a 

jurisprudência obtém sua legitimidade do fiel cumprimento dos valores, princípios e normas 

que formam o ordenamento jurídico.  Nada obstante isso, as decisões judiciais apresentam, 

por vezes, uma dimensão criativa; no que estas decisões têm de produção jurídica não se pode 

justificar invocando a execução de um direito superior. Desde aqui é que transparece, 

continua o autor, a responsabilidade política do juiz como órgão legitimado para este mister 

dês que observadas as garantias formais e procedimentais que, de algum modo, compensam 

sua falta de representatividade democrática. Nessas garantias, reside o segundo fundamento 

da legitimidade do direito judicial:  
a independência e imparcialidade, a publicidade e a oralidade, a motivação etc., são 
elementos que definem e justificam a uns especiais órgãos de produção jurídica, mas 
não os exime de responsabilidade; em um sistema autenticamente constitucional, 
também os tribunais hão de render contas de sua atuação286. (tradução livre). 
 

Em outra passagem, que complementa e bitola a anterior, o autor enquadra a criação 

judicial do Direito como coagida pela pré-compreensão, pela tradição e pelas exigências do 

caso concreto, a estabelecer-se entre dois extremos: a lei não é um texto mudo nem um marco 

de justificação de soluções antecipadas. Aqui, a convergência faz lembrar a lição leniana de 

que a lei não abarca todos os sentidos, mas é preciso deixar que ela nos diga algo. Sanchís 

prossegue dizendo que a argumentação judicial é um processo racional que se inspira em 

valores existentes que não são inventados pelo juiz, no entanto se mostra descabida a imagem 

de uma judicatura plenamente heterônoma que simplesmente declara princípios e regras que 

já gozam de vigência287.   

Há um ato criativo, no entanto, se a interpretação jurídica não está absorta ao texto 

legal, ela, de outro modo, encontra condicionantes advindas da prática jurídica e das variantes 

do caso em concreto.   

                                                
286 SANCHÍS, Luis Pietro. Ideologia e Interpretación Jurídica. Madrid: Tecnos, 1987. p. 125. 
287 Ibid., p. 66. 
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Por fim, calha a advertência de Mendes que, ao enfrentar a discussão sobre as fontes 

formais do Direito, assinala que  
tanto nos países de common law, como nos de civil law, não há, necessariamente, 
normas expressas a determinar o caráter vinculativo dos precedentes. Pelo contrário, 
não há, em regra, na constituição ou em lei ordinária, a norma, que é abstraída 
principalmente dos costumes jurídicos e como decorrência lógica do sistema judicial 
estabelecido288. 
 

No destrinchar do ato interpretativo e, mais precisamente no âmbito jurídico, 

conforme a análise evolutiva do processo decisório, em qualquer dos sistemas jurídicos 

ocidentais não há lugar para a teoria da declaração na formação da decisão judicial. 

Como antes evidenciado, o intérprete contribui para o resultado da empresa 

interpretativa e, justamente por isso, no campo do direito, por se cuidar de uma atividade 

compartilhada e submetida ao interesse público, insta dotar a máquina estatal de mecanismos 

suficientes para o acompanhamento da tarefa levada a ombros no processo de composição de 

conflitos que constitucionalmente lhe está entregue. 

Assim, a jurisprudência vem como uma das forças criadoras do Direito, ainda que 

com ressalvas. Os exemplos provêm de ambos os sistemas em exame, como se verifica na 

sequência. 

A doutrina dos danos punitivos (punitive damages) foi acolhida pelo common law 

inglês a partir dos casos Wilkes versus Wood e Huckle versus Money, decisões de 1763, nas 

quais restou sufragado que os jurados tinham a faculdade de impor um gravame adicional ao 

montante indenizatório – para além dos prejuízos suportados – como uma punição exemplar à 

conduta do autor dos danos que agiu com dolo, má-fé ou com especial negligência, a fim de 

evitar situações similares no futuro289.    

No primeiro caso, como retrata Santos, um panfleto anônimo e injurioso foi dirigido 

contra o rei Jorge III, o que redunda na expedição de mandado pelas autoridades reais. Entre 

os suspeitos estava John Wilkes, parlamentar de oposição ao governo, que, por conta do 

mandado genérico, teve sua casa e documentos particulares devassados. Ele moveu ação na 

qual o jurado reconheceu que a conduta policial se deu sem justificativa concedendo-lhe uma 

indenização que esbordava os danos em si, alcançando a cifra de mil libras sob a rubrica de 

danos punitivos. O segundo caso, revela que o mesmo fato importou na detenção do tipógrafo 

Huckle em razão do mandado genérico. Pelo pouco tempo que restou detido, ele recebeu 

                                                
288 MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro. Breves considerações sobre o caráter vinculativo da jurisprudência e 
dos precedentes no art. 927 do novo Código de Processo Civil. In: NUNES, Dierle; MENDES, Aluísio;  
JAYME, Fernando Gonzaga. A nova aplicação da jurisprudência e precedentes no CPC/2015. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2017. p. 119. 
289 SANTOS, Tomas J. Aliste. Sistema de Common Law. Salamanca: Ratio Legis, 2013. p. 68. 
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indenização considerável revestida de um caráter exemplar por se entender a forma arbitrária 

que se moveu a polícia290.  

No common law americano os danos punitivos remetem a um antigo julgado (1784), 

Genay versus Norris, no qual as partes resolvem pôr fim a uma controvérsia mediante duelo. 

No entanto, o autor do dano oferece uma bebida envenenada ao seu contendor, de modo que a 

Corte Suprema de Carolina do Sul admite a imposição de dano adicional com base na 

vingança. Outro caso recolhido por Santos diz respeito ao conhecido caso Grimshaw versus 

Ford Motos Co., no qual o desenho do motor do veículo apresentava um defeito que tornava o 

automóvel suscetível de explosão quando abalroado em sua parte traseira. Mesmo ciente do 

erro, a indústria preferiu arcar com os custos das indenizações do que redesenhar os modelos 

oferecidos no mercado. A Corte de Apelação da Califórnia impôs uma indenização adicional 

aos prejuízos suportados, no montante de cento e vinte e cinco milhões de dólares, em favor 

das vítimas a título de danos punitivos291.  

Outro caso advindo dos tribunais norte-americanos foi trazido por Luiz, em sua tese 

de doutorado, respeitante à responsabilidade civil pelo nascimento indevido, reconhecido em 

1967, no julgamento Custodio versus Bauer: o casal moveu ação contra três médicos sob o 

argumento de que já tinham filhos e que uma futura gravidez poderia agravar os problemas de 

saúde da mulher, mesmo em razão de sua idade, solicitando que fosse feita uma operação de 

laqueadura tubária, procedimento que foi realizado. Não obstante, adveio nova gravidez e, por 

conseguinte, nascimento indesejado. Reconhecendo negligência no processo de esterilização, 

o tribunal decidiu pela condenação dos médicos no pagamento dos custos de criação e 

educação do infante até sua maioridade292.   

Há exemplos também no âmbito do civil law. Bustamante refere a atividade criativa 

reconhecida no Direito francês, de forma que alguns direitos subsistem ainda como criação 

jurisprudencial, a exemplo da teoria do enriquecimento sem causa. Outros direitos 

principiaram de decisões judiciais dos tribunais franceses, no entanto, foram posteriormente 

chanceladas pela legislação, verbi gratia, o abuso de direito293. 

Exemplos podem ser recolhidos do acervo dos nossos tribunais.  

Mendes refere: 

                                                
290 Ibid., p. 68. 
291 Ibid., p. 69. 
292 LUIZ, Fernando Vieira. Por que tenho medo do “sistema de precedentes” do CPC/15: A aplicação do 
direito jurisprudencial à luz do law as integrity de Ronald Dworkin. 2018. 667 f. Tese (Doutorado em 
Direito). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2018. p. 67. 
293 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: a justificação e a aplicação de regras 
jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012. p 22. 
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à proibição do fumo nas aeronaves, estabelecida inicialmente a partir de uma decisão 
judicial proferida em ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público Federal, no 
ano de 1998, quando ainda não havia lei que expressamente proibisse esta prática 
em voos de longa duração. Levando-se em consideração princípios como o da 
segurança e da saúde, bem como a analogia com outras regras, a Justiça Federal do 
Rio Grande do Sul determinou a proibição do fumo em todas as aeronaves, em voos 
nacionais, durante todo o percurso294. 
 

Luiz descreve a decisão de nossos tribunais a reconhecer o direito de reparação pelo 

nascimento indevido. O caso do anticoncepcional Microvlar – conhecido como pílulas de 

farinha – foi julgado em 2007 a partir de uma ação civil pública proposta pelo PROCON e 

pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em razão da distribuição de um lote de 

medicamentos sem o princípio ativo, o que gerou a gravidez indesejada de várias mulheres 

que se valeram deste medicamento. O pedido foi julgado procedente, com a condenação da 

indústria demandada em danos morais coletivos e confirmada pelo tribunal paulista. Movido o 

Recurso Especial, ainda que a solução no âmbito do Superior Tribunal de Justiça tenha 

advindo de uma questão processual, houve discussão quanto ao mérito e, de qualquer sorte, a 

decisão restou mantida por aquela Corte de Justiça295.  

Conforme o movimento da Ética Animal em favor dos animais não humanos, desde 

reivindicações advindas do início dos anos 1970, que encontram apoio na doutrina de Peter 

Singer, busca-se evitar sofrimento indevido aos animais, com a defesa do princípio da igual 

consideração dos interesses, reconhecendo-os como seres sencientes, capazes de experimentar 

a dor ou o prazer; deste modo, o que lhes franquia o ingresso na comunidade moral 

independentemente das aptidões de cada ser, como o raciocínio ou linguagem articulada296.  

O intento – afora o movimento abolicionista – se dá no reconhecimento do atual 

estágio de império da propriedade e dos interesses humanos em detrimento dos animais, em 

um processo de coisificação, de modo a reclamar que, no campo da dogmática jurídica, a 

existência de um dever jurídico de não maltratar os animais, ferindo os seus interesses 

primordiais. No ordenamento jurídico brasileiro, os animais eram considerados bem público 

ou privado, conforme se tratasse de animais silvestres ou domésticos, até que sobreveio a Lei 

nº 9.605/98 (Crimes Ambientais) a destacar os animais silvestres como titulares de direitos, 

ainda que restritos297.  

                                                
294 MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro. Precedentes e jurisprudência: papel, fatores e perspectivas no direito 
brasileiro contemporâneo. In: MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro; MARINONI, Luiz Guilherme; 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Direito Jurisprudencial – II. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 
295 VIEIRA, Luiz Fernando: op.cit. 
296 GRANT, Carolina. Desconstruindo paradigmas: uma abordagem sob o prisma dos movimentos em prol dos 
Direitos animais e da ética do cuidado. Revista Brasileira de Direito Animal. Salvador, v. 6, n.8, p. 263-300, 
jan./jun. 2011 
297 Ibid. 
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O tratamento geral decorre do art. 225, §1º, VII, da Constituição Federal, a estabelecer 

o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como bem de uso comum do povo e 

que cabe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações, incumbindo ao poder público a proteção da fauna e da flora, 

vedando-se práticas que coloquem em risco sua função ecológica ou provoquem a extinção de 

espécies ou submetam os animais à crueldade.  

Ao se instituírem direitos titularizados por animais não humanos, muitos autores 

sustentam que é preciso atribuir-lhes personalidade jurídica. Dessa forma, conclui a 

articulista: os sentimentos, desejos, necessidades dos demais animais, não humanos, passam a 

ser considerados não em razão do ecossistema, mas como fruto de uma real e concreta 

preocupação, como cuidado dedicado a cada um dos animais em questão. 

Na lição de Fábio Oliveira, há de se reconhecer  
progressivos avanços no que tange à relação entre ser humano e animal não humano, 
inclusive tendo como reflexo a revisão da própria classificação dos animais como 
coisas (res). O fenômeno é ilustrado pela Alemanha, onde os animais foram 
retirados da categoria de objetos. A mudança legislativa vem na direção de 
reconhecer a seres vivos fora da espécie humana a dignidade que um dia lhes foi 
usurpada. Seres que, por não serem humanos, não deixam de sofrer, física e 
psicologicamente, que não deixam de procurar uma vida boa, a sua própria 
felicidade298. 
 

Em alguns países, este reconhecimento dos animais como sujeito de direito já vem 

inscrito em suas Constituições, como a Colômbia e o Equador. Também a legislação 

infraconstituiconal já se ocupou deste desiderato, como faz ver a Nova Zelândia. No Brasil – e 

aqui é o ponto que se quer destacar – o reconhecimento adveio judicialmente quando, por 

exemplo, a disputa envolvendo um cão de estimação foi deslocada do processo de partilha, 

enquanto disputa de bens, para o processo de guarda, afeta ao direito de família299.   

Também o STJ já teve a oportunidade de se manifestar reconhecendo a evolução da 

situação jurídica do animal de estimação, resguardando, conseguintemente, o direito de 

visitas. Da respectiva ementa recolhe-se o seguinte excerto: 
O Código Civil, ao definir a natureza jurídica dos animais, tipificou-os como coisas 
e, por conseguinte, objetos de propriedade, não lhes atribuindo a qualidade de 
pessoas, não sendo dotados de personalidade jurídica nem podendo ser considerados 
sujeitos de direitos. [...] Os animais de companhia são seres que, inevitavelmente, 
possuem natureza especial e, como ser senciente – dotados de sensibilidade, 
sentindo as mesmas dores e necessidades biopsicológicas dos animais racionais –, 
também devem ter o seu bem-estar considerado. Assim, na dissolução da entidade 

                                                
298 OLIVEIRA, Fabio. Parecer sobre a Constitucionalidade do Projeto de Lei n.º 4.548/98. Revista Brasileira de 
Direito Animal, Salvador, v.8, n.6, p.365-381, jan./jun 2011.  
299 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Instrumento nº 2052114-
52.2018.8.26.0000. Relator: José Rubens Queiroz Gomes. Julgamento em: 23 mar. 2018. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/dl/vara-familia-julga-guarda-compartilhada.pdf Acesso em: 15 ago. 2018. 
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familiar em que haja algum conflito em relação ao animal de estimação, 
independentemente da qualificação jurídica a ser adotada, a resolução deverá buscar 
atender, sempre a depender do caso em concreto, aos fins sociais, atentando para a 
própria evolução da sociedade, com a proteção do ser humano e do seu vínculo 
afetivo com o animal.  Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cadela 
fora adquirida na constância da união estável e que estaria demonstrada a relação de 
afeto entre o recorrente e o animal de estimação, reconhecendo o seu direito de 
visitas ao animal, o que deve ser mantido. Recurso especial não provido300. 
 

Outro exemplo do resultado da atividade jurisdicional recolhe-se do acervo dos 

tribunais brasileiros, consistente na União Estável como Direito jurisprudencial, que pode ser 

examinada desde o julgado em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o art. 1.723 

do Código Civil Brasileiro deveria ser aplicado em observância ao § 3º do art. 226 da 

Constituição Federal, estendendo, portanto, os efeitos desta união estável também para os que 

se enquadrarem nesta categoria, inclusive por casais do mesmo sexo. Streck argumenta que, 

neste caso, o judiciário adotou uma posição ativista em substituição ao legislador ordinário e 

ao legislador constituinte. Abstraída a questão processual, porque nos interessa o conteúdo de 

fundo do julgado, peço licença para transcrever excerto da análise empreendida pelo autor a 

assinalar que: 
a discussão no Supremo Tribunal Federal foi transferida do âmbito jurídico-
constitucional para o âmbito moral. O STF, em vez de responder à pergunta: “o que 
a Constituição estabelece acerca das uniões homoafetivas?”, respondeu de outro 
modo. Ou seja, o STF, violando a Lei de Hume, deduziu, a partir de como as coisas 
são, aquilo que as coisas devem ser. Todo o tempo em que esse assunto esteve em 
pauta, procurei ser coerente com minhas posições defendidas em todos os assuntos 
que envolvem a Constituição. Sustento que um argumento moral não pode corrigir a 
Constituição (por exemplo, o clamor das ruas não pode ter o condão de fragilizar a 
presunção da inocência). Por isso, meu receio de que, se concordarmos com a 
moralização do Direito em boas causas, fatalmente chegará o momento em que a 
correção moral virá para afetar direitos fundamentais (seriam as causas ruins). É 
preciso, portanto, guardar coerência. O Poder judiciário delibera diariamente sobre 
os mais variados assuntos em seus processos: questões políticas, morais, econômicas 
etc. Todas muito delicadas. E juízes não são filósofos políticos, morais, sociólogos 
etc., razão pela qual tais discussões não devem ser feitas em um processo. É preciso 
registrar: é a Constituição (que não pode ser inconstitucional) que diz “união estável 
entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua 
conversão em casamento”. O que a lei deve facilitar é a conversão em casamento 
dessa relação entre homem e mulher. É por isso que, em um Estado Democrático de 
Direito, mesmo que sejamos todos a favor de uma causa – e quem, a não ser 
fundamentalistas religiosos e políticos conservadores, poderia ser contra? – é 
necessário esperar pelo Legislador301. 

 
Prosseguindo no argumento:  

                                                
300 SÃO PAULO. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1713167/SP 2017 0239804-9. Recorrente: L 
M B. Recorrido: V M A. Relator: Min. Luis Felipe Salomão. Julgamento em: 19 jun. 2018. Disponível em: 
https://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/STJ/attachments/STJ_RESP_1713167_04519.pdf?Signature=2Iygr75n
8jR85WOJIC4LPg08rqc%3D&Expires=1560006346&AWSAccessKeyId=AKIARMMD5JEAO765VPOG&res
ponse-content-type=application/pdf&x-amz-meta-md5-hash=e772f9f8d3380e42de1850485acaa424. Acesso em: 
30 set. 2018. 
301 STRECK, Lenio Luiz. 30 Anos da CF em 30 julgamentos, uma radiografia do STF. São Paulo: Forense, 
2017. 
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A resolução das querelas relativas às uniões homoafetivas deveria ser feita – 
enquanto não for emendada a Constituição ou elaborada lei ordinária (a exemplo do 
que ocorreu na Espanha) – no âmbito do Direito das Obrigações, e não a partir do 
Direito Sucessório ou do Direito de Família. Há limites hermenêuticos para impedir 
que o Judiciário se transforme em Legislativo. Veja-se que um dos argumentos 
utilizados – ao menos no plano retórico para justificar as referidas decisões – é o de 
que o Judiciário deve assegurar a união estável (portanto, equiparação ao casamento) 
de casais homossexuais porque o Legislativo não pretende, a curto prazo, por não 
dispor de “condições políticas” para tal, elaborar legislação a respeito. Mas, 
convenhamos, é exatamente esse argumento que se contrapõe à própria tese: em uma 
democracia representativa, cabe ao Legislativo elaborar as leis (ou emendas 
constitucionais). Esse é o ônus do aludido pluralismo político. O fato de o Judiciário 
– via justiça constitucional – efetuar “correções” à legislação (filtragem 
hermenêutico-constitucional e controle stricto sensu de constitucionalidade) não 
significa que possa, nos casos em que a própria Constituição aponta para outra 
direção, construir decisões “legiferantes”. Dito de outro modo: a Constituição 
reconhece união estável entre homem e mulher, mas isso não significa que, por não 
proibir que essa união estável possa ser feita entre pessoas do mesmo sexo, a própria 
Constituição possa ser ‘colmatada’, com um argumento do tipo “o que não é 
proibido é permitido”302. 
 

Na sequência, comentando sobre o fecho da decisão e suas consequências, ajunta que:  
depois da ratio decidendi surgida do julgamento da ADPF e ADI que trataram da 
questão, tem-se que os casais de sexo idêntico e que se formaram em união estável 
estão livres a protocolarem seu requerimento ao cartório extrajudicial para a 
conversão em casamento, como manda a legislação infraconstitucional. Se houver a 
negativa, parece evidente que o poder Judiciário pode determinar a conversão, sob 
pena de descumprimento da decisão do STF. [...] A ordem do Supremo Tribunal é 
taxativa. Na democracia, podemos discordar das decisões dos Tribunais. Mesmo 
quando o equívoco advém do Tribunal Maior, a função da doutrina é a de elaborar 
um discurso crítico, criando, até mesmo, sendo o caso, “constrangimentos 
epistemológicos”. Entretanto, o que não se pode fazer é deixar de cumprir a decisão. 
Este foi um dos julgamentos mais difíceis destes 30 anos de Constituição303. 
 

Para orientar o cumprimento da decisão em apreço, o Conselho Nacional de Justiça 

editou a Resolução n. 175/2013, para que o entendimento firmado fosse aplicado aos casos de 

habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento, 

entre pessoas de mesmo sexo304. 

Por pertinente, traz-se a conclusão do autor:  
Uma situação é afastar uma legislação infraconstitucional injusta à luz de uma 
interpretação constitucional; ou mesmo interpretar construtivamente uma 
constituição velha de dois séculos. Outra, é fazer uma avaliação moral severa como 
esta de um texto constitucional recente, repleto de Direitos entrincheirados e 
claramente democrática. Há, sim, erros aqui e ali. Mas o próprio constituinte 
apontou o caminho para corrigi-los. Não é que o art. 226 da CF fosse cláusula pétrea 
ou algo do tipo. Ele poderia – e deveria – ter sido corrigido. Mas pelo Parlamento – 
não por seus juízes, e não por argumentos morais ou pragmáticos (não temos tempo 
de esperar pelo Legislador). Este é, no final das contas, o meu ponto305. 

                                                
302 Ibid. 
303 Ibid. 
304 Mais recentemente o CNJ negou-se a permitir que registradores civis registrassem “uniões poliafetivas” sem 
lei que os ampare. 
305 STRECK, Lenio Luiz. 30 Anos da CF em 30 julgamentos, uma radiografia do STF. São Paulo: Forense, 
2017.  
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Nada obstante o reconhecimento da contribuição da atividade judiciária na criação e 

transformação do direito, há um contraponto ditado pela nota da democracia, cabendo ao 

legislador se adiantar no processo, como faz vez a lição de Streck supratranscrita. No mesmo 

sentido, insta lembrar que a escravidão foi suplantada nos Estados Unidos desde uma decisão 

jurídica e não legislativa. De igual forma, o holocausto era legal, o que não quer dizer que 

precisam prevalecer os minutos contidos na fórmula Radbruch, mesmo porque o direito não 

deve ser corrigido pela moral. Como visto, há uma linha tênue aqui, porque a constituição é o 

ponto de partida de um processo legítimo, nela constando os compromissos advindos de um 

ideário de Estado que se estabeleceu por consenso democrático. O que não aparta a tensão 

advinda da própria evolução de uma sociedade de complexidade crescente, de que o 

ordenamento reclame ajustes – porque a vida é mais rica que nossas previsões legais – e, no 

espaço advindo da esquiva ou demora do legislador em cumprir sua função, há casos 

prementes de decisão aos quais o judiciário deve resposta – resposta a ser dada não só nos 

estritos caminhos da lei, mas do todo do ordenamento, cumprindo seu dever democrático. 

Todavia, o mesmo dever democrático impõe um constrangimento advindo dos ideários que já 

compõem o cenário intersubjetivo e que não podem repousar nos valores morais 

subjetivamente considerados. 

Aqui, importa invocar a reflexão de Alexandre Câmara de que a metáfora das fontes 

do Direito é adequada quando se pensa no Direito como algo “pré-dado”,  
mas não é assim que o Direito funciona. Afinal, a norma jurídica não existe antes ou 
fora do caso concreto. Como afirma Muller, “o que se denomina norma jurídica no 
processo de realização autêntica do direito, resulta ser um modelo de ordem de 
características objetivas que surge, de forma constitutiva, no caso”306. 
  

  Assim, conclui:  
se a norma jurídica só existe no caso concreto, sendo o resultado de uma atividade 
de interpretação e aplicação, então não se pode falar propriamente em “fontes do 
Direito”. Essa metáfora, afinal de contas, impõe um “distanciamento das origens da 
fonte”, e só funciona “quando não se pergunta o que há entre o antes da fonte e o 
depois da fonte”307. 
      

Em igual pensamento, a lição de Bernal Pulido recolhida por Bustamente indica que, 

na realidade, as normas jurídicas não se encontram nas fontes do Direito, mas em suas 

                                                
306 CÂMARA, Alexandre Freitas. Levando os padrões decisórios a sério: formação e aplicação de precedentes 
e enunciados de súmula. São Paulo: Atlas, 2018. p. 33. 
307 Ibid., p. 33. 
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interpretações, e, ainda, as interpretações que fundamentam e concretizam as normas são as 

que se encontram na jurisprudência308. 

Bustamente defende que a teoria das fontes não deve ser nem exclusivamente analítica 

(formal), nem o seu reverso – exclusivamente empírica, mas entendida como “toda razão que 

– de acordo com as regras geralmente aceitas na comunidade jurídica – pode ser usada como 

base justificatória da interpretação jurídica”309. Então considera “as decisões judiciais como 

‘normas’ de caráter especialmente concreto e os precedentes como uma das espécies de 

‘fontes’ dessas normas”310.     

Tal ensinamento consoa com o entendimento de Taruffo que, mesmo sem adentrar “no 

problema de saber se a jurisprudência é ou não uma fonte do direito, certo é que esta é um 

fator essencial e decisivo em sede de interpretação e aplicação do Direito”311. 

Mesmo Dworkin escreveu que “o Direito como integridade rejeita, por considerar 

inútil, a questão de se os juízes descobrem ou inventam o Direito; sugere que só entendemos o 

raciocínio jurídico tendo em vista que os juízes fazem as duas coisas e nenhuma delas”312.  

Dessarte, reconhecida a influência da jurisprudência na formação do Direito, com as 

limitações apontadas, importa verificar o seu modo de funcionamento na prática jurídica 

brasileira. 

 

3.6 O CAMINHO DO DIREITO JURISPRUDENCIAL E DO EFEITO VINCULANTE NO 

BRASIL  

 

Como visto, nos sistemas afetos à família do civil Law, ainda que a legislação e as 

codificações ocupem um lugar de destaque, inegável que o Direito jurisprudencial exerce um 

papel importante no funcionamento da estrutura jurídica. Ainda que por muito tempo dissente 

do caráter obrigatório, o entendimento dos tribunais sempre exerceu uma influência na 

orientação da prática judiciária e na estabilização do entendimento em vigor. Nessa 

conjectura, enfrentando o papel da jurisprudência em país de igual tradição, o juiz espanhol 

Juan Martines Moya assinala que, no continente europeu, tanto os advogados em suas 

alegações como o juízes em suas sentenças citam abundantemente a jurisprudência que, por 

                                                
308 BUSTAMENTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: a justificação e a aplicação de regras 
jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012. p. 266. 
309 ARNIO apud BUSTAMENTE, Thomas da Rosa de. Op. cit., p. 292. 
310 Ibid., p. 294. 
311 TARUFFO, Michele. Precedente e jurisprudência. Civilística.com, Rio de Janeiro, v. 3, n. 2, jul.-dez./2014. 
Disponível em: http://civilistica.com/precedente-ejurisprudencia. Acesso em: 12 nov. 2018. 
312 DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2014. p. 271. 
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si, não é Direito, mas funciona como uma pista para encontrá-lo313. Nada obstante, como já 

abordado em momento anterior, o que se obseva é uma crescente interferência da atividade 

dos tribunais na definição do que é o direito aplicável – não só no caso concreto, imanente à 

função – mas também na identificação do que é o direito vigente para toda a coletividade. 

Analisando as primeiras leis brasileiras, desde a Independência até as leis mais 

recentes, Alexandre Câmara conclui que: 
não se trabalhou propriamente com o conceito de precedentes (especialmente no que 
concerne aos precedentes vinculantes) no Brasil, ao menos do modo como este 
fenômeno é tratado nos ordenamentos ligados à tradição anglo-saxônica. O conceito 
que por aqui sempre se adotou, reconhecendo-se mesmo ser uma ‘fonte do Direito’, 
foi outro: o de jurisprudência314.    
 

Mas o seguimento da jurisprudência como exemplificativa, como um argumento na 

construção do raciocínio, toma outro rumo quando se lhe acrescenta uma eficácia vinculante. 

A nota de vinculatividade transmuda a prática costumeira em dever de observância, salvo 

justificada razão, imprimindo efeito expansivo ao decidido com repercussão em casos 

similares subsequentes de modo interdital. 

No traçado do direito jurisprudencial brasileiro, a previsão da eficácia erga omnes e do 

efeito vinculante para as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal 

Federal veio para o nosso ordenamento com o ingresso da ação direta de constitucionalidade, 

por meio da emenda constitucional de 1993, que emprestou nova redação ao art. 102 da 

Constituição Federal e respectivo parágrafo. 

Como historia Aluísio Mendes, passo seguinte se deu com a possibilidade de decisão 

monocrática pelo relator nos Tribunais Superiores. As modificações legislativas foram 

sequenciais: a Lei n. 9.139/95 modifica a redação do art. 557 do Código de Processo Civil de 

1973 para permitir que o relator pudesse, nos recursos em geral, negar seguimento se a 

pretensão fosse contrária à súmula do tribunal ou de tribunal superior; a Lei n. 9.756/98 

procede nova alteração no mesmo artigo estabelecendo-se que o recurso deveria ser 

improvido monocraticamente pelo relator se estivesse em confronto com a jurisprudência 

dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. No 

parágrafo único, também resta ampliada a possibilidade de julgamento monocrático para o 

                                                
313 MOYA, Juan Martines. La fuerza vinculante de la jurisprudência. Revista Estudos de Derecho judicial, 
Madrid, n.34, p. 473-526, 2001. p. 504. 
314 CÂMARA, Alexandre Freitas.  Op. cit., p. 33. 
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provimento do recurso diante de decisão que estivesse em manifesto confronto com súmula 

ou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior315. 

Progride a análise do autor, com a Emenda Constitucional n. 45/2004, a emprestar 

nova redação do § 2º do art. 102 da Constituição da República, estabelecendo que, tanto nas 

ações diretas de constitucionalidade quanto de inconstitucionalidade, as decisões definitivas 

de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal produziriam eficácia contra todos e efeito 

vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública 

direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.  Ponto importante reside no fato de 

que a mesma emenda enxertou o art. 103-A na Constituição Federal, instituindo a denominada 

Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, cujos enunciados possuem efeito vinculante 

em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, 

nas esferas federal, estadual e municipal. Assim, conclui que a doutrina já percebia a 

aceitação do efeito vinculante de decisões judiciais como um indicativo de uma aproximação 

com institutos da common law, reportando ao texto de Barbosa Moreira intitulado “O 

processo civil entre dois mundos”, datado de 2004316. 

Nesta quadra, advém o Código de Processo Civil de 2015, que dispensa tratamento à 

jurisprudência, às súmulas e aos precedentes, disciplinando o modo de funcionamento e os 

respectivos efeitos, inclusive vinculantes, conforme o arranjo adotado pelo legislador 

primordialmente em seus artigos 926 e 927. Não obstante a previsão legal, mormente em 

relação aos provimentos tidos por obrigatórios, o funcionamento e o modo de aplicação das 

decisões judiciais invocadas pelos intervenientes do processo precisam ser integrados em um 

conjunto coerente de disposições jurídicas, de modo a atender princípios constitucionais que, 

inclusive, foram coartados para o seio da legislação processual civil, como se passa a 

examinar. 

 

3.7 O DESENHO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL CONFORME OS PRINCÍPIOS 

CONGREGADOS EM UM SISTEMA QUE ORIENTA O MODO DE CONSTRUÇÃO DO 

PROCESSO 

 

Em seu primeiro capítulo, o Código de Processo Civil (CPC) se ocupou de princípios 

que, no mais das vezes, já tinham guarida na Constituição da República. Não só ali, nos doze 
                                                
315 MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro. Precedentes e jurisprudência: papel, fatores e perspectivas no direito 
brasileiro contemporâneo. In: MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro; MARINONI, Luiz Guilherme; 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Direito Jurisprudencial – II. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 
316 Ibid. 
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primeiros artigos, estão congregados os princípios tidos por fundamentais no campo da 

processualística, mas há outras normas de igual naipe contidas no bojo da novel legislação, 

verbi gratia, a orientação sobre os precedentes (CPC, art. 489).  

Inegável que tal medida conforta uma evolução histórica reconhecedora da 

normatividade dos princípios e da importância de tais noções na interpretação das normas 

processuais. Consoante a lição de Freitas, há uma tendência de constitucionalização do direito 

processual; constitucionalização das garantias processuais, logo, em razão disso, uma atenção 

maior aos princípios do processo civil317.  As normas processuais passam a integrar o rol dos 

direitos fundamentais – não só o conteúdo, mas a forma ressalta como importante: na 

conhecida expressão, o processo é o limite do arbítrio. Nessa linha, os sujeitos processuais e, 

mais particularmente as partes, precisam saber de antemão como funciona o jogo processual. 

Qual a sua função, o seu ônus, suas faculdades, o momento propício de exercê-los neste 

sequencial de atos que, como processo, deve observar uma série de exigências mínimas, 

mesmo para ostentar tal epíteto, pois, do contrário, mais consoaria com a busca unilateral da 

verdade, por um sujeito que reuniria em si as prerrogativas de desencadeamento, mantença, 

recolhimento de provas e julgamento do feito.  

Não só as constituições, mas os tratados internacionais, como a Convenção  Europeia 

e o Pacto de São José da Costa Rica, consagram direitos fundamentais processuais, gizando o 

devido processo legal e seus corolários. 

Pontua Freitas que há princípios do processo civil que detém uma dignidade 

constitucional: direito de acesso aos tribunais: ação e defesa perante juízes e tribunais 

imparciais; equidade, como contraditório e paridade de armas; prazo razoável e tutela efetiva; 

publicidade, legalidade e fundamentação. A observância de tais normas conforma o direito à 

jurisdição318. 

Voltando ao sistema pátrio, o novo código, já no artigo inicial, estabelece que o 

processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas 

fundamentais estabelecidos na Constituição da República. Destaca Mendes que, na 

Constituição, estão inseridos vários dispositivos reguladores do Direito Processual, dentre os 

quais ganham relevo o princípio da isonomia, da inafastabilidade do controle jurisdicional, do 

devido processo legal, do contraditório e da motivação das decisões judiciais319.   

                                                
317 FREITAS, José Lebre de. Introdução ao Processo Civil: conceito e princípios gerais, Coimbra: Coimbra, 
2006. 
318 Ibid. 
319 MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro. O novo Código de Processo Civil comparado e anotado. Rio de 
Janeiro: LMJ Mundo Jurídico, 2015. 
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Bem de ver que, como o Estado existe para a pessoa e não o inverso, todos os 

princípios decorrem da dignidade da pessoa humana que deve ter seus direitos reconhecidos e 

respeitados, disciplinados na coexistência dos direitos alheios que igualmente reclamam 

observância. Para Dworkin, é justamente a igualdade que fundamenta o ordenamento 

jurídico320, o tratamento isonômico é o dever primeiro, e o fim a ser buscado na arte de 

interpretar as normas, com as matizes que o caso requer, sem recair em uma aplicação 

meramente consequencialista. 

Assim os artigos iniciais do código resgatam essas normas de forma a traçar um modo 

de funcionamento que submete os sujeitos da relação processual. Este sistema processual está 

voltado à obtenção de um processo mais adequado “mais rente às necessidades sociais e 

menos complexo”321.  

Eis o mote do novo sistema processual: uma simplificação do procedimento conjugada 

com uma estruturação mais ajustada às necessidades atuais de uma sociedade de crescente 

complexidade e que exige uma prestação jurisdicional cada vez mais efetiva e participativa, 

equalizada pelo ideário democrático que informa o seu estágio evolutivo. Paradoxalmente, o 

processo civil precisa ser simplificado para dar conta da resolução das lides de maneira mais 

eficiente e atender a função do Direito de reduzir expectativas e indicar um norte para o agir, 

na esteira da lição lumanhiana já mencionada.  

Esta resolução de conflitos, ao mesmo tempo que precisa ganhar em efetividade, não 

pode se afastar das diretrizes alcançadas pelo avanço social, como garantias que protegem os 

cidadãos e que devem ser observadas no caminho para a aplicação da norma do Direito 

material. Como atividade estatal que é, ingressa ou pode ingressar na esfera de direitos da 

pessoa que ostenta algum interesse no processo ou no bem da vida ali em disputa.   

Assim, partimos da Constituição, ou, mais precisamente, do processo nos moldes que 

a Constituição estabelece: o devido processo legal é um princípio contido na Constituição, um 

princípio estruturante, pois desenha a forma da atuação estatal. Por corolário de lógica 

qualquer dispositivo de lei deve estar concertado, alinhado, com o ditame constitucional.  

O artigo primeiro dispõe sobre valores e princípios. Impende compreender os 

princípios como padrões decisórios seguindo a abordagem já desenvolvida no capítulo 

primeiro deste estudo. Na busca do objetivo aqui traçado, mais importante do que enfrentar 

cada princípio isoladamente é direcionar a pergunta para perquirir em qual sistema residimos. 

                                                
320 GUEST, Stephen. Ronald Dworkin. Rio de Janeiro: Campus Jurídico, 2010. 
321 MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro. Novo Código de Processo Civil comparado e anotado. Rio de 
Janeiro: LMJ Mundo Jurídico 2015.  
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Aqui, impõe-se destacar a lição do estudioso português, José Lebre de Freitas, a indicar como 

traves mestras do sistema jurídico-processual dos Estados democráticos contemporâneos o 

binômio formado pelo princípio dispositivo e pelo princípio inquisitório322. 

A orientação cresce de importância quando não se tem positivada no ordenamento, 

quer em solo constitucional, quer infra, uma regra expressa, uma escolha livre de dúvidas 

sobre qual sistema processual a ser cumprido como norteador das atividades desenvolvidas na 

busca da aplicação do Direito processual civil.  

O mesmo acontece na esfera processual penal, quando não há um apontamento 

expresso tal qual se verifica na constituição portuguesa, mas é a reunião de princípios 

congruentes que empresta uma forma ou um sistema de índole acusatória, normas 

consonantes que, conduzidas por um princípio reitor, consagram um modo de atuação das 

pessoas que desfilam na relação processual. Cabe a assertiva de Moraz Lopes de que não se 

cuida de sistemas estanques, mas que comportam interação ou, ao mínimo, influência 

recíproca dos institutos respectivos, delineando que, mesmo em documentos internacionais 

que condicionam a aplicação e interpretação do direito processual, não há identificação 

preferencial por algum dos modelos, mas apenas que a disciplina processual corresponda aos 

requisitos do justo processo323. 

O Código de Processo Civil, em seu artigo segundo, traz que o processo começa por 

iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial. Há, pois, previsão do princípio 

dispositivo e também inquisitivo324.  

Na conhecida distinção, em vigorando mais plenamente o princípio dispositivo, a 

entregar ao talante das partes não só a propositura, mas a mantença e condução do processo, a 

colheita das provas, com maior interdição no ato de julgamento, estamos residindo no modelo 

adversarial, quase como uma competição ou disputa, na qual o juiz detém um papel mais 

passivo, resumindo sua atuação principal em decidir o caso. 

Em um sistema dispositivo puro, em que vigora o princípio da oportunidade, a 

atividade judicial mais se amolda à neutralidade, porque se reconhece que as partes são “las 

                                                
322 FREITAS, José Lebre de. Introdução ao Processo Civil: conceito e princípios gerais. Coimbra: Coimbra, 
2006. 
323 MOURAZ LOPES, José António. A tutela da imparcialidade endoprocessual no processo penal 
portugués. Coimbra: Coimbra, 2005. p. 41-42. 
324 Ainda que se utilize o termo inquisitivo, no sentido de marcar um modo de atuação, impende considerar a 
lição de Taruffo a recusar a expressão inquisitorial como equivalente a Civil Law se tal termo for invocado em 
sua acepção histórica de que as partes não podem se defender. Também rechaça a expressão quando atrealada ao 
papel mais ativo na direção e gestão do processo civil no âmbito da Civil Law, pois que também vigora o 
princípio dispositivo. Por fim, mesmo no que refere a atuação frente às provas, aduz que se trata de uso 
generalizado que não espelha a complexidade dos diversos ordenamentos (TARUFFO, Michelle. 2013, p.17).   
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que se baten ante los ojos de tercero que se encuentra no solo em um plano superior a ellas  

sino en um plano superior al proceso mismo”325. Guerrero assevera que neste sistema a 

atividade judicial não se traduz em uma manifestação da soberania popular para obter um 

resultado justo, mas um meio para solucionar conflitos. Nele, não ganha quem está mais 

carregado de razão, nem quem está mais próximo da lei, senão quem é mais hábil, mais 

poderoso ou conta com mais meios econômicos. O processo consiste em um jogo. Um duelo, 

um combate à morte, em que quase rege a lei do mais forte. De forma mais amena pode ser 

tido como um diálogo. Ou ainda, um concurso entre as partes, no qual ao juiz cabe apontar o 

vencedor326. De certo modo, se passa do combate da autotutela para um combate promovido e 

assistido pelo espectador privilegiado em que se transmuda o Estado.   

Por outro lado, vigorando com ênfase o princípio inquisitório, o processo passa a ser 

visto como uma pesquisa oficial, na qual o órgão jurisdicional figura como seu grande 

protagonista, em um sistema presidencialista de atuação. Há interferência no objeto do pedido 

ou ajuste, no deferimento e na produção de provas, centralidade na condução do processo e no 

amadurecimento do feito para julgamento, ato último que, por lógico, está afeto ao órgão 

judiciário, eis que jungido ao exercício da função. 

Pode-se vislumbrar uma aproximação do modelo adversarial com os sistemas afetos 

ao common law, enquanto que o modelo inquisitivo mais se avizinharia do países regidos pelo 

sistema do civil law, noção que, se não é perfeitamente exata, guarda alguma razão. Todavia, 

não se pode ter este parâmetro como marco divisor dos sistemas, com a pura exaltação do 

modelo adversarial em contraponto com a denúncia de aspectos inquisitórios no processo 

civil, como observa Taruffo ao apontar que muitos legisladores têm migrado de um 

posicionamento dogmático para dar conta de problemas diferentes e assumir orientações 

reformadoras mais pragmáticas, de modo que as transformações havidas em ambos os 

sistemas impelem para outras nuances de comparação327. 

Com efeito, a interação, progressão e mútua influência dos sistemas modelares, 

premidos pela complexidade crescente, cada vez mais se faz notar.   

Nada obstante nosso Direito Constitucional ter acolhido em seu seio institutos que se 

originaram no sistema de common law, como se vê no controle de constitucionalidade difuso 

e na tutela de direitos coletivos, o mesmo sistema prevê uma forma de atuação com controle 

                                                
325 PALOMARES, Salvador Guerrero. El princípio acusatório. Navarra:Aranzadi, 2005. p. 35. 
326 Ibid., p. 37. 
327 Convém lembrar a advertência de Taruffo de que uma comparação mais fria e menos condicionada levaria ao 
entendimento que a simples contraposição adversarial-inquisitorial não se aproveita como genuíno instrumento 
de análise (TARUFFO, 2013). 
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concentrado de constitucionalidade de inspiração no modelo austríaco. Em igual sentido, o 

direito privado nos alinha com o sistema romano germânico, com prevalência dos códigos e 

ampla produção legislativa, mas, de todo modo, não está infenso à interferência do Direito 

norte-americano como, por exemplo, a noção de class action e do amicus curiae.  

Podemos divisar os sistemas conforme a distribuição das funções pelos sujeitos que 

atuam no processo. Assim, o trazimento dos fatos a juízo, a apresentação do pedido, do 

recorte fático com repercussão jurídica sobre a qual o julgador obrigatoriamente terá de se 

posicionar, se não houver empeço de ordem formal, estaria a cargo do autor. A resistência a 

este pedido – comportando sua ampliação, nos casos e formas legais – quer por apresentação 

de outros fatos, quer por argumentação jurídica a interditar o pleito formulado pelo autor e 

que consubstancia o objeto do processo, estaria entregue à defesa.  A delimitação do processo 

reflete no conteúdo da coisa julgada, que, na dicção de Carnelutti, expressa “o valor 

imperativo do juízo, que equipara o juízo do juiz ao do legislador, razão por que a res iudicata 

equivale a uma lex specialis”328. 

Ainda consoante a lição de Freitas, o pedido determina o conteúdo da decisão. Ele é o 

objeto do processo. Há a identificação do objeto do processo com a pretensão. O pedido bitola 

a sentença que dele não pode se afastar em razão do princípio da congruência. Também há 

afetação de outros processos em função dos institutos da litispendência e da coisa julgada. 

Delimitado o objeto do processo pelas partes, a entidade julgadora deve investigar ou 

julgar dentro destes contornos já fixados, de modo a guardar sua imparcialidade, como um 

estrangeiro perante o interesse das partes. Mouraz Lopes refere à imparcialidade do juízo 

como um dos princípios processuais do Estado de Direito, fincado na confiança dos cidadãos 

no direito de cada um renunciar a sua defesa e buscar o seu direito – real ou suposto – nos 

tribunais329. 

Conforme Ferrajolli – ainda que se refira ao processo penal, mas a lição aqui se 

aproveita – a estrutura triádica, composta por duas partes em causa e um terceiro super partes, 

forma a primeira característica do processo. Daí, indispensável que seja abrigada a 

imparcialidade do juízo, mantida a sua equidistância em relação aos dois interesses 

contrapostos330.  

                                                
328 CARNELUTTI, Francesco. Lições sobre o processo penal. Campinas: Bookseller, 2004. v. 1. p. 149. 
329 MOURAZ LOPES, José Antônio. A tutela da imparcialidade endoprocessual no processo penal 
português. Coimbra: Coimbra, 2005. p.67. 
330 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 
535. 
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O maior ou menor grau de dispositividade seria verificado em função de cada fase do 

processo e não dele como um todo, com a identificação do critério mais forte em cada um dos 

temas. Nessa linha, conclui Didier, que nosso sistema não está identificado com um dos 

modelos, inclusive propondo outro sistema de atuação: o sistema cooperativo. 

Barbosa Moreira acentua a vinculação da disponibilidade do Direito processual com o 

material; ou seja, se o direito for indisponível, a atividade do juiz é maior, então ressai a nota 

inquisitiva; em se cuidando de Direito disponível, a atividade do juiz é menor, vigorando, 

então, o sistema dispositivo. 

De qualquer sorte, impende que se identifique nosso sistema como integrante da 

tradição do civil law, submetido a um regime democrático, conforme o desenho compaginado 

pelos vários princípios arregimentados em correlação, de modo a indicar a diretriz vigorante,  

para se saber ao certo e de antemão, as responsabilidades, os ônus, faculdades e obrigações 

tangentes a cada um dos sujeitos processuais; enfim, evidencia-se, de pronto, as regras do 

jogo processual que se estabelece sob o controle dos ditames da principiologia constitucional, 

com leitura renovada pelas disposições do Código de Processo Civil de 2015.  

Tal reconhecimento, contudo, de modo algum torna nosso sistema infenso à 

interferência de institutos alheios, mesmo por uma questão de evolução a reclamar a 

integração e o apossamento de modos e técnicas processuais que comprovadamente 

funcionam. É preciso se ter em mira que o processo não é um fim em si, mas uma maneira de 

construção do Direito e que, como toda ciência – no caso, da ordem das ciências humanas – 

não pode fechar os olhos às conquistas já alcançadas pelo esforço democrático no atual 

estágio evolutivo. A recepção dos precedentes observa esta dinâmica, porque irrecusável que 

a coerência e a integridade advindas da continuidade da orientação de um sistema jurídico – 

salvo motivo a justificar a alteração empreendida – aproveitam a ambos os sistemas do mundo 

ocidental. Apenas se deve notar que esta continuidade deve conviver com outros valores que 

integram nosso cabedal de direitos, como, por exemplo, o contraditório e o direito de 

participação efetiva nas decisões que nos tocam. 

Convém abordar outros princípios que convivem no âmbito processual civil.  

O artigo quarto dispõe sobre a duração razoável do processo. Consta já da Convenção 

Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, art. 8º, que toda pessoa 

tem o direito a ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um 

juiz ou tribunal competente. A emenda constitucional de 2004 trouxe também a regra para o 

art. 5º: “a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. 
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Ainda, do art. 4º, retira-se a busca por uma solução preferencial de mérito, ali 

observada a etapa executiva. Luiz Guilherme Marinoni há muito sustenta a necessidade de o 

sistema processual estar voltado ao provimento jurisdicional de mérito, comprometido com a  

entrega do bem da vida que, ao fim e ao cabo, inspirou a propositura da demanda331. Além de 

reconhecido, o direito precisa ser efetivado: processo devido é processo efetivo, com previsão 

de meios necessários à maior efetivação dos direitos.  

Contém, pois, tal artigo, o princípio da primazia do exame do mérito, ressaltando que 

o processo não é um fim em si, mas a via para a construção de direitos, com a disciplina dos 

atos e relações subsequentes voltadas ao atendimento do Direito material.  

No art. 5º, tem-se estampado o princípio da boa-fé processual. Trata-se da boa-fé 

objetiva, que não investiga a intenção do agente, em um exame subjetivo, mas é norma de 

conduta, de resguardo da confiança e lealdade.  

A confiança do que razoavelmente se pode esperar, do agir que não admite a 

deslealdade, um limite ético na atuação, dentro de regras conhecidas. Há um mínimo de 

solidariedade, cooperação, que inclusive cristalizou outro princípio. Uma limitação advinda 

da dignidade da pessoa humana, que não pode ser tratada como objeto, mas como sujeito do 

processo. Aqui, o direito à igualdade também deve ser lembrado. O agir com ética toca não só 

as partes, mas todos – juiz, inclusive. Por exemplo, não se sustenta um proceder que impede a 

realização de uma prova para, depois, conduzir a um julgamento de improcedência por 

insuficiência de provas cuja produção não se permitiu. O processo para ser justo e equitativo 

tem de ser leal e ético. Também o abuso do Direito processual, como o retardamento indevido 

do feito configura a má-fé, ostentando o código mecanismo para obstar ou remediar tal 

conduta, de modo que, mesmo as tutelas de urgência e de evidência, buscam inverter o ônus 

do processo em favor do autor que tem melhor razão, como exemplifica Marinoni332. 

Por sua vez, o art. 6º retoma o vetor de tempo razoável da decisão de mérito justa e 

efetiva, trazendo o ideário da cooperação. Aqui, a sinalização de Didier quanto ao cabimento 

de um terceiro sistema a reger a relação processual civil. A função de decidir, por definição, 

toca ao juiz, mas o processo constitui atividade compartilhada. Aduz o autor, neste rumo, que 

o modelo cooperativo é o mais adequado em uma democracia.  

O processo deve ser compreendido não só como superposição de atos, mas 

principalmente como feixe de relações jurídicas. Há uma entronização dos negócios 

                                                
331 MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de Processo Civil, Processo de Conhecimento. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2008. 
332 Ibid.  
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processuais pelas partes, que, agora, dispõe de maior liberdade para atuarem e ajustarem as 

previsões legais às necessidades que o caso requerer na busca da solução mais razoável. De 

outra banda, há uma ênfase na conciliação. Presente, na mesma toada, o dever de 

esclarecimento e o dever de consulta, por parte do magistrado. No processo cooperativo, o 

juiz não ignora a vontade das partes nem é um espectador que fica vendo o trem passar ou 

encara a atividade processual como uma luta ou concurso entregue ao talante das partes. Cabe 

o princípio do autorregramento da vontade no processo e, igualmente, o respeito aos atos 

negociais processuais. 

De se ressaltar, então, a maior importância e responsabilidade das partes na 

(con)formação do processo, consistindo um referencial, um mote a instigar o modo de atuação 

dos sujeitos processuais na construção do Direito mediante o processo democrático. O 

processo como a arte de três pessoas (três pessoas pelo menos, a considerar os sujeitos que 

integram a relação processual, a deslocar a compreensão do Direito do enfoque subjetivo para 

o dialógico). Rodrigues Jr, ao discorrer sobre a importância da doutrina e da jurisprudência 

nos tempos atuais, refere à noção de direito-arte e direito-ciência, assinalando que, mesmo ao 

se acentuar a ideia de direito-arte, não se verifica o decréscimo do valor da autoridade: “Em 

quaisquer das vinculações, ciência ou arte, o mero estado de subjetividade da doutrina não 

mais pode ser encarado como causa do déficit de valor de sua autoridade. E, até por isso, tem-

se o resgate da fórmula consagrada da "comum opinião dos doutores" (communis opinio 

doctorum)”333. Mais uma vez, o intersubjetivo a interditar a discricionariedade. 

Alexandre Câmara, ao tratar do princípio da cooperação, assinala que:  
o modelo constitucional de processo impõe, assim, um processo comparticipativo, 
policêntrico, não mais centrado na pessoa do juiz, mas que é conduzido por diversos 
sujeitos (partes, juiz, Ministério Púbico), todos eles igualmente importantes na 
construção do resultado da atividade processual. 
  

E repisa: 
O princípio da cooperação deve ser compreendido no sentido de que os sujeitos do 
processo vão ‘co-operar’, operar juntos, trabalhar juntos na construção do resultado 
do processo. Em outros termos, os sujeitos do processo vão, todos, em conjunto, 
atuar ao longo do processo para que, com sua participação, legitimem o resultado 
que através dele será alcançado. Só decisões judiciais construídas de forma 
comparticipativa por todos os sujeitos do contraditório são constitucionalmente 
legítimas e, por conseguinte, compatíveis com o Estado Democrático de Direito334.  
 

Viana e Nunes acentuam que o modelo constitucional de processo não possui 

conteúdo axiológico-instrumental, mas  

                                                
333 RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Dogmática e Crítica da Jurisprudência (ou da vocação da doutrina em 
nosso tempo). Revista dos tribunais online. v. 891, p.65, jan. 2010.  
334 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. São Paulo: Atlas, 2017. p.12. 
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visa à implementação da comparticipação, permitindo-se a visualização de um 
sistema processual capaz de ‘transformar o espaço onde todos os temas e 
contribuições devam ser intersubjetivamente discutidos, de modo preventivo ou 
sucessivo a todos os provimentos, assegurando técnicas de fomento ao debate que 
não descurem o fator tempo-espacial de seu desenvolvimento335.   
 

E, mais precisamente no que concerne ao tema aqui desenvolvido, assinalam que  
o exercício da atividade jurisdicional, incluindo-se, à obviedade, a formação de 
precedentes, padrões decisórios ou provimentos vinculantes, bem como sua 
aplicação nos casos concretos, deve se dar em observância às garantias supracitadas, 
insculpidas na Constituição, que passam a funcionar como balizamento dos atos 
decisórios, perspectiva muito distante da busca por escopos metajurídicos, como se o 
juiz fosse um engenheiro social336.  
 

No art. 7º se tem determinado o tratamento paritário, o direito ao contraditório, que 

traz para o bojo do processo a nota de democracia que permeia o Estado no atual estágio de 

evolução da sociedade como tal. Consagra o direito de ser informado, de ser ouvido em 

situação de similitude e de participar efetivamente na produção da prova de maneira a 

interferir no convencimento do juízo. O direito de ser informado é a primeira das obrigações, 

é a porta que dá acesso a todas as outras, pois que o pedido deve ser certo, claro e 

determinado, de modo a comportar resistência. A citação é ato de suma importância na 

relação processual, pois o chamamento do réu ao processo é passo imprescindível à sua defesa 

na amplitude constitucionalmente assegurada. O direito ao contraditório inclui o direito à 

participação – audiência, comunicação – e possibilidade de influência na decisão. 

Como anota Freitas, o contraditório não é só fiscalização, manifestação, mas garantia 

de participação efetiva no convencimento. Influir em todos os elementos – fatos, provas, 

questões de direito – que se encontrem em ligação com o objeto da causa.  Deixou, então, de 

ser resistência passiva à atividade alheia, mas como influência ativa no desenvolvimento e no 

êxito do processo337. 

No art. 9º e seguinte, nota-se um elastecimento do contraditório ao prever o dever do 

magistrado em ouvir as partes antes de decidir com base em fato por elas não invocado ou 

debatido, melhor dizendo, com base em argumento: ou seja, mesmo uma disposição de lei, 

uma inconstitucionalidade, uma matéria examinável de ofício reclama a prévia ciência das 

partes a fim de se evitar uma decisão surpresa. A ampla defesa qualifica o contraditório. O 

direito de defesa, na amplitude constitucionalmente assegurada, compreende: a) direito à 

informação; b) bilateralidade da audiência (contraditório); c) direito à prova legitimamente 

                                                
335 VIANA, Antônio Aurélio de Souza. Precedentes: a mutação do ônus argumentativo. Rio de Janeiro: Forense, 
2018. p. 236. 
336 Ibid., p.331. 
337 Ibid. 
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obtida, com participação nos atos probatórios e oportunidade de manifestação sobre os 

conteúdos.  

Como visto, o princípio da congruência é o ponto de partida do direito de defesa: 

porque obsta que o demandado seja apanhado de surpresa com uma alteração do recorte fático 

pelo qual foi trazido a juízo. Porém, este é só o primeiro passo: insta incluir a participação na 

atividade probatória e na oportunidade de exposição argumentativa capaz de gerar 

convencimento à decisão e interferir nela. 

Passando para a análise do artigo seguinte, no dispositivo oitavo, além de referir aos 

fins sociais e à exigência do bem comum, menciona o fundamental arrimo da dignidade da 

pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da república (art. 1º, II 

da CF), do Estado Democrático de Direito. No dizer de Aluísio Gonçalves de Castro Mendes 

tal princípio garante “um mínimo existencial que atenda as condições básicas de vivência, 

com respeito à personalidade, autonomia e liberdade”338.  

Há uma dupla exigência: de resguardo e de promoção. Estado não pode violá-la e tem 

o dever de promovê-la e efetivá-la.  Repisa-se: o Estado é voltado para as pessoas e não as 

pessoas para o Estado. Carreando tal noção para o âmbito do processo, pertinente lembrar o 

direito ao silêncio sob determinados assuntos, como o segredo profissional e a fatos 

desabonadores de conduta, o direito a não incriminação. No mesmo sentido, o 

reconhecimento da impenhorabilidade de certos bens, indispensáveis à sobrevivência. Ou 

ainda, a prioridade na tramitação dos processos de interesse de idosos.  

O art. 8º ainda remete a valores como proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, 

publicidade e eficiência. A publicidade vem disposta no art. 11. Internamente, entre as partes, 

implica a garantia do direito à justa fundamentação. De nada serve uma motivação da qual 

não se vai dar conhecimento às partes e interessados. Externamente, em relação a terceiros, 

cresce de importância com a regra dos precedentes, objeto do presente estudo, com a ideia de 

que não só a parte dispositiva do julgado faz lei entre as partes, mas a motivação da decisão 

detém carga normatizante à medida que pode servir de orientação jurídica para casos futuros. 

As exceções previstas a publicidades estão justificadas pelo resguardo à intimidade (exceções, 

art. 189 do CPC). 

Ainda, cabe a distinção entre a eficiência aqui prevista e a efetividade contida no art. 

4º. A eficiência é uma metanorma, um sobreprincípio. Pelo comando constitucional (CF, art. 

37) é um princípio de administração pública, gestão de gabinete, logo, administrativo; mas 

                                                
329 MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro. O Novo Código de Civil comparado e anotado. Rio de Janeiro: 
LMJ Mundo Jurídico, 2015. 
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também de gestão, processual, gestão de determinado processo, art. 8º do CPC. Constitui uma 

versão contemporânea da economia processual: mais resultados com menos atos, vedando 

atos desnecessários.  

Nesse entendimento, como ressalta Didier, efetivo é o que realizou o direito afirmado. 

Eficiente é o que o fez de modo satisfatório, rápido, enxuto. Conduz a escolha do melhor 

meio, do meio mais adequado para o respectivo fim. 

Perpassando os princípios, mesmo no objetivo do presente estudo, insta mencionar a 

orientação tangente aos precedentes segundo os vetores interpretativos da coerência e 

integridade, que serão abordados detidamente em outro momento do escrito. 

Considerados os princípios reunidos na esfera processual, dessome-se que há uma 

conformação que deve conviver e orientar as demais disposições do mesmo codex. Nesse 

intento, as novidades não devem ser rechaçadas de plano, mas ressentem de ajustes 

reclamados por nossa tradição jurídica na busca de uma autenticidade democrática. Por 

exemplo, as disposições criadas na busca de uma justiça mais eficiente (CPC, art. 8º) – que 

decida melhor e em menos tempo – no mesmo compasso devem responder à necessidade de 

atendimento de outras forças restritivas, como a participação dos envolvidos no processo 

decisório (CPC, art. 6º), a observância do contraditório (CPC, art. 10) e uma prática jurídica 

consoante os vetores da integridade e coerência (CPC, art. 498, par 1º, IV). 

Os princípios processuais, assim congregados, devem interagir de forma ajustada à 

nossa tradição jurídica em que a legitimidade democrática reside primordialmente na estrutura 

legislativa como força produtora do Direito, animando, assim, a prática judiciária na 

construção de um Direito autêntico, com força e sensibilidade para dar conta de uma demanda 

crescente e pluralista. Tal quadro, por certo, importa na contextualização do conceito e da 

prática dos precedentes. 

 

3.8 O CONCEITO DE PRECEDENTE E O SEU APORTE NO DIREITO BRASILEIRO 

 

3.8.1 Introito 

 

Taruffo indica que não há uma teoria geral dos precedentes a servir de molde aos dois 

sistemas jurídicos do mundo ocidental, de modo que, na esteira da lição carneluttiana, convém 

assinalar que a tradição do civil law – máxime a doutrina brasileira, com o advento do CPC –  
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vem se contentando em tomar de empréstimo as vestes da irmã339. Porém, como adverte 

Beltrán, tampouco se pode afirmar que exista uma concepção anglo-americana e, mesmo que 

houvesse, tampouco seria simples sua importação e implantação em contextos culturais e 

ordenamentos estruturalmente tão diversos340.  Daí importa ver com Lamy que “o Brasil 

acatou a ideia de vinculação aos precedentes, mas a forma como o sistema está disposto no 

CPC de 2015 possui algumas peculiaridades que o distinguem de seu modelo de origem”341. 

Na tradição do civil Law, a importância da jurisprudência é medida em sua relação 

com a lei como direito democraticamente reconhecido. Como assinala Streck, nem mesmo no 

common law a lei decai de importância, pois o magistrado não vai negar o seu cumprimento. 

Mas a tradição se torna mais flexível quanto a isso pela própria função exercida pela lei, que 

não é considerada a principal forma de manifestação e desenvolvimento do direito, atuando de 

modo mais restrito e consentâneo com a terminologia jurídica e a divisão das matérias. Assim, 

prossegue, ainda que a decisão reclame a aplicação da lei, o juiz não parte do texto legal, mas 

do precedente cabível no caso, investigando “nas decisões acumuladas sobre essa questão e 

quais as principais regras jurídicas a serem extraídas desse acúmulo histórico-normativo-

decisional necessário para solucionar o caso concreto”342. Nesse sentido, a decisão judicial é 

equiparada à lei na importância da solução da controvérsia, porque a cadeia de precedentes 

vai ser considerada na atividade interpretativa. 

A prática de seguir precedentes, assinala Macedo, é um consectário da necessidade de 

segurança jurídica, traço comum a toda tradição jurídica ocidental, que apenas se diferencia 

porque no sistema de common law prevalece a doutrina dos precedentes vinculantes. 

Acrescenta que  
na sua concepção mais rígida, o stare decisis, redução do brocado stare decisis et 
non quieta movere, indica a obrigação do juiz, ao solucionar casos, de não se desviar 
da solução empregada em precedente ensejado por decisão de um caso análogo, 
ainda que o próprio juiz do caso considere a solução inadequada ou injusta343. 
  

A doutrina de precedentes decorre da própria evolução histórica do common law a 

demandar a organização dos casos e a identificação das razões determinantes da decisão, em 
                                                
339 A lição carneluttiana é no sentido de apontar a diversidade epistemológica das disciplinas do processo civil e 
do processo penal, como duas irmãs processuais para concluir que o processo penal, por sua diversidade, reclama 
categorias jurídicas próprias, não mais lhe servindo às vestes da irmã.   
340 BELTRÁN, Jordi Ferrer. El gen iusrealista de Michele Taruffo: la teoria del precendente judicial. In: 
BELTRÁN, Jordi Ferrer; ROJAS, Carmen Vasquez (coord). Debatiendo con Taruffo. Madrid: Marcial Pons, 
2016. p. 178. 
341 LAMY, Eduardo; GALIO, Morgana. Aspectos Polêmicos do Novo CPC. São Paulo: Empório do Direito, 
2016.  
342 STRECK, Lenio; ABBOUD, Georges. O que é isso – o precedente judicial e as súmulas vinculantes? Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2015. 
343 MACEDO, Lucas Buril de. Precedentes judiciais e o direito processual civil. Salvador: JusPodvim, 2016. 
p. 50. 
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detrimento do dizer lateral que não foi fundamental no julgado; logo, não teria repercussão em 

decisões subsequentes.   

Desde esta perspectiva  
a linha judicial, consistente na aplicação de uma regra ou princípio jurídico em 
diversos casos análogos, é a evidência da existência e validade de cada regra e/ou 
princípio aplicado. Assim, perante a doutrina dos precedentes, as decisões não 
configuram meros exemplos da aplicação das regras e dos princípios, mas, sim, a 
prova da existência deles e de sua consequente recepção pelo Judiciário344. 
   

Conseguintemente, o common law se constitui e se estrutura envolto na continuidade 

histórica e na tradição daquela comunidade, daí surgindo o sistema de precedentes e a 

doutrina do stare decisis que lhe sobreveio “quando a apreciação de um determinado caso 

passou a ser tratada como obrigatória em um tribunal no julgamento de um caso semelhante 

mais tarde”345.  Enquanto a doutrina dos precedentes se mostra como uma prática costumeira 

dos juízes, a observar uma linha de casos, a doutrina do stare decisis melhor divisa a holdin 

do dictum e esta única decisão poderia gerar efeito vinculante. 

Macedo refere que o seguimento ao sistema de precedentes só se fez possível a partir 

da publicidade das decisões judiciais reunidas mediante os conhecidos Law Reports, de 

importância equiparada aos códigos para o jurista europeu continental346.  

 

3.8.2 Conceituação e ratio decidendi 

 

No intento de conceituação, como já adiantado no início do capítulo, precedente é um 

julgado que serve de referência a outro. Um julgado, um caso decidido, uma decisão em sua 

estrutura fático-jurídica, não somente sua parte dispositiva, mas compreendido em sua 

integralidade. Daí ressai a importância do relatório a remarcar os fatos importantes para a 

contextualização do julgado, o enfrentamento do tema em suas razões de fato, prova e direito 

no capítulo de fundamentação e, por fim, o fecho com conteúdo decisório e imputacional na 

parte dispositiva. 

Como faz ver Macedo, por corolário de lógica, há uma feição relacional aqui porque 

um julgado antecede outro com o qual ostenta algum grau de similitude de maneira que a 

formação de um precedente está vinculada ao reconhecimento de uma norma jurídica que 

serve para a solução de um caso subsequente, obsevados alguns requisitos, uma vez que nem 

todas as decisões se mostram talhadas para esse fim. E, prossegue, assinalando que, 

                                                
344STRECK; Lenio; ABBOUD, Georges. Op.cit. 
345 Ibid. 
346 MACEDO, Lucas. Op. cit., p. 51. 
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entendendo precedente como sinonímia de ratio decidendi, o termo será inferido de parcela 

do ato decisório; nesse sentido o conceito estrito de precedente se confunde com ratio 

decidendi ou norma da decisão. Nada obstante, melhor tratar a norma da decisão precisamente 

como ratio decidendi (razão de decidir) e o precedente como a integralidade da decisão, como 

o caso que foi julgado.  Por outro lado, a resolução do caso concreto estabelecida no 

dispositivo – o comando ali contido – não integra a norma do precedente, ainda que possa 

lançar luzes sobre o seu entendimento e alcance 347. 

Bustamante refere que a teoria inglesa dos precedentes, ao dar abrigo à 

discricionariedade, ostenta um viés positivista, porque calcada na autoridade e este o motivo 

da diferenciação entre a parte vinculante da decisão (ratio decidendi) e os discursos não 

autoritativos que integram os pronunciamentos judiciais (obter dictum). Assim, o espaço de 

motivação da decisão vem balanceado pela regra de que nem tudo é vinculante para o futuro 

juiz, mas “apenas as considerações que apresentam indispensavelmente o nexo estrito de 

causalidade jurídica entre o fato e a decisão integram a ratio decidendi”, qualquer outra 

observação é obter dictum348.   

 Taruffo adverte sobre a necessidade de bem divisar o fundamento da decisão do dizer 

lateral, ainda que tal tarefa não se mostre empresa fácil:  
entre ratio decidendi, ou seja, a regra de direito que foi posta como direto 
fundamento da decisão sobre os fatos específicos do caso, e obter dictum, isto é, 
todas aquelas afirmações e argumentações que estão contidas na motivação da 
sentença, mas que, mesmo podendo ser úteis para a compreensão da decisão e dos 
seus motivos, não constituem, todavia, parte integrante do fundamento jurídico da 
decisão. Esta distinção pode ser difícil de ser estabelecida na prática, mas é 
fundamental quando nos faz compreender como apenas por meio da referência direta 
aos fatos da causa se pode determinar qual é a razão jurídica efetiva da decisão, ou 
seja, a ratio que somente pode ter eficácia de precedente. Os obiter dicta não têm 
nenhuma eficácia e não podem ser invocados como precedente nas decisões de casos 
subsequentes vez que não condicionaram a decisão do caso anterior. Esta distinção 
não é desconhecida no âmbito da nossa jurisprudência, mas não vem aplicada com o 
rigor necessário: não raramente as súmulas contêm obiter dicta, enquanto quem 
formula a súmula, muitas vezes, extrai do texto da sentença qualquer enunciação 
jurídica sem verificar se essa seria a base efetiva da decisão; na prática judiciária não 
raramente comporta-se do mesmo modo, chamando novamente qualquer parte da 
sentença que pareça útil para invocar como precedente. Assim, torna-se bastante 
incerto que coisa seja aquilo que se utiliza para fortalecer a justificação da decisão 
posterior, de modo que também o obiter dictum pode – embora indevidamente – 
‘fazer precedente’349. 
 

                                                
347 Ibid., p. 71. 
348 BUSTAMENTE, Thomas da Rosa de. Op. cit., p. 252. 
349 TARUFFO, Michele. Precedente e jurisprudência. Civilística.com, Rio de Janeiro, a. 3, n. 2, jul.-dez./2014. 
Disponível em: http://civilistica.com/precedente-ejurisprudencia. Acesso em: 12 nov. 2018. 
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Se fossemos simplificar, poderíamos ficar na suma de Marshall de que “descrever um 

caso é selecionar suas notas mais relevantes”350. Mas, importa descer um pouco na fixação 

deste marco a destacar o que efetivamente sustenta uma decisão e pode ser incorporado à 

prática judiciária de modo a contribuir com o funcionamento do sistema, sua atualização, 

higidez e mantença. 

Um precedente, diz Gascón Abellán, se obtém não a partir de certa disposição 

normativa bem delineada, mas de todo um conjunto de enunciados e argumentações que 

fundamentam uma decisão, então é preciso distinguir aquele que se pode considerar a razão 

básica da decisão e aqueles outros pronunciamentos que o acompanham a título ilustrativo ou 

não determinante; sem dúvida, só aquela razão constitui ou dá lugar a um precedente, mas sua 

delimitação nem sempre resulta fácil nem clara351. 

Tucci descreve que o precedente nasce como uma regra de um caso e poderá ou não se 

tornar a regra de casos análogos. Então, acrescenta: “todo precedente judicial é composto por 

duas partes distintas: a) as circunstâncias de fato que embasam a controvérsia; e b) a tese ou o 

princípio jurídico assentado na motivação (ratio decidendi) do provimento decisório”. 

Constatando a diferença havida nos sistemas, mesmo pela eficácia dos precedentes, passa a 

descrever o “complexo aparato conceitual (reconhecido, dentre outras, pelas seguintes 

expressões: stare decisis, rule of the law, ratio decidendi, obter dictum, distinguishing, 

overruling, binding e persuasive precedent...)”, apontando que “o aspecto que caracteriza a 

regra do precedente, nesse particular, é o cunho fortemente coercitivo. Esse princípio jurídico 

é denominado stare decisis, significando que a anterior decisão cria direito. O fundamento 

dessa teoria impõe aos juízes o dever funcional de seguir, nos casos sucessivos, os julgados já 

proferidos em situações análogas”352. 

Neste passo, calha transcrever a lição de Pierluigi Chiassoni, recolhida por Streck e 

Abboud, a informar os sete conceitos cunhados pela tradição acerca da ratio decidendi:  
é o critério decisional, ou seja, a regra que está subjacente à decisão; é o princípio de 
direito adotado para definir o conteúdo da demanda; é a premissa ou a passagem 
lógica que se revela necessária para se alcançar a decisão do caso; é a regra ou 
princípio que constitui a condição necessária ou suficiente; é o princípio de direito 
contido na decisão judicial e que é suficiente para decidir o caso concreto; é a 
argumentação explícita ou implícita necessária ou suficiente para definir o caso e, 

                                                
350 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Op. cit., p. 259. 
351 GÁSCON ABELLÁN, Marina. La técnica del precedente y la argumentación racional. Madrid: Tecnos, 
1993.  
352 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente judicial como fonte do direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2004. p. 11-13. 
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por último, é a relação entre resolução (motivada) do caso e o próprio caso, ou seja, 
o fato e as questões jurídicas inerentes353.  
 

Então, concluem que  
o precedente possui uma holding que irradia o efeito vinculante para todo o sistema. 
Isso não está na Constituição nem na lei, mas, sim, na tradição. Para a vinculação, a 
matéria (o caso) deve ser similar. A aplicação não se dá automaticamente. Nesse 
sistema sempre cabe verificar se o princípio que se extrai do precedente constitui a 
fundamentação da decisão ou tão somente um dictum”354.  
 

Ora, como sustenta Dworkin, “um precedente é um relato de uma decisão política 

anterior; o próprio fato dessa decisão, enquanto fragmento da história política, oferece alguma 

razão para se decidir outros casos de maneira similar no futuro”355. 

O precedente é sempre visto em retrospecto porque ele só se forma quando, no caso 

subsequente, verifica-se que o anterior reúne condições de interditar o leque de possibilidade 

de sentidos da decisão em apreço. Assim, conforme lição de Streck, o precedente, como tal, é 

visto pelo retrovisor. Uma decisão jurídica deve ser clara e precisa para atender aos seus 

próprios requisitos processuais, materiais e constitucionais, estes são seus requisitos; e não em 

um lampejo de adivinhação, em um esforço de medida a perpassar o interpartes – para o qual 

está vocacionado – alçar e alcançar o plurissubjetivo imaginário, eventual e universal que, por 

força de estrutura democrática e constitucional, toca ao legislativo. O intento pela melhor 

resposta possível é que poderá sufragar um entendimento que ocasionalmente irá afetar 

julgamentos vindouros356.  

Como ensina Marinoni a “razão de decidir, numa primeira perspectiva, é a tese 

jurídica ou a interpretação da norma consagrada na decisão. De modo que a razão de decidir 

certamente não se confunde com a fundamentação, mas nela se encontra”357. 

González pontua que o precedente é um hipotexto de uma decisão: da nova decisão; 

assim, “o precedente em relação à decisão que o incorpore mantém uma consistência narrativa 

‘standard’ que não apresenta grandes dificuldades. Entre o hipertexto e o hipotexto existe 

sempre uma satisfatória relação de consistência narrativa, que será puramente lógico-

convencional, de modo que a explicação do posterior (decisão) se dá com a influência do 

anterior”. Há, pois, uma transposição por condensação358.  

                                                
353 CHIASSONI apud STRECK; Lenio Luiz; ABBOUD, Georges. O que é isso – o precedente judicial e as 
súmulas vinculantes? Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015.   
354 STRECK, Lenio Luiz; ABBOUD, Georges. O que é isso – o precedente judicial e as súmulas vinculantes? 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. 
355 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 176. 
356 Este tema será desenvolvido mais demoradamente no capítulo seguinte. 
357 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 
358 GONZÁLEZ, José Calvo. Derecho y narración: Materiales para uma teoría crítica narrativista del Derecho. 
Barcelona: Ariel, 1996. p. 19 (tradução livre). 
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No âmbito da presente pesquisa, não se vai percorrer método de apuração da ratio 

decidendi, mesmo pelo modo de abordagem empregado. Não obstante, pela importância, 

ainda que no contexto de common law, insta referir a teoria de Wambaugh, segundo a qual a 

ratio de um caso é a proposição sem a qual o caso seria decido de forma diversa, ou seja, uma 

razão necessária para aquela decisão. Também conhecida é a teoria de Goodhart a informar a 

importância dos fatos, tidos por fundamentais, para a tomada da decisão. Aqui, a primeira 

teoria faz lembrar a lição da causalidade necessária apresentada pelo professor Agostinho 

Alvim ao tratar da responsabilidade civil, que, em suma, aponta que o fator determinante da 

responsabilização é aquele sem o qual o fato não teria se dado como se deu. Subtraindo-se 

aquele fator, o resultado não se daria daquela forma359. A mesma lógica anima a busca pela 

razão de decidir, ou seja, qual a razão que, se subtraída, levaria a resultado diverso. Qual o 

fundamento que esteia a decisão? Se o retirarmos e o arcabouço argumentativo não mais se 

suster, tem-se, pois, a razão de decidir. Lógico, que muitas vezes podemos observar uma linha 

muito tênue entre o que foi realmente decisivo e o que foi dizer lateral. Por exemplo, tem-se a 

discussão quanto se a ratio decidendi apanha aquilo que foi necessário ou o que foi suficiente, 

como mostra Marinoni, de que um argumento processual, por vezes é necessário, mas nem 

por isso é de per si, suficiente360. Quanto à segunda teoria mencionada, o que importa 

evidenciar é que os fatos merecem destaque na apuração da ratio decidendi. Vale lembrar que 

não se trata de uma simples analogia dos fatos, mas dos fatos sob algum critério, algum 

argumento, alguma luz.  Não se trata de uma abstração do primeiro caso secundada de uma 

dedução. Nem de uma simples comparação de fatos.  

Por isso, refere Beltrán a estrutura triádica, na qual os fatos são comparados sob 

alguma incidência legal. À analogia precede uma regra: uma analogia é uma relação triádica 

entre dois casos (em comparação) e uma regra (que rege a comparação). Os casos não são 

idênticos, mas semelhantes. E semelhantes em algum aspecto. Esse aspecto é identificado e 

acentuado pela regra. “Decidir se as características que compartem são relevantes ou, pelo 

                                                
359 A causa é “necessária desse dano, porque ele a ela se filia necessariamente; é causa única, porque opera por 
si, dispensadas outras causas. Assim, é indenizável todo o dano que se filia a uma causa, ainda que remota, desde 
que lhe seja causa necessária por não existir outra que explique o mesmo dano” (ALVIM, 1972, p. 356).  Não se 
vai falar aqui em causalidade adequada porque nesta se exige certa previsão do ocorrido, ao que Fernando 
Noronha denomina “prognose retrospectiva” na qual “o observador coloca-se no momento anterior àquele em 
que o fato ocorreu e tenta prognosticar, de acordo com as regras da experiência comum, se era normalmente 
previsível que o dano viesse a ocorrer” (NORONHA, 2013, p. 623). Neste campo, ao reverso, não se há de 
adotar tal artifício, pois dissente o requisito da previsibilidade, uma vez que o precedente é visto em retrospecto, 
como uma mirada no retrovisor, conforme palavras de Streck. Assim, somente insta perquirir qual o espeque que 
se retirado provoca o desmonte da estrutura da barraca: qual o esteio argumentativo cuja ausência, por corolário 
de lógica, importa na ruína do edifício racionalmente construído. 
360 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. São Paulo: Revista dos tribunais, 2015. 
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contrário, o são não as compartidas, somente pode haver resposta a prévia questão a efeitos de 

quê” 361 (tradução livre). 

Em suma: analogia entre dois fatos não se dá em suspenso, mas sob algum aspecto, e 

esse aspecto é ditado pela norma. Nesse sentido, não se comparam os fatos, mas a aplicação 

da norma aos fatos. A norma tal como aplicada no primeiro caso integra a comparação com o 

segundo fato. 

Não se trata de puro estrangeirismo a investigação do que é essencial em uma decisão 

para nortear as vindouras, mas de um esforço que convém para uma boa compreensão do 

Direito. E, inclusive tem base não só em doutrina alienígena, mas conta com apoio da nossa 

legislação processual, quando o art. 489, § 1º , V do Código de Processo refere que a 

invocação de um padrão decisório deve identificar os fundamentos determinantes. Dessarte, 

esta busca empreendida para se divisar o que é importante do que é trivial no seio de uma 

decisão, depurando, pois, o fundamento determinante, consoa com a determinação 

constitucional do dever de motivação das decisões. Este trabalho começa com o ajuste na 

dinâmica dos julgamentos, imbuído o juiz monocrático desta perspectiva de clareza, para 

nortear não só os alcançados pela decisão, mas também a comunidade, mais proximamente, a 

comunidade jurídica. Na mesma direção, o julgamento colegiado também precisa se amoldar, 

de forma que os votos possam ser computados como aderentes a um determinado argumento 

que foi capaz de solucionar a controvérsia, e não apenas representem a maioria de um 

resultado – decisão como governo de número – sem que se esclareça a construção deste 

mesmo resultado. Em outras palavras, não basta o resultado majoritário, insta averiguar se o 

motivo determinante do julgamento ganhou robustez pela adesão da maioria. Assim, há um 

compromisso com a motivação, não só com o desfecho do julgamento. 

 Convém referir que este empenho, do juízo monocrático ou colegiado, de atualização à 

sistemática processual inoculada é imprescindível ao bom andamento dos trabalhos judiciais; 

contudo, não define o precedente. Sim, porque, como visto, o precedente é reconhecido pelo 

juízo do secundo caso do estudo comparativo. Agora, a boa formação dos julgados – na 

atividade compartilhada em que consiste um julgamento –, por certo, já imprime um modo de 

funcionamento que alimenta um sistema dotado de maior clareza a oportunizar um serviço 

mais efetivo na concretização de direitos.  É um esforço conjugado dos atuantes no primeiro e 

secundo casos.  

                                                
361 BELTRÁN, Jordi Ferrer. El gen iusrealista de Michele Taruffo: La teoría del precedente judicial. In: 
BELTRÁN, Jordi Ferrer; ROJAS, Carmen Vasquez (coord). Debatiendo con Taruffo. Madrid: Marcial Pons, 
2016. p. 182.   
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3.8.3 Obiter dictum 

 

A obiter dictum, por exclusão, refere àquela parte do julgado que não pode ser 

apontada como o motivo determinante da decisão, ou seja, o dizer lateral ou satélite. Assim, 

ainda que integre o contexto argumentativo, uma vez excluída, não interdita a conclusão a que 

chegou o julgador. 

Os obiter dicta, pontua Taruffo, “não têm nenhuma eficácia e não podem ser 

invocados como precedente nas decisões de casos subsequentes vez que não condicionaram a 

decisão do caso anterior”362. 

 

3.8.4 Precedente e costume 

 

Também importa considerar que precedente não coincide com costume. O direito 

costumeiro, por exemplo, sempre teve autoridade no direito inglês, ao passo que a 

observância do sistema de precedentes só veio a ser adotada em tempo subsequente. 

Precedentes decorrem de decisões judiciais, enquanto que o costume resulta dos usos sociais 

reconhecidos como adequados em uma dada sociedade. O precedente pode ratificar ou não 

um dado costume. Pode-se divisar as duas fontes normativas à medida que o costume 

prescinde a autoridade judicial para se constituir como tal. Lucas Macedo assinala que:  
a caminhada do common law em direção aos precedentes obrigatórios foi de certa 
forma impulsionada pelos costumes, sobrevindo o grande aumento de importância 
dos precedentes e a decadência das normas costumeiras, sobretudo a partir do séc. 
XIX, com a institucionalização do stare decisis363. 

 

3.8.5 Precedente e jurisprudência 

 

Jurisprudência tem várias acepções como ciência do Direito. Como já se afirmou neste 

trabalho, o crescimento da importância do Direito jurisprudencial fez deslocar o foco das 

atenções da mira do Direito legislado para atividade desempenhada nos tribunais. No quadro 

anterior, já se afirmou que a jurisprudência é a ciência dos que não têm ciência, ideia que não 

subsiste ao atual estado da arte. Desde a etimologia, jurisprudência pode ser entendida como 

“conjunto de pareceres dos juriconsultos sobre problemas jurídicos que lhe foram 

                                                
362 TARUFFO, Michele. Precedente e jurisprudência. Civilística.com, Rio de Janeiro, a. 3, n. 2, jul.-dez./2014. 
Disponível em: http://civilistica.com/precedente-ejurisprudencia. Acesso em: 12 nov. 2018. 
363 MACEDO, Lucas Buril de. Precedentes judiciais e o direito processual civil. Salvador: JusPodvim, 2016. 
p. 83. 
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submetidos”364. Ainda, pode significar, como usualmente ocorre, o corpo de decisões dos 

tribunais sobre as questões submetidas a julgamento ou, como descreve González, “antologia 

total da grande narrativa jurídica, justamente como o que é: um discurso reciclável”365. 

A jurisprudência pressupõe um feixe de julgados em uma dada direção, com uma 

afinidade de entendimento a fixar uma orientação pela força argumentativa do acervo de 

julgados. O precedente, se reconhecido, interdita por si só, sem o contributo necessário de 

outro julgado. Nesse sentido, o precedente pode subverter uma linha jurisprudencial.  

Calha transcrever o ensinamento de Taruffo ao referir que o precedente consiste em 

uma decisão relativa a um caso particular, que jurisprudência remete a uma pluralidade 

frequentemente muito ampla de decisões: “O fato é que, nos sistemas fundados tradicional e 

tipicamente no precedente, geralmente, a decisão que se assume como precedente é uma só; 

no mais, poucas decisões sucessivas vêm citadas em apoio ao precedente. Deste modo, é fácil 

identificar qual decisão realmente ‘faz precedente’”366.  De outro lado, a jurisprudência – 

evocada nos sistemas de civil law – faz  referência geralmente a muitas decisões, embora nem 

todas venham expressamente citadas, do que decorre a “dificuldade – frequentemente de 

árdua superação – de se estabelecer qual decisão é verdadeiramente relevante (se é que existe 

uma) ou de decidir quantas decisões são necessárias para que se possa dizer que existe uma 

jurisprudência relativa a uma determinada interpretação de uma norma”367. 

Segue o autor italiano, na distinção, descrevendo que o precedente fornece uma regra 

universalizável que pode ser aplicada como um critério para a decisão no próximo caso “em 

função da identidade ou – como ocorre normalmente – da analogia entre os fatos do primeiro 

caso e os fatos do segundo caso”.  Assim, é o juiz do caso subsequente que vai afirmar ou 

refutar o precedente conforme “considerar prevalecentes os elementos de identidade ou os 

elementos de diferença entre os fatos dos dois casos”. Logo, a análise que determina o 

precedente é calcada em fatos368. Já a jurisprudência, na maioria das vezes, prescinde da 

análise comparativa dos fatos, uma vez que se trata de enunciados sumulados, de declarações 

resumidas em poucas frases e que têm como objeto regras jurídicas. Por sua vez, essas regras 

ostentam um “conteúdo mais específico do que o ditado textual da norma de que constituem 

uma interpretação, mas são sempre formuladas como regras, ou seja, como enunciados gerais 

de conteúdo preceptivo”, daí porque se assemelham a codificações. Aqui, o autor divisa uma 
                                                
364 Ibid. 
365 GONZÁLEZ, José Calvo. El discurso de lós hechos. Madrid: Tecnos, 1993. p. 41. 
366 TARUFFO, Michele. Precedente e jurisprudência. Civilística.com, Rio de Janeiro, a. 3, n. 2, jul.-dez./2014. 
Disponível em: http://civilistica.com/precedente-ejurisprudencia. Acesso em: 12 nov. 2018. 
367 Ibid. 
368 Ibid. 
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importante diferença: enquanto o precedente é constituído da inteira sentença – não por 

trechos da motivação legal –, a jurisprudência não inclui os fatos objetos da decisão, de 

maneira que sua aplicação é baseada na “subsunção da fattispecie sucessiva em uma regra 

geral”369. 

 Mas aqui se faz necessária ressalva de que o apoio em determinado julgado ou 

conjunto deles não deveria prescindir da matéria fática subjacente envolvida. De outra ponta, 

a formação de uma corrente jurisprudencial deve, de regra, começar pelo seguimento de um 

julgado como precedente. Nessa linha, uma decisão precedente tomada por referência 

desencadeia uma série de decisões consentâneas.  

Uma aporia se mostra neste cotejo, porque, em uma cadeia jurisprudencial, o julgado 

mais recente se mostra de grande valia, pela sua atualidade e seu vigor comprovado, enquanto 

que por vezes um precedente antigo pode receber grande importância por retratar um 

entendimento há muito consolidado. 

Outro ponto destacado pelo autor é o problema do número infindável de julgados 

proferidos pelos Tribunais a reclamar uma referencial e um posicionamento frente ao 

manancial verificado:  
De um lado, de fato, não se sabe quase nunca se realmente se chegou a conhecer 
toda a jurisprudência (o que é muitas vezes impossível) ou, pelo menos, toda a 
jurisprudência relevante sobre um determinado assunto. Por outro lado, 
frequentemente, descobre-se que a jurisprudência é incoerente e contraditória: tratar-
se-á então de estabelecer se há ou não jurisprudência conforme, se há uma 
jurisprudência prevalente, se a jurisprudência é incerta, ou mesmo se há uma 
situação de caos jurisprudencial370. (grifos originais). 
 

Taruffo descreve que a jurisprudência se forma espontaneamente na continuidade da 

prática judicial e tem uma legitimidade político-jurídica na necessidade da certeza do direito e 

na exigência de que situações análogas sejam decididas de um modo igual. É conceituada 

como a capacidade de influenciar na resolução de controvérsias sucessivas idênticas ou 

análogas àquela já decidida de parte do mesmo ou de outros órgãos judiciais, que podem 

adquirir os atributos de consolidada e conforme quando tenha sido pacificamente resolvida 

em um importante número de casos371. 

 

 

 
                                                
369 Ibid. 
370 Ibid. 
371 OTEIZA, Eduardo. El uso del precedente em el diálogo entre cortes nacionales y transnacionales. In: 
BELTRÁN, Jordi Ferrer; ROJAS, Carmen Vasquez (coord). Debatiendo con Taruffo. Madrid: Marcial Pons, 
2016. 
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3.8.6 Precedente e ementa 

 

Ementa é o suprassumo da decisão. É a chamada, é um link, um facilitador de 

pesquisa. É catalogal, é para categorizar, organizar em escaninhos de matérias e 

proximidades. Não desce no caso concreto e não traz o cerne do caso com o enfrentamento 

dos fatos e do direito que resultaram na decisão. A ementa é prevista para os acórdãos (CPC, 

art. 943, § 1º), não diz respeito às decisões de primeiro grau. 

De modo algum há coincidência entre o conteúdo sintético em que se constitui a 

ementa e a razão de decidir em que se funda o precedente. Aqui há uma prática jurídica a ser 

superada, qual seja, a mera referência ao dizer ementário descolado e descontextualizado da 

análise jurídica que a invocação de um argumento jurisprudencial requer. 

 

3.9 A PREVISÃO CONTIDA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE RESOLUÇÕES 

JUDICIAIS FORMALMENTE VINCULANTES, NOS TERMOS DO ART. 927 DO CPC 

 

Cumpre de início anotar que o exame sobre o art. 927 do CPC será feito em sintonia 

com o objeto do presente estudo, de modo a contextualizar a previsão legal e, em um segundo 

momento (no capítulo seguinte), considerar a repercussão do referido dispositivo e dos 

institutos ali arrolados com a noção de precedente e a devida imbricação com os vetores de 

coerência e integridade guardados pelo mesmo código.   

Sistema de precedentes, que teria sua disciplina desde o art. 927 do CPC, não há 

sistema, nem microssistema: há uma eventual convergência de disposições, muitas vezes 

redundantes, muitas vezes contraditórias, que se amontoam de modo que os doutrinadores 

envidam esforços para imprimir alguma racionalidade. 

Agora, ainda que se tenha de empreender este esforço pela organicidade das 

disposições – de um código, lembre-se, e não de leis esparsas – não se pode partir de uma 

idealização subjetiva que não encontra apoio no texto. 

Importa agora analisar o regramento do código no que refere as disposições 

formalmente obrigatórias, consoante redação do art. 927 do CPC, e suas possibilidades 

interpretativas.  

Devemos enfrentar o contido no art. 927 do CPC de modo a verificar o alcance 

daquela disposição, mormente no que refere a observância expressada no caput. 
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3.9.1 O argumento de inconstitucionalidade 

 

O primeiro argumento diz respeito à inconstitucionalidade da previsão de dispositivos 

vinculantes sem arrimo na Constituição Federal. Desse modo, considerando que 

pronunciamentos judiciais dotados de efeito vinculante detêm previsão constitucional, não 

caberia à legislação processual, salvo autorização expressa neste sentido, ampliar o abanico já 

existente. 

Nessa linha, apenas os incisos I e II do art. 927 do CPC teriam assento constitucional, 

de maneira que a vinculatividade emprestada aos demais casos não teria guarida 

constitucional. Como modo de resguardar a normatividade ali expressa, a hipótese reclama 

interpretação conforme a Constituição de maneira a compatibilizar o encontro intertextual. 

Essa leitura importa em afastar o efeito vinculante de modo que o termo “observarão” contido 

no caput deve ser compreendido como de enfrentamento obrigatório, mas não de seguimento 

cogente. 

 Poderia se objetar que, em outros dispositivos legais, a expressão “observar” detém 

irrecusável força obrigatória. Nada obstante, não se quer resumir aqui a interpretação a uma 

literalidade que restringe a cadeia de sentidos em um único caminho. Mesmo que constasse no 

caput uma expressão vinculativa, não importa: contra a Constituição caberia o abrandamento 

da norma. 

 No sentido de que o art. 927 do CPC cria aos juízes o dever de levar em consideração 

em suas decisões os pronunciamentos ou súmulas indicados nos respectivos incisos, sem o 

condão de seguimento obrigatório, tem-se o posicionamento de Alexandre Câmara372 e 

Fernando Vieira Luiz373.   

 Este mecanismo interpretativo alinha o dispositivo em comento com o norte 

Constitucional, bem assim com o entendimento do precedente como aqui se defende. 

 As partes podem invocar precedente em suas petições de modo que o enfrentamento 

pelo juízo se faz necessário por atendimento ao art. 489, § 1º , VI do CPC, desde que esta se 

mostre como caminho necessário para se chegar à conclusão sem violação do dever de 

justificação. Se o argumento levantado pela parte for capaz de infirmar a decisão – seja ele, 

um precedente, um dispositivo de lei, uma doutrina – o juiz tem o dever constitucional e 

processual de examiná-lo. Essa obrigação, todavia, reclama a atividade da parte. Este 
                                                
372 CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2017. p. 440. 
373 LUIZ, Fernando Vieira. Por que tenho medo do “sistema de precedentes” do CPC/15: A aplicação do 
direito jurisprudencial à luz do law as integrity de Ronald Dworkin. 2018. 667 f. Tese (Doutorado em 
Direito). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2018. 
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precedente precisa ser agitado pela parte para dar azo ao seu enfrentamento e apreciação pelo 

juízo. 

 De outro norte, os pronunciamentos ou súmulas contidos nos incisos do art. 927 do 

CPC prescindem da arguição pelas partes. São eles – ou devem ser – de conhecimento geral 

da comunidade jurídica, daí decorre a importância da manutença dos cadastros atualizados e a 

uniformidade das jurisprudências, pelos tribunais. Um juiz, ao decidir um caso, deve saber de 

antemão a orientação pretoriana de enfrentamento obrigatório que integra o rol do art. 927 do 

CPC e mesmo no silêncio das partes impende que se pronuncie sobre ela se o caso assim o 

requer. Apenas se observa que, se a apreciação se der de ofício, a comunicação do art. 10 do 

mesmo codex vai ter lugar em cumprimento ao contraditório, como consta no parágrafo do 

artigo em comento. 

 Não obstante se afastar do caráter vinculativo expresso no art. 927, Alexandre Câmara 

sustenta que outros dispositivos processuais podem assegurar o efeito vinculante a 

pronunciamentos judiciais, assim, o Incidente de Assunção de Competência teria apoio no art. 

947, § 3º; o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no art. 985; e Recursos 

Extraordinário e Especial no art. 987 e 1040, todos do CPC. Neste ponto, dele diverge 

Fernando Vieira Luiz, com razão, pois a ausência de autorização constitucional para tal efeito 

alcança a todos os dispositivos processuais igualmente. Há inconstitucionalidade formal na 

medida em que o alargamento do rol constitucional, para nele incluir novos meios 

vinculativos, reclama o procedimento da Emenda Constitucional. 

 Nessa trilha, a vinculatividade estaria restrita aos provimentos com solo constitucional, 

quais sejam, as decisões em ADC, ADI e as súmulas vinculantes. 

 

3.9.2 As decisões do STF em controle concentrado 

 

No sistema brasileiro, convivem os dois modos de controle de constitucionalidade: o 

controle difuso, pelo qual o juiz rechaça a lei tida por iníqua frente à Constituição como 

caminho necessário para a solução do caso concreto; e o controle concentrado, no qual o 

Supremo Tribunal Federal é instado pelos restritos legitimados à propositura das ações 

adequadas a certificar a constitucionalidade ou não de um determinado texto legal. 

Acompanhando o intento do presente estudo, nossa análise está centrada, no ponto, ao 

controle concentrado de constitucionalidade, tal como consta do art. 927 do CPC. 

Como tal controle visa expungir um dispositivo legal do bojo do ordenamento jurídico 

(Ação Direta de Inconstitucionalidade) ou mantê-lo livre de dúvidas (Ação Declaratória de 
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Constitucionalidade), por corolário de lógica, tal decisão afeta a todos indistintamente, pois a 

crise no ordenamento é resolvida em prol de todos. Assim, se a declaração de 

inconstitucionalidade importa em efeitos erga omnes; de outro lado, a declaração de 

constitucionalidade não mais faz do que confirmar uma presunção de validade que toda lei já 

traz consigo. 

De qualquer sorte, a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de 

constitucionalidade têm regramento na Lei n. 9.868/1999 – assim como a arguição de 

descumprimento de preceito fundamental, (CF, art. 102, § 2º) o tem na Lei n. 9.882/1999 – a 

referir igualmente aos efeitos vinculantes decorrentes das decisões proferidas nestas 

demandas. 

Como já se abordou ao tratar o histórico de jurisprudência, o efeito vinculante 

ingressou no ordenamento por meio da Emenda Constitucional n. 3/93, voltado à Ação Direta 

de Constitucionalidade, depois estendido para a Ação Direta de Inconstitucionalidade por 

meio da Emenda Constitucional n. 45/04.   

Como as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de 

constitucionalidade constam do rol do art. 927 (inciso I), convém traçar notas distintivas de 

institutos que restaram embaralhados em um mesmo artigo, mais precisamente, delimitar o 

que é coisa julgada e o que é precedente. 

Importa divisar aqui duas forças. A primeira é a de vinculatividade decorrente da coisa 

julgada, que advém da lei ao caso concreto que é ditada na parte dispositiva da sentença e que 

atrela as partes envolvidas ao objeto do processo. No caso de ações entre partes, o comando 

está voltado e restrito aos participantes do processo, só podendo atingir terceiros em benefício 

destes, como dispôs o Código de Processo Civil em redação inovadora. Quando se fala de 

processo objetivo a lógica é a mesma: a coisa julgada advém do comando ditado na parte 

dispositiva; porém, com o traço distintivo de que a decisão alcança a todos, pela própria 

natureza da decisão. 

A outra força, que não reside na coisa julgada, mas nos fundamentos determinantes de 

um julgado, é a razão de existir do precedente. Repiso, é a ratio decidendi havida no 

precedente, extraída pelo exame de um julgado no todo de suas partes, que serve a interferir 

em um caso futuro cuja similitude das lides aconselhe o aproveitamento da mesma razão. 

Então, há de se distinguir a obrigatoriedade advinda da coisa julgada – restrita ao 

dispositivo nos claros termos do art. 504 do CPC – daquela advinda do precedente – do 

extrato da fundamentação que deflui do contexto do julgado – cuja coerência do sistema 

determina o seu seguimento ou, ao mínimo, a sua consideração. 
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A coisa julgada importa na estabilidade das decisões para que o Direito cumpra sua 

função de resolver as lides de modo que a discussão não se eternize, mas desde um ponto seja 

encarada como um fato decidido. E receba, na expressão de Marinoni, o verniz da coisa 

julgada. Na expressão de González, daí advém o silêncio da coisa julgada, que não comporta 

mais discussão. Um silêncio de catacumba, na qual o decidido invade o futuro e impede novo 

apanhamento do caso julgado. 

O precedente tem, ao reverso, outro viés. O precedente é argumentação. Como todo 

texto, é um convite aberto ao diálogo consoante a já invocada lição gadameriana. Na imagem 

de González, como relato intercalado, ele precisa conversar para perseverar. O precedente 

pode precisar de ajustes para garantir sua mantença, sua atualização e pertinência ao tempo 

presente. Inclusive o ajuste do precedente evita o uso indevido da distinção como mecanismo 

de obliteração da força do precedente. Sim, porque a distinção é um mecanismo de manejo 

mais fácil do que a superação, o que induz, muitas vezes, o uso de uma pela outra. 

Em suma, os fundamentos da decisão detêm força determinante nos precedentes, não 

na coisa julgada. 

Fernando Vieira Luiz refere que a recepção da teoria da transcendência dos motivos 

dominantes no campo do controle difuso de constitucionalidade importa na objetivação do 

recurso extraordinário. Contudo, giza, a repristinação da teoria encontra óbice em três 

motivos: a competência do Senado para suspender a execução de lei acoimada de 

inconstitucional em sede de controle difuso (CF, art 52, X); o desatendimento do rol de 

legitimados (CF, art. 103) para se alcançar efeito erga omnes e vinculante; e a dessincronia 

com outros institutos, por todos, a súmula vinculante a exigir quórum e procedimento 

adequado para atingir o mesmo fim. 

Mesmo no controle concentrado hoje, a tese não encontra amparo na jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal. Por todos, em recente julgamento, o Ministro Dias Toffoli repisou 

a “necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF 

dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória 

constitucional”, rechaçando expressamente, em seu voto, a teoria da transcendência dos 

motivos determinantes374. 

                                                
374 “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.367/DF. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado 
e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo 
regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato 
reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja 
admitida a reclamatória constitucional. 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de 
recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” 
(TOCANTIS. Tribunal da Justiça do Estado de Tocantins. Agravo Regimental na Reclamação 30.367- TO.  
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Dessome-se, assim, que o inciso primeiro do artigo 927 refere a decisões que vinculam 

por seu dispositivo e não pela fundamentação que lhe serve de caminho, não havendo razão 

para o atropelo do contido no art. 504 do CPC, não obstante a defesa de tal entendimento por 

abalizada doutrina375. 

 

3.9.3 As decisões sumulares 

 

As súmulas consistem na extração de um ponto comum essencial de uma cadeia de 

julgamentos convergentes de maneira a servir de orientação para decisões subsequentes. Ela 

provém de um procedimento administrativo levado a ombros pelo tribunal para a condensação 

de um entendimento em conformidade com a orientação jurisprudencial reinante.  

Santos descreve que  
a práxis jurisdicional brasileira sempre possuiu como uma característica marcante o 
recurso às súmulas, espécie de “jurisprudência qualificada”, para fundamentar as 
decisões e unificar a jurisprudência dos tribunais no intuito de conferir certeza e 
segurança ao ato dos tribunais em “dizer o direito”376. 
 

E, na sequência, pontua que: 
No Brasil, as súmulas surgiram em meados da década de 1960 em decorrência do 
acúmulo de processos com julgamento pendente por meio de uma alteração do 
regimento interno do Supremo Tribunal Federal onde se decidiu por começar a 
publicar enunciados individuais onde fosse possível transparecer a jurisprudência 
dominante e atual daquela corte, tendência esta que não demorou a ser seguida pelos 
demais tribunais superiores e outras cortes colegiadas Brasil afora. Todavia, uma 
característica no surgimento das súmulas chama atenção, “sua origem regimental 
[...] e não legal [...]. Realmente, a primeira previsão legal [...] veio apenas com a 
disciplina do incidente de unificação de jurisprudência do Código de Processo Civil 
de 1973. Daí já transparece um dos objetivos reais das súmulas brasileiras (que serão 
reproduzidas no perfil dogmático das súmulas vinculantes) que é não assegurar 
igualdade das decisões ou unificar a jurisprudência (não obstante eles estarem 
presentes em tal instituto, referimos-nos a um objetivo implícito principal), mas, 
sim, o de desafogar os tribunais brasileiros que se encontram imersos numa total 
judicialização de todos os aspectos da vida social, tal como se o processo fosse um 
bem consumível377. 
 

Como se vê, o Direito sumular – que se iniciou por disposição regimental, passou a ter 

previsão legal no Código de Processo de 1973 e hoje encontra guarida na constituição – 

                                                                                                                                                   
Agravante: Julio Solimar Rosa Cavalcanti. Agravado: Não indicado. Relator: Min. Dias Toffoli. Julgamento em 
11 set. 2018. Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15338854226&ext=.pdf 
Acesso em: 10 dez. 2018.) 
375 Tais como: CRAMER, Ronaldo.  Precedentes judiciais: teoria e dinâmica. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 
192-194 e  MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.  p. 
285.  
376 SANTOS, Luiz Elias Miranda dos. Súmula Vinculante e o instituto dos assentos: seu sentido normativo e o 
problema da liberdade judicial. Revista Eletrônica de Direito e Sociedade. Canoas, v.2, n. 1, p. 37-59, maio 
2014 
377 Ibid. 



137 
 

 

objetiva dar a conhecer a jurisprudência dominante, ao mesmo tempo em que aponta pelo 

tratamento isonômico e, não menos importante, funciona como mecanismo de enfrentamento 

de um acervo crescente de processos. 

O problema é que neste esforço de condensação de um entendimento há uma 

inafastável redução de complexidade que não seria de todo o mal, não fosse a descolamento 

da regra de direito do âmbito fático em que ela incidiu com uma simplificação que, por vezes, 

desvirtua o sentido normativo aplicado ao caso de origem. Do conjunto de casos se abstrai 

uma regra que, na sequência, será aplicada de modo subsuntivo. Essa norma é formada no 

âmbito do tribunal para aplicação em casos subsequentes, atividade que, assim, por lógico, 

muito se aproxima da tarefa legislativa. 

Já se adianta a diferença na formação de um precedente que é estabelecido no 

amálgama fato-direito; que é reconhecido como tal na apreciação de um caso subsequente; e 

este reconhecimento se dá no confronto analógico de fatos sob a incidência de alguma norma. 

Não se comparam fatos a esmo, mas sob determinada perspectiva (jurídica) de modo a 

evidenciar a estrutura triádica a estabelecer o precedente, como reconhecimento retrospectivo. 

Este reconhecimento, já se adianta, não é subjetivo, mas intersubjetivo, porque uma vez 

presentes suas características conformadoras, nos moldes da tradição jurídica, não pode ser 

alheado como tal, pelo intérprete. 

A súmula, ao reverso, já nasce com o intento de regrar, voltando-se a hipóteses 

futuras, em um empreendimento de despregar-se dos casos que lhe deram origem para 

alcançar os próximos que se encaixarem na moldura jurídica propugnada. 

É difícil sustentar que, em essência, esta indústria se afasta da tarefa legislativa, 

porque as afinidades são evidentes, com a objeção de que há inegável decréscimo 

democrático. 

Por outro lado, como a jurisdição parte da estrutura constitucional e legal, a fixação de 

um entendimento – sumular no caso – pode se dar como a exclusão ou o acolhimento de um 

dos sentidos permitidos pelo texto normativo. Nada obstante, ainda assim, há uma 

irremediável subtração da temporalidade e da faticidade inerentes à atividade interpretativa 

jungida ao processo de concreção de direitos em uma base democrática. 

Ora, se tal remédio veio para dar conta de julgamentos díspares, pretendendo resolver 

uma subjetividade sem limites; de outro, e do mesmo modo, a objetificação do Direito, como 

se a resposta dada de antemão coubesse em uma fórmula irretocável, também não serve. Mais 

uma vez se ingressa no dilema do paradigma da consciência, no qual o debate gira entre o 
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sujeito sem freios ou um resultado que restringe os sentidos em si. De uma e outra forma 

restam alheadas a temporalidade e a tradição. 

Se a súmula assim já se apresenta, com tais intrínsecos problemas, que se dirá do 

desdobramento em declive em que se convola a súmula vinculante? 

A súmula vinculante, carreada pela Emenda n. 45/2004 para o art. 103-A da 

Constituição, congrega todas as dificuldades acima apontadas – de um texto formalizado 

pelos tribunais com intuito normativo generalizante, dissociado do caso originário – às quais 

se agrega o pretendido obstáculo da intransponibilidade.  

Alguns autores defendem que a carga vinculativa se mostra como nota aproximativa 

das famílias processuais, com o que não se pode concordar porque no common law é a 

argumentação intrínseca do julgado que impõe a sua consideração futura, ao passo que o dito 

sumular é fruto de um deliberado ato de autoridade a determinar seu seguimento como 

obrigatório. Aqui continua a norma geral a pretender governar o sistema; enquanto lá, é a 

análise da factispécie que anima a deliberação. Nesse sentido, a súmula mais se avizinha da 

lei do que do precedente e, quando dotada de efeito vinculante, detém inclusive maior poder: 

a súmula vinculante goza do instrumento da reclamação como remédio a recompor a 

desautorizada interpretação desviante. A lei não dispõe do célere antídoto.  

Por outro enfoque, se a lei iníqua pode sofrer o controle de constitucionalidade pelos 

meios difuso e concentrado, por lógico, que uma súmula que contraria uma disposição 

constitucional deve se submeter a algum mecanismo de rechaço em prol da integridade do 

sistema jurídico. 

Uma vez que o entendimento vigorante no Supremo Tribunal Federal aponta como 

inviável o controle concentrado de entendimento sumular, tal controle se dará mediante o 

procedimento cabível para o cancelamento de súmula, provocado pelos legitimados ao 

desencadeamento da ação direta de inconstitucionalidade (CF, art. 103-A, § 2º). De seu turno, 

o controle difuso deverá, sim, ser resguardado como possível pelo juiz ou tribunal – atendida 

a reserva de plenário – para que a súmula deixe de ser aplicada em prol da integridade. Aqui, 

o modo de atuação equivale ao overruling: não obstante a súmula não coincidir com o 

precedente, é imperioso conceber em um e em outro caso, uma via de superação. Streck e 

Abboud assinalam que a via para a restauração constitucional na hipótese da incidência de 

uma súmula que infringe um valor tutelado pela constituição, se daria pelo controle difuso de 

constitucionalidade378. 

                                                
378 STRECK, Lenio Luiz; ABBOUD, George.  O que é isso – o precedente judicial e as súmulas vinculantes? 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015.  p. 139.  
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Antes da vinda do Código de Processo Civil, era nítido o traço distintivo entre a 

súmula vinculante – prevista no art. 103-A da Constituição Federal com o procedimento 

regrado pela lei n. 11.417/2006 – e a súmula desadjetivada, sem o cunho de obrigatoriedade e 

com disciplina entregue ao regimento de cada Tribunal, conforme hoje comete o art. 926, § 1º 

do CPC. 

Ao pretender vinculatividade a todos os institutos previstos no rol do art. 927 do CPC 

– nele incluídas os dois modos de súmula – o Código de Processo Civil fez desaparecer ou 

amainar a diferença apontada. Nesse lance, a súmula vinculante já de parco uso – ante o seu 

esmerado procedimento cujo objetivo pode ser alcançado por via menos dispendiosa, a saber, 

a repercussão geral – poderá ver decair sua utilidade prática. Se a súmula desadjetivada 

obriga, qual o plus a ser buscado no procedimento mais oneroso? Talvez o uso da reclamação 

como remédio ao desrespeito a dispositivo de súmula vinculante, eis a nota distintiva de maior 

importância.  

No enfoque deste estudo, demite-se do ingresso na discussão sobre a compatibilidade 

da súmula com o regramento constitucional porque aqui a prática jurídica encampou e 

sufragou o uso, ao reverso do trato do símile português, no qual a doutrina de Castanheira 

Neves acabou por derruir a força obrigatória dos assentos, conforme decisão do Tribunal 

Constitucional português secundada pela atividade legislativa.      

Apenas se procederá a melhor leitura possível do instituto sumular de forma a acentuar 

a funcionalidade no contexto de um desenho constitucional que estrutura um sistema e que 

resguarda princípios conviventes. 

A disposição contida no art. 926, § 2º, traz consigo uma alvissareira recomendação de 

que os fatos não devem ser expungidos, mas, ao reverso, considerados na formulação dos 

enunciados de súmula. Mesmo porque a invocação de súmula reclama a identificação de seus 

fundamentos determinantes (CPC, art. 489, § 1º, V).  

 

3.9.4 O incidente de assunção de competência 

 

O mecanismo do incidente de assunção de competência não se convola em uma efetiva 

novidade no nosso sistema jurídico, eis que desempenha função próxima ao incidente de 

uniformização de jurisprudência prevista no código antigo. 

 Assim, afeto o processo ao tribunal, tratando-se de questão jurídica relevante e que 

tenha repercussão social (CPC, art. 947) ou que deflagre – ou possa deflagrar – divergência 

(CPC, art. 947, § 4º) entre os órgãos do Tribunal, mediante o expediente em tela, possível o 



140 
 

 

deslocamento de competência a um órgão superior responsável pela uniformização da 

jurisprudência. Ou seja, a apreciação da situação fático-jurídica é enriquecida em 

argumentação e debate ao ser remetida, pelo relator, para um julgamento colegiado de maior 

amplitude. Nesta abertura democrática, insta que aceitação do incidente ganhe publicidade, 

com audiência pública, intervenção ministerial e participação do amicus curiae.  

Dessarte, nos termos legais, “o órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária 

ou o processo de competência originária se reconhecer interesse público na assunção de 

competência” (CPC, 947, § 2º).  

Fernando Vieira Luiz acentua a paradoxal situação delineada no instituto: requer um 

contraditório dilargado no julgamento próprio para impedi-lo no subsequente, uma vez que a 

previsão se volta a prevenir a divergência sobre determinada matéria379. Assim, conclui o 

autor, a padronização decisória preventiva resulta em empeço ao desenvolvimento do Direito, 

porquanto a decisão não será seguida apenas se houver a revisão da tese.  

A sobrevalorização do contraditório no momento inicial alcançada mediante o 

julgamento plural e o incremento do campo de debate, com a participação de um número 

maior de interessados, pretende subtrair a discussão posterior, ao fixar acórdão vinculativo 

para juízes e órgãos fracionários. 

   

3.9.5 O incidente de resolução de demandas repetitivas 

 

Como já consignado neste trabalho, quando da abordagem da entrada em vigor do 

Código de Processo Civil, não houve um enfrentamento das demandas coletivas, porque este 

tratamento vinha regrado em um projeto paralelo que ainda se encontra em tramitação. De 

qualquer sorte, o código se ocupou do tratamento coletivo de demandas individuais, nos quais 

se enquadram não só o IRDR, mas também os recursos repetitivos destacados no próximo 

tópico. 

Em obra referencial sobre o tema,  Mendes descreve sobre a importância do instituto 

como uma via de enfrentamento de demandas repetitivas, indicando que “os litígios de 

natureza essencial ou acidentalmente coletiva precisam contar com a possibilidade de solução 

metaindividual”380. 

                                                
379 LUIZ, Fernando Vieira. Por que tenho medo do “sistema de precedentes” do CPC/15: A aplicação do 
direito jurisprudencial à luz do law as integrity de Ronald Dworkin. 2018. 667 f. Tese (Doutorado em 
Direito). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2018.  
380 MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro. Incidente de resolução de demandas repetitivas: sistematização, 
análise e interpretação do novo instituto processual. Rio de Janeiro: Forense, 2017. 
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O autor destaca a importância da experiência alemã, para o bom entendimento do 

instituto no Brasil, observadas as peculiaridades de cada qual, historiando que: 
Em 1979, diante do projeto de construção do aeroporto internacional de Munique, 
foram ajuizadas 5.724 demandas perante o Tribunal Administrativo de Munique. 
Considerando a avalanche de demandas, as dificuldades para o andamento 
concomitante destes processos e verificando que havia uma identidade muito 
significativa, em termos de fatos e alegações, o órgão judicial de primeiro grau 
(Verwaltungsgericht München) resolve inovar, efetuando uma triagem inicial de 40 
procedimentos, que teriam seguimento para processamento, produção de provas e 
julgamento. Os demais permaneceriam suspensos, por tempo indeterminado, 
aguardando o julgamento paradigmático dos procedimentos-modelo 
(Musterverfahren). É de se ressaltar que, na época, 1979-1980, a legislação alemã 
não previa expressamente o referido procedimento adotado (Musterverfahren). A 
decisão adotada pelo órgão de primeiro grau de Munique foi questionada perante a 
Corte Constitucional (Bundesverfassungsgericht) da República Federativa da 
Alemanha que, no mesmo ano, decidiu pela constitucionalidade da medida adotada 
pelo tribunal de primeira instância, entendendo ainda que a queixa constitucional 
havia sido abusivamente utilizada, razão pela qual fixou multa por litigância de má 
fé contra os queixosos381.  

 

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas foi arquitetado para dar conta de 

uma efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão de 

direito, seja material, seja processual.  

Conforme o art. 976 do Código de Processo Civil, o incidente depende, então, do 

preenchimento de dois requisitos: a) efetiva repetição de processos que contenham 

controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; e b) risco de ofensa à isonomia e à 

segurança jurídica. Ao que se soma, um terceiro, vez que a questão não pode estar afetada em 

recurso especial ou extraordinário repetitivo. 

Não se trata de ação nem de recurso, mas de “incidente processual, caracterizado como 

procedimento paralelo a múltiplos processos que contenham uma ou mais questões comuns de 

direito, tendo como escopo a solução da controvérsia, mediante a elaboração de tese jurídica, 

a ser aplicada pelos órgãos judiciais vinculados ao tribunal”382. 

O incidente poderá ser desencadeado, de ofício ou a requerimento, para admissão e 

apreciação pelo tribunal de segundo grau, com a suspensão de todos os processos pendentes 

em trâmite na área respectiva e cuja resolução dependa do enfrentamento daquela questão de 

direito.  

Nos termos do art. 978 do CPC, a competência para o julgamento do referido incidente 

é do órgão indicado pelo regimento interno entre aqueles responsáveis pela uniformização de 

                                                
381 Ibid. 
382 Ibid. 
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jurisprudência do tribunal que, além de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica, também 

apreciará o recurso, a remessa necessária ou o processo de onde se originou o incidente. 

A instauração e o julgamento do IRDR serão sucedidos de ampla divulgação, por meio 

de registro eletrônico no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e nos bancos eletrônicos de 

dados dos tribunais, observando-se que o registro eletrônico das teses jurídicas constantes do 

cadastro conterá, no mínimo, os fundamentos determinantes da decisão e os dispositivos 

normativos a ela relacionados (CPC, art. 979). 

A tese jurídica daí resultante, uma vez passada em julgado, deverá ser observada pelos 

órgãos judiciais respeitantes ao tribunal que decidiu o incidente. 

 

3.9.6 O recurso extraordinário e o recurso especial repetitivos 

 

Os recursos repetitivos não constituem novidade, pois já vinham tratados no código 

anterior. Cuida-se do recurso extraordinário – voltado contra decisão que afronte a 

Constituição – e do recurso especial – voltado contra decisão que contrarie lei federal –, para 

os quais estão previstos, constitucionalmente, requisitos de admissibilidade próprios. Nestes 

recursos, são considerados os fatos, mas não há reconsideração da decisão sobre os fatos, de 

modo que remanesce aquele delineamento fático procedido pelo tribunal inferior. 

Nos recursos extraordinários, a repercussão geral (art. 102, § 3º, da CRFB, e Lei n. 

11.418/2006), considerada requisito de admissibilidade recursal, confere ao recurso certo 

caráter objetivo que não mais se limita aos interesses das partes. 

O inciso III do art. 927 refere aos julgamentos destes recursos quando empreendidos 

em caráter repetitivo, ou seja, desde o procedimento no qual os casos são agrupados para 

decisão única, melhor dizendo, amplia-se a base de discussão e participação, com o 

enfrentamento do caso paradigma e a suspensão dos demais processos. Esta decisão, que 

resolverá os casos afetados, também servirá de norte para a solução de casos futuros. 

Assim, dispõe o art. 1038 do Código de Processo Civil que, no julgamento dos 

recursos especial e extraordinário repetitivos, o relator poderá: considerar a manifestação de 

pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia, em razão da relevância da matéria 

(inciso I); designar audiência pública para ouvir depoimentos de pessoas com experiência e 

conhecimento na matéria (inciso II); requisitar informações aos tribunais inferiores a respeito 

da controvérsia (inciso III); e colher a manifestação do Ministério Público (inciso III, in fine). 

No que refere à resolução da questão de direito comum, a fórmula se aproxima de uma 

tutela coletiva de proteção a direitos individuais homogêneos. Na sequência, ou seja, na 
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interferência que esta decisão apresenta em relação aos casos vindouros, tem-se uma 

apreciação de cada caso individualmente instruída pela decisão oriunda do recurso repetitivo.  

O problema é verificar o decréscimo de legitimidade daqueles que estando em juízo, 

tiveram seus processos suspensos. Em qual medida poderão influenciar no julgamento e, até 

que ponto a representatividade no processo paradigma dá conta da participação efetiva a que 

tem direito o jurisdicionado. 

Ainda que se trate de um procedimento qualificado, integrado por audiências públicas 

e pela contribuição do amicus curiae, o contraditório não parece atendido na amplitude 

constitucionalmente assegurada. Nas ações coletivas, a previsão é apenas no que refere as 

decisões benéficas, ao reverso do dispositivo que aqui se trata. Talvez se possa pensar em uma 

participação efetiva dos terceiros cujos processos estagnaram suspensos em relação ao 

processo paradigma, em termos integração da lide e possibilidades recursais. 

De outro lado, uma vez fixada a decisão, o artigo 927 fala em vinculação dos 

processos subsequentes. 

 

3.9.7 A orientação do plenário ou órgão especial 

  

A orientação de que aqui se trata pode se dar nos Tribunais Superiores ou locais nos 

termos dos regimentos respectivos a encaminhar para o pleno ou órgão especial. 

Contudo, a objeção já expendida alhures também se aproveita à hipótese em comento 

porque a vinculação ditada pelo código de processo não pode prescindir de autorização 

constitucional. 

    

3.9.8 A identificação do precedente e a delimitação das resoluções judiciais descritas no 

art. 927 do CPC para análise da vinculatividade dos aludidos provimentos   

 

Delineados os contornos do precedente e delimitados os provimentos contidos no art. 

927 do Código de Processo Civil, estes indicados na lei processual como de observância 

obrigatória, importa perscrutar sobre a vinculatividade havida no seio do sistema brasileiro 

desde a compaginação dos princípios congregados, máxime aqueles de assento constitucional, 

a noção de precedente encampada e o alcance da melhor visão da nova sistematização para o 

enfrentamento racional de processos sem descurar de valores como participação, efetividade, 

isonomia e integridade.    
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Por oportuno, é elucidativo considerar o precedente desde a teoria das fontes, a teoria 

das normas, teoria do ordenamento jurídico e a teoria da decisão, como delineado por Luiz383.   

Da teoria das fontes, traz-se a reflexão sobre o contributo da atividade judiciária na 

configuração do Direito, apartando-se de uma maneira formalista de observância do 

fenômeno jurídico sem, todavia, descurar da legitimidade democrática, tendo-se presente o 

constrangimento advindo da prática jurídica como atividade intersubjetiva.     

A teoria das normas, com o aporte doutrinário de Friedrich Muller, Gadamer, Dworkin 

e Streck, nos mostra a diferença entre texto e norma, a interditar a irrefletida reprodução de 

sentidos, além de recomendar a busca pela identificação do elemento determinante de uma 

decisão que possa vir a servir de orientação para outra. Ainda, a percepção do precedente 

como um princípio de caminho, como um texto que, como todo texto, ressente de 

interpretação.   

A teoria do ordenamento requer a contextualização do precedente no âmbito da 

estrutura jurídica, com esclarecimento de sua função, seu ingresso, reconhecimento, alcance e 

abandono. Este encontro autofágico, na convergência das duas famílias do mundo ocidental, 

com apropriação de conceitos oriundos do common law que, todavia, vai recomendar ajustes 

para a observância de uma democracia calcada na atividade legislativa, sobretudo. 

Ao depois, insta conformar a noção de precedente na disciplina da teoria da decisão, 

para que o enfoque não se resuma à descrição do modo de funcionamento do sistema, restrito 

ao detalhamento da formação do arcabouço jurídico, estacionando a análise no resultado da 

produção legislativa. Neste intento, imperativo que a análise prossiga no caminho da decisão, 

da prática judiciária, para poder interditar no que efetivamente importa: a entrega de um 

serviço judiciário formado dialogicamente e orientado por princípios democraticamente 

estabelecidos.  

Na atividade decisória, há a noção fundamental de que a aplicação não se dá como ato 

desgarrado e subsequente à interpretação, mas integra um só movimento, como abordado nas 

três subtilitas de Gadamer. Nessa linha, a Crítica Hermenêutica de Streck vem coibir a 

indevida proscrição do fenômeno interpretativo quando se entrega a decisão para uma corte de 

notáveis ao mesmo tempo em que se a renega aos órgãos judiciários cometidos pelo 

compromisso constitucional como competentes para a apreciação do caso submetido a juízo. 

No próximo capítulo, prossegue-se, pois, na investigação do alcance das razões 

fundamentais do precedente, sua dinâmica no funcionamento do sistema, sua carga normativa 

                                                
383 LUIZ, Fernando Vieira. Op. Cit. 
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convivente com outros comandos constitucionais. O estudo segue na colocação da decisão 

precedente no curso processual e a sua importância no intento da resposta jurídica adequada 

ao compromisso constitucional. 
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4 DECISÕES PRECEDENTES VINCULANTES 

 

4.1 INTROITO 

 

A definição do precedente não pode ser simploriamente transladada do sistema 

originário para o nosso, mas precisa ser ajustada ao ordenamento que lhe dá guarida. A 

formação do precedente em seu sistema de origem e sua maneira de funcionamento podem 

merecer alguma distorção e acertamento para que o fim colimado com o seu uso possa ser 

alcançado no sistema receptor.  Lembramos aqui, do modo de proceder da tradução na qual o 

ajuste – ou até desvio – se faz necessário para preservar a ideia em um núcleo mínimo de 

sentido, porque entre os sistemas comunicantes há correspondentes, não coincidência. 

A tradição do common law aponta para o precedente como um julgado reconhecido 

como referencial – pelo juízo subsequente – e nele divisados os seus motivos determinantes.  

Uma vez distinguido como precedente, um julgado, invocado como tal, não pode ser 

desconsiderado em uma decisão sem os mecanismos da distinção e da superação – ou suas 

variantes. A distinção ou esquiva reconhece o precedente como tal, mas não encontra no caso 

sub judice suporte fático-jurídico a revelar similitude suficiente a ensejar aplicação. A 

superação reconhece o precedente como tal, mas não acolhe suas razões como suficientes para 

continuar regrando casos em similitude.   

O Código de Processo Civil trouxe ao nosso sistema – acostumado ao uso do Direito 

jurisprudencial indistinto – não só a ideia de precedente (CPC, art. 489, e.g.), mas também 

uma série de provimentos de observância obrigatória conforme o abanico do art. 927 do 

mesmo codex. 

O artigo 489 do CPC contém como elemento essencial da decisão o enfrentamento do 

precedente invocado e a identificação dos seus fundamentos determinantes (§ 1º, V).  Daí 

porque, o ideário do precedente nos serve – mesmo em busca dos vetores da coerência e 

integridade jungidos a um sistema de justiça que se preze. Também nos aproveitam os 

esforços já envidados em doutrina e pretórios estrangeiros para a precisa delimitação do 

elemento sobressalente em uma determinada decisão. Mais que isso, desde a determinação do 

art. 498, convolam-se em um imperativo legal!  Nesse rumo, os conceitos distintivos da ratio 

decidendi e do obter dictum se mostram adequados para um bom funcionamento de nosso 

sistema jurídico. 

De outro lado, o art. 927 do CPC estabelece que os juízes obsevarão os institutos que 

constam de seu rol, muitos, díspares e muito díspares: alguns que se constituem em coisa 
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julgada (ações de controle concentrado, v.g.), outros em precedentes (recursos repetitivos) e 

outros nem uma coisa – julgada ou apreciada – nem outra (súmulas, súmulas vinculantes, com 

perdão do pleonasmo). É a essa vinculatividade impingida por forma que se quer ora 

reconsiderar. 

A noção de precedente já restou trabalhada neste estudo. Cabe prosseguir na 

importância do mecanismo para o desenvolvimento de nosso sistema e a maneira como será 

empregado na resolução dos processos. 

 

4.2 PRECEDENTE: FORMAÇÃO, RECONHECIMENTO E VINCULATIVIDADE 

   

Impende partir de algum ponto, de maneira que os aportes doutrinários sobre a 

vinculatividade servem a este começo, a fim de delinear a força obrigatória ou persuasiva da 

decisão tomada como parâmetro no julgamento. 

Tucci refere que “dependendo do sistema que se engasta, a decisão, monocrática ou 

colegiada, é classificada em precedente vinculante (binding autority: sistema de common law) 

e precedente persuasivo, ou de fato, ou revestido de valor moral (persuasive autority: em 

regra, sistema de civil law)”. Em sequência sustenta que nos ordenamentos nos quais vige a 

regra do case law os precedentes gozam de força vinculante e, conseguintemente, 

consubstanciam a mais importante fonte de direito. Assim, conclui, o  
que caracteriza a regra do precedente, nesse particular, é o cunho fortemente 
coercitivo. Esse princípio jurídico é denominado stare decisis, significando que a 
anterior decisão cria direito. O fundamento dessa teoria impõe aos juízes o dever 
funcional de seguir, nos casos sucessivos, os julgados já proferidos em situações 
análogas384. 
 

 Continua o autor que, no common law, não basta a consideração como “subsídio 

persuasivo relevante, a considerar no momento de construir a sentença. Estes precedentes, na 

verdade, são vinculantes, mesmo que exista apenas um único pronunciamento pertinente 

(precedent in point) de uma corte de hierarquia superior”385. Em contraponto, posiciona que, 

no direito codificado, o precedente “presta-se a auxiliar o julgador no processo hermenêutico 

em busca da correta determinação do cânone legal aplicável ao caso concreto. Apresenta-se, 

assim, com uma particular carga de persuasão pelo simples fato de constituir indício de uma 

solução racional e socialmente adequada”386.  

                                                
384 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente judicial como fonte do direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2004. p. 11-13. 
385 Ibid., p. 11-13. 
386 Ibid., p. 11-13. 
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 Ao tratar da eficácia do precedente, Taruffo apresenta certo ceticismo sobre a divisão 

“entre precedente vinculante, que seria típico dos ordenamentos de common law, e precedente 

persuasivo, ou de fato, que seria típico dos ordenamentos de civil law”, porque 
De um lado, não é apropriado dizer que o precedente da common law é vinculante, 
no sentido de que derive uma verdadeira e própria obrigação do segundo juiz de 
acompanhar o precedente. É notório que, mesmo no sistema inglês, que parece ser 
aquele em que o precedente é dotado de maior eficácia, os juízes usam numerosas e 
sofisticadas técnicas argumentativas entre as quais o distinguishing e o overruling, a 
fim de não se considerarem vinculados ao precedente que não pretendem seguir.   
Permanece, portanto, verdadeiro que naquele ordenamento o precedente é dotado de 
uma força considerável, vez que se espera que, em linha de princípio, o juiz 
sucessivo o siga – como de fato geralmente acontece –, mas esta força é sempre 
reversível, revogável, anulável, defeasible, porque o segundo juiz pode desatender o 
precedente, quando considerar oportuno fazê-lo, a fim de formular uma solução mais 
justa para o caso que deve decidir387. 

 
Após aludir ao sistema inglês, o autor reporta ao sistema americano, no qual a força do 

precedente existe em menor grau:  
os juízes americanos aplicam os precedentes com grande discricionariedade, isto é – 
por assim dizer – quando não encontram razões suficientes para não o fazer. O stare 
decisis continua a existir, portanto, e então os juízes geralmente explicam porque 
não pretendem seguir o precedente: parece claro, no entanto, que o precedente tem 
eficácia apenas quando o segundo juiz o compartilha. Caso contrário, o precedente 
vem overruled388.  
 

E, então, a análise progride em relação aos ordenamentos de civil law, nos quais  
o grau de força que vem atribuído ao precedente é, provavelmente, menor do que 
aquele atribuído ao precedente do common law, mas nada exclui que existam 
precedentes tão influentes e persuasivos a ponto de serem impostos aos juízes 
sucessivos. Para eles, no entanto, deixou-se um espaço de possível dissenso, 
condicionado, porém à indicação das razões adequadas que justifiquem a adoção de 
uma regra de julgamento diversa389. 
 

Não há dúvida tratar-se, o precedente, de mecanismo que contribui para o 

aperfeiçoamento de ambos os sistemas, calhando recordar os quatro argumentos de Giovanni 

Orrù recolhidos por Tucci em prol do uso do que chamou de uma jurisprudência consolidada:  
1) a jurisprudência consolidada garante a certeza e a previsibilidade do direito, e, 
portanto, evita posteriores oscilações e discussões no que se refere à interpretação da 
lei. Os cidadãos baseiam as suas opções não apenas nos textos legais vigentes, mas, 
também, na tendência dos precedentes dos tribunais, que proporcionam àqueles, na 
medida do possível, o conhecimento de seus respectivos direitos. A uniformidade da 
jurisprudência integra os cálculos de natureza econômica, sendo a previsibilidade 
que daquela decorre um pressuposto inafastável para o seguro desenvolvimento do 
tráfico jurídico-comercial: uma mudança abrupta e não suficientemente justificada 
da orientação pretoriana solapa a estabilidade dos negócios; 2) a jurisprudência 
consolidada garante a igualdade dos cidadãos perante a distribuição da justiça, 
porque situações assemelhadas são tratadas do mesmíssimo modo, e a democracia 
participativa exige a paridade de trato entre os membros da comunhão social. O 
tratamento desigual pelos tribunais é forte indício de injustiça em pelo menos um 

                                                
387 TARUFFO, Michele. Precedente e jurisprudência. Rio de Janeiro: Revista Forense, 2012. 
388 Ibid.  
389 Ibid.  
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dos casos. Tão somente justificadas razões peculiares autorizam o desvio dos 
precedentes judiciais; 3) a jurisprudência consolidada evidencia submissão moral de 
respeito à sabedoria acumulada pela experiência, não de forma simplesmente 
mecânica, mas, sim, por meio de adequação crítica consciente, conseguindo detectar, 
entre várias situações, um núcleo central estável; e, por fim, 4) a jurisprudência 
consolidada constrói uma presunção (relativa) em prol da justiça do precedente, até 
porque sem um razoável grau de confiança na anterior elaboração judicial, faltaria 
um dos fundamentos mais relevantes da evolução do Direito. É despiciendo dizer, 
nesse sentido, que um juiz solitário, colocado diante do texto legal, sem qualquer 
mediação oferecida pelos precedentes judiciais, não poderia, em curto espaço de 
tempo, chegar a resultados de qualidade390. 
 

Reconhecida, de sobejo, a conveniência do manejo dos precedentes na construção de 

um sistema mais isonômico, coerente e efetivo – conveniência esta que se transmuda em um 

imperativo legal ao ser recepcionada pelo texto processual – insta verificar, e este é um ponto 

chave do presente estudo, de que modo o precedente vai constranger a prática judiciária para 

o atendimento do fim colimado no intento do aprimoramento de nosso ordenamento jurídico. 

 Um juiz ao considerar, em um caso sob sua apreciação, o conteúdo de uma decisão 

precedente que lhe informa uma dada solução jurídica, constata, mediante o exame da 

situação fático-jurídica originária, que o caso em suas mãos guarda similitude suficiente para 

receber a mesma resposta jurisdicional. Nesta hipótese, deve aplicar igual razão jurídica por 

observância aos princípios vetores da coerência e integridade. Então, se a semelhança – não 

dos fatos por si, mas dos fatos na relação triádica, fatos sob algum aspecto (jurídico, na 

hipótese) – recomenda a mesma solução de direito, o juiz está constrangido pela força da 

tradição, pela prática jurídica como atividade intersubjetiva, pela coerência a que o Direito 

aspira, a entregar uma decisão que não quebre a unidade da história jurídica em que o Direito 

se converte e se constitui. 

Retoma-se, por oportuno, ao ensinamento de Beltrán que o precedente é reconhecido 

pelo segundo juiz desde uma estrutura triádica, entre dois casos (em comparação) e uma regra 

(que rege a comparação)391.   

Em um raciocínio levado a extremo, sustenta o autor que não há vinculação: se o 

segundo juiz que decide está vinculado ou não e se a ele também toca decidir qual o grau de 

vinculação, verifica-se uma tão grande margem de atuação que culmina por abolir a 

obrigatoriedade. Neste caso, defende o autor, que o precedente não é mais do que um 

expediente argumentativo a justificar uma decisão que não pode ser tida como decorrente do 

precedente, eis que, em um exame mais preciso, o precedente não determina a decisão 

                                                
390 ORRÙ (1983 apud TUCCI, José Rogério Cruz e. Op cit., p. 296-297). 
391 BELTRÁN, Jordi Ferrer. El gen iusrealista de Michele Taruffo: La teoría del precedente judicial. In: 
BELTRÁN, Jordi Ferrer; ROJAS, Carmen Vasquez (coord). Debatiendo con Taruffo. Madrid: Marcial Pons, 
2016. p. 182. 
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sucessiva: “O juiz do caso sucessivo decide sobre a base de seus próprios critérios e 

parâmetros de juízo e depois, quando necessário, faz referência ao precedente para justificar a 

decisão”392. Sendo assim, conclui, “o segundo juiz não está vinculado pelo precedente porque 

não pode estar vinculado se ele mesmo decide estar (Schauer). Estaríamos aqui melhor ante 

uma eficácia persuasiva do precedente, mas dirigida a outros, ao auditório da sentença do 

segundo juiz”393. 

 Beltrán aponta uma incoerência na teoria explanada por Taruffo. Isso porque, a 

respeito do precedente entrega ao juiz a função de reconhecer ou não um parâmetro normativo 

e qual o seu grau – o que o aproximaria do “realismo jurídico”, entregue ao subjetivismo do 

magistrado. Então, prossegue, não há razão prévia à decisão nem igualdade na aplicação da 

lei, vez que o precedente é criado pelos juízes posteriores em função de seus próprios 

parâmetros. Sem sentido também se falar em vinculação ou persuasão quando é o juiz 

posterior quem decide seu conteúdo prescritivo394. 

 Se esta é a posição acolhida por Taruffo no que refere aos precedentes, com uma 

grande margem de atuação do magistrado por seus parâmetros, outra é a orientação por ele 

adotada em relação a diferentes pontos do processo, como a interpretação a partir da lei, e a 

disciplina das provas, identificando Beltrán, nestes assuntos, um posicionamento alinhado ao 

“congnoscitivismo interpretativo moderado”. Indica, pois, haver contradição ao se defender 

uma teoria para a interpretação da lei e outra para os precedentes395. 

Então, conclui que a ideia que salva é a de que  
a linguagem, o significado das disposições, as normas jurisprudenciais ou legais, são 
produtos de convenções interpretativas da comunidade de referência. Essa 
comunidade está composta fundamentalmente pelos juristas e muito especialmente 
pelos juízes em seu conjunto. Claro está que neste caso as convenções existentes 
funcionam como padrões de correção e, em consequência, cabe apontar erro por 
parte de cada juiz individual396.   
 

 Há, aponta o autor,  
um falso dilema entre o formalismo e o realismo jurídico radical: o primeiro a 
apontar que o precedente está predeterminado desde o preciso momento em a 
sentença do primeiro juiz foi ditada, e o segundo, a dizer que o precedente foi criado 
pelo segundo juiz então a eficácia só pode ser persuasiva para enganar terceiros de 
que o juiz ao decidir tenha seguido uma regra previa, mas que se sabe que não 
existia previamente397. 

                                                
392 Taruffo (1996 apud BELTRÁN, Jordi Ferrer. Op. cit., p. 182). 
393 Ibid. 
394 Ibid., p. 182. 
395 Ibid., p. 186. 
396 Ibid., p. 187. 
397 Ibid., p. 189. 



151 
 

 

 Calha aqui um parênteses para assinalar que um precedente não é um normativo 

projetado. Uma decisão precedente não é estabelecida ab ovo pelo juiz que a prolata. Uma 

decisão precedente é um ato complexo porque ressente da atuação de dois julgadores em 

momentos distintos: o primeiro que a prolata como (simples) decisão e o segundo que a 

reconhece como precedente. 

        Por outro lado, importante destacar que, para salvar de um subjetivismo sem travas do 

segundo julgador, Beltrán remete à linguagem, à tradição, à pratica jurídica, às convenções 

havidas como padrão de correção: ou seja, um precedente é como tal reconhecido, não pelos 

valores particulares do julgador, mas por congregar valores, posicionamentos, entendimentos 

que já resultam assimilados pela comunidade. É o intersubjetivo que dita o reconhecimento do 

precedente ou, ao mínimo, que o confirma. 

Voltando à analise da teoria de Taruffo, Beltrán aponta que o “realismo jurídico 

moderado” se situa entre essas duas opções. Nega que o significado das disposições esteja 

fixado desde sua formulação e que possa ser determinado individualmente por cada um dos 

intérpretes que venha a aplicar essas disposições. O segundo juiz se encontrará ante um 

precedente que o vincule em menor ou maior grau quando os padrões interpretativos vigentes 

em sua comunidade assim o identifiquem. De outro lado  
se a combinação entre o modo em que está redigida a primeira sentença e os padrões 
interpretativos vigentes não permitem identificar convencionalmente a regra que 
expressa, então não poderá dizer-se que o segundo juiz dispõe de um precedente e 
deverá fundar de algum outro modo sua resolução398. 
 

Assim, conclui que o realismo jurídico moderado oferece a mesma resposta no âmbito 

da aplicação da lei e da interpretação das decisões judiciais, dissuadindo a incongruência 

teórica antes apontada, ao mesmo tempo em que elucida a eficácia persuasiva do precedente 

que pode ser identificado utilizando padrões interpretativos vigentes na comunidade, 

condicionando, desse modo, as decisões tomadas por juízes subsequentes399. 

 Não obstante a denominação teórica empregada pelo autor, assiste-lhe total razão na 

descrição do modo como se estabelece o precedente. Não de início nem de propósito: escapa 

da tarefa do primeiro juiz. E, se assim o fosse, nos levaria a um retrocesso teórico rumo ao 

positivismo exegético a definir de antemão o sentido da norma; com o minus do decréscimo 

de legitimidade democrática advindo de que resulta da atividade judicial e não da legislativa.  

De outro lado, não se quer resvalar em um realismo no qual a discricionariedade corre solta 

com a escolha do precedente entregue ao alvedrio do segundo juiz. O juiz integra uma 

                                                
398 Ibid., p. 189. 
399 Ibid., p. 189. 
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estrutura e, mais que isso, uma comunidade jurídica na qual a prática e a doutrina se 

encarregam de subministrar valores que se consolidam como tradição autêntica a orientar o 

acerto da decisão e na sua subsistência como precedente. 

  

4.3 PRECEDENTE E OS MECANISMOS DA DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) E DA 

SUPERAÇÃO (OVERRULING)  

 

 Há possibilidades de decisões destoantes? Lógico que sim, mas elas precisam estar 

concertadas com a atividade compartilhada em que se convola a prática jurídica. Quero dizer, 

quando invocado um precedente, de modo correto, o juiz tem o dever funcional de considerá-

lo. Se a hipótese não se amolda como norteadora do caso em apreciação, nada mais faz o juiz 

que explicitar que o caso diverge. É uma esquiva. Uma diferenciação que autoriza a tomada 

de um caminho diverso, porque o caso não está regido por aquela incidência normativa. Esta é 

a distinção. A distinção não nega o precedente, antes o afirma porque ninguém desvia de um 

pilar inexistente. Este movimento é inerente ao ato de julgar, porque cabe ao juiz, aberta a 

discussão e recolhidas as contribuições dos interessados, decidir qual a incidência normativa 

que vai servir de resposta ao caso que se lhe submete. 

 De qualquer sorte, a distinção não deixa de ser uma resposta coadunada com o 

precedente, pois o reconhece e o respeita. Mas deve ser explicitada quando o precedente é 

invocado como interdital ao caso em apreço. 

Há, então, um paradoxo no uso do distinguish: o distinguish reforça o precedente na 

medida em que o reconhece. De outro lado, como anota Bustamante, o uso reiterado do 

distinguish pode apontar para o decaimento do precedente, pelo menos tendencialmente, 

porque a distinção se mostra um mecanismo mais fácil de manejo do que a superação. Assim, 

pode-se privilegiar a distinção em detrimento da superação – ainda que de distinção não se 

trate – pois, na atuação prática, o fim útil resulta idêntico: o abandono da regra-precedente 

para a resolução do caso concreto.  

 Outra hipótese de não aplicação do precedente consiste na superação. 

 A superação se dá quando, diante de um precedente, o juiz entende que os motivos que 

apoiaram aquela decisão não mais se sustentam. Isso pode ocorrer por varias razões. É 

importante notar que a alteração da normatividade pretoriana não significa que o julgamento 

do caso em concreto se constitui em uma exceção daquela regra jurisdicional que 

prossegue(iria) valendo. O que se verifica é uma alteração no entendimento para ser aplicada 
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neste caso – salvo modulação – e nos vindouros, quer dizer, há um intento de universalidade 

ao se falar em superação. Há um intuito de substituição do entendimento vigorante. 

Neste passo, calha referir a um exemplificativo caso de overruling, extraído do acervo 

da jurisprudência americana, como relata Rafael Rezende Oliveira: 
Mencione-se, por exemplo, o julgamento do caso Brown v. Board of Education 
(1954) pela Suprema Corte norte-americana que superou (overruling) o precedente 
Plessy v. Ferguson (1896) que, por sua vez, havia estabelecido a doutrina do 
separate but equal (separados, mas iguais). À época do julgamento do caso Plessy v. 
Ferguson, diversas leis estaduais americanas (conhecidas como “Jim Crow laws”, 
em referência ao personagem negro de uma antiga canção americana) segregavam 
negros e brancos que não poderiam utilizar as mesmas instalações públicas, serviços, 
escolas, transporte etc., especialmente no sul dos Estados Unidos. No referido caso, 
um homem afro-americano chamado Homer Plessy foi preso após se recusar a ceder 
o seu assento do trem em Nova Orleans para um homem branco, como lhe obrigava 
uma lei estadual da Louisiana. Plessy propôs ação judicial contra a prisão, sob o 
argumento de que teria havido violação à “cláusula da proteção igualitária”, 
consagrada na Décima Quarta Emenda da Constituição americana. Em 1896, a 
Suprema Corte dos Estados Unidos, por 8 votos a 1, decidiu contra Plessy, 
admitindo a constitucionalidade das leis que segregavam negros e brancos. 
Posteriormente, em 1954, no caso Brown v. Board of Education, a Suprema Corte 
superou o precedente Plessy v. Ferguson, colocando fim à segregação racial 
institucionalizada (na prática, a luta pela igualdade permaneceu por anos). No caso 
Brown, que tinha como pano de fundo a discriminação nas escolas públicas, a 
Suprema Corte, sob a presidência do Chief Justice Earl Warren, que substituiu o 
Chief Justice Fred Vinson, falecido durante o julgamento, decretou, por 
unanimidade, o fim da doutrina do separate but equal nas escolas públicas, em razão 
da violação ao princípio da igualdade consagrado na Décima Quarta Emenda da 
Constituição400.  
 

O autor assinala que em determinados casos “o precedente pode ser considerado 

ultrapassado, equivocado ou inadequado para solucionar problemas semelhantes em razão de 

transformações sociais, econômicas e políticas”401. 

Taruffo refere que a decisão precedente só pode ser aplicada em casos futuros quando 

for universalizável:  

“Por outro lado, e se trata talvez do aspecto mais relevante, a decisão tomada no caso 

precedente pode explicar efeitos em qualquer modo prescritivos ou normativos sobre a 

decisão do caso sucessivo apenas sob a condição de que do precedente específico possa 

derivar-se uma regra aplicável também a outros casos, isto é – citando MacCormick – sob a 

condição de que a decisão formulada no Direito sobre o caso precedente seja 

universalizável”402. 

À doutrina de MacCormick também refere Gascón Abellán, apontando  

                                                
400 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Precedentes no Direito Administrativo. São Paulo: Editora Forense, 
2018. 
401 Ibid.  
402 TARUFFO, Michele. Precedente e jurisprudência. Rio de Janeiro: Revista Forense, 2012. 
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a universalização um dos requisitos que deve ser considerado na resolução de casos 
difíceis, que, então, deve projetar-se tanto para o passado como para o futuro, de 
maneira que o critério utilizado há de ser o mesmo que se utilizou num caso anterior, 
mas também e, sobretudo, o mesmo que se estaria disposto a aplicar em outros casos 
futuros similares403 (tradução livre). 
 

A autora reconhece nisso a dupla e complementar faceta que representa o núcleo do 

respeito ao próprio precedente: “a decisão adotada em um caso constitui uma boa razão – não 

a única – para reiterá-la em outro suposto caso análogo, e a decisão do presente deve ser 

tomada tendo em conta o futuro, é dizer, perguntando-se se esta pode valer como critério 

geral”404 (tradução livre).  

O mesmo raciocínio – para escapar do mesmo alçapão, qual seja, o indigitado 

casuísmo – rege a lógica do princípio, que deverá servir não só para a solução do caso em que 

incide, mas deve poder espraiar aquela solução normativa para eventuais casos futuros “em 

iguais condições de temperatura e pressão”, na dicção de Streck. De outra ponta, Guest, 

aludindo a lição kantiana, lembra a característica universalizável das regras morais405. 

De novo, a decisão não pode só mirar as consequências do caso em mãos, com uma 

atuação simplesmente voltada para um fim, em um apanhado puramente teleológico, mas, ao 

reverso, deve se submeter a uma regência normativa desde o início, principiológica, 

deontológica, que restringe (a ação) e não só almeja (o fim).     

Mesmo por isso, a decisão de superação – é bom gizar que estamos referindo aquela 

decisão voltada ao enfrentamento de um caso concreto – deve estar impregnada de um ônus 

argumentativo maior, para vencer a presunção que vem estampada com uma decisão 

precedente de orientação.      

 Gascón Abellán é precisa ao enfatizar: 
O abandono do precedente deve levar uma carga de argumentação que supõe não só 
as razões ordinárias de fato de direito que fundamentam a decisão, mas incluem uma 
exigência suplementar de justificação do afastamento do critério anterior. Daí 
Perelman sublinha este aspecto da carga adicional no conteúdo argumentativo ao 
explicar o princípio da inércia no qual uma solução adotada não pode ser 
abandonada sem uma explicação suficiente dos motivos, ou na dicção de Aarnio 
“não é sensato renunciar sem justificação ao que há sido adotado como prevalecente 
porque necessariamente uma modificação de uma situação dominante tem que ser 
justificada”406 (tradução livre). 

E, alhures:  
para considerar justificado o câmbio de orientação basta que com o novo critério se 
tenha adotado como solução genérica conscientemente diferenciada da 
anteriormente que se vinha mantendo e não como resposta individualizada ao 

                                                
403 GASCÓN ABELLÁN, Marina. La técnica del precedente y la argumentación racional. Madrid: Editora 
Tecnos, 1993. p. 38. 
404 Ibid., p. 39. 
405 GUEST, Stephen. Ronald Dworkin. Rio de Janeiro: Campus Jurídico, 2010. p. 23. 
406 GASCÓN ABELLÁN, Marina. Op. cit., p. 40. 
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concreto caso apresentado, o que ocorrerá quando o novo critério seja válido não só 
para resolver o caso em questão, mas também para decidir a resolução de casos 
semelhantes no futuro”407. (tradução livre).  
 

A mudança de critério não trata tanto de garantir a igualdade, mas de evitar a 

arbitrariedade. A função do precedente é encontrar a solução mais racional possível, 

observada a regra da universalização. Nessa linha, a autora refere que a aplicação do 

precedente segue “critérios que, por considerados corretos, se esteja disposto a utilizar na 

resolução de todos os casos iguais que possam se apresentar no futuro”408. 

Uma regra, portanto, da qual derivam consequências:  
i) existe uma presunção favorável a que na resolução de casos iguais se siga a linha 
interpretativa precedente; ii) no caso de considerar errôneo o critério anterior, é 
preciso fazê-lo explícito e enunciar as razões do desentendimento, decidindo o caso 
conforme o critério que se considere correto para resolver no futuro quantos casos 
apresentem as características ou circunstâncias consideradas relevantes409.  
 

Então, a mudança deve obedecer à crença de que o antigo argumento deve ser revisado 

e substituído por outro, aquele que se produz por crer que o novo critério seja correto e que, 

por conseguinte, deve querer seguir-se em casos futuros. 

Esta consideração quanto à possível aplicação a casos futuros não quer impingir por si 

só um viés normativo, como bem adverte Streck410, a se alinhar com a atividade legislativa 

como intuito: mas, sim, evidenciar que o afastamento do precedente – de modo a ensejar a 

superação – não pode constituir um caso único a se convolar em exceção à regra que 

continuaria vigorando. Caso se constitua em exceção, não se trata de superação, mas de 

distinção.    

Um precedente não é uma resposta automática a outras perguntas. Face à 

historiciedade do ser, é impossível aprisionar o sentido de uma obra, mesmo uma decisão 

judicial, conforme defende Ramires, invocando a lição gadameriana: 
o verdadeiro sentido contido num texto ou numa obra de arte não se esgota ao 
chegar a um determinado ponto final, visto ser um processo infinito. Não se 
eliminam apenas novas fontes de erro de modo a filtrar todas as distorções do 
verdadeiro sentido. Antes, vão surgindo sempre novas formas de compreensão, 
revelando relações de sentido insuspeitadas. A distância temporal que possibilita 
essa filtragem não tem uma dimensão fechada e concluída, mas está ela mesma em 
movimento e expansão411.  

 

                                                
407 Ibid., p. 89. 
408 Ibid., p. 90. 
409 Ibid., p. 99. 
410 STRECK, Lenio Luiz. Precedentes judiciais e hermenêutica: o sentido da vinculação no CPC/2015. 
Salvador: JusPodvim, 2018. p. 60. 
411 RAMIRES, Maurício. Crítica à aplicação de precedentes no direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2010. p. 91. 
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Gadamer recorre à arte, esclarece Roberto Kahlmeyer-Mertens, para destacar o caráter 

de acontecimento da verdade do compreender, por saber que “a arte (bem como as ciências 

históricas) é um modo de pensar fundamentalmente implicado na nossa compreensão 

existencial e que, por isso mesmo, não se dobra inteiramente à racionalidade própria às 

ciências positivas”412. Justo por isso, “tendo sua significação em jogo, a verdade da arte, em 

seu modo de ser mais primordial, nunca é compreendida de maneira definitiva”413. 

Impende ver com Ramires que a compreensão é um processo de história efeitual, de 

modo que a decisão não pode pretender uniformidade universal de modo a vincular 

irresolutamente todos os casos futuros nem o reverso: pretender que esta decisão seja uma 

exceção ininvocável em casos futuros, como se fosse uma decisão fora da história414. Como 

uma decisão posta em redoma – entre colchetes – que se constituísse em um caso isolado do 

resto do mundo, um capítulo fora do romance em cadeia415. 

Em exemplo, o autor remete ao caso Bush versus Gore, no qual foi questionado o 

resultado da eleição junto ao poder judiciário da Flórida em busca de uma recontagem dos 

votos. A pretensão restou acolhida pelo tribunal estadual, mas a Suprema Corte Federal 

determinou a cessação da recontagem por violar a cláusula de igual proteção tratada na 14ª 

Emenda. Pretendendo blindar o uso da decisão como precedente, os julgadores entenderam 

por consignar: “Nossa consideração é limitada as presentes circunstâncias, em razão de que o 

problema de proteção igualitária em processos eleitorais geralmente apresenta muitas 

complexidades”. A decisão foi criticada por se convolar em decisão casuística e política, não 

jurídica. O autor conclui que pode acontecer de que tal decisão não seja seguida em seus 

fundamentos como um precedente, mas não pode ser ignorada como decisão, máxime por 

vontade do órgão decisor: ela tem proveniência (no passado) e tem projeção (no futuro)416.  

A tomada de decisões apoiada em argumentos de princípio417 está conectada com o 

ideário de coerência secundando a lição de Dworkin a condenar “a prática de tomar decisões 

                                                
412 KAHLMEYER-MERTENS, Roberto S. 10 Lições sobre Gadamer. Petrópolis: Vozes, 2017. 
413 Ibid.  
414 RAMIRES, Maurício. Op. cit. p. 91. 
415 A conhecida ideia de Dworkin de um livro em construção, cujos capítulos foram entregues a vários 
intérpretes. Assim, cada juiz é um romancista na corrente: “Ao decidir o novo caso, cada juiz deve considerar-se 
como parceiro de um complexo empreendimento em cadeia, do qual essas inúmeras decisões, estruturas, 
convenções e práticas são a história; é seu trabalho continuar essa história no futuro por meio do que ele faz 
agora. Ele deve interpretar o que aconteceu antes porque tem a responsabilidade de levar adiante a incumbência 
que tem em mãos e não partir em alguma nova direção. Portanto, deve determinar, segundo seu próprio 
julgamento, o motivo das decisões anteriores, qual realmente é, tomado como um todo, o propósito ou o tema da 
prática até então” (DWORKIN, Ronald. Uma questão de Princípio. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 238).  
416 RAMIRES, Maurício. Op. cit. p. 91-93 
417 “Princípio é um argumento normativo (no sentido que deve ser aplicado) de moralidade política” conforme 
Streck (2017, p. 211).  
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que parecem certas isoladamente, mas que não podem fazer parte de uma teoria abrangente 

dos princípios e das políticas gerais que seja compatível com outras decisões igualmente 

consideradas certas”418. 

Em suma, a vontade do órgão prolator não pode blindar a decisão de ser considerada 

em caso futuro. De outra banda, a mesma vontade não pode erigir seu seguimento como 

inevitável para os casos futuros. 

Bem se verifica que, em prol da decisão precedente, reina uma presunção estabelecida 

pela própria atividade desenvolvida no seio da tradição. Voltemos a Gadamer: a autoridade é 

a razão de hoje, ou seja, se uma decisão adquiriu o status de precedente, suas razões 

apresentaram robustez necessária para tanto; logo, permanecem como válidas até serem 

suplantadas por razões melhores. Daí, tiram-se duas conclusões: a) que o precedente não pode 

ser desconsiderado; e b) que vencido o ônus correspondente, é possível superá-lo: não há 

precedente invencível por razão formal. A vinculação advinda desta presunção opera em uma 

dinâmica que não pode interditar o embate de ideias – como se escudasse determinada matéria 

sob o invólucro de um precedente – mormente em um processo dialógico no qual se conta 

com o contributo das partes para que sejam arregimentados argumentos e provas. Esta mesma 

presunção de que goza o precedente não está infensa à temporalidade. Nem à faticidade, 

porque a realidade é sempre mais rica que a previsão humana419, os fatos são irrepetíveis e 

incontornáveis, de maneira que novos ingredientes fáticos podem reclamar a mudança de 

percepção.       

Não por acaso, Bustamante justifica que uma doutrina do precedente absolutamente 

vinculante não é mais compatível com as exigências de justificabilidade mantida pelas 

Constituições democráticas, “pois será sempre teoricamente possível que em um caso futuro 

                                                
418 MOTTA, Francisco José Borges. Ronald Dworkin e a decisão jurídica. Salvador: Juspodivm, 2017. p. 222. 
419 Apenas para referir um caso afeto ao novo Código: um rol fechado (CPC, art.1015) foi alargado de tal modo a 
derrogar o próprio rol, pois se o que rege é a desatrelada nota de urgência, despiciendo torna-se o rol, conforme 
recente decisão do STJ sobre o cabimento do recurso de Agravo de Instrumento: MATO GROSSO. Tribunal de 
Justiça do Estado do Mato Grosso. Recurso Especial 1.696.396 / MT 2017 0226287-4. Recorrente: Ivone da 
Silva. Recorrido: Alberto Zuzzi. Relator: Min. Nancy Andrighi. Julgamento em: 5 dez. 2018. Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&termo=
%20REsp%201696396. Acesso em: 5 jan. 2019 e MATO GROSSO. Tribunal de Justiça do Estado do Mato 
Grosso. Recurso Especial 1.704.520 / MT 2017 0271924-6. Recorrente: Quim Comércio de Vestuário Infantil 
Limitada – ME. Recorrido: Shirase Franquias e Representações Ltda. Relator: Min. Nancy Andrighi.  
Julgamento em:  1 ago. 2018. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/661785891/recurso-
especial-resp-1704520-mt-2017-0271924-6/certidao-de-julgamento-661785905?ref=juris-tabs. Acesso em: 5 jan. 
2019.  
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as razões aduzidas para o overruling de uma regra jurisprudencial superem as que militam em 

favor da manutenção da mesma regra”420. 

Calha a lição gadameriana de que a manutenção de algo é igualmente um ato de 

liberdade, tanto quanto sua superação. Em outra passagem nomeadamente em relação às 

regras, escreve: “As regras são o que são com base no uso; a ideia de regras de experiência 

exige sempre que as mesmas sejam postas a prova pelo uso”421. (grifo aposto) 

Bustamante lembra que, com o esgotamento do positivismo, a razão de seguir 

precedentes mudou do argumento da autoridade institucionalmente reconhecida pelo sistema 

como apta a criar direito para a exigência da razão prática422. Em síntese, o sistema não pode 

só se guiar pela autoridade, deslocando a atividade decisória para uma corte de entendimento. 

A vinculação não pode se dar apenas de modo formal, por uma determinação de ordem 

processual, a sequestrar a matéria afetada pelo precedente da discussão jurídica 

constitucionalmente assegurada às partes e cometida ao juízo. Nenhuma ratio granjeia 

redoma. A vinculação deve se dar na ordem da argumentação, do conteúdo, de confronto de 

melhores razões a sustentar um entendimento e uma decisão; logo, sempre como presunção 

que pode ser suplantada. 

González, no contexto da teoria narrativa, descreve que em um precedente, em algum 

ponto, o que decidiu aqui decide também o caso superveniente, como se o passado 

determinasse o futuro, então, de certo modo, o passado se faz presente no futuro. Decisões 

precedentes vinculativas subtraem indevidamente a temporalidade, interditam ilegitimamente 

o futuro. Por isso as coisas não mudam. Há uma continuidade, pois o devir não está a 

reclamar uma resposta diferente daquela já entregue: para a mesma pergunta serve a mesma 

resposta. O problema é que a pergunta muda (a temporalidade gira o mundo) e, então, aqui 

que é preciso questionar se a mudança da pergunta foi de tal ordem que justifica a mudança da 

resposta. Dito de outro modo, o quê, na resposta primeira, foi importante? Qual a justificativa 

que sustenta aquele referencial (aquele caso como referencial). Extraímos o sumo daquela 

justificativa – as razões da resposta (ratio decidendi) e o submetemos a nova pergunta. Se o 

extrato do raciocínio primevo aproveita ao segundo questionamento, temos o precedente. 

O precedente não é por si, só é quando já foi. Só é quando já foi apontado por outro. 

O direito é um sistema de redução de complexidade, de redução de expectativas. 

Precedente é um redutor de expectativas de sentido. Dentro do espectro de possibilidades 
                                                
420 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: a justificação e a aplicação de regras 
jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012. p. 256. 
421 GADAMER, Hans-George. O problema da consciência histórica. Rio de Janeiro: FGV, 2006. p. 38. 
422 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Op. cit., p. 254. 
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permitido pelo texto – o texto não contém as possibilidades, mas as limita – o precedente 

funciona de modo restritivo423. 

Um precedente não pode ser estabelecido para todo o sempre, mas deve permitir uma 

evolução a partir da intertextualidade e do diálogo inter-relacional que daí surge. Evolução 

como o ajuste do precedente à demanda presente. Por vezes, o caso reclama um desvio do 

precedente, a distinção, por vezes a superação, total ou parcial. Assim, o precedente não é 

aplicado sempre o mesmo, mas vai se acomodando conforme as necessidades atuais. 

González refere ao precedente como relato intercalado: a ideia, captada a partir do 

conto de Hofstadter, pode ser assim delineada:  
Em uma galeria de quadros, um homem se põe defronte de um deles, no qual 
enxerga a paisagem de uma cidade e esta paisagem se abre para incluir a galeria que 
o contém e o homem que está a mirá-lo. Desde esta perspectiva, a noção de 
precedente se representa como uma progressiva composição de imagens semelhantes 
à originada por espelhos enfrentados. O precedente assim pode ser comparado com 
espelhos que se refletem em abismo; um espelho que volta e volta contendo-se a si 
mesmo uma vez atrás da outra infinitamente424. Essa imaginação ótica conduz a 
ideia do precedente como a proliferação interna de um relato em outro, ou relato 
intercalado. Parece recordar a estrutura do Livro das mil e uma noites no qual 
Shahrazade conta uma história na qual se conta uma história, na qual se conta uma 
história e assim sucessivamente. Esse artifício narrativo, o encadear uma história 
com outra, salva cada noite de sua vida 425.  
 

González destaca aqui uma operação sobre a continuidade do tempo:  
o relato contendo o precedente e adiante introduzido em posteriores relatos 
representa uma dilação no tempo. Sobre esta hipótese poderia se potenciar 
tendencialmente ao infinito para que a continuidade temporal acabar por fazer o 
equivalente ao completo cerramento ou circularidade. Essa configuração de relatos 
circulares remete uma e outra vez a si mesmos em um ininterrupto diálogo permite 
que nele sempre se possa recuperar sua origem, mas também mostrá-los começando 
em um sentido atual e para o futuro426.  
 

Essa retroalimentaçao não pode se dar de modo fechado, mas tem que abranger novos 

dados, sob pena de converter o movimento circular virtuoso em vicioso. Entendendo-se o 

precedente como relato, ou seja, “mediante o exame do narrativo do narrado, melhor dizendo, 

narração que narra, com a técnica do relato intercalado, se pode em prol da coerência destacar 

                                                
423 Pode-se abordar o precedente como uma experiência, no enfoque de Ramires secundando a lição de Gadamer: 
“Quando se faz uma experiência significa que a possuímos. A partir desse momento o que era inesperado passa a 
ser previsto. Uma mesma coisa não pode voltar a converter-se para nós numa experiência nova. Somente um 
novo fato inesperado pode proporcionar uma nova experiência a quem já possui experiência”. Para, então, 
concluir: “Os precedentes funcionam, no direito, como experiências: reduzem o conteúdo inesperado”. 
(RAMIRES, Maurício. Crítica à aplicação de Precedentes no direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2010. p. 77). 
424 Esta é uma imagem do infindável. Logicamente, o infinito não cabe no finito. Podemos ter uma noção ao 
formarmos mentalmente a figura de um triângulo e, na sequência, um quadrado, um pentágono, um hexágono, 
um octógono, enfim, um quiliágono (figura geométrica de mil lados). O último esforço resulta um impossível.   
425 GONZÁLEZ, José Calvo. Derecho y narración: Materiales para una teoría crítica narrativista del Derecho. 
Barcelona: Ariel, 1996. p. 15-16. 
426 González, José Calvo. Op. cit., p. 16. 
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consequências tocantes ao objeto (narração), ao sujeito (narrador) e aos destinatários 

(ouvintes) ou conjunto de indivíduos a quem se dirige”427.  

O autor prossegue no exame girando o caleidoscópio para concentrar o foco desde 

diferentes posições.   
No que concerne ao objeto (narração), as relações de co-presença textual colocam a 
segunda versão em superioridade estética em detrimento da primeira ante o prazer 
inerente à “arte de fazer o novo com o velho”  ao que se soma o ganho decorrente de 
novos modos de produção de sentido advindo da intertextualidade428 e da leitura 
relacional daí advinda429. O objeto poderá ainda receber uma nova significação, 
reciclando-se por “uma reflexão internarrativa sobre a narrativa dentro da narrativa 
em que se instala e de onde também o relato intercalado subministra as chaves de 
sua adequada recepção”430.   
 

Aqui importa gizar que esta resignificação – a evolução advinda da invocação e 

revisitação do precedente – conforme o autor, verte pragmaticamente como coerência, 

funcionando o precedente como redutor de complexidade dos vários possíveis critérios de 

decisão (fáticos e normativos). Aqui, cumpre lembrar que o precedente é aquele que 

desencadeia uma orientação – ou uma nova orientação – de modo que se o segundo julgado 

apenas repete o fundamento do primeiro ou do texto legal, não se há falar, propriamente em 

precedente. Mas, o que ganha destaque é o irrecusável diálogo travado entre o precedente e a 

situação nova que o desafia, que o coloca à prova como pretensão normativa, e este diálogo se 

traduz em coerência – como uma linha confirmatória de entendimento ou ensejadora de 

reajuste – e atualização431. 

No que refere ao sujeito (narrador), a noção de relato intercalado permite observar a 

posição do antigo e do novo relator, reconhecendo-se verossimilhança em relação ao primeiro 

relato, decorrente da presunção de que goza o precedente. Esta presunção adquire um grau de 

confiabilidade por estar afinada com a ideia de coerência: o precedente deve ser mantido, 

salvo razão suficiente para suplantá-lo. Tangentemente aos destinatários (interessados), a 

construção do relato mediante o intercalado de outro acentua o precedente como parâmetro de 

correção jurídica em atendimento ao princípio da isonomia”432. 

A lição de González consoa com a de Wroblewski que entende que o uso de 

precedentes favorece valores como a certeza, a estabilidade e a previsibilidade, além de 

conferir elasticidade ao Direito, ao permitir novas decisões mediante criações intersticiais que 

                                                
427 Ibid., p.17 
428 Importa resgatar a noção de intertextualidade já desenvolvida no primeiro capítulo. 
429 GONZÁLEZ, José Calvo. Derecho y narracion: Materiales para una teoría crítica narrativista del Derecho. 
Barcelona, Ariel, 1996. p. 495. 
430 Ibid., p. 17. 
431 Ibid., p. 17 
432 Ibid., p. 18. 
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o adaptam a transformações das circunstâncias433. Estas criações intersticiais constituem 

novas leituras sobre os precedentes na esteira da imagem dos espelhos contrapostos antes 

invocada.  

Na lição de Oteíza, o positivismo defende uma ciência pura e cristalizada que exclui 

aquilo que perturba434. O mesmo descompasso se verifica quando se pretende cindir o 

julgamento, adiantando-se uma tese jurídica desnudada de fatos, para seu enquadramento, a 

posteriori, em um dado fático sem a percepção de que há um movimento interativo na 

construção desta solução jurídica.   

Como já enfrentado no primeiro capítulo, inviável destacar-se a aplicação para um 

momento subsequente ao ato interpretativo, conforme nos mostra o ensinamento 

gadameriano. Em igual sentido, Friedrich Muller já destacou que o comando normativo – 

norma concertada com a orientação constitucional – deve se mostrar sensível aos dados 

fáticos recolhidos do âmbito de aplicação da norma. Streck também denuncia a 

impossibilidade da cisão entre texto e norma, entre direito e fato para a devida compreensão e 

aplicação do Direito.  

Neste viés, não se pode apartar a temporalidade e a faticidade, porque: 
Sublinhar o particularismo de um modo radical deixa na penumbra a tarefa de 
deliberação desde logo a partir de casos concretos carregados de singularidades a ter 
em conta que os juízes desenvolvem mediante uma sucessão de leituras da 
normativa. Essas leituras formam um diálogo no qual se propõem, contradizem e 
reelaboram interpretações sobre o alcance dos direitos, volto a insistir, em sua 
ineludível conexão com os fatos435. 
  

O autor, neste escrito, se permitiu usar precedente ou jurisprudência indistintamente 

para dar enfoque ao caráter persuasivo que exerce uma decisão judicial previa ou o conjunto 

delas no momento de decidir um caso concreto. 

Mais adiante, continua em sua doutrina, na qual fato e direito se encontram 

entremeados: 
Ao decidir um caso concreto os juízes tomam ou se opõe a critérios antes definidos. 
Por sua vez as novas intervenções sobre assuntos similares aderem ou contestam 
estas posições dando vida a um sistema “quase normativo”. As decisões judiciais 
que são utilizadas como precedentes não são meras abstrações – ou não deveriam 
ser, já que sua raiz e sustento são os conflitos. Se pronunciam sobre fenômenos 
sociais cuja solução implica uma interpretação em torno da completa conjunção de 
fatos e direitos436. 
 

                                                
433 OTEIZA, Eduardo. El uso del precedente em el diálogo entre cortes nacionales y transnacionales. In: 
BELTRÁN, Jordi Ferrer; ROJAS, Carmen Vasquez (coord). Debatiendo con Taruffo. Madrid: Marcial Pons, 
2016. p. 162 
434 Ibid., p. 157. 
435 Ibid., p. 158. 
436 Ibid., p. 159. 
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Bustamante, em igual sentido, assevera com Cross que deve-se buscar a ratio a partir 

dos fatos: fatos conjugados com a conclusão437.  

Por sua vez, Taruffo acentua o liame entre o precedente e caso concreto:  
Isso se origina da circunstância de porque o precedente é sempre uma decisão 
relativa a um caso particular, ocorre que o significado da regra jurídica usada como 
critério de decisão venha ‘concretizado’ para referi-lo à solução do caso particular: 
não se compreende o precedente se a interpretação da norma em que nele foi 
aplicada não venha diretamente relacionada com a hipótese concreta que foi 
decidida438.  

 

O precedente não consiste em uma fala impassível e imutável, em um monólogo 

incorruptível, a obrigar desde cima, por força de pura autoridade – quando o argumento da 

autoridade vence a autoridade do argumento – ou, no dizer de Oteíza: “Quero sublinhar como 

os precedentes das cortes supremas participam da construção de um diálogo substantivo que 

forma parte da deliberação democrática”439. 

É na linha deste entendimento que os precedentes não podem regrar perenemente, 

vinculando por forma sem ventilar as razões que lhe informam, mas devem estar dispostos, 

entrar no jogo, participar de um diálogo substantivo que integra uma deliberação democrática. 

Assim, uma decisão precedente se mostra como um texto que, como os outros e com outros 

(intertexto)440, não prescinde de interpretação. Conseguintemente, a troca dialógica e 

autofágica de razões é ínsita à construção da decisão, máxime quando se está a tratar de uma 

das funções do Estado que deve se pautar no ideário democrático a incitar a participação 

efetiva dos interessados na atividade jurídica que lhes toca e afeta.  Em suma, sempre passível 

de superação, sem o vezo do antidemocrático vínculo formal. 

No caso brasileiro, mesmo a dicção legal, a partir do artigo 489, VI do CPC, não 

impede a superação, ao reverso: a prevê como possibilidade. A leitura anversa do dispositivo 

legal informa que um dos casos em que a sentença é considerada como não fundamentada é 

aquele em que se deixa de seguir precedente sem demonstrar a superação do entendimento.  

Nesse sentido, também anotou Mendes, ainda que com a prudência da ressalva: 
No campo doutrinário, sempre foi polêmica a possibilidade de órgão inferior superar 
entendimento formulado por tribunal que se situe em condições de revisar o 
entendimento do primeiro. Entretanto, no CPC-2015, a previsão contida no inciso 
VI, do § 1º, do art. 489, parece autorizar a prática. Esta possibilidade, de superação, 
precisa ser aplicada comedidamente, pois, do contrário, se realizada pelo tribunal 
que firmou o precedente, acabará tornando letra morta a norma, ainda que 
programática, estabelecida no art. 926 do CPC. Se realizada em demasia pelo juiz de 

                                                
437 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Op. cit., p. 260. 
438 TARUFFO, Michele. Precedente e jurisprudência. Rio de Janeiro: Revista Forense, 2012. 
439 OTEIZA, Eduardo. Op. cit., p. 159. 
440 Vide primeiro capítulo deste estudo. 
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primeiro grau ou pelos tribunais superiores, o sistema de precedentes vinculativos 
estará correndo sérios riscos441. 
 

É esta possibilidade de superação de uma decisão firmada por uma corte 

hierarquicamente superior que passamos a enfrentar, bem assim, a indigitada leitura de que 

nosso sistema constituiu cortes de interpretação soberana e órgãos de arrebalde. 

 

4.4 O MITO DAS CORTES DE VÉRTICE  
 

Taruffo remete à ideia de mito ao se referir às cortes supremas, o que mostra, 

conforme Oteíza, a diversidade e complexidade das funções que desempenham, produto de 

opções tomadas em função de circunstâncias históricas, políticas e desenvolvimentos 

institucionais, de forma a retratar que nem toda corte Superior deve receber o epíteto de corte 

de vértice442.  

 Descreve o autor que  
uma das acepções da ideia de mito refere ao relato ou notícia que desfigura o que é 
realmente uma coisa. Neste sentido, seria um mito sustentar que as cortes supremas 
conseguem cumprir duas tarefas que lhe são assinaladas: dar homogeneidade ao 
direito e, ao mesmo tempo, lograr que ele evolua. Uniformidade e câmbio 
constituem conceitos em constante oposição. A uniformidade se quebra ao brindar-
se um novo alcance a determinado direito443. 
   

Oteíza reporta a um ensaio de Taruffo a destacar que a idealização das cortes supremas 

como capazes de dar resposta uniforme atende ao anseio por certeza e previsibilidade da 

aplicação do Direito e, ao mesmo tempo, consoa com a noção de igualdade frente à lei. Eis a 

imagem do ordenamento jurídico completo, coerente, congruente, uniforme, em que qualquer 

conflito encontra solução estável e unitária, o mito das cortes supremas, apostas no cume da 

estrutura judicial, como vértice de uma organização hierárquica e piramidal que, no entanto, 

enfrenta dificuldades para cumprir sua função de uniformizar entendimentos. Esta convicção 

– converge o autor com Taruffo – não subsiste como válida e deve ser substituída pela 

dinâmica do sistema jurídico a revelar inconsistências na legislação e na aplicação do 

direito444. 

Há um dilema entre estabilidade e transformação e, a esta tensão – assinala o autor – 

“se somam problemas de estrutura, independência e sobrecarga a emprestar complexidade à 

solução do caso” o que dá ensejo a seguinte pergunta: “Será que esta complexidade aconselha 

                                                
441 MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: sistematização, 
análise e interpretação do novo instituto processual. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 269. 
442 OTEIZA, Eduardo. Op. cit., p. 158 
443 Ibid., p. 158. 
444 Ibid. p. 159. 
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que se adote uma opção horizontal que renuncie a ideia hierárquica a entregar nas mãos das 

cortes supremas a possibilidade de por um final provisório às discussões?”445 

Há uma forte corrente no Brasil entendendo que, com a vinda do Código de Processo 

de 2015, instalou-se um sistema de precedentes, que vinculam formalmente conforme o rol do 

art. 927 do código processual e, concomitantemente a isso, o estabelecimento de Cortes de 

Vértices, ou seja, Tribunais Superiores com a função precípua de ditar o entendimento a 

respeito da matéria que lhes é afeta, com observância obrigatória a todos os tribunais 

nacionais, aos quais tocaria a tarefa de aplicar as decisões já adotadas. 

Nessa linha, Marinoni defende como inevitável a adoção de um sistema de precedentes 

constitucionais de natureza obrigatória. Assim,  
o sistema de precedentes, desnecessário quando o juiz apenas aplica a lei, é 
indispensável na jurisdição contemporânea, pois fundamental para outorgar 
segurança à parte e permitir ao advogado ter consciência de como os juízes estão 
preenchendo o conceito indeterminado e definindo a técnica processual adequada a 
certa situação concreta446.  
 

E prossegue: “A evolução da teoria da interpretação coloca nas mãos das Supremas 

Cortes a função de atribuir sentido ao direito (ou definir a interpretação adequada do texto 

legal), evidenciando a necessidade de a decisão da Corte ser legitimada por uma 

argumentação racional”447. 

De acordo com este entendimento “proclamar a interpretação mediante precedente e, 

assim garantir a unidade do direito, é a função da Corte Suprema” e “a corte de vértice, assim, 

só pode ser vista como Corte de Interpretação que, ao atribuir significado ao direito, por mera 

consequência garante a igualdade perante o direito”448. 

E, mais adiante: 
A função contemporânea das Cortes Supremas, que deixou de ser de correção para 
ser de atribuição de sentido e de desenvolvimento do Direito, faz surgir por mera 
consequência, precedentes que identificam o significado do direito para toda a 
sociedade, orientando as condutas das pessoas e as atividades dos empresários. Esses 
precedentes não podem ser negados como se fossem decisões que interessam apenas 
às partes449. 
 

Em outra obra, o autor discorre: 
A autoridade dos precedentes também guarda relação com o fato de uma Suprema 
Corte ter posição diferenciada no sistema jurídico, destinada à revelação do sentido 
do Direito. No sistema brasileiro o Superior Tribunal de Justiça é uma Corte de 
Vértice, nada existindo acima dela no que diz respeito ao direito federal. [...] 
Perceba-se: não é o caso de simplesmente dizer que os tribunais inferiores estão 

                                                
445 Ibid.  
446 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. São Paulo: Revista dos tribunais, 2015.  
447 Ibid. 
448 Ibid.  
449 Ibid. p. 358. 
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submetidos ao STJ, mas de perceber que os tribunais inferiores devem respeito ao 
direito delineado pela Corte que, no sistema judicial, exerce a função de vértice”450.  
 

Na mesma direção o posicionamento de Daniel Mitidiero: 
A solução que melhor atende à necessidade de economia processual e 
tempestividade da tutela jurisdicional, no entanto, é a que partilha a tutela dos 
direitos em dois níveis judiciários distintos, correspondentes às duas dimensões das 
tutelas dos direitos. O ideal é que apenas determinadas cortes sejam vocacionadas à 
prolação de uma decisão justa e que as outras cuidem tão somente da formação de 
precedentes. Assim, uma organização judiciária ideal parte do pressuposto da 
necessidade de uma cisão entre cortes para decisão justa e cortes para formação de 
precedentes – ou dito mais sintenticamente, entre Cortes de Justiça e Cortes de 
Precedentes”451.   
 

Assim, “as Cortes de Precedentes – também conhecidas como Cortes Supremas – 

visam a outorgar interpretação prospectiva e unidade do direito mediante a formação de 

precedentes”452. 

Para Zaneti Júnior, também, “a teoria dos precedentes é uma teoria para Cortes 

Supremas”, que se constituem em cortes de vértice e delas depende a uniformidade da 

interpretação do direito. Nessa linha, as Cortes Supremas “não são mais cortes de controle da 

exata observância da legislação, mas cortes de Interpretação que procuram fornecer uma 

uniforme interpretação do direito a ser aplicado pelos órgãos inferiores, pelo poder 

administrativo e pelos particulares nas relações privadas”453. 

Como anota Bueno, o tema dos precedentes “é um dos pontos mais sensíveis do CPC e 

que já vem merecendo e merecerá, anos a fio, análise profunda da doutrina e da própria 

jurisprudência”. Em outro trecho, acrescenta que nada que o código traz a respeito do assunto 

autoriza afirmativas “no sentido de que o direito brasileiro migra em direção ao common law 

ou algo do gênero454.   

Ora, não se pode falar em Corte de Interpretação, porque não há corte na interpretação. 

Não se fatia a interpretação para que um corpo de juízes estabeleça o sentido da norma 

aceitável e os demais juízes do Brasil apliquem a norma como se de subsunção se tratasse, 

como se os temas estabelecidos fossem bonecas babuscas aguardando o seu encaixe. Como já 

alinhavado, a interpretação compreende este movimento uno e trino em que integra 

compreensão, integração e aplicação, na percepção gadameriana. Aplicação não se constitui 

                                                
450 Id. O STJ enquanto corte de precedentes: recompreensão do sistema processual da corte suprema. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 154. 
451 MITIDIERO, Daniel. Precedentes: da persuasão à vinculação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 88. 
452 Ibid. p. 91. 
453 ZANETI JUNIOR, Hermes. O valor vinculante dos precedentes: teoria dos precedentes normativos 
formalmente vinculantes. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 290. 
454 BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 567-
568. 
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em ato isolado, mas ela integra o fenômeno interpretativo, de modo que precisamos 

considerar, com Friedrich Muller, que o comando da norma é influenciado por dados captados 

da situação fática a direcionar o texto normativo.  

De outro modo, o texto normativo é sensível à alteridade dos fatos, de maneira que 

inviável a interpretação estagnada e pronta para todo o sempre. A temporalidade e a faticidade 

são vetores variáveis que, mesmo por isso, a interpretação – e conseguintemente, a decisão – 

deve comportar ajustes. Isso não quer dizer que toda a decisão seja uma novidade. Por 

atendimento à coerência, no mais das vezes, a observância do precedente vai importar em 

uma decisão similar se assim o aspecto fático guardar similitude. Mas não se pode, de 

antemão, fechar a porta para que as razões acudidas pelas partes sejam interditadas de 

conhecimento e apreciação porque isso constitui a própria noção de julgar.   

Mais adiante, Marinoni, ao defender o respeito à hierárquica escreve que “formada 

uma cultura precedentalista nas Cortes Supremas, não haverá como deixar de seguir os 

precedentes”. E, então, define:  
o precedente apenas pode ser revogado pelo tribunal que o estabeleceu. O juiz 
inferior, submetido à força do precedente, obviamente não pode revogá-lo. A 
estabilidade inerente ao precedente apenas pode ser quebrada pelo tribunal que lhe 
deu origem. No Direito brasileiro, firmada uma cultura precedentalista, a revogação 
dos precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça 
caberá, respectivamente, a cada um destes tribunais455. 
  

Ao final, ajunta que os precedentes, tal como as leis devem ser racionalmente 

utilizados, de modo que nesta perspectiva é conhecida a técnica do distinguished.  

Oliveira faz igual ressalva de que: 
a superação do precedente é possível pela própria corte e pela corte superior, com a 
sua adaptação ou revogação (overruling). Enquanto a distinção (distinguishing) pode 
ser feita por qualquer juiz ou tribunal, a superação (overruling) do precedente apenas 
pode ser realizada pela corte que o criou ou por corte superior456. 
  

Eis aqui o busílis, vez que os autores que se alinham a este entendimento de cultura 

precedentalista sustentam que a superação só pode se dar pela Corte que firmou o precedente 

e não pelo juízo de primeiro grau. A superação pelo juízo de primeiro grau, muitas vezes só é 

possibilitada enquanto um adiantamento de uma posição já sinalizada pela Corte que 

estabeleceu o precedente457. O grande problema é que o estabelecimento de uma decisão 

precedente não pode significar a interdição da apreciação de razões porque isso importa no 

esvaziamento da própria função jurisdicional para a qual contribuíram todos os participantes 
                                                
455 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. São Paulo: Revista dos tribunais, 2015. 
456 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Precedentes no Direito Administrativo. São Paulo: Forense, 2018. 
457 É o que se denomina na doutrina estrangeira de antecipatory overruling, quando da não aplicação por órgãos 
inferiores do precedente ante a sinalização por decisões recentes da corte superior de que esta irá proceder à 
superação do precedente. 
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do processo democrático. Nesse sentido, a superação é um ato tão ínsito ao julgamento quanto 

a distinção. Por lógico que um juiz de primeiro grau quando procede à superação de um 

precedente advindo de uma corte hierarquicamente superior, a decisão tomada, de alteração 

de entendimento, não terá repercussão nos demais casos, senão aquele que está em exame em 

suas mãos. O raciocínio é o mesmo como se cuidasse de controle difuso de 

constitucionalidade, ou seja, a decisão queda restrita ao caso em exame. Assim, a superação 

do entendimento de molde a servir de nova orientação erga omnes precisa ser estabelecida por 

Corte de igual ou maior hierarquia daquela em que foi firmada a decisão precedente. 

É inviável pretender-se que, uma vez firmado o precedente por uma Corte Superior, 

este entendimento deva perdurar como ordem dirigida a todos os órgãos jurisdicionais sem 

que tenha por possível a brecha da superação. Uma vinculatividade dessa ordem operaria de 

tal forma que impediria a racionalização dos argumentos já adotados, a criação de novos 

inputs e insights, de novas perspectivas a ventilar um entendimento estabelecido. E, mais 

grave, atuando por seus filtros processuais e recursais, o sistema assim pautado erige uma 

série de embaraços a tornar invencível o caminho para que a matéria decidida possa receber 

nova oportunidade de enfrentamento. 

Streck refere que este posicionamento precedentalista, que, de certa forma, procede a 

uma commonlização do Direito, reúne autores como Marinoni, Mitidiero e Arenhart no 

entendimento comum de que “os juízes e tribunais interpretam para decidir, mas não existem 

para interpretar; a função de atribuição de sentido ao Direito ou da interpretação é reservada 

às Cortes Supremas”458. Dessarte, uma vez estabelecido o entendimento pelas Cortes 

Superiores, os juízes e tribunais se encontram obrigados pelo precedente. 

Nesse sentido, a prática jurídica se conformaria com a produção de teses pelas 

chamadas Cortes de Vértice e a aplicação vinculativa destes entendimentos estaria relegada 

aos demais órgãos jurisdicionais. Como aponta Luiz, para esta corrente, a vinculação dos 

pronunciamentos dos Tribunais Superiores inclusive independe da previsão do rol do art. 927 

do CPC uma vez que advém da distinção entre “Cortes de Justiça, responsáveis pela 

adjudicação das disputas intersubjetivas e as Cortes de Vértice que detêm função primordial 

em preservar a ordem jurídica”, garantindo a segurança jurídica por meio do estabelecimento 

de precedentes459. Como explicita Luiz, calcado nesta perspectiva do rol exemplificativo, 

Mitidieiro amplia o rol para abarcar também os recursos extraordinários e especiais não 
                                                
458 STRECK, Lênio Luiz. Op. cit., p. 14. 
459 LUIZ, Fernando Vieira. Por que tenho medo do “sistema de precedentes” do CPC/15: A aplicação do 
direito jurisprudencial à luz do law as integrity de Ronald Dworkin. 2018. 667 f. Tese (Doutorado em Direito). 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2018. 
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repetitivos, além dos embargos de divergência julgados pelas Cortes Superiores, dada a 

função preponderante das cortes de precedentes em fixar o sentido da legislação federal e do 

Direito constitucional460.  

Streck et al. se contrapõem à tese precedentalista de que o Brasil teria adotado um 

sistema de precedentes vinculantes assinalando que  
as teses abstratas e generalizantes do Direito brasileiro aproximam-se muito pouco 
do precedente, legítimo, do common law, ao trabalharem com a ideia de que a(s) 
Corte(s) “Suprema(s)” seria(m) responsável(is) por interpretar e, aos tribunais 
subsequentes — que, no common law, por sua vez, são responsáveis justamente por 
constituir o que vem a, posteriormente, ser o efeito vinculante na decisão pretérita — 
restaria apenas uma tarefa mecânica de “aplicação”461. 
 

Nessa linha, pelo princípio da motivação da decisão judicial, é importante que os 

julgamentos, todos, se revistam de razões suficientes e claras para dar uma solução jurídica 

adequada ao caso apresentado para resolução, divisando o fundamento jurídico que importou 

para o desate da questão. Mas tal preocupação se restringe a entregar a melhor resposta 

jurídica disponível que, como tal, vence em razões as demais alternativas possíveis. A 

explicitação de razões não sugere a formação de uma tese a constituir desde já um comando 

normativo. 

Mesmo porque, no reconhecimento do precedente,  
É o tribunal subsequente que, interpretando e aplicando, dispõe a delimitação da 
ratio decidendi do (que virá a ser o) precedente. A Corte responsável pela decisão 
(em tese) vinculante, em um sistema de precedentes legítimo, não tem essa visão 
prospectiva; no common law, expectativas são formadas não porque um juiz de 
Corte Suprema ou Superior faz uma tentativa explícita de criar um precedente, mas 
porque se espera para ver como os juízes subsequentes respondem e responderão à 
decisão do juiz responsável por aquela que formou o precedente462. 
 

Contrapondo-se a esta vinculatividade emprestada a toda a decisão emanada dos 

Tribunais Superiores, Luiz sustenta que tal leitura não se coaduna com o sistema híbrido de 

controle de constitucionalidade que vigora entre nós, pois importaria em igualar, em efeitos 

práticos e por via transversa, uma decisão tomada em controle difuso com aquela oriunda do 

controle concentrado que, sabidamente, observa procedimento mais restrito, mormente no que 

refere à legitimidade.  

Além do que, acrescenta, não merece guarida a teoria da transcendência dos motivos 

determinantes463, já rechaçada no curso do presente trabalho464.  E, por fim, conclui o autor, 

                                                
460 Ibid. 
461 STRECK, Lenio Luiz; RAATZ, Igor; MORBACH, Gilberto. Da complexidade à simplificação na 
identificação da ratio decidendi: será mesmo que estamos a falar de precedentes no Brasil? Revista Jurídica. 
Curitiba, v. 1, n. 54, p. 317-341, 2019. 
462 Ibid., p. 336. 
463 LUIZ, Fernando Vieira. Op. cit.  
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que essa divisão a entregar às Cortes de Vértice a fixação de teses enquanto que os Tribunais 

locais se ocupariam da justiça ao caso concreto não tem lugar no direito brasileiro, no qual os 

Tribunais Superiores funcionam como Cortes de revisão, a respaldar ou não a decisão 

proferida na Corte inferior. Ainda que existam limitações afetas aos recursos excepcionais, 

máxime no que refere ao direito probatório, não se há de negar que a atividade, por comando 

constitucional, se volta para a apreciação de um caso julgado, para o reexame de um dado e 

particular caso, com suas especificidades465. 

Concessa venia, nada obstante o esforço teórico empreendido pela corrente de autores 

precedentalistas, do esboço constitucional e dos dispositivos processuais em jogo, não se 

extrai a divisão pretendida pela referida linha interpretativa. Há um parâmetro textual – 

melhor dizendo, intertextual: constitucional e legal – que não pode ser desconsiderado e, 

demais disso, há uma prática jurídica informada pela tradição que nos lega uma forma de 

funcionamento. Salvo uma mudança de direção pelos meios democraticamente indicados, não 

se pode operar por interpretação inautêntica a alteração de um sistema legitimamente adotado. 

Nesse entendimento, Streck escreve que a pretendida mudança da forma de atuação dos 

tribunais superiores não pode se dar ao arrepio de nosso arranjo constitucional466. 

A observância do critério hierárquico – Corte de Vértice – pode ser ligada ao 

precedente como uma construção dogmática pretoriana467, forjada no seio das cortes 

superiores, como uma interpretação jurisprudencial autêntica, que se pretende sobrepor em 

validade ao próprio texto legal e suas possibilidades de sentido; logo, vinculante em sentido 

formal. 

Todavia, há nenhum ganho em se deslocar a atividade normativa do legislativo para o 

judiciário, com o mesmo intento. Ao reverso, há um déficit democrático. Uma decisão judicial 

deve ser forjada por argumentos de princípio, na esteira da lição dworkiniana. Então, aponta 

Streck, a força de um precedente não está na autoridade – da Corte da qual emanou – mas nos 

argumentos de princípio que o sustentam468.   

Oteíza sustenta a relevância das Cortes Supremas e seus precedentes como parte de um 

fenômeno plural na medida em que entram em contradição com os critérios mantidos por 

juízes inferiores, e estes, com suas decisões, desafiam os critérios defendidos pelas Cortes 

                                                                                                                                                   
464 Remeto o leitor ao Capítulo II deste estudo.  
465 Ibid. 
466 STRECK, Lenio Luiz. Precedentes Judiciais e Hermenêutica: o sentido da vinculação no CPC/2015. 
Slvador: JusPodvim, 2018.  p. 23. 
467 GASCÓN ABELLÁN, Marina. La técnica del precedente y la argumentación racional. Madrid: Tecnos, 
1993. p. 43. 
468 STRECK, Lenio Luiz. Op. cit., p.36 
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superiores469. Inescondível, aqui, a possibilidade do diálogo entre o precedente firmado e a 

questão fático-jurídica que se apresenta para resolução, tal como se defende no presente 

trabalho. 

O autor se apoia na lição de Taruffo a indicar que não procede uma concepção 

universalista do direito arrimada em uma estrutura burocrática e piramidal, na qual somente o 

vértice pode dar a resposta pretensamente correta, até porque, quanto mais alta a posição 

maior será o perigo de que os critérios se apresentem como meras abstrações. O problema 

vem, então, sublinhado: “esta forma de atuação subtrai a importância de uma justiça 

substancial fundada em uma perspectiva moderada e razoável, que enfatize a relevância de 

uma casuística particularista, sem pretensões de uma uniformidade rígida”470. 

A posição sustentada por Taruffo põe a lume a tensão entre o paradigma da 

universalização – que advoga a capacidade dos juízes de criar regras além dos fatos do caso – 

e o do particularismo – caracterizado pela singularidade dos fatos examinados em cada 

processo, cuja similitude com outras circunstâncias pode ser mais aparente que real471. Esta 

tensão – com as limitações da Corte Suprema de oferecer regras uniformes – vem agravada 

quando as Cortes examinam problemas difíceis com considerável grau de abstração.  

Restando inviável a tomada de decisões simplesmente vinculativas pelas Cortes 

Superiores, a solução encontrada pelo autor consiste em uma “abordagem sucessiva mediante 

aproximações a soluções originadas em um processo de deliberação que tem uma relação 

direta com a democracia como processo dialógico, fundado na tomada de decisões coletivas a 

partir de opções informadas”472. 

Com Oteíza, insta observar que a resposta se dá no contraponto das vantagens do uso 

de critérios gerais persuasivos, formadores de consenso, em detrimento de uma abordagem 

teórica que destaca o caráter de prática social que não prescinde de valorações contextuais, de 

modo que o emprego do precedente é erigido desde, como já frisado, “um diálogo substantivo 

que integra a deliberação democrática”. Convém, ainda, repisar um pensamento do autor:  
Ao dar soluções aos casos concretos os juízes com suas decisões tomam ou se 
opõem a critérios antes definidos. Por sua vez, as novas intervenções sobre assuntos 
similares aderem ou contestam estas posições dando vida a um sistema “quase 
normativo”. As decisões judiciais que são utilizadas como precedentes não são 
meras abstrações, já que surgem de conflitos. Se pronunciam sobre fenômenos 

                                                
469 OTEIZA, Eduardo. El uso del precedente em el diálogo entre cortes nacionales y transnacionales. In: 
BELTRÁN, Jordi Ferrer; ROJAS, Carmen Vasquez (coord). Debatiendo con Taruffo. Madrid: Marcial Pons, 
2016. p. 160. 
470 Ibid., p. 160. 
471 Ibid., p. 161. 
472 Ibid.  p. 161. 
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sociais cuja solução implica uma interpretação em torno da complexa conjunção de 
fatos e direitos473.  
 

Em igual sentido e entendimento, Streck assinala que  
uma das coisas que impede os tribunais estabeleçam precedentes (como respostas 
antes das perguntas e/ou imitação do pandectismo) no Brasil é o seu alheamento dos 
casos concretos, a resistência em analisar a prova e as minúcias de fato, que são os 
elementos definidores de um sistema de precedentes e sua insistência de que é 
possível resolver casos não partir de casos, mas de temas474. 
   

E volta, o autor, a uma questão fulcral  na esteira da doutrina de Gadamer e Dworkin a 

indicar que interpretação e aplicação não são coisas cindíveis, de maneira que tal dinâmica 

não pode operar na formação dos precedentes, como se as Cortes Supremas estabelecessem 

precedentes que seriam apenas aplicados pelos juízos inferiores. Se os juízes não podem se 

adonar do sentido da lei (ou do precedente) – convém lembrar o segundo Ângelo na metáfora 

referida no primeiro capítulo – de outro lado os juízes também não podem ser assujeitados 

pelo precedente: subjugados pelos sentidos já estacionados no comando precedente – como 

revela o primeiro Ângelo da mesma metáfora. Estamos caminhando do subjetivismo para o 

objetivismo, sem se distanciar da filosofia da consciência. Assim, irrecusável a lição de 

Gadamer de que “a hermenêutica se apoia na ideia de que a autoridade que se impõe no 

processo interpretativo é da tradição e não de quem realiza o ato interpretativo”475. 

 É bem de ver que o descabimento da ideia de Corte de Vértice não se dá em proteção 

e resguardo as garantias judiciais, como quis fazer ver Marinoni, ao descrever que a definição 

de temas e precedentes obrigatórios poderia causar embaraço na atividade judiciária. Antes 

disso, o atropelo é ao direito fundamental da parte, e não ao direito funcional do juiz.  

Marinoni, ao defender a obrigação do juiz em seguir o precedente, aponta o 

individualismo do juiz do civil law, como que se o seguimento ao precedente importasse em 

uma interferência sobre sua liberdade de julgar476. Mas o ponto não é uma defesa da 

prerrogativa judicial. Não se está defendendo o direito do juiz de julgar conforme seu 

entendimento, mesmo que contrário ao já pacificado pelas Cortes Superiores, mas, sim, e 

essencialmente, o direito da parte de ter suas razões apreciadas. O juiz deve apreciar as razões 

que lhe foram submetidas. Se a sua decisão se alinhar a uma decisão precedente, por lógico 

que a fundamentação vai se dar de modo mais resumido, facilitado. De outra banda, caso o 

juiz entenda que o caso merece uma superação do precedente estabelecido, invariavelmente 

                                                
473 OTEIZA, Eduardo. Op. cit., p. 159. 
474 STRECK, Lenio Luiz. Precedentes Judiciais e Hermenêutica: o sentido da vinculação no CPC/2015. 
Salvador: JusPodvim, 2018. p. 41. 
475 Ibid., p. 54. 
476 Marinoni, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. São Paulo: Revista dos tribunais, 2015. 
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maior será o ônus argumentativo capaz de vencer a presunção de que desfruta o precedente.  

Repiso, a defesa é pela inafastabilidade da jurisdição na amplitude que a constituição alberga. 

Evidentemente que o juiz não é um órgão isolado a fazer justiça, como se fosse uma carreira 

solo. Não. Por certo a atividade judicial se dá no seio e em uma estrutura na qual o juiz deve 

prestar contas, como já assinalado no primeiro capitulo, por se cuidar de uma atividade 

intersubjetiva. Mais que isso: uma atividade pública que constitui um dos poderes da 

república.  

Ferreira destaca a lição de Ingeborg Maus a salientar: 
o perigo de uma corte constitucional tornar-se o superego da sociedade e, dessa 
forma, substituir a soberania popular por uma soberania da elite judiciária. Isso 
porque, sob o pretexto de cumprir o seu mister de velar pela Constituição, a corte 
máxima pode portar-se “assumindo uma legitimidade autorreferencial, 
consubstanciada na atitude assumida pelo tribunal garantidor de sua própria história 
jurisprudencial”477.  
 

Na sequência, o autor, seguindo orientação habermasiana, refere que: 
garantidos os pressupostos para um procedimento democrático, portanto, inclusivo, 
a ação voltada para a formação de consensos seria predominante. Nesse sentido, 
anseios sociais que visem alterar a ordem posta serão sempre possíveis e fomentarão 
a reformulação constante dos consensos dominantes, permitindo, assim, a alteração 
do mundo vivido sem a necessidade de uma revolução, uma vez que o procedimento 
seria capaz de incorporar novas demandas, criar soluções e modificar o mundo que 
nos cerca478. 
 

Também Motta refere ao princípio do autogoverno que, ensina Dworkin, decorre do 

princípio da responsabilidade pessoal, aponta que os arranjos políticos devem respeitar a 

responsabilidade pessoal dos indivíduos. Desta forma, “minha dignidade fica comprometida 

quando me submeto à autoridade dos outros, sem ter participado de suas decisões, mas não há 

dano à minha dignidade quando, por outro lado, eu participo, como parceiro igual, na 

construção das mesmas decisões”479. 

Nesse desiderato, o autor refere que a resposta correta ostenta uma dupla dimensão: 

deve cumprir a integridade - segudo Dworkin - e atender ao procedimento – segundo 

Habermas:  
Uma decisão jurídica e democraticamente correta deve ter sua legitimidade 
confirmada de dois modos: por um lado deve ser produto de um procedimento 
constitucionalmente adequado, por meio da qual se garanta aos interessados aquilo 
que Dworkin chama de participação moral; por outro, a decisão deve estar 
fundamentada numa interpretação que dirigida à integridade honre a 
responsabilidade como virtude480.  

                                                
477 FERREIRA, Rafael Alem Melo. O projeto inacabado de uma teoria da decisão judicial: de Habermas a 
Streck, na luta por decisões democráticas. 2018. 273 f. Tese (Doutorado em doutorado). Universidade Estácio de 
Sá, Rio de Janeiro, 2018. 
478 Ibid.  
479 MOTTA, Francisco José Borges. Ronald Dworkin e a decisão jurídica. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 76. 
480 Ibid., p.18. 
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O que se quer ressaltar aqui é que as diferenças devem ser solvidas ou acomodadas 

consoante a participação democrática, seja pelo procedimento legislativo, seja pelo 

procedimento judiciário – logicamente, este com âmbito muito mais restrito –, mas sempre 

contando com a interferência daqueles atingidos pela decisão, em construção dialógica e não 

em solução entregue a corte de notáveis. 

Nessa trilha, prossegue Ferreira “o Direito será responsabilizado pela mediação entre 

sistema e mundo da vida, ‘em que o processo decisório é constituído a partir do exercício da 

autonomia pública e, como resultado, não restringe a autonomia privada, uma vez que 

reconhece as diferenças publicamente tematizadas’”481. Com isso busca-se a “melhor forma 

de interpretar ou decidir acerca da adequação de uma norma jurídica, pois uma das correções 

pretendidas pela adoção do novo paradigma do Direito é insurgir-se ‘contra a compreensão do 

Direito limitado à cultura dos especialistas’”482. Assim, “o processo democrático que viabiliza 

a formação de um sistema jurídico legítimo não se harmoniza com uma postura encriptada por 

parte dos operadores jurídicos. A atuação perante o novo paradigma impõe a inclusão do 

outro, fazendo com que as decisões sejam sensíveis às discussões empreendidas nos espaços 

públicos de tematização dos direitos”483. 

 Dessarte, em um esforço havido para a melhor leitura aproximativa da crítica 

hermenêutica do Direito, de Streck, com a teoria procedimentalista de Habermas, diante da 

problemática brasileira, o autor sublinha:  
o ponto de conexão por sua própria importância a achegar as teorias, qual seja, a 
necessidade da consideração do mundo vivido, do momento da aplicação e das suas 
contingências, da participação dos possíveis atingidos – no âmbito da pesquisa 
invariavelmente atingidos –  no processo decisório democrático e jurídico484. 
 

O estabelecimento de Cortes de Interpretação apresenta um déficit democrático de 

dupla facie porque não só os atingidos pela decisão não integram o processo decisório, mas 

por cometer a decisão a especialistas, ao formatar uma plêiade de magistrados aptos a decidir 

as questões jurídicas de antemão. Prescinde-se de dados fáticos que o caso apresenta, sempre 

e sempre novos, porque irrepetíveis. Repisando um argumento já desnudado: sem qualquer 

autorização constitucional para tanto. O reforço irrestrito à hierarquia conduz também a uma 

sobrelevação do sujeito interpretante, como discorre González: 
a concreção interpretativa surge a partir da existência material de lugares de 
indeterminação, que operam funcionalmente como ‘interruptores’ da cooperação 

                                                
481 FERREIRA, Rafael Alem Mello. Op. cit.  
482 Ibid.  
483 Ibid.  
484 Ibid.  
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interpretativa, e porque para tal cooperação deve existir certo e equilíbrio entre o 
texto e o leitor, que não se dá quando uma posição de máxima hierarquia de 
relevância interpretativa corresponde, mesmo que idealmente, a qualquer deles 
exclusivamente (super-leitor ou supertexto), as manobras interpretativas que com 
estes modelos se podem realizar careceriam de entidade bastante como para 
constituir um verdadeiro processo e, em consequência, para permitir formular desde 
elas o estatuto processual da comunidade jurídico-dogmática em seu momento 
interpretativo485 (tradução livre).  
 

Acentuam Viana e Nunes que: 
a crença nas defendidas Cortes Supremas como a do grande garante de um suposto 
receptáculo da resposta vinculante a ser seguida e de seu inerente acerto (que a 
proposta induz e absorve como premissa)486 nos cria um modelo ultraestatalista que 
se autolegitima e esvazia o papel da cidadania, o que não se pode aceitar num Estado 
Democrático de Direito”487.  

 

Consoante a lição de Barreto a cultura jurídica contemporânea foi caracterizada por 

uma visão de mundo fulcrada na ordem e na estabilidade, contudo, tal alheamento em relação 

ao mundo real e sua falta de comunicação com os outros dados da sociedade e da economia 

fez ruir o sistema operando “a passagem da regulamentação para a regulação e do governo 

para a governança”488. Desse modo, pontua, o mito do direito como sistema dotado de 

completude precisou do socorro de um apoio extrínseco de legitimação, encontrando nos 

direitos humanos uma categoria apta a alavancar a superação dos problemas havidos no seio 

dessa sociedade contemporânea. O autor discorre que os direitos humanos cumprem seu papel 

por estarem em conflito potencial com os estatutos legais, impelindo o corpo social ao ideário 

de igualdade que, por não ser natural, deve ser conquistado. Nessa linha, os direitos humanos 

não podem ser capturados e categorizados em escaninhos, como figuras estanques, porque 

cumprem a função de resistência a revisar continuamente o texto da lei na abordagem do 

ordenamento respectivo. 

                                                
485 GONZÁLEZ, José Calvo. Comunidade Jurídica y Experiência Interpretativa: um modelo de juego 
intertextual para el Derecho. Barcelona: Ariel, 1992. p. 61. 
486 Aqui convém lembrar o fator “Julia Roberts” reportado pelo autor e por Lenio Streck (conjur, “O fator Julia 
Roberts ou quando o Supremo Tribunal erra”), consistente na passagem de um filme no qual a atriz representa 
uma estudante de Direito que, frente a um precedente oriundo da Suprema Corte norte americana invocado pelo 
professor, argumenta: “A Suprema Corte está errada”. Em igual linha de sentido, Maurício Ramires também  
remete ao caso Lawrence no qual o juiz Antony Kennedy sobre outro precedente escreveu: “Bowers não estava 
correto quando foi decidido, e não está correto hoje, e está destarte revogado”. (in Crítica  a Aplicacáo de 
Precedentes no Direito Brasileiro, p. 109). Ainda, insta recobrar a fala do Ministro Marco Aurélio de Mello, do 
Supremo Tribunal Federal brasileiro, em rede nacional de televisão: “Eu não tenho compromisso com meus 
erros”. Ao que se pode ajuntar, em um instinto evolutivo, “que se dirá com o erro dos outros”.  
487 VIANA, Antônio Aurélio de Souza; NUNES, Dierle. Precedentes: uma mutação do ônus argumentativo. Ri 
de Janeiro: Forense, 2018. p. 248. 
488 BARRETO, Vicente Paula. O Fetiche dos Direitos Humanos e Outros temas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2010. 
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Como se verifica, a possibilidade de revisão de um posicionamento legal ou 

jurisdicional é medida que consoa com a integridade do sistema de justiça. 

 

4.5 O ARTIGO 927 DO CPC E A RESPECTIVA VINCULATIVIDADE FORMAL 
 

4.5.1 Introito 

 

 Um precedente pode ser reconhecido de ofício ou levantado pelas partes. Quando uma 

parte invoca um precedente, para que este movimento gere o dever jurisdicional do 

enfrentamento, imperativo que ela o faça de modo suficiente ao reconhecimento do 

argumento como tal. Não basta a mera alusão a um dizer ementário, sem ingressar no caso 

resolvido para dele extrair os fundamentos determinantes da decisão. Não basta a mera 

referência a uma ementa, mesmo que seja uma coleção delas. Inafastável que o exame desça 

ao caso concreto e a solução jurídica empregada, com investigação do relatório – que, mesmo 

por isso, ganhou uma nuance integrativa com o novo código – da fundamentação e, 

mormente, por fim, da conclusão dispositiva, para se extratar do todo que se reveste o 

julgamento, qual a orientação jurídica que poderá normar a situação jurídica ora submetida a 

juízo. 

 Um precedente pode ser assim invocado pela parte, é um ônus argumentativo seu que, 

como todo ônus, precisa ser cumprido para constituir a obrigação da contraparte (no caso, a 

obrigação judicial de motivação dos atos decisórios). 

 Na enorme plêiade de decisões proferidas diuturnamente no nosso país, inviável 

obrigar os integrantes da atividade jurisdicional a reunir em conhecimento todos os 

julgamentos emanados do nosso sistema de justiça. Assim, o dever do enfrentamento do 

precedente, de regra, perpassa pela invocação do argumento pelo interessado. Neste caso, o 

precedente não mais é do que um argumento que o julgador deve considerar na hipótese de se 

mostrar como determinante do resultado do julgado. Lembremos a disposição do art. 489 do 

CPC de que um argumento deve ser enfrentado quando por si só for suficiente para embaraçar 

a conclusão a que chegou o julgador. Ou pelo raciocínio anverso, o julgador tem a obrigação 

de responder a um argumento que se mostre capaz de infirmar a decisão à que chegou, sob 

pena de que seu ato seja acoimado de nulidade. 

 A força de um precedente reside aí, como um argumento que não pode ser ladeado se 

for suficiente para criar empeço ao raciocínio empreendido. Agora, um argumento de 

doutrina, um artigo ou uma ilação fática podem deter igual propriedade: se o argumento se 
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constituir em pedra de empeço – ou de toque, caso encampado – resulta imprescindível que 

seja objeto de análise pelo julgador. Isso decorre da previsão constante do art. 489, V e do 

dever de coerência e integridade disposto no código de processo civil. 

Neste primeiro apanhado destacou-se o precedente cujo enfrentamento depende do 

contributo da parte.  

Coisa distinta é o provimento de enfrentamento obrigatório que precisa ser 

considerado pelo juízo independentemente da arguição pela parte. Disso é que trata o art. 927 

do CPC.  

 

4.5.2 A abordagem das resoluções judiciais previstas no art. 927 do CPC e a 

vinculatividade formal 

 

 Câmara deslocou o debate atinente participação no precedente para momento anterior, 

jungido à formação do precedente. Em sua obra sobre os precedentes, há um cuidado e 

reforço na participação dos envolvidos, dos interessados e dos afetados pelas decisões de que 

trata o art. 927 do CPC. Também a observância de mecanismos voltados a uma ampliação da 

base democrática, seja por meio de audiências públicas, participação do Ministério Público, 

quorum majorado ou intervenção de amicus curiae, tudo isso na persecução de uma decisão 

mais democrática, arejada e fundamentada, justamente pelo caráter vinculante da qual se 

reveste489. 

Não obstante o esforço do doutrinador em gizar a importância da participação dos 

envolvidos e da comunidade no processo de formação, concessa venia, tal enfoque se faz 

insuficiente para dar conta do reclame democrático nos moldes constitucionais. É preciso 

garantir não só a feitura do programa textual (texto do precedente), mas também sua 

compreensão frente ao caso concreto que se apresenta e sua aplicação. Caso contráriom 

poderíamos recair em uma democracia de arranque.  

 Em outro escrito Câmara, ao tratar do dispositivo em comento, ressalta que o art. 927 

do CPC impõe ao julgador a obrigação de levar em consideração os pronunciamentos ou 

enunciados sumulares indicados em seus incisos, mas que daí não resulta qualquer eficácia 

vinculante490.     

                                                
489 CÂMARA, Alexandre. Levando os padrões decisórios a sério: formação e aplicação de precedentes e 
enunciados de súmula. São Paulo: Atlas, 2018. 
490 Id. O processo civil brasileiro. São Paulo: Atlas, 2017. p.440.  
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Em igual sentido, Streck assinala que a palavra que consta do art. 927 do CPC é 

observarão e não vinculação: há menção a súmulas vinculantes e não precedentes 

vinculantes491.  

Do conjunto da obra, o que se extrai é que o precedente não pode ser vinculante, sem 

chance da superação no exame do caso concreto. Nesse sentido, o overruling, como 

possibilidade, é imanente ao ato de julgar. 

Os institutos a que refere o art. 927 do CPC já foram enfrentados no capítulo anterior, 

cumprindo, agora, verificar como se dá a vinculatividade de cada qual no pretenso sistema de 

precedentes. 

 As decisões do STF em controle concentrado não tratam de decisão precedente, 

suscetível de exame detido da fundamentação em seu contexto decisório para se buscar a ratio 

decidendi, mas de simples observância da coisa julgada. Por se cuidar de processo objetivo, a 

coisa julgada, que advém do comando ditado na parte dispositiva, alcança a todos pela própria 

natureza da decisão. 

Como coisa julgada erga omnes por lógico e natural que deve ser observado por todos. 

Concessa venia, ao intento de organizar um sistema não ajuda a reunião de mecanismos de 

modo de funcionamento tão diversos. 

Repiso: há de se distinguir a obrigatoriedade advinda da coisa julgada – restrita ao 

dispositivo nos claros termos do art. 504 – daquela advinda do precedente – do extrato da 

fundamentação que deflui do contexto do julgado – cuja coerência do sistema determina o seu 

seguimento ou, ao mínimo, a sua consideração. 

Câmara ressalta que “quando se cogita da eficácia de um pronunciamento judicial 

como precedente não é para seu dispositivo que se deve olhar, mas para a fundamentação”, 

ajuntando que “isto reafirma algo que vem sendo dito ao longo deste estudo: o precedente é 

um principium argumentativo”492. 

Um precedente é razão, argumento, diálogo. Não é silêncio e lei para todo o sempre, 

como intenta a coisa julgada. Um precedente aspira à segurança, tal qual a coisa julgada. 

Todavia, a decisão transitada em julgado busca a serenidade de uma coisa decidida, resolvida 

entre as partes – e em benefício de terceiros, nos termos do art. 506 do CPC – para, nesta 

estabilização, receber o verniz da coisa julgada - na expressão de Marinoni - e encontrar a paz 

(pacificação social). O direito como uma marcha e a coisa julgada é seu passo definitivo. 
                                                
491 STRECK, Lenio Luiz. Precedentes judiciais e hermenêutica: o sentido da vinculação no CPC/2015. 
Salvador: JusPodvim, 2018. p. 81. 
492 CÂMARA, Alexandre. Levando os padrões decisórios a sério: formação e aplicação de precedentes e 
enunciados de súmula. São Paulo: Atlas, 2018. 
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Renovo a entoação de González, o silêncio da coisa julgada, que não comporta mais 

discussão: um silêncio de catacumba, na qual o decidido invade o futuro e impede novo 

apanhamento do caso julgado. 

O precedente busca a segurança de uma questão resolvida, de um ponto fático-jurídico 

já enfrentado e solucionado, mas que não é coberto por uma decisão válida para todo o 

sempre, ao reverso, está comumente aberta ao diálogo – precedente deve ser lido como um 

texto, e todo texto é um convite aberto ao diálogo, na lição gadameriana –, exposta à crítica, 

ao embate havido no intertexto e ao vento benfazejo da temporalidade, porque tem de 

subsistir pela força de seus argumentos a vindicar a posição de uma tradição autêntica.  

Enquanto a coisa passada em julgado repousa na autoridade (formal, argumento da 

autoridade, em que prevalece a força da autoridade), o precedente reside no argumento 

(substancial, autoridade do argumento, em que prevalece a força do argumento). Por isso, 

enquanto a coisa julgada constitui um entendimento definitivo, o precedente consiste em um 

entendimento provisório. Deve-se lembrar que não há mal na autoridade, pois a autoridade é a 

razão de hoje, ela fez por merecer sua posição. Há uma presunção de acerto na posição da 

autoridade, mas esta posição pode ser superada, vencida. Na coisa julgada, por uma 

convenção formal – para que o direito não (se) eternize (em) os conflitos – a autoridade deve 

ser acatada salvo nos estreitíssimos casos em que a legislação comporta reexame493. O 

conteúdo da coisa julgada, na dicção de Carnelutti, expressa “o valor imperativo do juízo, que 

equipara o juízo do juiz ao do legislador, razão por que a res iudicata equivale a uma lex 

specialis”494.  

No precedente, há uma presunção de acerto – podemos ver como uma autoridade 

provisória – todavia esta presunção pode ser derruída sem constrangimento quando 

confrontada e ultrapassada por melhores razões.  Vale-se mais uma vez da lição gadameriana 

de que a manutenção da tradição é um ato de liberdade tão quanto a sua superação.      

Precedente é um critério provisório de decisão, é um estágio de conclusão que dialoga 

com o novo contexto fático-jurídico que se apresenta como problema – para o qual o 

precedente é apontado como resposta – de maneira que deverá ser revisitado – para ser 

alterado, mantido ou esquivado – pelos interlocutores do processo em vias de decisão. A sua 

consideração vai reclamar maior ou menor ônus argumentativo conforme for superado ou 

mantido, respectivamente.    

                                                
493 Quer por força da rescisória, quer pela relativização da coisa julgada. 
494 CARNELUTTI, Francesco. Lições sobre o processo penal. Campinas: Bookseller, 2004. v. 1. p. 149. 
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  Precedente, de certo modo funciona como a noção dworkiniana recolhida por Guest  

sobre o que é um paradigma: um consenso, um patamar estável de visões coincidentes a 

informar o que é o direito: “paradigmas ancoram interpretações”495.   

Como já traçou linha divisória, para Maurício Ramires: “uma coisa é a eficácia 

vinculante de uma decisão judicial em relação ao caso decidido (a coisa julgada), e outra é a 

autoridade que o critério de decisão nela adotado pode estender sobre juízes futuros, que 

sejam chamados a decidir casos semelhantes”496. E arremata: não seguir um precedente não é 

o mesmo que descumprir uma decisão. É o seu contrário: seguir o precedente é uma decisão 

judicial, uma atribuição de sentido; não é uma mera imitação nem uma obediência cega497.  

Dessarte, os fundamentos da decisão detêm força determinante nos precedentes, não 

na coisa julgada. 

Importa gizar aqui também que não assiste razão a Marinoni ao sustentar que aqui se 

trata de coisa julgada em relação a terceiro, porque como já assentado, com fulcro no art. 504 

do CPC, apenas o que faz coisa julgada é o dispositivo e não a fundamentação. Como já 

enfrentado no capítulo anterior, não se acolheu na orientação doutrinária e pretoriana a tese da 

transcendência dos motivos dominantes. 

Nessa linha, a vinculação advinda das decisões do controle concentrado está afeta não 

aos precedentes, mas, sim, à coisa julgada. 

No que refere as súmulas, tem-se a extração de um ponto comum de uma cadeia de 

julgamentos convergentes de maneira a servir de orientação para futuras decisões; como já 

frisado, há a condensação de um entendimento em conformidade com a orientação 

jurisprudencial dominante. O problema é que, nesta condensação, há inegável simplificação 

do caso com a sumarização de uma regra desconexa dos fatos que a geraram. Ou na dicção de 

Streck e Abboud: “O precedente não cabe na súmula”498. É preciso descer aos julgados 

convergentes que deram origem ao entendimento sumular para que se possa contextualizar a 

orientação de modo mais preciso e abrangente. 

Traz-se, neste passo, o exemplo já abordado das súmulas vinculantes por se cuidar de 

caso bem elucidativo, porque, em tese, nada há de mais vinculante como argumentação – 

salvo coisa julgada que, como visto, é outra coisa – do que a súmula vinculante. 

                                                
495 GUEST, Stephen. Ronald Dworkin. Rio de Janeiro: Campus Jurídico, 2010. p. 204. 
496 RAMIRES, Maurício. Crítica à aplicação de precedentes no direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2010. p. 81. 
497 RAMIRES, Maurício. Crítica à aplicação de precedentes no direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2010. p. 81. 
498 STRECK, Lenio Luiz; ABBOUD, Georges. O que é isso – o precedente judicial e as súmulas vinculantes? 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. 
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Suponhamos uma súmula deste naipe atropele um direito fundamental. Diante deste 

quadro, deve o juiz impingir roboticamente um comando sabidamente ilegítimo? A esta 

pergunta, Streck e Abboud acenam negativamente, argumentando que o juiz pode se valer da 

jurisdição constitucional para apartar o texto sumular tido por iníquo.   

Se eu posso deixar de aplicar uma lei porque ela confronta um direito constitucional, 

por que razão eu não poderia deixar de aplicar uma súmula pelo mesmo motivo? E, um 

precedente, mais uma vez, pelo mesmo motivo? Ou, no caso do precedente, por outro motivo 

razoável499. A presunção de validez de um precedente pode ser destruída pela argumentação 

suficiente e razoável. O overruling, como possibilidade, é da essência do julgamento.  

Os autores assinalam que não se pode acreditar que a súmula vinculante  
uma vez editada, resolveria diversos casos idênticos, mediante um simples 
silogismo, invocando a favor da utilização da súmula sempre a necessidade de tratar 
de maneira igualitária os jurisdicionados, ou seja, de que a súmula vinculante é um 
instrumento que privilegia a isonomia, ignorando que “o caso concreto, com as suas 
circunstâncias particulares e com a individualizada perspectivação histórico-social 
que impõe, exige uma autônoma ponderação também concreta que os critérios 
normativos invocados – os princípios, os institutos dogmáticos, as normas – só 
podem fundamentar pela mediação de um específico enriquecimento normativo”500. 
    

Importa, pois, considerar que súmulas não são decisões precedentes porque não são 

decisões jurisdicionais oriundas de um fato-jurídico resolvido, mas decorrem de um 

procedimento administrativo que busca resumir um entendimento jurisprudencial 

sedimentado. Nessa linha, sua compreensão vem enriquecida com a consideração dos casos 

julgados que a (con)formaram. De outro lado, importa também considerar que, como todo 

enunciado, a súmula comporta interpretação de maneira que seja possível a superação – 

mesmo em se cuidando de súmula que observou o procedimento constitucional afeto a 

provimento vinculante – como também possível o controle difuso de constitucionalidade. Dito 

de outro modo, “a súmula somente tem sentido na democracia se for entendida como um texto 

que pretende estabilizar determinadas expectativas”501. 

Como fecho no tópico atinente às súmulas, insta repisar que se deve proceder a melhor 

leitura possível do instituto de forma a acentuar a funcionalidade no contexto de um desenho 

constitucional que estrutura um sistema e que resguarda princípios conviventes. O artigo 926, 

§ 2º do CPC estabelece que os fatos devem ser considerados na formatação das súmulas. E o 

                                                
499 Importa lembrar com Streck que “todo juiz é um garante de direitos fundamentais”, (STRECK, Lênio Luiz. 
Precedentes Judiciais e Hermenêutica: o sentido da vinculação no CPC/2015. Salvador: JusPodvim, 2018. p. 
69. 
500 STRECK; Lenio Luiz; ABBOUD, Georges. O que é isso – o precedente judicial e as súmulas vinculantes? 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. p. 55. 
501 STRECK; Lenio Luiz. A concretização de direitos e a validade da tese da continuição dirigentes em países de 
modernidade tardia. In: STRECK, Lenio Luiz. Diálogos Constitucionais. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 196. 



181 
 

 

art. 489, § 1º, V determina que a argumentação sumular está jungida à identificação dos 

respectivos fundamentos determinantes.  

Passando ao incidente de assunção de competência, trata-se de simples mecanismo de 

deslocamento de competência, emprestando maior argumentação em julgamento colegiado de 

maior amplitude. Duas ressalvas são necessárias. Em um primeiro ponto, o art. 947, § 4º 

refere instituto voltado à prevenção de divergência no que anda de todo mal porque a 

finalidade deve estar dirigida a ampliar e canalizar o debate e não de cerceá-lo. Não se pode 

buscar o melhor entendimento de um dado problema jurídico pelo caminho da prevenção da 

discussão, vedando a construção compartilhada de argumentos, de relatos e de enfrentamentos 

de casos. Luiz discorre que o antigo incidente de uniformização de jurisprudência vinha em 

melhor redação porque sua admissão estava atrelada à existência de divergência 

jurisprudencial502. O segundo ponto diz respeito à vinculação prevista expressamente no art. 

947, § 3º do CPC nos seguintes termos “o acórdão proferido em assunção de competência 

vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese”. Ora, na 

linha defendida no presente trabalho, ainda que a revisão de tese reclame a via própria do 

órgão que a estabeleceu, a superação do decido para a resolução do caso concreto é sempre 

possível como via atrelada ao próprio ato de decidir e à atividade compartilhada em que se 

convola o processo. Então, faz-se o contraponto de que o contraditório ampliado exigido no 

julgamento que fixa um entendimento não pode impedir a superação no subsequente, apenas 

aumenta o ônus argumentativo para tanto.  

No que tange ao incidente de resolução de demandas repetitivas na estrita análise aqui 

tecida, apenas se tem em mira a repercussão de tais decisões enquanto precedentes ou qual o 

efeito vinculativo que se pode a elas atrelar, sem se ingressar detidamente no histórico, 

conceito ou procedimento, já aludidos, com brevidade, no segundo capítulo. 

Buscando redimensionar o conceito de precedente para sintonizá-lo com o tratamento 

dispensado pelo Código de Processo Civil ao Direito pretoriano, Mendes relaciona os novos 

mecanismos processuais – como aqueles voltados ao controle concentrado de 

constitucionalidade, os recursos repetitivos e os incidentes de resolução de demandas 

repetitivas e de assunção de competência – incluindo-os na nova percepção, de um precedente 

“formado não a partir da extração das razões predominantes da decisão proferida em um caso 

concreto, mas mediante uma técnica concentrada e direta de resolução de questão comum de 

                                                
502 LUIZ, Fernando Vieira. Por que tenho medo do “sistema de precedentes” do CPC/15: A aplicação do 
direito jurisprudencial à luz do law as integrity de Ronald Dworkin. 2018. 667 f. Tese (Doutorado em Direito). 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2018. 
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direito extraída de processos paralelos que se encontram em tramitação”, acrescentando que 

“os aspectos fáticos subjacentes a estes casos concretos fornecerão o substrato necessário para 

a análise e formulação da tese jurídica pertinente”503. Aponta, assim, “coincidência entre a 

metodologia e técnicas pertinentes à tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas e o precedente, pois nos casos futuros poderá ocorrer identidade, similitude, 

distinção ou necessidade de superação”504.  

Refere o autor que a aplicação da tese fixada ao caso concreto compete ao juízo 

natural dos processos pendentes e, no concernente ao efeito vinculativo, destaca que “não 

haverá enquadramento e, portanto, efeito vinculativo, se o tribunal que julgar a questão, no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, não houver enfrentado e se pronunciado 

sobre fundamento existente no caso concreto”. Assim sendo, “o magistrado poderá se afastar 

da tese fixada se adotar fundamento não analisado no incidente. Na hipótese, o efeito será 

meramente persuasivo”505. 

Sofia Temer discorre que a decisão decorrente do IRDR foi pensada para servir como 

precedente, para que em uma sede qualificada pela participação democrática “seja proferida 

uma decisão cujo objetivo será servir de padrão para todos os casos pendentes e futuros que 

tratem da questão analisada”506 

Nesse intento, importa que, na formação da decisão orientadora, o procedimento 

comporte fundamentação hábil a fornecer um julgamento que integre as razões reunidas em 

discussão para deliberação dos casos repetitivos, como anota Nunes507; e, que, como toda a 

abordagem de um precedente, a decisão seja tomada como um evento cuja interpretação se faz 

necessária, mesmo porque a solução do caso concreto deve receber o influxo da facticidade.    

Importa considerar que o estabelecimento da decisão não se dê de modo contrafático, 

mas calcado em premissas fático-jurídicas e que se oportunize a participação dos envolvidos 

na formação da decisão ou na aplicação da tese a seu caso. Em um passo subsequente, que 

também se possa conceder aos afetados pela decisão a possibilidade de dialogar quanto ao 

cabimento da tese no caso em apreço, sua extensão, conferindo oportunidade de terem suas 

razões consideradas pelo órgão judiciário, no debate em que se constrói o processo 

                                                
503 MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro. Incidente de resolução de demandas repetitivas: sistematização, 
análise e interpretação do novo instituto processual. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 259. 
504 Ibid.  
505 Ibid., p. 269. 
506 TEMER, Sofia. Incidente de resolução de demandas repetitivas. 2 ed. Salvador: Juspodivm, 2017. 
507 VIANA, Antônio Aurélio de Souza; NUNES, Dierle. Precedentes: a mutação do ônus argumentativo. Rio de 
Janeiro: Forense, 2018. p. 284. 
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democrático. As razões fáticas importam, mesmo na extração do entendimento da tese 

sufragada, na apuração dos fundamentos reunidos para embasar a orientação pretoriana.  

De outro norte, insta notar que o resultado do procedimento afeto ao IRDR não se 

cuida de coisa julgada em benefício de terceiro, na esteira do que defende Marinoni em sua 

inovadora percepção do instituto508. No caso brasileiro, a coisa julgada está adstrita a uma 

dada relação jurídica já enfrentada por uma resolução judicial, de modo que o sistema, tal 

como posto, não comporta a assertiva atinente à preclusão sobre questão com a mesma força 

advinda da coisa julgada. Ainda, é preciso considerar que coisa julgada está adstrita ao 

pedido, devido ao princípio da congruência; logo, refere-se à parte dispositiva da sentença na 

forma e nos limites do art. 504 do CPC. Desse modo, melhor tratar o provimento advindo do 

incidente em testilha como um argumento na decisão; logo integrando a fundamentação do 

julgado. 

No que toca aos recursos extraordinário e especial repetitivos, importa notar que os 

recursos repetitivos não constituem novidade, pois já vinham tratados no código anterior. 

Cuida-se do recurso extraordinário – voltado contra decisão que afronte a Constituição – e do 

recurso especial – voltado contra decisão que contrarie lei federal –, para os quais estão 

previstos, constitucionalmente, requisitos de admissibilidade próprios. Nesses recursos, são 

considerados os fatos, mas não há reconsideração da decisão sobre os fatos, de modo que 

remanesce aquele delineamento fático procedido pelo tribunal inferior. 

Nos recursos extraordinários, a repercussão geral (art. 102, § 3º, da CRFB, e Lei n. 

11.418/2006), considerada requisito de admissibilidade recursal, confere ao recurso certo 

caráter objetivo que não mais se limita aos interesses das partes. 

O inciso III do art. 927 do CPC refere aos julgamentos destes recursos quando 

empreendidos em caráter repetitivo, ou seja, desde o procedimento no qual os casos são 

agrupados para decisão única, melhor dizendo, amplia-se a base de discussão e participação, 

com o enfrentamento do caso paradigma e a suspensão dos demais processos. Esta decisão, 

que resolverá os casos afetados, também servirá de norte para a solução de casos futuros. 

Assim, como já alinhavado, o art. 1.038 do CPC faculta ao relator, na apreciação dos 

recursos especial e extraordinário repetitivos, considerar a manifestação de pessoas, órgãos ou 

entidades com interesse na controvérsia, em razão da relevância da matéria; designar 

audiência pública para ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na 

                                                
508 MARINONI, Luiz Guilherme. Coisa julgada sobre questão em favor de terceiros e precedentes obrigatórios. 
Revista eletrônica de Direito Processual, Rio de Janeiro, v. 19, n. 3, p. 501-522, set./dez.2018 Disponível em 
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/view/39180/27458 Acesso em 20 jan. 2019. 
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matéria; requisitar informações aos tribunais inferiores a respeito da controvérsia; e colher a 

manifestação do Ministério Público. 

No que refere à resolução da questão de direito comum, a fórmula se aproxima de uma 

tutela coletiva de proteção a direitos individuais homogêneos. Na sequência, ou seja, na 

interferência que esta decisão apresenta em relação aos casos vindouros, tem-se uma 

apreciação de cada caso individualmente instruída pela decisão oriunda do recurso repetitivo.  

O problema é verificar o decréscimo de legitimidade daqueles que, estando em juízo, 

tiveram seus processos suspensos. Em qual medida poderão influenciar no julgamento e, até 

que ponto a representatividade no processo paradigma dá conta da participação efetiva a que 

tem direito o jurisdicionado. 

Ainda que se trate de um procedimento qualificado, integrado por audiências públicas 

e pela contribuição do amicus curiae, o contraditório não parece atendido na amplitude 

constitucionalmente assegurada. Nas ações coletivas a previsão é apenas no que refere as 

decisões benéficas, ao reverso do dispositivo que aqui se trata. Talvez se possa pensar em uma 

participação efetiva dos terceiros, cujos processos estagnaram suspensos em relação ao 

processo paradigma, em termos de integração da lide e de possibilidades recursais. 

De outro lado, uma vez fixada a decisão, o art. 927 fala em vinculação dos processos 

subsequentes, de maneira que a compreensão de tal atribuição, nos moldes aqui defendidos, 

conduz ao reconhecimento de tais padrões decisórios como de consideração obrigatória, mas 

de vinculatividade material, conforme as razões que arrimam a respectiva decisão, cujo 

afastamento está a impingir um ônus argumentativo que se sustente em termos de 

razoabilidade e suficiência.  

Já no que tange à orientação do plenário ou órgão especial, impende frisar que a 

orientação de que aqui se trata pode se dar nos Tribunais Superiores ou locais nos termos dos 

regimentos respectivos a encaminhar para o pleno ou órgão especial. 

Contudo, a objeção já expendida alhures também se aproveita à hipótese em comento 

porque a vinculação ditada pelo código de processo não pode prescindir de autorização 

constitucional. 

 

4.5.3 Examinando a vinculatividade formal  

  

 Como descreve Oliveira, alguns autores sustentam que a eficácia vinculante dos 

precedentes listados no art. 927 do CPC pode variar de grau ou peso, comportando a divisão 

em três categorias: 
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a) eficácia vinculante forte: quando a reclamação constitucional for admitida contra 
qualquer decisão, independentemente do grau de jurisdição, que contrarie o 
precedente vinculante, tal como ocorre nos enunciados de súmulas vinculantes, nas 
decisões do STF em controle de constitucionalidade, no incidente de resolução de 
demandas repetitivas (IRDR) e no incidente de assunção de competência (arts. 927, 
I, II, e III, e 988, III e IV, todos do CPC); b) eficácia vinculante média: quando o 
cabimento da reclamação constitucional estiver condicionado ao exaurimento das 
instâncias ordinárias, por exemplo, nos precedentes oriundos de recursos, 
extraordinário e especial, repetitivos, bem como nos precedentes formados pelo STF 
no julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral (arts. 927, III, e 
988, § 5º, II, do CPC); c) eficácia vinculante fraca: nas hipóteses em que as decisões 
que desrespeitarem precedentes vinculantes forem impugnadas pelos recursos 
previstos no CPC, inadmitindo-se a impugnação por meio de reclamação 
constitucional, assim como ocorre nos enunciados das súmulas do STJ em matéria 
constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional (art. 927, IV, do CPC), bem 
como nas decisões do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados 
(art. 927, V, do CPC). Conforme destacado no item 4.3.4. supra, o alargamento das 
hipóteses do cabimento da reclamação (art. 988 do CPC) pode sugerir a 
interpretação de que a reclamação seria possível em todos os casos de precedentes 
vinculantes listados no art. 927 do CPC, especialmente pela viabilidade do instituto 
para “garantir a autoridade das decisões do tribunal” (art. 988, II, do CPC). Por fim, 
as decisões judiciais que não constam do rol do art. 927 do CPC teriam efeito 
persuasivo, mas não vinculante, em relação ao julgamento de outros casos 
similares509.  

 
Traz-se, por oportuno, a advertência de Câmara para quem:  

o fato de haver ou não algum mecanismo distinto do recurso para impugnar decisão 
judicial que se afasta de algum precedente não é, por si só, critério para classificar a 
eficácia (vinculante ou não, ou ainda alguma “gradação” da vinculatividade) dos 
precedentes ou de qualquer outro padrão decisório510. 
  

 Então, passa a descrever as hipóteses em que a lei processual prevê o cabimento da 

reclamação contra o desatendimento de um padrão decisório (CPC, art. 988):  
No caso específico de decisão que deixa de observar o padrão estabelecido no 
julgamento de recurso especial repetitivo ou em recurso extraordinário (repetitivo ou 
não), porém, é preciso antes esgotar as vias recursais ordinárias (art. 988, § 5º, II), o 
que não acontece no caso de inobservância de padrão fixado em enunciado de 
súmula vinculante ou decisão do STF tomada em controle direto de 
constitucionalidade (art. 988, III) ou de acórdão prolatado no julgamento de 
incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de 
competência (art. 988, IV)511. 
  

No entanto, conclui que tal distinção não se liga à eficácia vinculante dos referidos 

pronunciamentos, eis que a reclamação, como remédio, não se erige como o traço divisor da 

vinculatividade, mesmo por se cuidar de um instituto originário do nosso sistema, revelando-

                                                
509 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Precedentes no Direito Administrativo. São Paulo, Forense, 2018. 
p. 85. 
510 CÂMARA, Alexandre. Levando os padrões decisórios a sério: formação e aplicação de precedentes e 
enunciados de súmula. São Paulo: Atlas, 2018. p. 136. 
511 Ibid. p. 137. 
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se insubsistente o intento de demarcar a eficácia vinculante a partir dos mecanismos de 

correção respectivos512.  

Na mesma esteira da linha doutrinária já referida, que aponta pelo acolhimento do 

ideal de Cortes de Interpretação, Paulo Lucon afirma que o art. 926 do CPC impõe aos 

magistrados o dever de observar suas próprias decisões, enquanto o art. 927 do CPC impõe 

aos juízes o dever de respeitar as manifestações judiciais oriundas dos tribunais que lhes são 

superiores. E assinala: 
Um magistrado não tem o direito de não respeitar a orientação de um tribunal 
superior, sob o argumento, por exemplo, de que é livre para formar o seu 
convencimento, porque isso acarreta uma série de prejuízos para o sistema: além de 
violar a igualdade, a não observância dos precedentes resulta em violação à 
economia processual, já que a parte prejudicada terá o ônus de se valer, então, das 
vis adequadas para fazer valer a norma jurisprudencial desrespeitada513.  

 

O doutrinador, então, acresce: 
O magistrado que discorda de uma norma jurisprudencial deve ressalvar seu 
entendimento em sentido contrário – e assim ele pode, inclusive, contribuir para uma 
eventual modificação jurisprudencial –, mas ele deve decidir de acordo com a 
orientação dos tribunais a que ele está vinculado514. 
 

Não obstante, o que aqui se defende é que as decisões dos tribunais superiores são 

referenciais, todavia, não são invencíveis. A vinculatividade estritamente formal não nos 

serve, porque não está coadunada com um sistema integrado por razões de ordem material, 

por argumentos que entram em debate com o contributo das partes. 

De outra ponta, a ressalva no próprio julgado, como se fosse um voto vencido das 

próprias razões – um juízo de lamúria – não teria o condão de alterar o posicionamento com o 

qual não se coaduna. É preciso ter presente que o recurso advindo de tal decisão iria encontrar 

embargo na posição já sedimentada, constituindo, assim, um filtro recursal. O contrário não. 

Ou seja, uma posição justificada de superação por certo estaria apta a receber o respectivo 

recurso e, assim, remeter ao órgão superior decisório a retomada da decisão, seja pela 

mantença do posicionamento originário, seja pela recepção das novas razões aventadas. 

De outro lado, impende consignar que ao juiz está disponível o precedente como um 

modo de julgamento. Inclusive de abreviação das razões, porque basta a demonstração da 

conformidade do caso ao precedente invocado. Então, pode se valer de todos os mecanismos, 

vinculados aos padrões decisórios respectivos, que estão no código para abreviar a lide, como 

a improcedência liminar do pedido (CPC, art. 332, II), para adiantar a tutela; como a tutela de 
                                                
512 Ibid., p. 137. 
513 LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Segurança jurídica no Código de Processo Civil de 2015. In: LUCON, 
Paulo Henrique dos Santos et al. (coord). Processo em Jornadas. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 776  
514 Ibid., p. 776. 



187 
 

 

evidência (CPC, art. 311, II); e cumprimento provisório de sentença (CPC, art. 521, IV), para 

o manejo de embargos de declaração (CPC, art. 1.022 I e II); ou reclamação (CPC, art. 988); 

ou embargos de divergência (CPC, art. 1.043); ou, ainda, como julgamento monocrático pelo 

relator (CPC, art. 932, IV) ou filtro de alguns recursos (CPC, art. 1.030); enfim, todas as 

previsões legais pautadas na valorização de um entendimento consagrado em um padrão 

decisório reconhecido como tal. Mas cumpre ao magistrado, com a participação dos 

envolvidos, examinar do seu cabimento na formação do processo dialógico e na entrega da 

melhor prestação jurisdicional.  

Tem lugar o questionamento de Streck: 
Será que depois de assentada a “autoridade” do precedente será possível fazer 
chegar até à Corte de Precedentes? Não podemos esquecer que, ao lado da doutrina 
de teses e precedentes vem junto um rígido sistema de filtros recursais, a impedir 
que as Cortes de Precedentes seja sujeita ao constrangimento epistemológico de 
corrigirem os seus próprios erros515.  

 

Viana e Nunes – mesmo por defender o sistema comparticipativo, descrito no capítulo 

segundo deste trabalho – referem que  
dado o modo com que foi estruturado o direito jurisprudencial no CPC/2015, 
somado ao apelo em favor dos precedentes obrigatórios e da virtuosidade das 
cortes supremas, poderia surgir um efeito nefasto, pois há risco de o advogado se 
sentir altamente desestimulado no combate argumentativo contrário a determinado 
precedente vinculante cujas razões sejam equivocadas, esvaziando-se a persecução 
da própria integridade prescrita no art. 926, que induz a mantença de decisões 
forjadas em fundamentos corretos, mas viabilizando a busca de sua superação (em 
novo capítulo, para se valer da metáfora dworkiniana)516. 
  

E mais adiante, prosseguem argumentando contra a lógica da vinculação formal dos 

precedentes lembrando que  
o positivismo foi atacado, não sem razão, exatamente por desprezar aspectos 
substanciais do ordenamento jurídico em favor de elementos formalísticos e, no 
mesmo sentido, o reconhecimento da autoridade de um precedente em razão da sua 
origem é potencialmente capaz de gerar os mesmos percalços pela aplicação do 
Direito em viés positivista517. 
 

Acrescentam que a resposta certa só pode advir “a partir do momento em que se 

permite o enriquecimento do processo por meio da formulação e consideração dos 

argumentos jurídicos no processo decisório”518. Os autores carreiam à vinculatividade formal 

a mesma ordem de objeções que se voltam contra o positivismo, indicando uma lógica que 

opera “uma redução da importância do ambiente discursivo de construção da norma jurídica – 
                                                
515 STRECK, Lenio Luiz. Precedentes judiciais e hermenêutica: o sentido da vinculação no CPC/2015. 
Salvador: JusPodvim, 2018. p. 75. 
516 VIANA, Antônio Aurélio de Souza; NUNES, Dierle. Precedentes: a mutação do ônus argumentativo. Rio de 
Janeiro: Forense, 2018. p.239 
517 Ibid., p. 252. 
518 Ibid. 
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processo – , condicionando à validade do direito à autoridade, valendo-se, para tanto, de uma 

inapelável e manejável regra de reconhecimento”519. Para, então, ajuntarem que tal proceder 

pode  
induzir a uma sumarização e um possível desprezo do processo diante de um sistema 
de precedentes obrigatórios, emanados por Cortes Supremas, os quais não devem ser 
rediscutidos em instâncias inferiores, pois se acredita num critério positivista que 
impossibilita a mudança de conteúdos jurídicos sob a justificativa da própria 
autoridade dos tribunais520. 
  

 Inegável, contudo, mesmo por uma questão de lógica e de funcionamento do sistema, 

que a alteração de um entendimento consagrado em um padrão decisório, mormente se tratar 

de uma decisão de enfrentamento obrigatório, requer uma carga argumentativa apta a 

justificar a tomada de um caminho diverso daquele já estabelecido como referência. Refere 

González, cuida-se de uma fundamentação razoável e suficiente para que o novel 

entendimento possa ultrapassar o critério anteriormente eleito521. 

 Como anota Câmara,  
na fundamentação da decisão que supera o padrão decisório vinculante 
anteriormente estabelecido será preciso dialogar com esse padrão a ser superado, de 
modo a se garantir que a nova decisão, superadora do padrão anterior, seja um novo 
capítulo do romance em cadeia que veio sendo construído ao longo do tempo522.  
 

Contudo, mesmo em razão da consideração da faticidade e da temporalidade, bem 

assim, da formação democrática do processo decisório, não se tem por inviável a superação de 

um padrão decisório por um órgão singular, como defende o referido doutrinador, atribuindo 

tal possibilidade tão somente aos órgãos colegiados523.  Nesse sentido, escreve: “Havendo um 

precedente vinculante, e se deparando o órgão jurisdicional a ele vinculado com um novo caso 

ao qual tal precedente se aplica, não é legítimo decidir de modo diferente”524. Nada obstante, 

em outro trecho, ainda que atrelando o procedimento ao tribunal que fixou o precedente, o 

autor resguarda que: 
a fixação de padrões decisórios vinculantes não pode impedir a evolução do Direito, 
razão pela qual a possibilidade de sua superação é essencial. A não ser assim, a 
estabilidade dos padrões decisórios será superior até à de disposições constitucionais 
(que podem ser modificadas ou revogadas por Emenda Constitucional)525. 
 

                                                
519 Ibid., p. 310. 
520 Ibid., p. 310. 
521 O autor registra que não se reconhece, no ordenamento espanhol, o princípio de sujeição ao precedente, 
remetendo aos julgados SSTC 63/1984, f. 4, 49/1985, f. 2 55/185, f4; 30/1987, f.2. (GONZÁLEZ, José Calvo. 
Derecho y narración: materiales para uma teoría crítica narrativista del Derecho. Barcelona: Ariel, 1996. p. 24.) 
522 CÂMARA, Alexandre. Levando os padrões decisórios a sério: formação e aplicação de precedentes e 
enunciados de súmula. São Paulo: Atlas, 2018.  
523 Ibid., p. 346. 
524 Id. O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2017. p. 439. 
525 Id. Levando os padrões decisórios a sério: formação e aplicação de precedentes e enunciados de súmula. 
São Paulo: Atlas, 2018. p.355 
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 Conforme a noção desenvolvida, impende ver com Bustamante que a atribuição de um 

peso ao precedente pode ser conferida mediante um processo hermenêutico que conforme a 

comparação gadameriana, expendida no primeiro capítulo, se assemelha ao trabalho de 

tradução que, para o autor, “parece retratar claramente o procedimento de extração da ratio de 

um caso e sua nova aplicação em outro como norma adscrita” e, nesta indústria, continua o 

autor, não basta a reconstrução do significado da norma no contexto originário como o objeto 

da interpretação, mas irrecusável o movimento da “recontextualização dessa norma a um novo 

contexto fático, jurídico e argumentativo, onde deve ser determinado seu valor em relação a 

outras normas e argumentos eventualmente encontrados nesse novo contexto”526. Eis, mais 

uma vez, o reconhecimento da importância do mo(vi)mento da aplicação na atividade 

interpretativa e, no caso dos precedentes, a volatilidade decorrente da alteridade dos fatos e a 

conexa repercussão jurídica.   

 Nessa linha, se a vinculatividade formal não resolve, o direito como integridade deve 

buscar outro modo de organizar e direcionar a atividade jurisdicional. 

 

4.6 PRECEDENTE E A VINCULATIVIDADE MATERIAL (CPC, ART. 926)   
 

Oteíza, discorrendo sobre a prática dos precedentes, remete à ética do discurso 

sustentada por Habermas na qual  
o discurso como prática social permite justificar juízos morais através da interação 
comunicativa dos participantes que argumentam a favor e contra os diferentes 
reclamos de validez de suas posições. Assim, há nas expressões uma demanda de 
imparcialidade e uma busca de universalização dos comportamentos aceitos527. 
(grifo aposto). 
 

Aprofunda o autor que: 
os precedentes judiciais podem ser vistos como expressão dessa prática, na qual as 
partes estão envolvidas e os juízes nas sucessivas instâncias de deliberação, nas 
quais constantemente se acode a referência de decisões passadas como modelos que 
podem ser empregados para decidir o caso específico submetido a decisão528. 
 

Esta lição muito importa ao estudo em epígrafe ao tratar os precedentes como decisões 

subsequentes, como instâncias sucessivas de deliberação a ganhar força de legitimidade pela 

participação dos envolvidos na construção do Direito e, mais propriamente, com plus de 

legitimidade, ao direito que lhes afeta. 

                                                
526 BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do precedente judicial: a justificação e a aplicação de regras 
jurisprudenciais. São Paulo: Noeses, 2012. p. 305-306. 
527 OTEIZA, Eduardo. El uso del precedente em el diálogo entre cortes nacionales y transnacionales. In: 
BELTRÁN, Jordi Ferrer; ROJAS, Carmen Vasquez (coord.). Debatiendo con Taruffo. Madrid: Marcial Pons, 
2016. p. 162.  
528 Ibid., p. 163. 



190 
 

 

Em seu enfoque, Oteiza destaca a relevância da prática deliberativa consistente em 

analisar sucessivamente situações similares em busca de critérios de ampla validez, mas não 

de universal validez. Frise-se, ampla validez, o que aparta uma solução casuística ou 

excepcional, mas esta amplitude não coincide com universalidade. O autor esclarece que a 

ideia de universalização tem uma clara referência à pretensão de uniformidade – unidade não 

é uniformidade – que prescinde da diferenciação com um vão intento de constituir uma 

homogeneidade inerte. Para, então, concluir: “ao reverso, os critérios de ampla validez que 

menciono respeitam as diferenças e atendem basicamente aos consensos logrados”529.  

Importa repisar: se de um lado respeitam-se as diferenças; de outro, respeitam-se os 

consensos logrados. A uniformidade massificada que se obtém por decisões indeléveis da 

corte de vértice não consoa com a unidade que o direito aspira pelos chamados da integridade 

e coerência. 

Prossegue no argumento, ao assentar que o reconhecimento de uma decisão como 

leading case “depende do grau de aceitação que logre nos interlocutores que devem se 

pronunciar sobre conflitos semelhantes”530. Esse reconhecimento não advém de uma prática 

solitária, mas dos interlocutores todos, em processo dialógico. Assim, a conformação do 

precedente depende de quanto a decisão passada logre convencer o(s) juiz(es) que deve(m) se 

pronunciar no caso em exame: logo, o overruling é sempre um possível inarredável.  

Na continuidade: 
as decisões formadas a partir de critérios consolidados passam por idêntica prova e 
são submetidas ao juízo crítico de novos intervenientes. Na forma horizontal e 
vertical as sentenças são parte de um processo hermenêutico que termina por gerar 
um conflito sobre os princípios utilizados para solucionar os problemas que 
apresenta a legislação formal, desde a particular visão que se desprega em colocá-las 
em sintonia com os fatos e as normas examinados nos processos futuros531. 
 

A hierarquia serve para articular a relação entre as instâncias de decisão, porém, “que 

a maior autoridade na tomada de decisão se atribua ao vértice não permite afirmar uma 

suposta infalibilidade, somente supõe dar uma razoável pauta de ordem a um sistema 

complexo de tomada de decisões”532.  Nessa linha de entendimento, os tribunais superiores 

concentram a palavra final provisória – logo, sempre superável – sobre as leituras cabíveis do 

ordenamento jurídico.  

Esta é função primordial da hierarquia, não como palavra insuperável, mas como 

mecanismo de funcionamento, organização e referência do sistema. Aduz o autor que a 

                                                
529 Ibid., p. 163. 
530 Ibid., p. 164. 
531 Ibid., p. 164. 
532 Ibid., p. 164. 
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horizontalidade apresenta maiores problemas do que a concentração hierárquica porque tem 

menos possibilidades de ofertar pautas de coerência para o ordenamento jurídico.  

Nessa lógica, os precedentes tidos por obrigatórios devem ser denunciados e vistos de 

ofício, ainda que não sejam vinculantes – “observarão”, narra o artigo – enquanto que os 

precedentes persuasivos só são de enfrentamento obrigatório quando invocados pelas partes. 

Isso, em atendimento ao princípio da motivação dos atos judiciais, que reclama o 

enfrentamento de qualquer argumentação que se convole em pedra de empeço à solução 

adotada na decisão. 

A discussão sobre o precedente, assinala Oteíza, busca não ficar imóvel, mas se 

constitui em uma segurança que somente se alcança a “trozos”, em “porciones”533. O 

precedente oferece, assim, distintas formas de interpretação e “a consideração das 

circunstâncias contextuais apresentadas nos conflitos dirimidos pela justiça gera uma 

dinâmica de diálogo deliberativo entre os tribunais que permite melhorar os critérios com que 

se procura brindar soluções jurídicas”534. Nesta dinâmica de confrontar as contradições de 

decisões passadas – fazer este acertamento –  
conjugando os direitos com os fatos do caso, não se dão respostas nem “para 
sempre” nem “perfeitas”, mas somente aproximações que logo novamente serão 
submetidas a exame e crítica. Neste processo de construção e reconstrução 
permanente alguns critérios obterão firme consenso e constituirão elementos de 
orientação úteis para dar conteúdo aos direitos535.  
 

Neste modo de entendimento, verifica-se que o precedente é estabelecido, conformado 

e confirmado em atividade dinâmica, em diálogo, submetido ao tempo presente e às 

particularidades do caso, e não firmado em voz única ditada por um tribunal superior como 

interpretação imperativa a ser aplicada irrefletidamente pelos julgadores de grau inferior. 

Parafraseando Streck, o precedente não pode se constituir em uma tutela antecipada de 

sentidos536. 

Nessa linha de compreensão, o referencial de hierarquia – sem desaguar no intento de 

corte de vértice – deve orientar para que o poder judiciário como um organismo único não 

caia em um estado de esquizofrenia537, mas possa reunir suas decisões sob uma inferência de 

                                                
533 Em partes, pedaços. 
534 OTEIZA, Eduardo. El uso del precedente em el diálogo entre cortes nacionales y transnacionales. In: 
BELTRÁN, Jordi Ferrer; ROJAS, Carmen Vasquez (coord.). Debatiendo con Taruffo. Madrid: Marcial Pons, 
2016. p. 174. 
535 Ibid., p. 174. 
536 STRECK, Lenio Luiz.  A concretização de direitos e a validade da tese da constituição dirigentes em países 
de modernidade tardia. In: STRECK, Lenio Luiz. Diálogos Constitucionais. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 
213. 
537 “A esquisofrenia moral prejudica a responsabilidade de um jeito diferente: a pessoa se sente comprometida 
com dois princípios contraditórios e sucumbe àquele que lhe vem à mente no calor do momento, embora isso vá 
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uma orientação harmônica, de um sistema de ajustamento com exclusão ou assimilação de 

decisões conflitantes.  

Isso deve levar a um estágio de unidade, como órgão único em que a justiça se 

constitui, o que não significa configurar uniformidade, porque, na função judiciária, consta a 

consideração de uma sociedade complexa e, precisamente por isso, a sua atuação é voltada à 

redução de complexidade. A uniformidade implica o indevido tolhimento da liberdade, a 

massificação ilegítima de diversidades e de modos de viver que integram a moralidade538 

advinda da dignidade da pessoa humana. A justiça deve perseguir a isonomia sob algum 

aspecto – logicamente relevante – e não a padronização absoluta. A unificação 

jurisprudencial, diz Gascón Abellán, deve conviver com uma margem subjacente de 

interpretação que é própria da tarefa de decidir539. 

Prossegue a autora, aduzindo que a ameaça do recurso representa a única pressão 

jurídica que existe sobre o juiz a fim de que respeite os precedentes sentados por seus 

superiores540. Neste ponto, a independência judicial não impossibilita o reconhecimento do 

caráter vinculante da jurisprudência: o mote a interditar a vinculatividade formal não é a 

independência do juiz, como referiu Marinoni541, mas o respeito ao direito das partes de 

produzir suas provas e amealhar seus argumentos de forma a serem considerados quando do 

julgamento. Não há argumentação entre parênteses, não há discussão vedada de antemão, 

reclusa em redoma, nem resposta pré(-)dada. 

À existência de mecanismos fortes de unificação de jurisprudência importa que a 

técnica do precedente perca grande parte de sua virtuosidade prática542. Ou seja, a 

vinculatividade formal na ânsia por tratamento igualitário e eficiência acaba por subtrair a 

força advinda da coerência conteudística das decisões que se alinham por respeito à história 

institucional. Ou, em leitura anversa, “um sistema jurídico que tem na coerência e integridade 

o seu vetor de racionalidade nem precisaria ter mecanismos formais de vinculação 

jurisprudencial”543. 

                                                                                                                                                   
contra seus interesses e suas tendências mais estáveis”. (DWORKIN, Ronald. A raposa e o porco-espinho, 
justiça e valor. São Paulo: Martins Fontes, 2014. p. 158). 
538 Aqui, a moralidade como nota indissociável da liberdade (BARRETO, Vicente Paula. O fetiche dos direitos 
humanos e outros temas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010). 
539 GASCÓN ABELLÁN, Marina. La técnica del precedente y la argumentación racional. Madrid: Tecnos, 
1993. p. 76. 
540 Ibid., p. 81. 
541 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.  
542 GASCÓN ABELLÁN, Marina. Op. cit., p. 85. 
543 STRECK, Lenio Luiz. Dicionário de Hermenêutica. Belo Horizonte: Letramento, 2017. p. 36. 
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 A regra do precedente, com vínculo material, consoa com o princípio da interdição da 

arbitrariedade e da promoção da segurança jurídica544. 

 

4.6.1 Vinculação material: precedente como diálogo 

 

Nessa linha, os precedentes como orientação não devem se distanciar do mesmo papel 

cabível ao “constrangimento epistemológico”545 tocante à doutrina. Aliás, como resultado 

dessa mútua inferência, não se há de traçar uma linha divisória estrita546. Isso importa dizer 

que, nesse entendimento, a força originária do precedente se dissolve em uma argumentação 

que ladeia outras fontes jurígenas de motivação. Há um reforço no conteúdo material do 

precedente que deve entrar em embate no conjunto de dados fáticos e jurídicos considerados 

para a tomada da decisão. O fundamento da decisão precedente, ainda que ocupe uma posição 

privilegiada decorrente da presunção de validade do precedente, deve dialogar com os demais 

critérios decisórios. Não serve, no sistema jurídico atual, o apoio único no critério da 

autoridade, em uma vinculação formal que se recusa a considerar a novidade advinda da 

temporalidade e da faticidade irrepetíveis como fator de possibilidade de mudança de 

entendimento. 

 Impende ver com Gascón Abellán: 
A dogmática possui um conteúdo normativo heterônomo porque em parte se nutre 
dos precedentes que provêm do conjunto dos juízes e cristalizam critérios 
substantivos que, em relação com cada argumentação particular, operam do mesmo 
modo que fazem as leis, é dizer, propugnando certa solução normativa para certo 
suposto de fato; solução normativa que, por sua vez, há de se interpretar em 
presença de cada caso e que, portanto, constitui o objeto do modelo de 
argumentação. Assim, o precedente transforma sua natureza, deixando de ser uma 
das regras que há de se observar no ordenamento jurídico para converter-se em um 
ingrediente mais do material normativo que há de ser interpretado547 (tradução livre). 
 

O precedente ajuda na definição das premissas segundo as quais se vai resolver um 

caso, oferecendo regras substantivas a integrar a fundamentação.  Nesse intento “a técnica de 

precedentes opera como um critério de correção da solução adotada, mas sem subministrar 

propriamente esta solução”548. Sem a carga de um mandamento formal,  
o precedente se configura em um argumento extra, como uma garantia suplementar 
que vem reforçar outras razões em favor da decisão adotada ou, na ausência de 
razões, vem a ser ele mesmo uma razão para fundar a correção, pois, como visto, a 

                                                
544 GASCÓN ABELLÁN, Marina. Op. cit., p. 87. 
545 STRECK, Lenio Luiz.  A concretização de direitos e a validade da tese da constituição dirigentes em países 
de modernidade tardia. In: STRECK, Lenio Luiz. Diálogos Constitucionais. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 
211. 
546 GASCÓN ABELLÁN, Marina. Op. cit., p.41. 
547 Ibid., p. 42. 
548 Ibid., p.44. 
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ideia de unidade de solução correta deve manter-se no plano individual, o que 
significa que o precedente deve estar sempre presente na argumentação549. 
 

 A autora remete a Sanchís, para quem o precedente apresenta uma insuficiência e um 

atrativo: em princípio, um precedente não nos diz quando uma norma é justa ou correta, nem 

se uma norma é melhor que outra; o atrativo ao trabalho jurídico consiste em que elimina ou 

posterga discussões de tipo valorativo e reduz a questão a um problema formal: uma decisão 

só está justificada (por ele) quando pode adotar-se em qualquer outro suposto de fato igual550.      

 Esta argumentação deve ser matizada, diz Gascón Abellán:  
Se o precedente é uma mirada para o passado, o argumento não requer discussão de 
valor, pois, na realidade, não pretende proporcionar a melhor solução ao caso, senão 
só a solução de um caso anterior igual. Porém, quando o precedente mira para o 
futuro, quando se pergunta se o critério particular pode e deve valer como regra 
geral, então é difícil prescindir de uma razão sobre valores, pois se quer mostrar as 
razões pelas quais esse critério resulta melhor que os demais para regular certa 
classe de caso e isso se distancia de uma argumentação formal, pois mais se 
assemelha ao que deve ser um legislador quando dita a lei551 (tradução livre). 
 

Insta considerar que, na compreensão e aplicação do precedente, como todo ato de 

decidir, não se pode demitir da apreciação de valores e direitos contidos no ordenamento, 

mais precipuamente na Constituição, porque o julgamento não pode se converter em puro ato 

formal de subsunção, como já trabalhado ao longo deste estudo.  

O emprego da técnica de precedentes não equivale à simplicidade ou facilidade em sua 

aplicação, como discorre Gascón Abellán, há uma decisão prévia sobre a identidade das 

circunstâncias de fato, identidade que, em sentido estrito, não pode ser absoluta. Há um 

problema aqui de analogia que implica resolver se entre dois casos existe o que costuma 

chamar-se de razão jurídica que os faça credores de um mesmo tratamento normativo552. 

 Como já adiantado sobre a estrutura triádica, a comparação dos fatos se dá sob a 

incidência de alguma luz, sob a guarida de um determinado comando normativo, nos termos 

da expressão de Beltrán, de que a analogia não se dá simplesmente de fato para fato, mas a 

comparação é levada a efeito sob alguma razão ou aspecto.  

 Pontua Ramires a observância de uma linha de precedentes, por lógico, não pode 

conturbar a noção de que o parâmetro de interpretação e aplicação do Direito é sempre a 

Constituição: 
Muito embora o julgador não possa deixar de ser afetado por uma linha de 
precedentes (e isso significa que essa linha de precedentes relevantes deve constar 
do horizonte de sua decisão), o seu compromisso com a ordem constitucional não 

                                                
549 Ibid., p.44. 
550 Ibid., p.44. 
551 Ibid., p.44 
552 Ibid., p.43. 
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pode ser mitigado pelo eventual alheamento dessa ordem por seus antecessores ou 
contemporâneos de superior instância553. 
 

  Eis o cuidado do autor que tem por viável a superação, mesmo em defesa dos 

princípios constitucionais. Nesse caminho, “precedentes são úteis ao Direito e ao 

desenvolvimento do direito. Dão concreção às aplicações principiológicas, servindo inclusive 

como marcos de não retrocesso social”. Os precedentes dão ao julgador o tom do “todo da 

prática jurídica”, auxiliando na tarefa de manter a integridade e dar continuidade ao Direito554.  

 No seguimento do precedente, conforme a já referida lição de González, há uma 

consistência narrativa na qual a explicação da decisão judicial se dá sob a influência do 

precedente: sendo o hipotexto um precedente, a consistência do hipertexto (decisão) vem 

assegurada por avançar de trás para frente, produzindo uma continuação555. Ao lado desta, 

sustenta o autor, que o precedente, para com a decisão que o incorpore, “subministra uma 

coerência narrativa de justificação, assentada como consistente na racionalidade lógico-formal 

de não-contradição que a sustém, uma do tipo reflexo ou indireto, de tudo o que diz ao 

amparo de uma relevância tida por suficiente e razoável”556. 

 Adentrando no tema da superação, González assinala que, para as decisões 

divergentes, a contrario sensu, por não se poder fazer sua justificação precedente, a 

fundamentação deverá se pautar em um procedimento de coerência narrativa que será diversa, 

justamente por não derivar do fundamento precedente557. Assim, como o afastamento do 

precedente impede a fundamentação reflexa ou indireta, a justificação na divergência de um 

critério precedente deve cumprir o ônus de suplantar o entendimento anterior por meio de um 

discurso que se mostre suficiente para vencê-lo no campo argumentativo e razoável para dar 

conta da especificidade do conteúdo que antes vigorava558.  

 Essa consistência da narração  
desemboca na coerência “como compreensão razoável da realidade normalmente 
vivida e apreciada conforme os critérios coletivos vigentes”. Será finalmente essa 
conformação (correlato) a critérios coletivos vigentes, que quando afetam a direitos 
constitucionais hão de ir referidos “ao momento histórico” e “às condições inerentes 
às sociedades democráticas”559.    

   

                                                
553 RAMIRES, Maurício. Crítica à aplicação de precedentes no direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2010. p. 146. 
554 Ibid., p. 148. 
555 GONZÁLEZ, José Calvo. Derecho y Narración: materiales para uma teoría crítica narrativista del Derecho. 
Barcelona: Ariel, 1996. p. 19 
556 Ibid., p. 20. 
557 Ibid., p. 29. 
558 Ibid., p. 20. 
559 Ibid., p. 29. 
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4.6.2 Coerência e integridade como vetores interpretativos trazidos pelo Código de 

Processo Civil 

 

A atividade do intérprete jurídico não pode se dar de modo desenfreado, de forma 

aleatória ou indiscriminada, porque a arbitrariedade sem limites não tem lugar no processo 

construído pelas partes como o é aquele forjado no bojo de um Estado Democrático. 

Assim, não só a atividade interpretativa deve ser explanada de modo claro a 

possibilitar convencimento dos envolvidos e conseguinte acompanhamento e eventual 

recurso, como também não pode se alhear da orientação legal e jurisprudencial sem apontar as 

razões fático-jurídicas justificadoras deste afastamento.   

A noção de coerência e integridade como vetores referenciais veio ao Código de 

Processo Civil por força da doutrina de Streck560, passando a integrar o texto precisamente em 

seu art. 926561. Neste passo, calha referir a lição do doutrinador para quem a coerência e 

integridade são elementos da igualdade: “no caso específico da decisão judicial, isso significa: 

os diversos casos terão a igual consideração”.  

Divisando, a “coerência liga-se à consistência lógica que o julgamento de casos 

semelhantes deve guardar entre si. Trata-se de um ajuste que as circunstâncias fáticas do caso 

devem guardar com os elementos normativos que o Direito impõe ao seu desdobramento”, 

enquanto que a “integridade exige que os juízes construam seus argumentos de forma 

integrada ao conjunto do Direito, numa perspectiva de ajuste de substância.”562.  

A coerência diz respeito à continuidade de uma linha interpretativa; de um prestar 

contas a uma prática já estabelecida, de consensos já formados, de não haver quebra de um 

entendimento sem o necessário ajuste ou justificativa. A coerência guarda proximidade com a 

noção de tradição sustentada por Gadamer563, como o encontro com decisões passadas 

repercute no presente e, mesmo por isso, os motivos determinantes devem novamente 

ingressar no jogo democrático: as razões que se sagraram vencedoras em um primeiro 

momento devem dialogar com as razões contidas no novo contexto temporal e fático que 

pretendem continuar regendo. A coerência tem a ver com o Direito como um organismo único 

que, por seus diversos órgãos, atuando de modo harmônico, precisa entregar uma resposta 

                                                
560 STRECK, Lenio Luiz, Novo CPC terá mecanismos para combater decisionismos e arbitrariedades? 
Consultor Júridico. 18 dez. 2014. Disponível em: http://www.conjur.com.br. Acesso em: 19 jan. 2015; 
STRECK, Lenio Luiz. Papai Noel: que nos embargos não mais se leia “nada há a esclarecer”! Consultor 
Júridico. 24 dez. 2014. Disponível em: http://www.conjur.com.br. Acesso em: 19 jan. 2015. 
561 CPC, art. 926: “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.  
562 STRECK, Lenio Luiz. Comentários ao Código Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 1186. 
563 Vide capítulo I.  
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jurídica aos casos que lhe são entregues para resolução. Cada caso não é uma exceção à sua 

história institucional, mas deve ser integrado no conjunto de decisões traçadas em 

continuidade da tarefa desenvolvida pelos tribunais. Todavia, este respeito ao decidido não 

pode impedir o prosseguimento do romance a que o direito foi comparado no ensinamento 

dworkiniano. A coerência não pode se estabilizar em uma teimosia livre de razões. Se a 

coerência implica que uma instituição repita “suas próprias decisões anteriores o mais fiel ou 

precisamente possível, então a integridade não é coerência”, pois “a integridade exige que as 

normas públicas da comunidade sejam criadas e vistas, na medida do possível, de modo a 

expressar um sistema único e coerente de justiça e equidade na correta proporção”564. Isso 

importa que a instituição por vezes se afaste da linha de decisões anteriores “em busca de 

princípios concebidos como mais fundamentais a esse sistema como um todo”565, pois a 

integridade não exige que os juízes entendam as leis como uma continuidade com o Direito de 

um século antes, ou de um Direito já em desuso566. 

 A coerência é compatível com grande iniquidade; enquanto a integridade é a principal 

virtude do argumento jurídico567.  

Passa-se, pois, à integridade tomada como um conceito corretivo, que supõe um ideal 

de fraternidade, a qual estabelece limites ao Estado no mundo real e “declara como as práticas 

da comunidade devem ser modificadas para servir mais coerentemente e compreensivamente 

a uma visão de justiça social que ela adotou”568.  

Didier, ao tratar da noção de integridade, invoca o ensinamento de José Souto Maior 

Borges: “O direito é como uma esfera: toca o chão em um único ponto, mas sobre esse ponto 

recai todo o peso da esfera”.  Essa imagem serve a delinear que o Direito é um só órgão, 

íntegro, vivo, que atua mediante suas instituições: divisadas em suas competências, mas 

alinhadas por um fio de unidade a garantir a sua função, o regramento de nossas vidas 

conforme um compromisso democraticamente reconhecido e aceito. 

  A ideia de integridade conduz a uma interpretação adequada do Direito, como alude 

Guest: 
devemos personificar o Direito – tratá-lo como possuindo sua própria integridade – 
de modo que ele assuma um caráter moral, que trate as pessoas consistentemente 
como iguais. Eventos legislativos e judiciais do passado relacionam-se com decisões 
do presente por serem parte de um retrato integral: o comprometimento igual da 
comunidade com os seus cidadãos569.  

                                                
564 DWORKIN, Ronald. Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2014. p. 264. 
565 Ibid., p. 264. 
566 Ibid., p. 273. 
567 GUEST, Stephen. Ronald Dworkin. Rio de Janeiro: Campus Jurídico, 2010. p. 48. 
568 Ibid., p. 49. 
569 Ibid., p. 19. 
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Como organismo vivo que é o Direito, por suas instituições jurídicas, deve respostas 

adequadas às demandas sociais. O Direito tem sua função indeclinável de dizer o que é certo e 

o que é errado na vida das pessoas e, para tanto, deve estar ajustado ao tempo presente, deve 

estar sensível às instigações extrajurídicas que lhe perturbam, de modo a entregar a melhor 

resposta para uma composição adequada dos interesses que busca equalizar.  

Pontua Guest que, por vezes, “é necessário abandonar a convenção quando há uma 

questão maior em jogo, na qual o ideal das ‘expectativas protegidas’ possa ter de ser pesado 

em confronto com outro ideal”570.  Eis o papel fulcral da integridade, que não se restringe e 

não se satisfaz em rememorar decisões passadas, mas investe na novidade advinda das 

perguntas e necessidades presentes. Desde a integridade, a superação se mostra um caminho 

sempre possível. A integridade “combina as exigências racionais da coerência com, pelo 

menos igual importância, uma exigência moral”, qual seja, “a ideia de que as pessoas devem 

ser tratadas como iguais na sua humanidade”571. Na integridade o argumento coerente convive 

com o ideário dos princípios morais fundacionais572.  

Motta ingressa na metáfora do romance em cadeia para indicar que o romancista tem 

dois problemas:  
dar continuidade à narrativa, com coerência formal ao que se escreveu até ali; 
desenvolver a história mantidas as limitações anteriores. Deve responder a uma 
pergunta substantiva: que desenvolvimento tornaria o romance melhor? As 
dimensões de ajuste e valor passam a ser pensadas desde dois conceitos políticos 
fundamentais: imparcialidade processual (dimensão do ajuste) e a justiça substantiva 
(dimensão do valor ou da justificação política)573. 
 

Enquanto a coerência faz preservar, a integridade intenta perseverar574. Preservar passa 

a ideia de cuidado, de guarda, de manutenção. Perseverar tem a ver com prosseguir íntegro na 

caminhada575. A integridade impele para a adequação ao tempo em que se reclama a atuação. 

A perseverança não só convive com ajustes, antes os reclama. 

Daí porque, pontua Streck, que a coerência e a integridade são padrões que se 

combinam em complementaridade. Não obstante, no embate entre elas, prevalece a 

integridade porque a coerência como teimosia livre de razões a ninguém aproveita, como no 

                                                
570 Ibid., p. 195. 
571 Ibid., p. 295. 
572 Ibid., p. 294. 
573 MOTTA, Francisco José Borges. Ronald Dworkin e a decisão jurídica. Salvador: JusPodvim, 2017. p. 115. 
574 Para a menção de preservar e perseverar aproximativa ao precedente, vide GONZÁLEZ, José Calvo. Derecho 
y narración: Materiales para uma teoría crítica narrativista del Derecho. Barcelona: Ariel, 1996. p. 22.  
575 Perseverança é a fidelidade feliz àquilo que encanta. Importa na observância concomitante do caminho e do 
objetivo, dos meios e do fim almejado. Como na poesia de Dom Helder Câmara: “Não, não pares. É graça divina 
começar bem. Graça maior manter o ritmo, seguir na estrada certa. Mas a graça das graças é não desistir. 
Podendo ou não podendo, caindo, embora aos pedaços, chegar até o fim”. 
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exemplo de Dworkin, ao gizar um traço distintivo entre a integridade e a “coerência perversa 

de alguém que se recusa a resgatar alguns prisioneiros por não poder salvar todos”576.  

A integridade, ao mesmo tempo em que une o passado e o presente – atendendo neste 

passo a coerência –, deixa uma brecha para incorporar o intento da justiça e da “ideia fraternal 

de tratar todos os membros da mesma comunidade como iguais”577.   

Contudo, quando se estabelece um sistema de Corte de Vértice, tem-se o inverso: 

Corte de Vértice faz prevalecer a coerência à integridade. A vinculatividade formal impinge a 

estagnação de uma dada orientação sem se atentar para alteridade da convivência de uma 

sociedade de complexidade crescente. A integridade reclama uma disponibilidade dos órgãos 

representativos e jurídicos para essas nuances, de maneira a interditar que a coerência 

imponha uma mesma, contínua e indistinta solução jurídica. No resguardo da coerência é 

preciso gestionar para que a tradição não se acumule em excesso de bagagem.578 

Assim, discorre Guest, Dworkin assinala que o Direito aspira ao melhor sentido de 

uma prática existente:  
Considere a Lei dos Escravos Fugidos de meados do século XIX nos Estados 
Unidos. O que os juízes do Norte deveriam fazer, quando, extraindo o melhor 
sentido da lei, lhes parecesse que eles eram legalmente obrigados a enviar os 
escravos capturados de volta à escravidão do Sul579. 
  

E segue:  
O ideal relevante para entender a prática jurídica é o ideal da integridade. É por meio 
do argumento jurídico ruim que deixamos de satisfazer a esse ideal e ele é ruim 
porque não extraiu o melhor sentido do que exige o ideal de integridade efetivo nas 
circunstâncias específicas580. (grifo aposto).  
 

Portanto, o interpretativismo apresenta um ideal a favor da integridade.581 Como se 

depreende, há no Direito um destaque na atividade interpretativa582 e, dentro desta mesma 

atividade, uma acentuação da importância do caso concreto: “a interpretação só é possível no 

mundo existente, o que sugere que não é um ideal”583, a remarcar como incindíveis os 

discursos de fundamentação e aplicação.    

                                                
576 DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2014. p. 223. 
577 GUEST, Stephen. Ronald Dworkin. Rio de Janeiro: Campus Jurídico, 2010. p. 203. 
578 DWORKIN, Rondal. Levando os Direitos a Sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 25. 
579 GUEST, Stephen. Op. cit., p. 203.  
580 Ibid., p. 203. 
581 Ibid., p. 5. 
582 Como descreve Motta, para Dworkin, direito é um conceito interpretativo, a indicar que as divergências não 
são apenas semânticas, mas também valorativas. Conceitos interpretativos “São conceitos referentes a práticas 
socialmente compartilhadas e que, em última análise, descrevem valores”. (MOTTA, Francisco José Borges. 
Ronald Dworkin e a Decisão Jurídica. Salvador: JusPodvim, 2017. p.13). 
583 GUEST, Stephen. Op.cit., p. 5. 
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“A integridade exige uma sintonia precisa entre o que é exigido pela justiça e o que é 

exigido pela consistência da tomada de decisões”584. A consistência na tomada de decisões 

(leia-se, coerência) não esgota o ideário de justiça, daí porque cabe à integridade o 

atingimento desta função. 

O Direito tem de ser justo, mas tem de ser coerente: “sempre criado, ou interpretado, 

de maneira a formar um todo integral”585 deve “falar com uma voz” de maneira coerente e 

fundamentada em princípios586, com uma linha de encadeamento que não pode ser 

injustificadamente rompida sem prejuízo à genuína expectativa de um resultado democrático 

advindo da atividade judicial desencadeada.   

Como antes justificado, a atividade judicial respeitante à interpretação dos textos não 

se encontra recôndita ao entendimento singular do órgão judicial, mas deve buscar espeque no 

terreno da tradição que confere condição de possibilidade ao entendimento resultante da 

indústria interpretativa. É por isso que, em um processo animado pelo ideário democrático, a 

decisão não constitui governo de um só, como chancelamento de um corolário de lógica 

subjetivo em singularidade. Nessa toada, não se pode alhear da orientação legal e 

jurisprudencial, nem do entendimento consolidado que conforma a doutrina, sem se 

desobrigar do apontamento das razões fático-jurídicas justificadoras da adoção de uma via de 

exceção ao cabedal jurídico pacificado ou majoritário. 

O intersubjetivo deve ser sempre considerado pelo magistrado e sua superação pelo 

subjetivo devidamente justificada – democraticamente justificada, quero dizer, por um valor 

democraticamente vigorante – porque “haverá ocasiões em que o Direito exigirá coisas cuja 

força moral irá muito fortemente contra as convicções pessoais de um juiz”587.  

A decisão jurídica “está longe de descrever ‘objetivamente’ ou prescrever 

subjetivamente”588. 

Não se deve lançar mão de um  
argumento que seja incoerente com aquilo que antes se decidiu, a não ser, é claro, 
que reconheça que os argumentos que construíram suas decisões anteriores estavam 
errados – ou simplesmente que, hoje, não fazem mais sentido. Não há – e não pode 
haver – compromisso com o erro. Arrependimentos institucionais fazem parte do 
jogo589. 
  

                                                
584 Ibid., p. 6. 
585 Ibid., p. 45. 
586 Ibid., p. 46. 
587 Ibid., p. 5. 
588 STRECK, Lenio Luiz. A concretização de direitos e a validade da tese da constituição dirigentes em países de 
modernidade tardia. In: STRECK, Laenio Luiz. Diálogos Constitucionais. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 83. 
589 Id. Art. 927. In: STRECK, Lenio Luiz; NUNES, Dierle; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Comentários ao 
Código Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 1187. 
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A integridade condena “é a incoerência de princípio entre os atos do Estado 

personificado”590.  

Importa perpassar a noção dos precedentes conforme os vetores interpretativos da 

coerência e integridade. 

 

4.6.3 Precedente e vetores interpretativos da coerência e integridade 

 

Como visto, consoante a ideia de precedentes, reconhece-se a eficácia normativa de 

determinados posicionamentos jurisprudenciais: não só o dispositivo faz lei entre as partes, 

mas a motivação vincula as decisões posteriores e, nessa perspectiva, regula os julgamentos 

vindouros.  

O que se faz irrecusável é que os julgadores não podem desprezar na fundamentação 

das decisões os provimentos reconhecidos como precedentes, em atendimento à estabilidade, 

integridade e coerência. Mas, de outra ponta, não podem ser aplicados por imediata 

subsunção, mas sua aplicação deve “levar em conta a totalidade do ordenamento jurídico e 

toda a valoração e fundamentação que o embasaram” como também “a especificidade de cada 

caso concreto com o intuito de se proferir a solução constitucionalmente adequada para estes, 

bem como, assegurar a integridade e consistência do sistema”591.  

A lição de Streck de que “direito é uma questão de caso concreto”592 consoa com o 

apontamento de Guest de que “a coerência só é plenamente compreensível em um contexto 

específico”593.  

A tradição autêntica condiz com a integridade do Direito e a coerência com decisões já 

adotadas, conferindo segurança jurídica. Bem de ver que o intérprete pode se afastar da 

tradição594 sem cair em subjetivismo, “decisionismo”, desde que apresente as razões que o 

levaram a se afastar do entendimento já estabelecido. Mesmo para que o Direito não resvale 

em uma fonte de surpresa e indignação decorrente de uma subjetividade sem limites pelo 

intérprete.  A noção de tradição conduz ao diálogo e não à submissão: “É um legado que não 

cobra obediência (no sentido de sua reprodução mimética e irrefletida), mas diálogo”595.  

Nesse diálogo travado entre o intérprete e a tradição, “o todo da prática jurídica até então se 

                                                
590 DWORKIN, Ronald. O império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2014. p. 223. 
591 STRECK, Lenio Luiz. Op. cit., p. 1199. 
592 Streck, in o exemplo do dr. Camargo, www.osul.com.br/o-exempplo-dr-jose-camargo/ 
593 GUEST, Stephen. Ronald Dworkin. Rio de Janeiro: Campus Jurídico, 2010. p. 47. 
594 Aqui importa referir a temática da tradição já enfrentada no primeiro capítulo deste estudo. 
595 RAMIRES, Maurício. Crítica à aplicação de precedentes no Direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2010. p. 102. 
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apresenta a ele com alguma autoridade, com a qual ele deve se haver”, de modo que “o direito 

só poderá ter pretensão à integridade quando for reconhecida pelos juristas a autoridade do 

legado da tradição”596. 

Também no campo dos precedentes, retoma-se a ideia de intertexto, na qual o 

interprete se põe a costurar todos os textos – e o precedente se convola em um deles – havidos 

na colcha de retalhos em que se transmuda a prática jurídica: constituição, textos legais, 

precedentes, jurisprudência, dados fáticos recolhidos do caso em concreto: tudo isto constitui 

material de trabalho para o intérprete buscar a resposta adequada ao dilema trazido a juízo, a 

ser solvido com o contributo das partes em atendimento ao ideário democrático vigente.    

O passo do intérprete do subjetivo para o intersubjetivo cresce de importância na 

esfera jurídica porque o Direito não pode recair em arbitrariedade. A interpretação que já vem 

entremeada pela pré-compreensão precisa ser externada (rectius, constituída e externada) em 

linguagem, em texto, na partilha em que se convola a prática judiciária. Se não alcançar este 

comum, não vai atingir o seu fim. 

É neste sentido que tem lugar uma teoria normativa do Direito que reúna condições de 

envidar esforços na busca da concretização de direitos e na interdição de arbitrariedades 

interpretativas. Conforme a lição de Jeremy Waldron: “um juiz não está autorizado a tomar 

decisões morais que façam prevalecer a sua visão de mundo em detrimento daquela 

expressada, por meio da legislação, pela maioria do povo”597. 

Assim, a correção de um juízo moral não pode se dar em valores subjetivos do 

intérprete, mas deve estar alicerçada em uma adequada argumentação moral, baseada na 

responsabilidade e na integridade. 

O Direito aspira por coerência, por integridade, ideais que são alcançados na 

intersubjetividade.  Aqui, destaca Streck, o ponto de encontro entre as doutrinas de Gadamer, 

Dwokin e Habermas, o combate à arbitrariedade, a busca pela resposta correta598. No 

pensamento de Habermas, há a busca de uma resposta correta599, Dworkin trabalha pela 

coerência e integridade do sistema e Gadamer defende a autoridade da tradição.  O encontro 

da tradição, no Direito, acontece no campo da prática judiciária, mais particularmente, na 

prática judicial. Daí o atrelamento do juiz ao mundo compartilhado da tradição, dos 

                                                
596 Ibid., p. 100-102. 
597 MOTTA, Francisco José Borges. Ronald Dworkin e a decisão jurídica. Salvador: JusPodvim, 2017. p. 16. 
598 STRECK, Lenio, Lenio Luiz. Verdade e Consenso. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 126. 
599 Pela progressiva agregação de consensos orientados pela ideia de consenso verdadeiro (GONZÁLEZ, José 
Calov. Comunidad Jurídica y experiência interpretativa: um modelo de jego intertextual para el Derecho. 
Barcelona: Ariel, 1996. p. 75). 
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“consensos logrados”600, das “convenções interpretativas”601 da consideração da orientação 

jurisprudencial e doutrinária como um dado, do qual deverá prestar contas se no proceder 

interpretativo dela se afastar, porque assim assegurada a reserva de integridade e coerência 

que o Direito deve guardar como sistema social que é.  

Calha lembrar que, neste ambiente compartilhado, diz Dworkin, todos devem “falar a 

mesma língua”, contudo “essa semelhança de interesses e convicções só deve manter-se até 

certo ponto: deve ser suficientemente densa para permitir a verdadeira divergência, mas não 

tão densa que a divergência não possa manifestar-se”602.  

Os precedentes ganham força nesta seara porque eles dão assento a um entendimento 

vencedor. Eles comportam um argumento que já se sagrou vencedor. Assim, um fundamento 

nele contido goza de uma autoridade provisória: na lição gadameriana, a tradição é autoridade 

de hoje. A observância dos precedentes consoa com o respeito à tradição autêntica. 

Das decisões jurídicas se espera coerência, para que o Direito funcione, de certa 

maneira, como sistema redutor de expectativas e para que as pessoas sujeitas à jurisdição 

tenham um mínimo de previsibilidade sobre a norma vigente e, com isso, direcionem suas 

vidas.  A coerência, como leciona Dworkin, assegura a igualdade, para que os diversos casos 

tenham a igual consideração por parte dos juízes. Que os casos iguais sejam julgados do 

mesmo modo salvo uma justificativa a esclarecer as razões do distanciamento adotado. Essa 

coerência o juiz deve guardar em relação aos seus próprios julgados bem assim em relação à 

orientação pacificada nos tribunais. O seguimento dos precedentes, devidamente invocados ou 

observados os de enfrentamento obrigatório, atende a este fim. 

Bem de ver que o sistema deve ter à sua disposição mecanismos para afastar as 

incongruências eventualmente verificadas. Eis o segundo momento de funcionamento do 

Direito: o acertamento das decisões pelo Tribunal revisor, fazendo valer a intersubjetividade 

quando a autoridade judiciária não a observa, quando ela se aparta do Direito pacificado e 

reconhecido sem justificativa para tanto. Aqui, os precedentes crescem de importância no 

funcionamento do sistema de justiça: em um primeiro momento, como orientação de conduta 

que o Direito deve prestar; em um segundo, na guarda da coerência e integridade do mesmo 

sistema, com a recondução do caso julgado em dissonância com a orientação jurídica para o 

                                                
600 OTEIZA, Eduardo. El uso del precedente em el diálogo entre cortes nacionales y transnacionales. In: 
BELTRÁN, Jordi Ferrer; ROJAS, Carmen Vasquez (coord). Debatiendo con Taruffo. Madrid: Marcial Pons, 
2016.  
601 BELTRÁN, Jordi Ferrer. El gen iusrealista de Michele Taruffo: la teoria del precendente judicial. In: 
BELTRÁN, Jordi Ferrer; ROJAS, Carmen Vasquez (coord). Debatiendo con Taruffo. Madrid: Marcial Pons, 
2016. 
602 DWORKIN, Ronald. O império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2014. p.77. 
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patamar de previsibilidade legitimamente estabelecido. Neste passo, importa ver com 

González que o precedente funciona como “paradigma de correção jurídica”, em atenção ao 

princípio da igualdade na aplicação da lei, a ser considerado quando da elaboração de um 

produto normativo decorrente de um pronunciamento judicial603.      

Nessa toada, “a continuidade da tradição jurídica não tem um sentido aleatório, que 

pode ser determinado pela subjetividade do intérprete, nem um conteúdo fixo, avesso aos 

avanços sociais” pois, conforme a lição dworkiniana, “a tarefa de interpretar o que aconteceu 

decorre da responsabilidade de avançar o empreendimento que ele tem em mãos, em vez de 

guinar em uma nova direção só sua”. 604  

Aqui se verifica o lugar de destaque do precedente na empresa da continuidade da 

tradição da integridade do Direito. O autor refere que a ideia do romance em cadeia veda que 

o juiz proceda desconhecendo a história institucional, inaugurando uma fala destoada do 

enredo ou enxertada sem ajuste com a linha de entendimento. Mas veda igualmente que o juiz 

se acomode em repristinar o já decidido, como se procedesse um repeteco do capítulo 

anterior: aqui também haveria a quebra da continuidade. A integridade não conduz a uma 

simplificação em seguir o já decidido, mas se constitui em um ônus adicional ao considerar o 

horizonte da prática jurídica havida até então605.  

Insta lembrar que há precedentes de conhecimento obrigatório e há precedentes cujo 

enfrentamento depende do levantamento pela parte interessada. Quanto a estes, convém 

referir que possível a invocação de precedentes confrontantes, colidentes – ou duas linhas 

jurisprudenciais incoincidentes ou mesmo contrárias. Nesta hipótese, a coerência no trato com 

os precedentes reclama o exame de todos os entendimentos que animam ou interditam a 

decisão.   

   Ramires faz a ressalva que não é suficiente considerar o que os juízes pretéritos 

disseram, mas, sim, o que eles fizeram coletivamente: “é a obra coletiva que forma a tradição, 

com a qual o intérprete está obrigado a lidar e dialogar”. E segue no raciocínio, ao enfatizar 

que “a integridade e a coerência só podem ser vistas no contexto de continuação de uma 

obra”606. Nessa linha, o destaque exagerado da singularidade de um caso de modo a recusar 

sua vinculação com a totalidade da prática jurídica estabelecida até então leva à desintegração 

                                                
603 GONZÁLEZ, José Calvo. Derecho y Narración: materiales para uma teoría crítica narrativista del Derecho. 
Barcelona: Ariel, 1996. p. 18. 
604 RAMIRES, Maurício. Crítica à aplicação de precedentes no Direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2010. p. 103. 
605 Ibid., p. 104. 
606 RAMIRES, Maurício. Op. cit., p. 104 
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(fragmentação) do Direito607; de outra ponta, a aproximação forçada de casos distintos, como 

se merecessem a mesma resolução por uma regra geral, pode desaguar no outro extremo, qual 

seja, a falácia da hiperintegração. Desintegrar é sobrelevar as partes ao todo; hiperintegrar é 

sobrelevar o todo às partes. Buscar a integridade não aparta divisar distinções autênticas608: “o 

todo da prática jurídica é formado de partes distintas, que cobram a sua diferenciação”609.  

Conforme a lição de Dworkin, o Direito como sistema coerente deve sempre conceder 

a melhor resposta para o caso em apreciação. Esta é a busca que deve nortear o juiz em sua 

atividade, considerando os argumentos de princípio incorporados ao sistema e consoante a 

melhor luz lançada sobre o material jurídico que tenha à disposição.  

Uma interpretação adequada do Direito encontra-se na ideia de integridade, como se 

ele fosse personificado: “tratá-lo como possuindo sua própria integridade – de modo que ele 

assuma um caráter moral, que trate as pessoas consistentemente como iguais”610.  

A ideia de integridade confere às pessoas o direito a um tratamento com igual interesse 

e respeito. A coerência é mais do que a ausência de contradição lógica entre duas 

formulações, mas deve “expressar uma visão única e abrangente da justiça”611. 

Na expressão de Dworkin, a integridade “é a vida do direito tal qual o conhecemos” e 

uma exigência dela decorrente “explica por que os juízes devem conceber o corpo do direito 

que administram como um todo, e não como uma série de decisões distintas que eles são 

livres para tomar ou emendar uma por uma, com nada além de um interesse estratégico pelo 

restante”612.      

É justamente este dever que o subjetivo presta ao plurissubjetivo – e que serve a 

interditar a arbitrariedade – que impele o intérprete a buscar a única resposta correta, a 

resposta mais adequada que o Direito como inteireza tem para oferecer. Há, como uma força 

gravitacional613, a exortar que ele atue no diapasão dos “consensos logrados”, da tradição 

autêntica, porque o Direito não se contenta com duas respostas possíveis, distintas e 

igualmente preferíveis. Uma há de prevalecer, ainda que por critérios interpretativos, 

                                                
607 Nesse sentido, o autor refere a lição de Tribe & Dorf de que “descrever um direito alegado em termos muitos 
específicos é desconectá-lo de direitos previamente estabelecidos”. 
608 “Quem exagera o argumento age contra a causa” (Hegel).  
609 RAMIRES, Maurício. Op. cit., p. 105. 
610 GUEST, Stephen. Ronald Dworkin. Rio de Janeiro: Campus Jurídico, 2010. p. 19. 
611 Ibid., p. 46 
612 DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2014. p. 203. 
613 Conforme Dworkin, “A força gravitacional do precedente não pode ser apresentada por nenhuma teoria que 
considere que a plena força do precedente está em sua força de promulgação, enquanto uma peça de legislação”. 
(DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 176). 
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razonables, superáveis, sem prova real nem autoridade infinita porque estamos no campo das 

ciências humanas e não da lógica aritmética.   

A ênfase nos precedentes procedida no bojo do Código de Processo Civil vem servir a 

este fim, com ganho de previsibilidade e confiança na atividade desenvolvida nos tribunais. 

Sem descurar do ideário de igualdade que assim também resta incrementado. Todavia, tal 

estágio precisa ser alcançado sem retrocesso no que se refere a outros valores não menos 

importantes, como o devido processo constitucional-legal, a observância do contraditório e a 

participação dos envolvidos e afetados nas decisões adjudicadas. 

Esta resposta jurídica deve conciliar – nisto reside a busca – a preservação da 

integridade do Direito com a prática sensível às vicissitudes do caso em concreto, porque a 

justiça não opera em abstração. 

 

4.6.4 Precedente e aplicação 

 

Calha retomar a imagem sobre o modo de proceder do civil law em contraponto ao do 

common law: o primeiro a seguir um traçado estabelecido em um mapa “rectius, num 

código”; e o segundo guiando-se pela experiência e pelas necessidades que se apresentam, e 

conforme se apresentam, como a humilde senda de um peregrino614.  Neste passo, não se quer 

destacar a diferença entre os sistemas, mas, sim, considerar o ponto comum de que, em 

ambos, o conjunto normativo deve estar concertado com o seu âmbito de incidência. Em igual 

sentido, um G.P.S.615 desatualizado não será bom guia para levar ao destino almejado, do 

mesmo modo que um paradigma desconexo não constitui base firme para um bom modo de 

atuação616. No mesmo norte, Rosa refere que cada pessoa irá construir seu próprio mapa 

mental e é a partir dos mapas mentais que  as decisões serão tomadas “por isso, quanto mais 

informações coletadas, melhores opções na árvore do jogos maiores serão as possibilidades de 

decisões ótimas”617. A formação do mapa vai receber o influxo da intersubjetividade e, de 

outro ponto, o mapa requer atualização. De novo: a temporalidade gira o mundo e impende 

ser levada em conta quando da concretização da norma.618. 

                                                
614 Lição de Eduardo Couture, apresentada no segundo capítulo.  
615 Global Positioning System 
616 COVEY, Stephen R. 3ª Alternativa: Resolvendo os problemas mais difíceis da vida. São Paulo: Best Seller, 
2012. 
617 ROSA, Alexandre Morais da. Guia do Processo Penal conforme a Teoria dos Jogos. Florianópolis: 
Empório do Direito, 2017, p. 228 
618 Invoca-se aqui o trecho do primeiro capítulo deste escrito, voltado ao tema da temporalidade neste estudo.  
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 Convém recobrar igualmente que a estrutura da compreensão possui algo como um 

pertencimento à tradição. Como uma “relação circular entre o todo e suas partes; o significado 

antecipado em um todo se compreende por suas partes, mas é a luz do todo que as partes 

adquirem a sua função esclarecedora”. A compreensão guarda um liame com o histórico 

institucional, ela acontece no seio da tradição, contextualizada: “Compreender é participar de 

uma perspectiva comum”, mas ela começa com o fato de que algo nos interpela619.  

O círculo hermenêutico é um nome da coerência620 e o particular deve ser visto em 

conexão com o todo ao qual está engendrado. 

Ainda, neste mesmo mote, não se pode perder de vista a noção das três subtilitas de 

Gadamer desenvolvida no capítulo primeiro deste estudo a lançar luzes sobre o movimento 

uno e trino em que se convola a compreensão. Nesse rumo, os dois primeiros movimentos, da 

compreensão e interpretação, estão ligados, mas também o terceiro, da aplicação, pois “na 

compreensão, sempre ocorre algo como uma aplicação do texto a ser compreendido à situação 

atual do intérprete”, destacando a aplicação como um momento essencial do processo 

hermenêutico, ladeado pela compreensão e interpretação621. 

E alhures, escreve o autor que a  
aplicação não pode jamais significar uma operação subsidiária, que venha 
acrescentar-se posteriormente à compreensão: o objeto para o qual se dirige a nossa 
aplicação determina desde o início e em sua totalidade, o conteúdo efetivo e 
concreto da compreensão hermenêutica. Aplicar não é ajustar uma generalidade já 
dada antecipadamente para desembaraçar em seguida os fios de uma situação 
particular622. 
  

Eis um ponto fulcral: “a aplicação não é um acréscimo, mas a essência da 

compreensão eficaz”623. 

Convém retomar a contribuição de Muller a ressaltar a programaticidade da norma: 

que deverá incidir em um caso concreto (âmbito de incidência da norma) e dali recolher 

elementos fáticos que integram o sentido da norma. Assim, necessário que o sistema seja 

sensível para receber do caso fático elementos que vão importar para se chegar ao dizer 

daquela regra. O programa da norma – texto legal depurado pelo norte constitucional –, assim 

depurado, recolhe dados do caso concreto que vão determinar o sentido da proposição. 

Prosseguindo, como elemento fático só é apreensível na aplicação, tem-se por inviável saber-

se de antemão o comando legal.  
                                                
619 GADAMER, Hans-Georg. O problema da consciência histórica. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. p.59 e 
p. 69. 
620 GRONDIN, Jean. Introdução à hermenêutica filosófica. São Leopoldo: Editora Unisinos, 1999. p. 135. 
621 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 2005. p. 407. 
622 Id. O problema da consciência histórica. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. p. 57. 
623 GRONDIN, Jean. Op. cit., p. 115. 
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Não é possível apurar o sentido da norma apenas nos movimentos da compreensão e 

interpretação. Até porque se a lei abarca todas as hipóteses de aplicação, então o contexto não 

importa624.   

Ao comparar a interpretação com a intenção artística, Dworkin – tomando como 

exemplo a transposição de uma peça de Shakespeare para uma cultura muito diferente – 

assinala que a fidelidade irrestrita ao previsto pelo autor poderia configurar uma traição à sua 

finalidade, ao seu propósito artístico mais abstrato. “E ‘aplicar’ esse propósito abstrato à nossa 

situação é muito mais que um neutro exercício histórico de reconstrução de um estado mental 

anterior”, mas reclama a contribuição do intérprete como sugere a explicação construtiva da 

interpretação criativa625.    

De se acrescentar que a previsão legal carece de elementos fáticos para o 

estabelecimento do sentido da norma.  

Por exemplo, com acuidade, lembra Streck, que não existe legítima defesa em tese626: 

não há a fixação de um padrão normativo adredemente definido e apto a ser simplesmente 

aplicado a uma hipótese fática nos moldes de uma inferência automática e subsuntiva. Na 

definição e delimitação da excludente, impende descer aos fatos para que o comando da 

norma possa se preencher de sentido e alcançar o seu fim, assim, neste ínterim: a ilicitude da 

agressão pode ser contestada; até onde vai – ou pode ir – a iminência do ataque?; o uso 

moderado pressupõe uma dada circunstância fática para ser medido, bem como o meio, por 

vezes o manejo de uma arma de fogo pode ressair exacerbado, por vezes não. Inviável saber 

de antemão o sentido da norma, que se forma quando toca o chão da facticidade pela tarefa 

levada a ombros pelo intérprete.   

Como anota Ramires, “o estabelecimento do Direito em casos obriga o intérprete a 

pensar o direito como faticidade, pois não pode simplesmente descolar o texto da situação 

concreta que lhe deu origem”627. Por este mesmo motivo, pontua o autor, o proceder 

interpretativo não pode se dar por varredura geral, mas com vagar, por formulação e 

reformulação. De outro lado, há de se considerar que o caso individual não é o primeiro nem o 

último – ele integra uma cadeia decisória628 – e que nem todos os casos podem ser resolvidos 

                                                
624 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica e Jurisdição: diálogos com Lenio Streck. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2017. p. 69.    
625 DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2014. p. 68. 
626 STRECK, Lenio Luiz. Precedentes Judicias e Hermenêutica: o sentido da vinculação no CPC/2015. 
Salvador: JusPodvim, 2018., p. 62. 
627 RAMIRES, Maurício. Crítica à aplicação de precedentes no Direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2017. p. 71. 
628 Como já anotado, não há decisão entre parênteses. 
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com a mesma regra. A especificidade do caso precisa conviver com o direito como 

integridade629. 

Os sentidos não estão represados em um texto nem se encontram ao alvedrio do 

intérprete: o Dasein “está sempre lançado na facticidade, compreendendo a si no encontro 

com os demais”, de forma que o conhecimento traduz uma experiência intersubjetiva630. 

A resposta não é textual ou prévia para subsequente acoplação à situação fática que 

visa resolver, mas ela está atrelada ao caso concreto: “A questão endereçada à ontologia deve 

ser posta concretamente, isto é, sem que se faça abstração da espessura própria à situação 

hermenêutica que condiciona o sentido da questão”631. Assim, conforme a hermenêutica da 

faticidade, a pergunta volta-se ao intento da atualização da coisa632. Os sentidos não estão 

guardados na lei, mas são construídos na aplicação com a consideração dos fatos que sempre 

são mais ricos do que a previsão legal: “o normativo denota, o narrativo conota”633. 

Em outras palavras,  
pelo fato de existirmos em circunstâncias (= facticidade), também nossa consciência 
das repercussões históricas é circunstanciada e, ainda, pelo fato de sermos 
compreensão existencial, esta mesma é marcada por finitude, traço existencial cujo 
reconhecimento “levará a consciência a se abrir à alteridade e a novas 
experiências”634. 
 

É por esta causa que o precedente não se configura em uma resposta dada de antemão, 

como se estivesse infenso ao jogo democrático a ser travado pelos participantes do processo 

na construção da melhor solução jurídica para o caso submetido a juízo. Como todo texto, o 

precedente ressente de interpretação e, mesmo detendo presunção, deve ter suas razões 

consideradas no conjunto do material fático e jurídico arregimentado. É justamente este 

movimento que vai permitir a adequação, a confirmação ou o abandono daquela solução 

pretoriana, formando uma linha de entendimento que só pode ser construída na 

experimentação contínua, no embate dialogal, autofágico e democrático das razões agitadas.  

Gadamer refere que: 
As regras só são o que são com base no uso; a ideia de regras da experiência exige 
sempre que as mesmas sejam postas à prova pelo uso. Isso é o que permanece 
válido, de modo geral e universal, para o conhecimento que temos nas ciências 
humanas. Estas jamais atingem outra “objetividade” senão aquela que toda 
experiência traz consigo635.  
 

                                                
629 RAMIRES, Maurício. Op. cit., p 111. 
630 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica e Jurisdição: Diálogos com Lenio Streck. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2017. p. 107. 
631 GADAMER, Hans-Georg. O problema da consciência histórica. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. p. 64. 
632 Ibid., p. 175. 
633 GONZÁLEZ, José Calvo. El discurso de los hechos. Madrid: Tecnos, 1993. p. 20. 
634 KAHLMEYER-MERTENS, Roberto S. 10 Lições sobre Gadamer. Petrópolis: Vozes, 2017. 
635 GADAMER, Hans-Georg. Op. cit., p. 38. 
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Próximo passo consiste na abordagem desta objetividade. 

 

4.6.5 Precedente e objetividade 

 

Essa objetividade significa uma consolidação provisória de um entendimento, um 

“consenso logrado”, uma prática convencional reconhecida na atividade jurídica, que pode ser 

arranjada mediante o estabelecimento de um precedente. 

Gadamer acentua que, para Diltthey, “a tarefa da consciência histórica consiste em 

vencer a sua própria relatividade, justificando com isso a objetividade do conhecimento no 

domínio das ciências humanas”636. É justamente a superação da subjetividade que permite 

consolidar o compartilhado e é este conhecimento comum que arrima o entendimento nas 

ciências humanas porque aqui não é viável uma prova real, nos moldes das ciências naturais. 

Não se trata da relação sujeito-objeto, mas sujeito-sujeito que, esbordando a individualidade, 

alcança o intersubjetivo, o mundo compartilhado. Nele, o aprendizado se condensa e se 

delimita, na e pela tradição:  
Em sua linguagem, em seus valores morais e suas formas jurídicas, o indivíduo, o 
ser isolado, encontra-se sempre além de suas particularidades. O meio ético em que 
ele vive e o qual compartilha com os outros constitui algo de “sólido” que lhe 
permite orientar-se a despeito das contingências um tanto vagas de seus élans 
subjetivos637. 
  

 Também Macedo assinala que: 
para que exista mais do que uma mera crença subjetiva, e, sim, um valor, 
intersubjetivamente constituído, é necessário que algum processo de objetivação 
(social) se realize. Esse processo é o que permite compreender que existam razões 
(também e necessariamente socialmente compartilháveis e objetiváveis) capazes de 
serem conhecidas, ensinadas, compartilhadas e socializadas638. 
 

A lição de Streck merece, neste passo, integral transcrição: 
no paradigma da linguagem pressupõe uma certa objetividade, que nada mais é do 
que o reconhecimento da facticidade (por isso é que se pode falar em ontologia da 
facticidade, ou em hermenêutica da facticidade). A hermenêutica (fenomenologia 
hermenêutica) é uma cadeira que se assente entre o objetivismo e o subjetivismo 
(STEIN). Nem uma adequatio intellectum et rei, nem uma adequatio rei et  
intellectum. Em uma linguagem heideggeriana, o ser não é um ente: ele só existe 
para dar sentido aos entes – que assim se tornam presentes. O ente, portanto, não é 
algo em si, assim como o ser também não pode ser visto: o sentido se dá. Ele 
exsurge. E isso é assim por causa da diferença ontológica. Dworkin trata do 
objetivismo moral a partir da tese de que há coisas consolidadas pela tradição639. O 
que ele chama de objetividade deve ser entendido como o sentido consolidado pela 

                                                
636 Ibid., p. 30. 
637 Ibid., p. 32. 
638 MACEDO, Ronaldo Porto. Do Xadrez à Cortesia, Dworkin e a Teoria do Direito contemporânea. São 
Paulo: Saraiva, 2013. p. 126. 
639 Precedentes são coisas consolidadas pela tradição. O que não impede que sejam retomadas: o reexame é 
possível, o que não procede é a sumária desconsideração de um precedente for devidamente invocado. 
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tradição (autêntica) de uma dada sociedade. Pois quando dizemos que algo é (por 
exemplo, uma árvore), isso não quer dizer que sejamos objetivistas, somente porque 
uma árvore é uma árvore em qualquer lugar. O hermeneuta poderá dizer que uma 
árvore é uma árvore em face de (ou do) a priori compartilhado. E esse é o caso de 
Dworkin quando fala do objetivismo dos juízes morais640. 
 

Quando uma ideia é defendida na intersubjetividade – direito é partilha – ela deixa de 

ser pessoal e passa a ser comum(nitária); logo, de certa forma, ela se condensa, ela esborda do 

subjetivo para o intersubjetivo. Então, ela não pode ser retomada – nem mesmo pelo sujeito 

originário – sem a prestação de contas para o intersubjetivo. Por este motivo, não é arbitrário 

o que já foi alçado ao intersubjetivo. (Ele prevalece como a razão de hoje, como a razão 

vigorante. A tradição é a razão de hoje). Justo por isso, para ser vencido – o intersubjetivo, no 

nosso caso o precedente – precisa ser superado por um esforço adicional, ele cobra este 

esforço adicional. Porque o que foi estabelecido como precedente já vingou em uma batalha 

primeira e a razão que saiu como vencedora permanece como válida até que outra a supere 

(na mesma ordem de batalha, ou seja, em um âmbito dialógico e argumentativo).  

Streck observa que: 
a objetividade (esse ‘mínimo é’ hermenêutico) deve ser entendido como a verdade 
de um determinado juízo, que jamais poderá advir de uma ‘realidade ontológica’ 
separada de nossas práticas, e, sim, de uma realidade que nós mesmos construímos a 
partir de jogos linguísticos que não dependem de nossa subjetividade641.  
 

Essa objetividade vinda do consenso logrado, essas razões que se solidificam no seio 

da prática jurídica e que consoam com a tradição autêntica, eis o que impele a formação dos 

precedentes. 

Como anota Borges Motta, a interpretação tem uma pretensão de objetividade.  
Para além de uma concepção fisicalista de mundo e do esquema sujeito-objeto; os 
argumentos devem ser apresentados de forma integrada e coerente, observando-se a 
virtude da responsabilidade moral. Reconhecer um direito em uma demanda é uma 
questão de democracia: de equacionar a tensão entre igual consideração e respeito e 
a responsabilidade ética individual642. 
  

A partir da Crítica Hermenêutica do Direito é possível reconhecer “um grau de 

objetividade no modo de dar a resposta aos casos jurídicos”, eis que “existem padrões, que 

chamamos de princípios, que decorrem da reconstrução da história institucional do Direito, 

que não são relativizáveis e tampouco estão à disposição dos intérpretes”643. 

 Essa é a ordem de vinculatividade, advinda de um sistema regido pela coerência e 

integridade, voltada à obtenção da melhor solução jurídica disponível: “a objetividade não 
                                                
640 MOTTA, Francisco José Borges. Ronald Dworkin e a decisão jurídica. Salvador: JusPodvim, 2017. p. 167.  
641 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica e Jurisdição: diálogos com Lenio Streck. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2017. p. 79. 
642 MOTTA, Francisco José Borges. Op. cit., p. 218. 
643 STRECK, Lenio Luiz. Op. cit., p. 80. 
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envolve nada mais surpreendente do que a possibilidade de buscar respostas melhores ou mais 

corretas”644.  

 

4.7 A RESPOSTA CORRETA: É IMPORTANTE PROCURAR O TESOURO AINDA QUE 

ELE SEJA INEXISTENTE 

 

4.7.1 A pergunta correta 

 

 Como examina Ramires, o precedente deve ser abordado como um texto:  
quando um juiz analisa um precedente, questionando sobre a aplicabilidade ao caso 
presente que deve julgar, o que tem diante de si é um texto. Os fatos já aconteceram; 
a decisão já foi prolatada; na maioria das vezes já foi cumprida ou executada, e os 
autos do processo original já foram para o arquivo. O que restou é o texto645.  
 

Texto que, nos moldes da lição gadameriana, é um convite aberto ao diálogo. O 

precedente é diálogo (argumentos postos em jogo), não é silêncio (de coisa julgada) nem 

monólogo (de Corte de Vértice). 

 Como faz ver o autor, a resposta correta deve ser precedida da pergunta correta: “O 

texto em questão não é a resposta automática do caso presente, pois uma resposta a uma 

pergunta jamais é a resposta de outra pergunta. Portanto, para verificar se o precedente é ou 

não aplicável, o juiz deve encontrar qual a pergunta para a qual aquele texto foi resposta”646. 

Esta indústria deve ser levada a ombros desde a investigação do caso presente. A 

compreensão do caso presente  
exige a identificação das perguntas que apresenta, e a formulação aberta (mas com 
sentido) dessas perguntas. Já a abertura da pergunta é uma exigência de sinceridade: 
buscar precedentes para solucionar uma contenda presente não pode ser uma procura 
por elementos que convalidem uma tese adrede escolhida, como faz aquele que tem 
em mente um projeto pronto a ser construído647. 
  

Neste intento, insta posicionar o precedente no contexto adequado, daí porque  

importante descer às circunstâncias dos dois casos: do presente e do precedente. Mesmo para 

possibilitar a melhor comparação entre os fatos sob a égide de um aspecto jurídico, conforme 

a estrutura triádica já referida. 

Ora, o estabelecimento de uma estrutura comparativa não prescinde dos elementos 

fáticos, assim, possivelmente  

                                                
644 GUEST, Stephen. Ronald Dworkin. Rio de Janeiro: Campus Jurídico, 2010. p. 17. 
645 RAMIRES, Maurício. Crítica à aplicação de precedentes no Direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2010. p. 125. 
646 Ibid., p. 125. 
647 Ibid., p. 151. 
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a característica mais importante da abordagem dos casos judiciais a partir de 
perguntas seja a de que as verdadeiras perguntas só podem ser formuladas quando os 
casos – tanto o precedente quanto o problema presente – já estão postos. Isso 
significa, necessariamente, que não é possível dar resposta a perguntas ainda não 
feitas648. 
  

 Com acuidade, conclui o autor: 
A pedra de toque está na applicatio. É preciso ver o precedente como a aplicação 
feita por um julgador a uma situação concreta. O texto do precedente é fundamental 
para sua compreensão, sim, mas o texto não é a norma. Ou, no que importa aqui, o 
texto não é o comando dado pelo julgador. O comando não pode ser entendido em 
sua literalidade, como se tivesse se descolado da situação para a qual foi produzido, 
passando a existir e valer em uma abstração etérea. É preciso buscar pela aplicação: 
uma aplicação é que poderá dar indícios para outra (é preciso ter em conta que a 
próxima aplicação é sempre outra aplicação; uma decisão de caso nunca é a solução 
automática de outro caso)649.  

 
No exame do precedente, insta depurar os argumentos que sustentaram aquela decisão 

e identificar os argumentos de princípio, capazes de gerar uma carga normativa: “Precedentes 

influem sobre a ordem jurídica [...] na medida em que formam um campo gravitacional em 

torno de si. Esse campo só pode ser principiológico, pois apenas os argumentos de princípio 

possuem a dimensão da coerência e integridade que inspiram a aplicação dos precedentes”650.  

Importa ver com Streck651 que os princípios como padrões decisórios constrangem o 

intérprete de modo que sua carga normativa impõe a observância desde o início da atividade 

interpretativa, não só de modo a alcançar o valor que resguarda como fim (teleológico), mas 

igualmente atendido o seu caráter imperativo (deontológico). 

Desse modo, a atividade decisória não pode ser desenvolvida apenas tendo em mira a 

consequência da decisão, mas, sim, importa o caminho e importa o resultado. Daí porque, 

secundando a lição de Dworkin, a decisão precisa observar argumentos de princípio e não 

apenas de política652.    

Como acentua Sandel, a justiça utilitarista, por exemplo, pode implicar o desrespeito a 

noções mínimas de dignidade e direitos humanos, ilustrando o fato no exemplo da tortura de 

um suspeito para afastar o perigo de um atentado terrorista. O enfoque aqui é da prevalência 

de um núcleo intangível atinente aos direitos fundamentais que não pode ser atingido, em 

razão da dignidade da pessoa humana, mesmo que fosse para salvaguardar um número maior 

de pessoas. Não se poderia dispor desses direitos: “se todos os seres humanos são 

                                                
648 Ibid., p. 140. 
649 Ibid., p. 149. 
650 Ibid., p. 149. 
651 Remeto o leitor ao capítulo I deste estudo. 
652 Princípio é um padrão que resguarda um direito, ao passo que a política está voltada para uma meta. 
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merecedores de respeito, não importa quem sejam ou onde vivam, então é errado tratá-los 

como meros instrumentos da felicidade coletiva”653. 

Ainda com referência às consequências da atividade judicial, em um enfoque 

majorado, podem ser levantadas as consequências econômicas da decisão judicial que afetem 

o mercado como instituição, em razão do problema do custo social identificado por Coase654. 

Contudo, esse não pode ser o parâmetro determinante da atuação judicial. Ainda que, por 

hipótese, se entenda que a Justiça possa ser um fator de maximização da riqueza, é muito 

difícil a sua mensuração. Como  leciona Posner ao reconhecer o papel essencial do Judiciário 

na cadeia econômica: "é impossível avaliar a produção da totalidade dos serviços do 

judiciário. A sociedade racional reluta em comprar esses serviços de uma empresa com fins 

lucrativos”655. 

De qualquer sorte, o que se busca destacar é o lugar cimeiro que os argumentos de 

princípio ocupam no direcionamento das decisões e, particularmente, na formação dos 

precedentes e da respectiva ratio decidendi. 

 

4.7.2 Precedente, universalização e resposta correta 

 

O precedente não se constitui apenas em uma regra de argumentação para a 

sincronização com decisões pretéritas, como adverte Gascón Abellán, mas um caminho para a 

busca de uma resposta correta: 
regra fundamental da argumentação que ordena não tanto uma mimética fidelidade 
às razões anteriores, mas, sim, a realização de um exercício de universalização 
tendente a garantir a correção da decisão adotada. Uma sentença que tenha em conta 
a regra do precedente não é, portanto, aquela que repete outra anterior, senão aquela 
que pretende justificar-se em um critério geral, em uma regra que se considera 
desejável para regular futuro caso semelhante, dissipando toda a suspeita de 
parcialidade ou arbitrariedade656 (tradução livre).  

 
Esse empenho consoa com a decisão em busca de uma resposta acertada, não só 

voltada à composição da lide em mãos, mas porque possa ser seguida como aquela melhor 

que o Direito possa oferecer, na esteira da doutrina dworkiniana657. 

                                                
653 SANDEL, Michael J., Justiça. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2014. p. 135. 
654 COASE, Ronald H. A Firma, o Mercado e o Direito. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2017.p.11. 
655 POSNER, Richard A. Para Além do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2015, p. 122. 
656 GASCÓN ABELLÁN, Marina.  La técnica del precedente y la argumentación racional. Madrid: Tecnos, 
1993. p. 47. 
657 “Decidir se o direito vai assegurar à sra. McLoughin uma indenização pelos prejuízos sofridos, por exemplo, 
equivale a decidir se vemos a prática jurídica sob sua melhor luz a partir do momento em que supomos que a 
comunidade aceitou o princípio de que as pessoas na situação dela têm o direito a ser indenizadas”. DWORKIN, 
Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2014, p. 272. 
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Assim, giza Gáscon Abellán, o argumento universalidador se converte no único e 

melhor aval da correção da decisão. Discorre a autora que se  
essa correção não pode ser considerada como princípio absoluto na esfera 
intersubjetiva, pode ser exigida em plano individual: se o intérprete não pode 
alcançar a única solução a partir do material normativo, pode-se mostrar no lugar 
sua melhor solução do caso concreto. Mas, para que esta solução resulte crível 
(comunicável), tão somente pode apelar a sua coerência, acreditando que é também 
a melhor sempre que ocorram as circunstâncias ou propriedades consideradas 
relevantes658 (tradução livre). 
 

A melhor solução não em tese e nem para sempre, mas, sim, no caso concreto. 

Um precedente é uma argumentação que já se sagrou vencedora em uma determinada 

decisão. Assim, já ocupa seu lugar de autoridade, na tradição. Mas tal autoridade não está 

imune a críticas. É justamente a sua submissão a novas críticas, a novos casos e à 

temporalidade que poderá confirmar ou não seus méritos, a reafirmar ou não se os valores – as 

razões – ali defendidos subsistem ou não ao tempo presente. Se os valores subsistirem às 

novas indagações, eles tendem à universalidade: “a universalidade, purificada pelo tempo, é 

um segundo aspecto produtivo da temporalidade. Sua obra é realçar uma nova espécie de 

preconceitos”659. 

 Nessa quadra, “denunciar algo como preconceito é suspender a sua presumida 

validade; com efeito, um preconceito só pode atuar sobre nós, como preconceito no sentido 

próprio do termo, enquanto não estivermos suficientemente conscientes do mesmo”660. 

 E, então, calha a advertência: “Mas a descoberta de um preconceito não é possível 

enquanto ele permanecer simplesmente operante; é preciso de algum modo provocá-lo. Ora, 

tal provocação de nossos preconceitos é precisamente fruto de um reencontro renovado com 

uma tradição que se encontra, talvez, na origem deles”661. 

A coerência não implica proteger um precedente a modo de preconceito. A provocação 

do precedente se dá no encontro com as novas razões levantadas no caso que ele pretende 

reger. Aqui, convém trazer a advertência de Luiz: “para a obtenção da resposta correta, 

qualquer juiz deverá, por vezes, afastar-se do precedente, privilegiando o critério substancial, 

ditado pela questão de princípio, ao formal, de que casos semelhantes devem ser julgados 

semelhantemente”. E ajunta, acertadamente, que “ao entender a superação como uma questão 

de princípio, a integridade exigirá que qualquer magistrado não aplique um determinado 

                                                
658 GASCÓN ABELLÁN, Marina. Op. cit., p. 48. 
659 GADAMER, Hans-Georg. O problema da consciência histórica. Rio de Janeiro, Editora FGV, 2006. p. 68 
660 GADAMER, Hans-Georg. Op.cit.  
661 GADAMER, Hans-Georg. Op. cit., p. 68 
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precedente, independentemente da Corte que o instituiu, quando este divergir daquela questão 

principiológica”662.  

No que concerne à busca da resposta correta em Direito e no estabelecimento da 

verdade no âmbito das ciências de espírito, importa caminhar com Gadamer no seguinte 

raciocínio:  
Quando uma de nossas convicções ou uma de nossas opiniões torna-se problemática 
em consequência de uma nova informação hermenêutica, quando ela se revela como 
um preconceito, isso não significa que ceda o seu lugar a um tipo de “verdade 
definitiva” [...], mas, sim, que a convicção “que perde o seu lugar e a verdade” que a 
denuncia se instala no espaço deixado vazio são, cada uma, membros de uma cadeia 
ininterrupta de acontecimentos663. 
   

 A verdade, então, aqui é estabelecida como um conceito valorativo, que pode ser 

ultrapassado por outro de mesmo jaez, quando um argumento cede em relação a outro que 

apresenta melhores condições de subsistir como válido e atual nas circunstâncias em que ele é 

exigido. 

 Ramires lembra o dito comum que: 
uma decisão em certo sentido poderia ser adequada a um caso presente em sua 
individualidade, mas não seria recomendável porque “abriria um precedente” e que 
poderia fugir do controle quando aplicado a toda uma coletividade de casos futuros. 
É como se houvesse uma confiança na solução do caso individual, mas não no 
princípio que se formou664. 
  

Então, conclui que a escolha entre “a correta decisão do caso presente e o temor de que 

ela inspire decisões incorretas em casos futuros” constitui um falso dilema: “há nisso, porém, 

dois aspectos sutis e complementares: a) se algo recomenda uma decisão no caso presente e 

não recomendará a mesma solução em um caso futuro, é porque os casos são diferentes; b) ao 

mesmo tempo, é necessário zelar pela coerência e integridade do Direito”665.  

E prossegue na explicação:  
quando os juízes proferem julgamentos e estabelecem novos entendimentos, devem 
fazê-lo sobre direitos historicamente preexistentes, e não guinar o Direito em uma 
direção a seu gosto. Se o novo julgamento embasa-se em um princípio que o 
recomenda como resposta correta à sua individualidade, não há porque ou como 
temer pela aplicação do mesmo princípio em casos futuros, pois ela será sempre 
correta se obedecer aos padrões de identificação entre as perguntas666. 
  

Desse modo,  

                                                
662 LUIZ, Fernando Vieira. Por que tenho medo do “sistema de precedentes” do CPC/15: A aplicação do 
direito jurisprudencial à luz do law as integrity de Ronald Dworkin. 2018. 667 f. Tese (Doutorado em Direito) – 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2018. p. 259. 
663 GADAMER, Hans-Georg. Op. cit., p. 69. 
664 RAMIRES, Maurício. Crítica à aplicação de precedentes no Direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2010. p. 141 
665 Ibid., p. 141. 
666 Ibid., p. 141 
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se for possível pensar em situações futuras em que uma solução semelhante não 
seria recomendável, isso implica reconhecer que a pergunta apresentada pelo caso 
futuro não guarda, em absoluto, identificação com a pergunta respondida pelo 
precedente. Visto por outro ângulo, significa que o precedente não será aplicável ao 
caso futuro, pois este não estará sob influência de seu campo gravitacional667. 
  

O autor aponta uma relação de parametricidade: se o discurso jurídico não se constitui 

de uma fala unívoca; de outro lado, ele não pode se construir em falas pontuais, desconexas, 

de maneira que as distinções só se justificam quando há diferença, na esteira da lição de 

Dworkin que “em um caso subsequente em que o princípio aplicado no precedente indique a 

adequação de uma solução semelhante (e se a solução prévia não foi objeto de algum 

‘arrependimento institucional’), a solução semelhante deverá ser adotada”668. 

Este empenho pela unidade da solução não deve trazer consigo um intento de 

normatividade indevida:  
Coisa diversa de tentar extrair a essência monologal de um julgado para prever o seu 
futuro é a necessidade de cuidar no presente pelos postulados de coerência e 
integridade do direito. Implica dizer que uma decisão só pode ser tomada quando for 
generalizável, no sentido de que o princípio nela aplicado possa ser estendido à 
universalidade de casos que mantenha com ela um padrão de identificação669.  
 

Mesmo para evitar simplificações, insta ver com Gascón Abellan que não basta a 

aplicação do precedente para se ter a resposta correta, nem sequer para atender ao princípio da 

igualdade. Uma margem interpretativa é da essência do julgar e consoa com os valores 

deliberativos da democracia participativa a recolher dados fáticos e jurídicos de cada situação 

em julgamento. Contando, por lógico, com o contributo das partes. Atendendo a intervenção 

dos envolvidos – atingidos pela decisão –, à singularidade gizada pela faticidade (sempre 

única) e a temporalidade (sempre outra).  

Como aprofunda Gascón Abellán, é quase intuitivo que o precedente é plasmado pelo 

princípio da igualdade, pois  
obriga a oferecer um mesmo tratamento normativo para todos os sujeitos que 
reúnam condições fáticas semelhantes: se “o sujeito A merece B porque se encontra 
na situação X”, “qualquer outro sujeito em que “concurra” X, merecerá B”, e se não 
se atua assim parece que se está violando a igualdade670 (tradução livre). 

 
Caminha-se no raciocínio da autora: 

O certo é que a igualdade está em jogo na primeira das proposições; é dizer, o 
problema que se apresenta à igualdade é se realmente o sujeito que se encontra na 
situação X se deve fazer merecedor de B, porque a segunda proposição apresenta 
mais um problema de uniformidade na aplicação da lei: decidido que ali onde se 
apresente X se aplica o tratamento B, não fazê-lo significa, antes de tudo, uma 

                                                
667 Ibid., p. 141. 
668 Ibid., p. 143. 
669 Ibid., p. 143. 
670 GASCÓN ABELLÁN, Marina. La técnica del precedente y la argumentación racional. Madrid: Tecnos, 
1993. p. 56. 
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errônea aplicação da lei671, sem prejuízo de que possa acarretar em algumas ocasiões 
um tratamento discriminatório672 (tradução livre).   

 
Para, então, exemplificar que precedente e igualdade não são termos sinônimos: “um 

juiz pode considerar lícito que os trabalhadores estrangeiros recebam metade do salário dos 

espanhóis e assim fazer reiteradamente; com isso terá respeitado o precedente, contudo 

violado a igualdade”673 (tradução livre). 

Na sequência, Gascón Abellán conclui que “o precedente tem relação com a 

universalização que nos obriga a aplicar as regras uniformemente aos casos que cumprem sua 

condição de aplicação, mas não com a igualdade que é uma noção substantiva referida ao 

conteúdo dessa condição de aplicação”674 (tradução livre).  

Nessa trilha, a igualdade exige que o intéprete não introduza elementos 

discriminatórios, como também que observe o precedente: “a doutrina do precedente 

estabelece um controle sobre a mudança injustificada das decisões dos órgãos 

jurisdicionais”675 observando uma garantia de racionalidade na prática jurisdicional.  Assim, 

“se não há uma garantia de que exista a melhor resposta, aquela que o juiz considere melhor 

para o caso deve ser considerada melhor como regra geral”676.  

 

4.7.3 Resposta Correta e Quebra-cabeças 

 

A resposta correta não se comporta como um rompecabezas677, como se tudo já  

estivesse ali. Isto é positivismo exegético. Mas, sim, descreve Gonzalez, como palavras 

cruzadas678 que se vão formando no curso de uma atividade, a partir de padrões observáveis 

desde a Constituição, leis, precedentes, como textos que se encontram na atividade 

interpretativa – atividade intertextual, como colcha de retalhos costurada pela interpretação – , 

e conformam e consolidam o programa da norma, na dicção de Muller, que incide 

sensivelmente sobre determinado âmbito fático e dali recolhe elementos (dados) que vão 

instruir a aplicação do Direito no caso em concreto. 

                                                
671 Como faz ver a autora, para Kelsen, igualdade perante a lei significa não mais que a aplicação da lei em 
conformidade consigo mesma, qualquer que seja seu conteúdo. 
672 GASCÓN ABELLÁN, Marina. Op. cit., p. 57. 
673 Ibid. 
674 Ibid., p. 58. 
675 Ibid., p. 76 
676 Ibid., p. 76. 
677 GONZÁLEZ, José Calvo. Comunidad Jurídica y Experiencia Interpretativa: Un modelo de juego 
intertextual para el Derecho. Barcelona: Ariel, 1996. 
678 Ibid. 
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Nesse sentido, a resposta certa não está pronta na legislação à espera de ser descoberta 

pelo aplicador, tal como acontece com a montagem de um quebra-cabeça, no qual as peças já 

estão ali, pré-definidas, prontas e acabadas, dispostas no aguardo da atividade do montador, 

com a via do acerto já predestinada pelo idealizador do jogo em questão. 

Isso se assemelha à predestinação na qual apenas se espera que cumpramos um ideal já 

estabelecido, sem o contributo vivencial da alteridade. Em Direito também não pode ser 

assim, porque a vida social não pode ser pré-definida e projetada infalivelmente em normas de 

conduta. Máxime em uma sociedade complexa e plural como a nossa. Assim, ainda que haja 

uma orientação – e a este fim serve o Direito, ladeado por outros sistemas sociais – a 

confiança que se tem na segurança de regras sabidas de antemão deve conviver com a 

singularidade ditada pela liberdade decorrente da dignidade da pessoa humana, conforme o 

ensinamento de Dworkin que dela dimanam duas virtudes irmãs: a igualdade e a liberdade679. 

Em um quebra-cabeça pergunta e respostas já são conhecidas de antemão, o que não 

acontece no campo do Direito. Naquele, a moldura e o preenchimento já estão pré-dados. A 

lição de Dworkin quanto à existência de uma resposta certa no Direito não quer dizer que 

exista apenas uma resposta possível, mas que existe uma que supera as outras, que é melhor 

que as outras, e esta análise não é matemática, mas se baseia em critérios afetos à ciência 

jurídica, logo critérios interpretativos, com os quais os argumentos se confrontam de modo a 

subsistir o que ostenta maior razoabilidade. Conforme González, os critérios de suficiência e 

razoabilidade. Aquela resposta que em um embate jurídico se mostrar com argumentação 

suficiente a superar a argumentação contrária ou concorrente. O que se quer gizar é que não 

há duas respostas corretas de modo que pudessem empatar como resultado apropriado para a 

pergunta em que se convola a questão trazida a juízo. Como se o ordenamento fosse 

indiferente ao resultado obtido pela prática jurídica.  

Motta sublinha a lição dworkiniana que, nos jogos de linguagem em que a 

interpretação aparece, inclui-se a ideia de que ela está voltada para a verdade, como no 

exemplo do juiz que manda um acusado para a cadeia ou o sentencia à morte: “seria não 

apenas estranho, mas também aviltante que, no curso de sua decisão, o julgador afirmasse que 

                                                
679 Para Dwokin, da dignidade da pessoa humana decorrem dois princípios: a) igualdade, segundo o princípio 
do valor intrínseco: toda vida humana tem um tipo de valor objetivo, ou seja, ela é boa quando seu potencial é 
realizado, ela falha quando seu potencial é desperdiçado. É impossível separar o respeito próprio do respeito pela 
importância da vida dos demais. b) liberdade, do qual decorre o princípio da responsabilidade pessoal: “cada um 
tem uma responsabilidade especial por buscar o sucesso em sua própria vida, uma responsabilidade que inclui a 
tomada de uma decisão sobre que tipo de vida poderia ser considerado como um sucesso. Um indivíduo não 
deve aceitar que qualquer outro lhe imponha esses valores pessoais. Cada um deve decidir por si só o que é uma 
boa vida a ser vivida”. (MOTTA, Francisco José Borges. Ronald Dworkin e a decisão jurídica. Salvador: 
JusPodvim, 2017. p. 74-75.) 
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outras interpretações jurídicas, que levariam a resultados contrários, fossem tão boas, tão 

justas ou tão válidas quanto aquela que ele próprio articulou”680.  

Em igual linha de entendimento, aduz Guest: “Em algum ponto devemos nos valer do 

que (acreditamos) ser verdadeiro a respeito de questões de justiça para decidir qual 

interpretação de nossas tradições – qual maneira de contar a nossa estória (sic) – é melhor”681.  

Aqui, verifica-se que o direito não é indiferente ao acerto ou desacerto de uma decisão. 

Não pode quedar satisfeito pelo acolhimento uma de duas soluções possíveis como naturais à 

função: o empate morno não tem lugar em um sistema que, mesmo complexo, busca por 

integridade. O apontamento de uma interpretação como melhor, importa, por corolário de 

lógica, que as demais sejam tidas por inferiores.  

O respeito pela vida humana deve levar “que os participantes do debate político 

vissem seus desentendimentos como controvérsias a respeito da melhor interpretação de 

princípios que compartilham, ao revés de vê-los como simples confrontos entre visões de 

mundo distintas”682.  

Insta reviver o exemplo de Bustamente acerca do juiz francês que traz consigo dois 

votos antagônicos para o julgamento colegiado: um para convencer outro para (o caso de) ser 

convencido. Ainda que não se alcance o juiz Hércules683 – como figura modelar – ao mínimo 

não pode se conformar uma prática com tal indiferença no trato da função. Poder-se-ia, com 

justeza, invocar os vários votos vencidos, proferidos em decisões colegiadas, que compõem os 

acórdãos e que restam arquivados nos escaninhos dos tribunais. Não se está a defender que 

todos materializam um julgamento errôneo, ou uma interpretação equivocada: tanto que 

muitos votos vencidos se convertem em vencedores sob a égide de um recurso: o que é 

inapartável é que o julgador envide seu melhor esforço para – com os meios disponíveis e no 

âmbito da faticidade circundante – entregar a mais apropriada resposta que o Direito tem a 

oferecer. 

Os valores, compromissos e expectativas compartilhados no mundo sócio-jurídico e 

condensados no ordenamento devem constranger os intervenientes do processo na busca da 

única melhor resposta que o sistema de justiça pode oferecer à solução de um caso submetido 

a juízo.  

                                                
680 Ibid.  
681 GUEST, Stephen. Ronald Dworkin. Rio de Janeiro: Campus Jurídico, 2010. p. 285. 
682 MOTTA, Francisco José Borges. Op. cit., p. 78. 
683 Conhecida alusão de Dworkin sobre o proceder de um juiz ideal, mormente nos casos difíceis. (DWORKIN, 
Ronald. O império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2014, p. 376) 
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Ainda que possa ser problematizada a questão de quem vai dizer e sob quais critérios 

se vai dizer qual a melhor resposta: é importante procurar o tesouro ainda que ele seja 

inexistente. A busca pelo melhor critério, pela melhor resposta, por força de comando e 

aspiração constitucional – entendida a constituição no seu aspecto de reunião de forças 

sociais, de compromissos, valores e expectativas, de ordem deôntica – é inerente à prática 

jurídica. A Constituição comete ao intérprete este trabalho.    

 Assim, o Direito vem sendo construído pela prática social, mais particularmente pela 

prática jurídica desde a formação democrática de um corpo legislativo – ainda que seja pelas 

vias estreitas da democracia representativa – até a sua concreção pela atividade desenvolvida 

pelas autoridades reconhecidas e partes afetadas, interessadas e envolvidas, agindo em 

coparticipação. Este Direito construído por sua prática vai formando um caldo de valores 

compartilhados, intersubjetivos, de princípios e regras que se sustentam por suas razões e que, 

mesmo por isso, integram o ordenamento. Nesse âmbito, de consensos logrados é que são 

criados os precedentes, a jurisprudência, os julgados. Esses julgados, essas orientações 

passam a compor o cabedal de normas e a conformar o sistema que assim gera uma noção 

sabida, um apontamento do que se tem como correto da conduta humana e a permitir a sanção 

do seu inverso. O Direito tem a obrigação de divisar o certo do errado de modo a reduzir 

expectativas e cumprir sua função de orientar a sociedade.  Essa previsibilidade, como valor, 

precisa conviver com a possibilidade de mudança, advinda da evolução e da necessidade de 

ajustes, decorrente da própria noção de direito como organismo vivo que é, a dar conta de sua 

função e integridade.      

 

4.7.4 Resposta correta: gosto, escolher, decidir e verdade 

 

Decidir não é escolher. Decidir reclama razões. A escolha é discricionária. A escolha é 

menos que o gosto. O gosto é pessoal, mas ao menos há uma “eticidade”, porque um gosto 

sempre quer ser bom gosto684. O gosto é algo pessoal, mas que aponta para o comum. Ele 

tenciona aprovação, aceitação, ele é sensível ao eco do coro comum. Neste ponto, a lição de 

Gadamer se sobrepõe ao pensamento de Dworkin, para quem o gosto se resume a um 

proceder como a eleição de um sabor de sorvete ou a cor de uma camisa685.  

O Direito não deve conviver com escolhas de um órgão, como se o resultado lhe fosse 

indiferente. Daí porque a busca pela melhor resposta. Muitas vezes, duas são possíveis e os 

                                                
684 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método II. Petrópolis: Vozes, 2002. 
685 DWORKIN, Ronald. Op.cit., p. 100. 
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arquivos de nossos tribunais estão repletos de votos vencidos que testemunham esse fato 

cotidiano. E mesmo, é possível verificar que muitos votos vencidos se mudaram em 

vencedores por força de um recurso. O voto por unanimidade é o ideal, no entanto, muitas 

vezes o pleito é governado pelo número.  

Aqui, calha lembrar a lição de Marinoni sobre o impróprio modo de formação do voto 

colegiado nos tribunais brasileiros em que o resultado comum nem sempre coincide com o 

caminho comum, o que embaralha a noção que se pode recolher de um julgado sobre a ratio 

decidendi. Em suma, de uma decisão alcançada por razões destoantes não se há de falar em 

fundamento de decidir apto a esteiar um precedente. 

 E a maioria nunca foi chancela de certeza, nem se vai aqui aventar de verdade apta a 

receber a chancela de uma prova real. Mesmo porque o resultado de um processo afeto às 

ciências de espírito não coincide com aquele à que se chega nas ciências naturais, consoante a 

já invocada lição gadameriana686. Ajunta Grondin que a hermenêutica se ocupa com a 

mediação de uma verdade para rebater o que é falso687.  

O que importa é o que o voto proferido, na singularidade ou no colegiado, tenha o 

esforço da entrega do melhor direito, que não se apequene em abraçar uma das soluções 

possíveis688, nem que caia na indiferença da escolha inerme de qualquer alternativa do 

abanico de sentidos que do texto jurídico se pode extrair.     

Enquanto nas ciências naturais se buscam evidências, diz Motta, no domínio do valor 

se apresenta “um case (conjunto de argumentos) em favor de uma proposição”. Invoca o 

autor, um exemplo de Dworkin: 
quando um promotor de justiça mostra ao conselho de sentença impressões digitais, 
ele está apresentando evidências de que o acusado estava presente na cena do crime. 
Quando, por outro lado, ele cita um precedente para mostrar que o Direito não 
reconhece a procedência de um argumento de defesa, ele está montando um case 
que apoia esta conclusão689. 
  

 Então, prossegue: “O precedente não funciona como prova de um fato legal 

independente; entretanto, se o case montado pelo promotor de justiça for consistente, o 

                                                
686 Remeto o leitor ao capítulo I deste estudo. 
687 Grondin, Jean. Op. cit.  
688 De igual forma, o seguimento de determinada linha jurisprudencial não afasta a incumbência de enfrentar a 
corrente em sentido oposto e que também encontra respaldo no acervo jurisprudencial. É preciso justificar o 
entendimento preferido e o preterido. Como anota Ramires: “é preciso que ambas as tendências jurisprudenciais 
façam parte do horizonte da decisão. A solução do caso deverá vir da resolução dialética entre eles, no caso 
concreto”. (RAMIRES, Maurício. Crítica à aplicação de precedentes no Direito brasileiro. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2010. p. 112). 
689 MOTTA, Francisco José Borges. Ronald Dworkin e a decisão jurídica. Salvador: JusPodvim, 2017. p. 141 
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precedente por ele citado ajudará a fazer com que sua afirmação seja considerada 

verdadeira”690.  

 Conclui que juízos de valor não podem ser apenas verdadeiros: “eles são verdadeiro 

em virtude de um case”. A afirmação será tida por verdadeira desde que haja um conjunto de 

argumentos que lhe dê sustentação. Este conjunto de argumentos, de seu turno, deverá estar 

arrimado em outros juízos de valor para encontrar sustentação. Assim, nos juízos morais, há 

uma rede de apoio recíproco691. Há uma integridade aqui, entre os argumentos assim tecidos, 

até que um argumento inovador – “a respeito do qual sempre se deve ser tolerante” induza a 

uma ruptura, “provoque uma reformulação dos juízos até então apresentados”692.    

 Essa mesma integridade rege que a compreensão se volte para a versão mais plausível 

da narrativa apresentada. Exemplifica Gadamer que, quando recebemos uma carta, “vemos o 

que é comunicado através dos olhos de nosso correspondente: mas ao ver as coisas através de 

tais olhos, não são as suas opiniões pessoais, e, sim, o acontecimento mesmo que acreditamos 

dever conhecer pela carta”693. Nós miramos naquilo que ele pensa, e não nos pensamentos 

dele propriamente. “Do mesmo modo, as antecipações que implicam a nossa compreensão de 

um documento transmitido pela história procedem de nossas relações com as ‘coisas’ e não da 

maneira pela qual essas mesmas ‘coisas’ nos são transmitidas”694.  

E continua: “A antecipação da coerência perfeita pressupõe, portanto, não apenas que 

o texto seja a expressão adequada de um pensamento, mas que ele nos transmita a verdade 

mesma”695. 

De outra ponta, como acentua Streck, a busca da verdade no modo de construção 

processual não se coaduna com o enfoque sumamente subjetivo como uma epistemologia do 

processo:  
a defesa da verdade não necessita, não pode, e não deve converter o jurista em um 
cientista, sobretudo, como se fosse de uma ciência exata ou natural. [...] Ou seja, 
para combater o modelo jurisdicional volitivo, não é preciso lançar mão de um 
modelo intelectivo incrementado (epistemologização do processo). Interpretar não é 
livre nomeação nem suposta reprodução de sentidos; trata-se de um engajamento 
produtivo que não está à disposição do intérprete. E aqui entra o constrangimento 
epistemológico, vigília da comunidade sobre o que é “dito” naquilo que é 
“falado”696. 
 

                                                
690 Ibid., p. 141 
691 Ibid., p. 141. 
692 A objeção de Borges Motta é fundamental, na defesa que aqui se faz de que a superação é sempre um possível 
(Ibid., p. 142). 
693 GADAMER, Hans-Georg. O problema da consciência histórica. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. p. 66. 
694 Ibid., p. 66. 
695 Ibid., p. 66. 
696 “Processo Judicial como Espelho da Realidade? Notas Hermenêuticas à Teoria da Verdade em  
Michele Taruffo”, in ver.  Sequência (Florianópolis), n. 74, p. 115-136, dez. 2016, p. 132 
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Streck sustenta que o controle intersubjetivo das decisões: 
não se funda numa objetividade da realidade exterior nem numa epistemologia 
virtuosa de um sujeito “não envolvido”, mas “naquilo que a ‘com-unidade’ já 
compartilha, e que não se pode alcançar em sua total radicalidade: a 
indisponibilidade histórica dos sentidos. Dessa perspectiva, não se justifica o apego 
à verificação empírica (‘certitude’) como estruturante do procedimento, muito 
menos o empoderamento do juiz”697.  
 

Em igual sentido, 
A resposta correta já vem implicada numa adequação procedimental, à medida que o 
devido processo também é um direito. Muitas de suas supostas “limitações 
epistêmicas” (ônus da prova, presunções, prazos etc.) são, com efeito, sua condição 
de possibilidade, na medida em que “existencializam” o procedimento judicial. 
Nessa contingência não deixa de haver verdade, sem necessário apelo a uma 
dimensão ideal (a pesquisa científica) que flerta com a tecnocracia no Direito698.  
 

A interpretação de uma determinada prática social cabe algum modo de verdade699, na 

esteira da lição de Dworkin: “nós acreditamos que há algum tipo de verdade daquilo que 

afirmamos. Quer dizer, nós aceitamos a responsabilidade de promover aquele valor”, ou seja, 

nós interpretamos aquela prática interpretativa a qual julgamos termo-nos somado700.  

Então, Motta explana que  
uma interpretação atinge a verdade quando mais bem considera, com relação ao 
material interpretado, os propósitos devidamente atribuídos à prática interpretativa 
identificada como pertinente. Haveria três estágios na interpretação. Primeiro nós 
interpretamos uma prática social quando individualizamos esta prática 
(identificamos, equivale a dizer, o gênero de interpretação: literária, jurídica e assim 
por diante). Segundo, nós atribuímos um conjunto de propósitos pertinentes ao 
gênero selecionado; e, terceiro, nós tentamos identificar a melhor realização desse 
conjunto de propósitos numa determinada ocasião701.  

 

Para, então, finalizar que o sucesso na interpretação depende da convergência nesses 

estágios; daí também decorre a divergência genuína: inarredável que se compartilhem alguns 

conceitos e critérios para que a divergência seja produtiva702. 

Como refere Guest, a ideia de verdade pode exceder a sua demonstrabilidade pois, na 

visão doworkiniana, há uma contestabilidade essencial703, uma ideia de Direito como conceito 

                                                
697 Ibid., p. 133. 
698 Ibid. 
699 Ao nominar seu livro Verdade e Consenso, no qual ingressa nos argumentos habermasianos, a paráfrase de 
Streck à obra cimeira de Gadamer, Verdade e Método, sinaliza que nas ciências humanas a verdade não está nem 
no método, nem no consenso.  Nessa quadra, a pergunta de Dworkin tem lugar: por que não desistimos 
completamente da verdade? Ao que ele mesmo responde que “estaríamos, porem, comprando essa paz a um 
preço considerável”. Nada obstante, o autor contextualiza que na moral a verdade é somente a que é demonstrada 
pelo melhor argumento. (DWORKIN, Ronald. A raposa e o porco-espinho, justiça e valor. São Paulo: Martins 
Fontes, 2014. p. 184-185.) 
700 MOTTA, Francisco José Borges. Ronald Dworkin e a decisão jurídica. Salvador: JusPodvim, 2017. p. 179. 
701 Ibid., p. 180. 
702 Ibid., p. 180. 
703 GUEST, Stephen. Ronald Dworkin. Rio de Janeiro: Campus Jurídico, 2010.  p. 12. 
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interpretativo a comportar concepções rivais (o que não importa dizer que uma não seja 

melhor que a outra).  

Dworkin afirma que como uma teoria da justiça deve ser moral, logo interpretativa, é 

natural que despontem divergências. Assim, como não se pode exigir a concordância dos 

concidadãos, o que ressai como necessário é que ajam com responsabilidade em seus 

argumentos: “discordo de você, mas reconheço a integridade do seu argumento. Reconheço 

sua responsabilidade moral”. Ou, de outro modo: “Concordo com você, mas você não formou 

sua opinião de modo responsável. Você tirou cara ou coroa ou acreditou no que ouviu num 

noticiário parcial de televisão. É só por acidente que chegou à verdade”704.  

Aqui, calha transcrever a lição de Streck de que “um relógio quebrado acerta as horas 

duas vezes ao dia”705. Pode-se chegar ao resultado correto por simples acidente ou 

convergência eventual. No entanto, tal postura não subsiste como válida por largo tempo. Em 

contraponto, tem-se que “o profissional é aquele que consegue fazer a mesma coisa duas 

vezes”, seu acerto não é ocasional, mas advém de uma prática experimentada que sustenta um 

resultado. 

Enfim, a defesa suficiente e razoável da interpretação de um texto vai determinar a 

correção que se pode chegar, ao se entender que ela não vai ser suplantada por outra no 

mesmo nível de entendimento. Então, para Dworkin: “os juízos de valor são verdadeiros, 

quando o são, não em virtude de refletirem algo, mas em razão da defesa substantiva que 

possa ser apresentada em favor deles. A esfera moral é a esfera dos argumentos, não dos fatos 

brutos”706. Daí se extrai que há juízos morais objetivamente verdadeiros; sua veracidade é 

uma questão de argumentação moral707. 

Ainda com Dworkin, insta ver que o Direito como integridade “pede que os juízes 

admitam, na medida do possível, que o Direito é estruturado por um conjunto coerente de 

princípios sobre a justiça, a equidade e o devido processo legal adjetivo, e pede-lhes que os 

apliquem nos novos casos que se lhe apresentem, de tal modo que a situação de cada pessoa 

seja justa e equitativa segundo as mesmas normas”708, daí porque “a ambição da integridade é 

ser uma comunidade de princípios”709. 

                                                
704 DWORKIN, Ronald. A Raposa e o porco-espinho, justiça e valor. São Paulo, Martin Fontes, 2014, p. 20.  
705 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica e Jurisdição: Diálogos com Lenio Streck. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2017. p. 175. 
706 DWORKIN, Ronald. Op. cit., p. 19. 
707 A ética é o estudo de como viver bem, enquanto a moral é o estudo de como devemos tratar as outras pessoas. 
Na teoria da unidade do valor, os valores éticos e morais se sustentam mutuamente. A Raposa e o porco-espinho, 
justiça e valor, p. 22 e p. 32. 
708 DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2014. p. 291. 
709 Ibid. 
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O empenho sincero pela melhor compreensão de um caso impele o intérprete a ter um 

encontro genuíno com os fatos e encará-los de acordo com os argumentos jurídicos carreados 

pela tradição vigente e que conformam a mencionada comunidade de princípios. Nessa busca 

sincera, cabe lembrar a intenção do acerto porque “a pretensão de verdade faz parte de toda a 

compreensão”710.   

A fantasia do romance em cadeia será útil para explicitar que a melhor interpretação 

deve ser conquistada e defendida como qualquer outro argumento interpretativo711. 

 

4.7.5 À guisa de fecho 

 

No tema dos precedentes, a vinculação se dá pela importância das razões que 

sustentam uma decisão, pela prevalência deste fundamento de decidir em relação a outros, a 

indicar que tal entendimento deve prosseguir como válido por estar afinado com os valores de 

coerência (compromissado com a melhor resposta que o Direito já deu) e integridade 

(compromissado com a melhor resposta que o Direito pode dar). Logo, indisfarçavelmente um 

critério material de decisão e não meramente formal ou hierárquico. Assim, os valores da 

coerência e da integridade é que geram um constrangimento capaz de direcionar os intérpretes 

para a busca da solução jurídica adequada para a resolução do caso em apreço.  

A Crítica Hermenêutica do Direito tem a contribuir para uma melhor compreensão do 

fenômeno jurídico brasileiro, procedendo à aproximação da noção de tradição gadameriana 

com a perspectiva de integridade do Direito de Dworkin para um estudo mais profícuo da 

construção da decisão jurídica, da atuação dos sujeitos imbricados neste processo e do papel 

cada vez mais relevante que a prática jurisprudencial vem desempenhando.  

O melhor caminho para o desenvolvimento da prática jurídica implica a observância 

do Direito como um organismo único, instado a perseguir a resposta adequada, mediante o 

debate autofágico de razões arregimentadas pelos sujeitos do processo, em uma construção 

democrática de um entendimento. Nesta discussão democrática, travada no seio do processo, 

deve-se ter presente que a resolução do litígio deve conviver com a noção de que uma decisão 

está em relação de continuidade com o histórico de uma determinada comunidade, mais 

particularmente de uma comunidade jurídica.  

                                                
710 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica e Jurisdição: Diálogos com Lenio Streck. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2017. p. 222. 
711 DWORKIN, Ronald. Op. cit., p. 285. 
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Nesta comunidade, há consensos já alcançados, conhecimentos comuns, convenções 

interpretativas, critérios coletivos vigentes, precedentes. Essas são razões de fundamentação 

que orientam a atividade dos juristas. Estas razões precisam atuar a modo de diálogo, não de 

silêncio (de coisa julgada) nem de monólogo (de Corte de Vértice). A integridade advém das 

melhores razões dispostas no ordenamento jurídico. Mesmo por isso, não se pode falar em 

uma vinculação restritamente formal. Assim, os mecanismos previstos como de observância 

obrigatória precisam ser lidos com a possibilidade de superação advinda da brecha da 

faticidade e da temporalidade, não podem estar blindados ao concurso de melhores razões 

jurídicas capazes de suplantar um entendimento sedimentado.  

Pelo mesmo e relevante motivo, a fixação de um entendimento não pode estar 

entregue unicamente a uma Corte isolada de interpretação, mas deve receber o influxo do 

debate e da troca de dados fáticos e materiais jurídicos travados com os demais tribunais e 

juízes de primeira instância, sempre com o contributo das partes, em um ambiente de 

coparticipação. Nesse quadro, não há lugar para uma cisão entre Corte de Interpretação versus 

Corte de Aplicação, como desenho de nosso sistema de justiça, mesmo porque tal arranjo não 

decorre da previsão constitucional. A Constituição não comete apenas às Cortes Superiores a 

função de interpretação. Cumpre, pois, aos Tribunais Superiores conferir uma pauta de ordem 

a nosso sistema de decisões. Neste intento, a tomada de resoluções judiciais com base 

ampliada e com contraditório majorado, para, com isso, estender o alcance de padrões 

decisórios nos moldes do art. 927 do CPC, tem a sua importância no funcionamento de um 

sistema de justiça que se quer mais eficiente, desde que atente para outros valores 

conviventes. Assim, impende que aos implicados se possa oportunizar um contraditório apto a 

intervir na solução judicial, não se contentando com uma solução pré-dada em compasso de 

espera para subsequente acoplação. Nessa linha de entendimento, a vinculação estrutural, 

formal não se mostra suficiente, de modo que a consideração obrigatória do padrão quando do 

julgamento não impede o enfrentamento das razões.  

O precedente consoa com a ideia de coerência que deve ser observada desde a 

autoridade da tradição, daquilo que nos é passado, para ver se os valores ali contidos 

subsistem ou não ao tempo presente. A análise da coerência impõe uma investigação que não 

pode reclamar uma observância cega (seguimento obrigatório, forçado, formal), mas uma 

continuidade arejada pela temporalidade. Esse revolvimento da tradição requer uma 

abordagem do que é razoável hoje. Este revolvimento é um imperativo da integridade do 

Direito, para que possa cumprir com sua indeclinável função, como um sistema que deve 

entregar uma resposta adequada, atual, razoável, para o caso que lhe foi submetido. 
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Olhar para trás (tradição), olhar para o caso em apreço, com suas especificidades, 

(faticidade), dados do caso em concreto, e, de certo modo, olhar para o futuro (integridade), 

não no intento de legislar, mas para se certificar que o entendimento firmado não se constitui 

de uma exceção à regra que deveria vigorar, mas como melhor entendimento a prevalecer 

para situações em similitude.  

A tendência à universalização significa o respeito à história institucional, o anseio à 

resposta correta. Que o Direito não seja indiferente a uma solução ou outra como se fossem 

possíveis e convenientes igualmente. Há de sempre preponderar um intento pela melhor 

resposta para aquele caso. Aqui não há empate, dois melhores não são conviventes. Há um 

melhor excludente do outro, pelo critério interpretativo que rege o Direito como ciência 

humana que é. Este critério vai competir com o outro pela mesma base de valor, em 

razoabilidade e suficiência. Uma resposta vai ceder a outra que se mostrar melhor no embate 

entre esses critérios. Não há prova real. Até porque a resposta correta aqui está presa à 

temporalidade. Mas a busca deve ser empreendida em cada análise. Nessa trilha, é importante 

procurar o tesouro, ainda que ele seja inexistente. A melhor resposta não o é para todo o 

sempre. Ela é provisória e pode ser substituída por outra. Como verdade de cunho 

interpretativo, não se afigura indelével. Mas pode ser defendida e examinada como melhor 

naquelas condições e circunstâncias. A responsabilidade política do juiz impõe este empenho 

pela busca da resposta correta. 

 O precedente também é um melhor provisório que, como razão, persiste como a 

autoridade ora reinante. Pode ser vencido desde que se cumpra o ônus argumentativo para 

tanto. As razões contidas no precedente – mormente a razão determinante – já subsistiram 

como as melhores em um embate, então desfrutam de uma presunção autêntica. Para serem 

vencidas em outro embate reclamam um ônus adicional de superação. Eis a prestação de 

contas que a coerência exige. A tradição merece esta observância. De outra ponta, mas no 

mesmo intento, a integridade impele a continuidade da história jurídica, por vezes com a 

redação de um novo capítulo em que a superação se constitui – consoante lição de Motta – e 

no empenho pela melhor solução jurídica que o Direito pode entregar.  

 

 

 

  



229 
 

 

5 CONCLUSÃO 

 

1. A hermenêutica consiste na arte da interpretação de textos. O direito como conceito 

interpretativo abre caminho para a tarefa hermenêutica. A noção da interpretação como 

encontro do texto com seu leitor vem enriquecida pela ideia de intertextualidade, com a 

dialogicidade de vários elementos estruturais, mesmo pelo cruzamento dos textos em 

consideração. 

 2. Importa destacar o liame entre ser e compreensão: a compreensão como o caráter 

original da vida humana, como movimento que transcende o ente.  A compreensão aliançada 

ao ser não atende a um proceder subsuntivo, mas em um existêncial, um projeto integrado ao 

processo circular de entendimento, no qual o intérprete está inserido.  

 3. Todo texto tem de ser visto como resposta a uma pergunta: todo enunciado 

apresenta uma intenção de sentido, que vai se ajustando no decorrer da atividade 

interpretativa. O texto como resposta conduz um diálogo travado entre o leitor e o texto, 

resgatado ao presente. A circularidade pode ser notada na oscilação entre as partes e o todo e, 

nas ciências do espírito, no fato de que o homem está implicado em seu objeto. 

 4. Na interpretação de um texto, importa a subjetividade do intérprete, sua situação 

hermenêutica, seu horizonte, que congrega valores, experiência, visão de mundo e ideologia, 

ressaltando-se o lugar cimeiro que a pré-compreensão ocupa entre as condições 

hermenêuticas. Assim, a subjetividade já vem, de certo modo, animada e constrangida pela 

pré-compreensão e, quando ela não observa estes limites ou parâmetros, em um segundo 

passo, irá sofrer de outro modo a mesma influência ou pressão advinda da intersubjetividade. 

 5. Em um segundo momento, caminha-se para a intersubjetividade, porque a 

interpretação, consoante a coerência, não há de ser fruto da arbitrariedade. Na pré-

compreensão, faz-se presente a tradição, na qual o passado se encontra com o presente.  A 

tradição pode ser autêntica ou inautêntica, pelo que necessária à sua atualização, para se 

verificar se os valores que carrega em si subsistem ou não ao tempo presente. A consciência 

histórica evidencia que o homem não pode se apartar da tradição, ao mesmo tempo em que 

não está por ela determinado. 

6. A compreensão se dá juntamente com a interpretação e a aplicação. A interpretação 

não se dá em abstrato, mas em um processo de concreção, com aporte produtivo do intérprete. 

No entanto, o intérprete não tem liberdade absoluta frente ao texto, porque o texto como 

resposta a uma pergunta deve ser entendido a partir do projeto de sentido que ele fixa dentro 

do leque de possibilidades que se apresenta. 
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7. O Direito é um sistema social, logo, determinado pela linguagem, fruto de uma 

tradição que carrega valores. No modelo regido pela filosofia da consciência, a linguagem 

ocupa lugar secundário, ancilar, como instrumento que se coloca entre o sujeito e o objeto.  

Necessário superar tal modelo, evoluindo para uma relação sujeito-sujeito, na qual ganha 

relevo a linguagem em si como modo de orientação do homem e revelação das coisas. A 

linguagem é partilha, diálogo, convivência. Nas ciências históricas o homem se encontra 

imbricado no objeto do estudo de forma a impossibilitar o distanciamento e a objetificação 

próprios das ciências naturais.  

8. Todo o texto jurídico deve estar concertado com a Constituição, de modo que, desde 

o reconhecimento da normatividade das disposições constitucionais, o próprio sistema 

reclama uma maior atuação do juiz no que refere ao resguardo dos direitos fundamentais. 

Nesse sentido, a atenção se volta para a atividade jurisdicional e para a decisão jurídica.  

9. O Código de Processo Civil buscou disciplinar a orientação jurisprudencial. Ao 

mesmo tempo, tem de dar conta de um número crescente de demandas que precisam de uma 

solução mais eficiente e racional. Nessa empreitada, a dignidade da pessoa humana impõe 

respeito à isonomia – observância da igualdade que nos une – e à liberdade – tratamento da 

diferença que nos divisa, máxime em uma sociedade complexa como a nossa. 

 10. Neste quadro, a ideia de precedente foi tratada pelo legislador processual civil. A 

prática judiciária brasileira há muito se valia do material jurisprudencial para a construção de 

suas decisões. Um precedente é um julgado que serve de referência a outro. Mas os institutos 

referidos e conceitos transladados para nosso sistema merecem um enfrentamento e ajuste 

para que melhor funcionem no sistema receptor. 

 11. Os princípios reunidos na esfera processual convivem e conformam um sistema a 

orientar as demais disposições do Código de Processo Civil e das práticas daí advindas. 

11. Mesmo divisados os sistemas do civil law e common law, verifica-se que o 

intersubjetivo se aloja em ambos os sistemas e anima ambos os modos de atuação. Daí porque 

os precedentes, como mecanismo que serve para este fim, têm lugar em qualquer das famílias 

do Direito ocidental. Uma ideia que aproveita o Direito deve a ele ser integrado como passo 

evolutivo, independentemente de sua origem histórica, como se denota em qualquer área da 

atividade humana: no comércio, na tecnologia, na vivência familiar e comunitária, na tradição 

autêntica, nas ciências naturais e nas ciências do espírito.  

 12. A tradição do common law aponta para o precedente como um julgado 

reconhecido como referencial – pelo juízo subsequente – e nele divisados os seus motivos 

determinantes. Uma vez distinguido como precedente, um julgado, invocado como tal, não 
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pode ser desconsiderado em uma decisão sem os mecanismos da distinção e da superação – 

ou suas variantes.  

13. A distinção ou esquiva reconhece o precedente como tal, mas não encontra no caso 

sub judice suporte fático-jurídico a revelar similitude suficiente a ensejar aplicação.  A 

superação reconhece o precedente como tal, mas não acolhe suas razões como suficientes para 

continuar regrando casos em similitude.   

 14. O Código de Processo Civil trouxe ao nosso sistema – acostumado ao uso do 

Direito jurisprudencial indistinto – não só a ideia de precedente (CPC, art. 489, e.g.), mas 

também uma série de provimentos de observância obrigatória conforme o abanico do art. 927 

do mesmo codex. 

 15. Um precedente não é um normativo projetado. Uma decisão precedente não é 

estabelecida ab ovo pelo juiz que a prolata. Uma decisão precedente é um ato complexo 

porque ressente da atuação de dois julgadores em momentos distintos: o primeiro que a 

prolata como (simples) decisão, e o segundo que a reconhece como precedente. 

 16. A distinção não nega o precedente, antes o afirma porque ninguém desvia de um 

pilar inexistente. Este movimento é inerente ao ato de julgar, porque cabe ao juiz, aberta a 

discussão e recolhidas as contribuições dos interessados, decidir qual a incidência normativa 

que vai servir de resposta ao caso que se lhe submete. Há um paradoxo no uso do distinguish: 

o distinguish reforça o precedente na medida em que o reconhece.  

 17. A superação se dá quando, diante de um precedente, o juiz entende que os motivos 

que apoiaram aquela decisão não mais se sustentam. O que se verifica é uma alteração no 

entendimento para ser aplicada neste caso, como nos demais, quer dizer, há um intento de 

universalidade ao se falar em superação. Há um intuito de substituição do entendimento 

vigorante, o que não significa recair em um intento normativo indevido, mas na solução de 

um caso em sua concretude. Mesmo por isso, a decisão de superação deve estar impregnada 

de um ônus argumentativo maior, para vencer a presunção que vem estampada com uma 

decisão precedente de orientação. A mudança de critério não trata tanto de garantir a 

igualdade, mas de evitar a arbitrariedade. A vontade do órgão prolator não pode blindar a 

decisão de ser considerada em caso futuro. De outra banda, a mesma vontade não pode erigir 

seu seguimento como inevitável para os casos futuros. 

 18. Em prol da decisão precedente, reina uma presunção estabelecida pela própria 

atividade desenvolvida no seio da tradição. A vinculação advinda desta presunção opera em 

uma dinâmica que não pode interditar o embate de ideias – como se escudasse determinada 

matéria sob o invólucro de um precedente – mormente em um processo dialógico no qual se 
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conta com o contributo das partes para que sejam arregimentados argumentos e provas. Nessa 

linha, uma doutrina do precedente absolutamente vinculante não se mostra compatível com o 

sistema jurídico adotado.  

19. O sistema não pode só se guiar pela autoridade, deslocando a atividade decisória 

para uma Corte de entendimento. A vinculação não pode se dar apenas de modo formal, por 

uma determinação de ordem processual, a sequestrar a matéria afetada pelo precedente da 

discussão jurídica constitucionalmente assegurada as partes e cometida ao juízo. A vinculação 

deve se dar na ordem da argumentação, do conteúdo, de confronto de melhores razões a 

sustentar um entendimento e uma decisão; logo, sempre como presunção que pode ser 

suplantada. 

 20. Os precedentes não podem regrar perenemente, vinculando por forma sem ventilar 

as razões que lhe informam, mas devem estar dispostos, entrar no jogo, participar de um 

diálogo substantivo que integra uma deliberação democrática. Assim, uma decisão precedente 

se mostra como um texto que, como os outros e com outros (intertexto), não prescinde de 

interpretação.  

 21. No caso brasileiro, mesmo a dicção legal, a partir do art. 489, VI do CPC, não 

impede a superação, ao reverso: prevê esta como possibilidade. A leitura anversa do 

dispositivo legal informa que um dos casos em que a sentença é considerada como não 

fundamentada é aquele em que se deixa de seguir precedente sem demonstrar a superação do 

entendimento.  

22. Há respeitada corrente no Brasil, quiçá majoritária, entendendo que, com a vinda 

do Código de Processo Civil de 2015, instalou-se um sistema de precedentes, que vinculam 

formalmente conforme o rol do art. 927 do código processual e, concomitantemente a isso, o 

estabelecimento de Cortes de Vértices, ou seja, Tribunais Superiores com a função precípua 

de ditar o entendime nto a respeito da matéria que lhes é afeta, com observância obrigatória a 

todos os tribunais nacionais, aos quais tocaria a tarefa de aplicar as decisões já adotadas. Os 

autores que se alinham a este entendimento de cultura precedentalista sustentam que a 

superação só pode se dar pela Corte que firmou o precedente e não pelo juízo de primeiro 

grau.  

 23. Não obstante, o estabelecimento de uma decisão precedente não pode significar a 

interdição da apreciação de razões porque isso importa no esvaziamento da própria função 

jurisdicional para a qual contribuíram todos os participantes do processo democrático. Nesse 

sentido, a superação é um ato tão ínsito ao julgamento quanto a distinção.  
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 24. A observância do critério hierárquico, vinculante em sentido formal, importa em 

deslocar a atividade normativa do legislativo para o judiciário, com o mesmo intento, não sem 

um decréscimo democrático. 

 25. Um precedente pode ser reconhecido de ofício ou levantado pelas partes. Quando 

uma parte invoca um precedente, para que este movimento gere o dever jurisdicional do 

enfrentamento, imperativo que ela o faça de modo suficiente ao reconhecimento do 

argumento como tal: deve descer ao caso concreto e à solução jurídica empregada, para se 

extratar do todo que se reveste o julgado, qual a orientação que poderá normar a situação 

jurídica ora submetida a juízo. Coisa distinta é o provimento de enfrentamento obrigatório que 

precisa ser considerado pelo juízo independentemente da arguição pela parte. Disso é que 

trata o art. 927 do CPC.  

 26. As decisões do STF em controle concentrado não tratam de decisão precedente, 

suscetível de exame detido da fundamentação em seu contexto decisório para se buscar a ratio 

decidendi, mas de simples observância da coisa julgada. Por se cuidar de processo objetivo, a 

coisa julgada, que advém do comando ditado na parte dispositiva, alcança a todos, pela 

própria natureza da decisão. Um precedente é razão, argumento, diálogo. Não é silêncio e lei 

para todo o sempre, como intenta a coisa julgada. O precedente busca a segurança de uma 

questão resolvida, de um ponto fático-jurídico já enfrentado e solucionado, mas que não é 

coberto por uma decisão válida para todo o sempre, ao reverso: está comumente aberta ao 

diálogo. Precedente deve ser lido como um texto, logo, diálogo. Enquanto a coisa passada em 

julgado repousa na autoridade (formal, argumento da autoridade, em que prevalece a força da 

autoridade), o precedente reside no argumento (substancial, autoridade do argumento, em que 

prevalece a força do argumento). Por isso, enquanto a coisa julgada constitui um 

entendimento definitivo, o precedente consiste em um entendimento provisório.  

27. Precedente é um critério provisório de decisão, é um estágio de conclusão que 

dialoga com o novo contexto fático-jurídico que se apresenta como problema – para o qual o 

precedente é apontado como resposta – de maneira que deverá ser revisitado – para ser 

alterado, mantido ou esquivado – pelos interlocutores do processo em vias de decisão. A sua 

consideração vai reclamar maior ou menor ônus argumentativo conforme for superado ou 

mantido, respectivamente.    

 28. No que refere as súmulas, tem-se a extração de um ponto comum de uma cadeia de 

julgamentos convergentes de maneira a servir de orientação para futuras decisões, como 

condensação de um entendimento em conformidade com a orientação jurisprudencial 

dominante. Deve-se proceder a melhor leitura possível do instituto de forma a acentuar a 
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funcionalidade no contexto de um desenho constitucional que estrutura um sistema e que 

resguarda princípios conviventes.  

 29. O incidente de assunção de competência trata de simples mecanismo de 

deslocamento de competência, emprestando maior argumentação em julgamento colegiado de 

maior amplitude. Duas ressalvas são necessárias: o instituto quando voltado à prevenção de 

divergência interdita o debate ao invés de conduzi-lo; o segundo ponto diz respeito à 

vinculação prevista expressamente no art. 947, § 3º do CPC. Na linha defendida no presente 

trabalho, ainda que a revisão de tese reclame a via própria do órgão que a estabeleceu, a 

superação do decido para a resolução do caso concreto é sempre possível como via atrelada ao 

próprio ato de decidir e à atividade compartilhada em que se convola o processo.  

 30. No que tange ao incidente de resolução de demandas repetitivas, importa que a 

decisão orientadora ostente fundamentação suficiente para dar conta das discussões travadas 

nos processos reunidos. Ainda, importa que a decisão seja tomada como um evento cuja 

interpretação se faz necessária, mesmo porque a solução do caso concreto deve receber o 

influxo da facticidade. Em passo subsequente, que também se possa conceder aos afetados 

pela decisão a possibilidade de dialogar quanto ao cabimento da tese no caso em apreço, sua 

extensão, conferindo oportunidade de terem suas razões consideradas pelo órgão judiciário, 

no debate em que se constrói o processo democrático.  

 31. No que toca aos recursos extraordinário e especial repetitivos, importa notar o 

decréscimo de legitimidade daqueles que, estando em juízo, tiveram seus processos 

suspensos. Em qual medida poderão influenciar o julgamento e, até que ponto a 

representatividade no processo paradigma dá conta da participação efetiva a que tem direito o 

jurisdicionado. 

 32. No concernente aos dispositivos previstos no art. 927 do CPC, o que aqui se 

defende é que as decisões dos Tribunais Superiores são referenciais, todavia, não são 

invencíveis. A vinculatividade estritamente formal não nos serve, porque não está coadunada 

com um sistema integrado por razões de ordem material, por argumentos que entram em 

debate com o contributo das partes. 

33. De outra ponta, a ressalva no próprio julgado, como se fosse um voto vencido das 

próprias razões não teria o condão de alterar o posicionamento com o qual não se coaduna, 

ante o forte sistema de filtro recursal impingido.  

 34. O precedente deve ser reconhecido como um modo de julgamento, inclusive de 

abreviação das razões, porque basta a demonstração da conformidade do caso ao precedente 

invocado. Então, ao juízo estão disponíveis todos os mecanismos vinculados aos padrões 
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decisórios respectivos, que estão no código para abreviar a lide, como a improcedência 

liminar do pedido (CPC, art. 332, II) para adiantar a tutela; como a tutela de evidência (CPC, 

art. 311, II) e cumprimento provisório de sentença (CPC, art. 521, IV) para o manejo de 

embargos de declaração (CPC, art. 1.022 I e II), ou reclamação (CPC, art. 988) ou embargos 

de divergência (CPC, art. 1.043), ou, ainda, como julgamento monocrático pelo relator (CPC, 

art. 932, IV) ou filtro de alguns recursos (CPC, art. 1.030); enfim, todas as previsões legais 

pautadas na valorização de um entendimento consagrado em um padrão decisório reconhecido 

como tal. Mas cumpre ao magistrado, com a participação dos envolvidos, examinar o seu 

cabimento na formação do processo dialógico e na entrega da melhor prestação jurisdicional.  

 35. Inegável, contudo, mesmo por uma questão de lógica e de funcionamento do 

sistema, que a alteração de um entendimento consagrado em um padrão decisório, mormente 

se se tratar de uma decisão de enfrentamento obrigatório, requer uma carga argumentativa 

apta a justificar a tomada de um caminho diverso daquele já estabelecido como referência.

 36. Dessarte, a vinculatividade formal não resolve, o Direito como integridade deve 

buscar outro modo de organizar e direcionar a atividade jurisdicional. Este caminho vem pela 

observância do vínculo substancial, afeto às razões, à necessidade de o Direito operar como 

um organismo único em consonância com o ideário de coerência e integridade pregado pelo 

art. 926 do CPC. 

 37. Oteíza, em seu artigo El uso del precedente em el diálogo entre cortes nacionales 

y transnacionales (2016), sustenta que o uso dos precedentes remete à ética do discurso como 

prática social, com a interação comunicativa dos participantes que argumentam a favor e 

contra os diferentes reclamos de validez de suas posições. Nesta tarefa, prossegue, as partes 

estão envolvidas, e os juízes nas sucessivas instâncias de deliberação, nas quais 

constantemente se acode a referência de decisões passadas como modelos que podem ser 

empregados para decidir o caso específico submetido à decisão. De um lado respeitam-se as 

diferenças; de outro respeitam-se os consensos logrados. A uniformidade massificada que se 

obtém por decisões indeléveis das Cortes de Vértice não consoa com a unidade a que o 

Direito aspira pelos chamados da integridade e coerência. 

 38. A hierarquia serve a organizar o sistema e a articular a relação entre as instâncias 

de decisão. Nessa linha de entendimento, os Tribunais Superiores concentram a palavra final 

provisória – logo, sempre superável – sobre as leituras cabíveis do ordenamento jurídico.  

39. Na mesma lógica, os precedentes tidos por obrigatórios devem ser denunciados e 

vistos de ofício, ainda que não sejam vinculantes – “observarão”, narra o artigo – enquanto 

que os precedentes persuasivos só são de enfrentamento obrigatório quando invocados pelas 
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partes. Isso em atendimento ao princípio da motivação dos atos judiciais que reclama o 

enfrentamento de qualquer argumentação que se convole em pedra de empeço à solução 

adotada na decisão. 

40. A vinculatividade formal na ânsia por tratamento igualitário e eficiência acaba por 

subtrair a força advinda da coerência conteudística das decisões que se alinham por respeito à 

história institucional. De outro lado, a regra do precedente, com vínculo material, consoa com 

o princípio da interdição da arbitrariedade e da promoção da segurança jurídica. 

41. A coerência diz respeito à continuidade de uma linha interpretativa, de um prestar 

contas a uma prática já estabelecida, de consensos já formados, de não haver quebra de um 

entendimento sem o necessário ajuste ou motivação. A coerência guarda proximidade com a 

noção de tradição sustentada por Gadamer, como o encontro com decisões passadas repercute 

no presente e, mesmo por isso, os motivos determinantes devem novamente ingressar no jogo 

democrático.  

42. A integridade não se restringe a rememorar decisões passadas, mas investe na 

novidade advinda das perguntas e necessidades presentes. Desde a integridade, a superação se 

mostra um caminho sempre possível. A observância de uma linha de precedentes, por lógico, 

não pode conturbar a noção de que o parâmetro de interpretação e aplicação do Direito é 

sempre a Constituição. 

43. Enquanto a coerência faz preservar, a integridade intenta perseverar. Preservar 

passa a ideia de cuidado, de guarda, de mantença. Perseverar tem a ver com prosseguir íntegro 

na caminhada. A integridade impele para a adequação ao tempo em que se reclama a atuação. 

A integridade ao mesmo tempo em que une o passado e o presente – atendendo neste passo a 

coerência – deixa uma brecha para incorporar o intento do tratamento isonômico, da 

temporalidade e da percepção dos dados fáticos recolhidos do caso em concreto. 

 44. Contudo, quando se estabelece um sistema de Corte de Vértice, tem-se o inverso: 

Corte de Vértice faz prevalecer a coerência à integridade. A vinculatividade formal impinge a 

estagnação de uma dada orientação sem se atentar para alteridade da convivência de uma 

sociedade de complexidade crescente. A integridade reclama uma disponibilidade dos órgãos 

representativos e jurídicos para essas nuances de maneira a interditar que a coerência imponha 

uma mesma, contínua e indistinta solução jurídica. 

 45. Os julgadores não podem desprezar na fundamentação das decisões os 

provimentos reconhecidos como precedentes, em atendimento à estabilidade, integridade e 

coerência. A tradição autêntica condiz com a integridade do Direito e com a coerência com 

decisões já adotadas, conferindo segurança jurídica.   
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 46. Retoma-se, no campo dos precedentes, a ideia de intertexto, na qual o intérprete se 

põe a costurar todos os textos – e o precedente se convola em um deles – havidos na colcha de 

retalhos em que se transmuda a prática jurídica: constituição, textos legais, precedentes, 

jurisprudência, dados fáticos recolhidos do caso em concreto, tudo isso constitui material de 

trabalho para o intérprete buscar a resposta adequada ao dilema trazido a juízo, a ser solvido 

com o contributo das partes em atendimento ao ideário democrático vigente.    

47. O encontro da tradição, no Direito, acontece no campo da prática judiciária, mais 

particularmente, na prática judicial. Daí o atrelamento do juiz ao mundo compartilhado da 

tradição, dos consensos logrados, das convenções interpretativas, dos critérios coletivos 

vigentes, da consideração da orientação jurisprudencial e doutrinária como um dado, do qual 

deverá prestar contas se no proceder interpretativo dela se afastar, porque assim fica 

assegurada a reserva de integridade e coerência que o Direito deve guardar como sistema 

social que é.  

 48. Os precedentes ganham força nesta seara porque eles dão assento a um 

entendimento vencedor. Eles comportam um argumento que já se sagrou vencedor. Assim, 

um fundamento nele contido goza de uma autoridade provisória: na lição gadameriana, a 

tradição é autoridade de hoje. A observância dos precedentes consoa com o respeito à tradição 

autêntica. 

 49. O sistema deve ter à sua disposição mecanismos para afastar as incongruências 

eventualmente verificadas. Eis o segundo momento de funcionamento do Direito: o 

acertamento das decisões pelo Tribunal revisor, fazendo valer a intersubjetividade quando a 

autoridade judiciária não a observa, quando ela se aparta do Direito pacificado e reconhecido 

sem justificativa para tanto. Aqui os precedentes crescem de importância no funcionamento 

do sistema de justiça: em um primeiro momento, como orientação de conduta que o Direito 

deve prestar; em um segundo, na guarda da coerência e integridade do mesmo sistema, com a 

recondução do caso julgado em dissonância com a orientação jurídica para o patamar de 

previsibilidade legitimamente estabelecido.     

 50. Na estrutura da compreensão, a aplicação não consiste em uma etapa destacada e 

subsequente à atividade interpretativa. Friedrich Muller ressalta a programaticidade (ou 

programa) da norma: que deverá incidir em um caso concreto (âmbito de incidência da 

norma) e dali recolher elementos fáticos que integram o sentido da norma. Assim, necessário 

que o sistema seja sensível para receber do caso fático elementos que vão importar para se 

chegar ao dizer daquela regra.  Em um primeiro momento, importa o programa da norma, ou 

seja, o cotejo do texto com o norte constitucional, vencido este ponto com a filtragem do 
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comando. Este, assim depurado, vai recolher elementos do caso concreto e determinar o 

sentido da proposição. Prosseguindo, como elemento fático só é apreensível na aplicação, 

tem-se por inviável saber-se de antemão o comando legal.  

51. Como todo texto, o precedente ressente de interpretação e, mesmo detendo 

presunção, deve ter suas razões consideradas no conjunto do material fático e jurídico 

arregimentado. É justamente este movimento que vai permitir a adequação, a confirmação ou 

o abandono daquela solução pretoriana, formando uma linha de entendimento que só pode ser 

construída na experimentação contínua, no embate dialogal, autofágico e democrático das 

razões agitadas.  

52. Quando uma ideia é defendida na intersubjetividade – Direito é partilha – ela deixa 

de ser pessoal e passa a ser comum(nitária); logo, de uma certa forma, ela se condensa, ela 

esborda do subjetivo para o intersubjetivo. Assim, ela não pode ser retomada sem a prestação 

de contas para o intersubjetivo. Justo por isso, não é arbitrário o que já foi alçado ao 

intersubjetivo. Essa objetividade vinda do consenso logrado, essas razões que se solidificam 

no seio da prática jurídica e que consoam com a tradição autêntica, eis o que impele a 

formação dos precedentes.  

53. A partir da Crítica Hermenêutica do Direito, é possível reconhecer esse grau de 

objetividade na prática jurídica, desde os padrões que informam a história institucional do 

Direito e que não estão à disposição do intérprete. Essa é a ordem de vinculatividade, advinda 

de um sistema regido pela coerência e integridade e voltada à obtenção da melhor solução 

jurídica disponível.  

54. A resposta correta deve ser precedida da pergunta correta, e esta indústria deve ser 

levada a ombros desde a investigação do caso presente. Neste intento, insta posicionar o 

precedente no contexto adequado, daí porque importante descer às circunstâncias dos dois 

casos: do presente e do precedente. Mesmo para possibilitar a melhor comparação entre os 

fatos sob a égide de um determinado aspecto jurídico, conforme a estrutura triádica referida 

por Beltrán. 

 55. O precedente não se volta apenas a garantir a sincronia do julgado com decisões 

pretéritas, mas busca o acerto da melhor resposta, a identificação do critério de decisão que se 

mostra mais razoável para solucionar o caso em apreço e, conseguintemente, para aqueles que 

se mostrarem em situação de similitude.   

56. A coerência não implica proteger um precedente a modo de preconceito. A 

provocação do precedente se dá no encontro com as novas razões levantadas no caso que ele 

pretende reger. O esforço pela resposta correta, por vezes vai impelir o juiz a se afastar do 
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precedente para sobrelevar o critério material atiente ao exame das razões mais apropriadas 

para a solução de uma dada questão jurídica.   

 57. Em um quebra-cabeça, perguntas e respostas já são conhecidas de antemão, o que 

não acontece no campo do Direito. Naquele, a moldura e o preenchimento já estão pré-dados. 

A assertiva quanto à existência de uma resposta certa no Direito não quer dizer que exista 

apenas uma resposta possível, mas que existe uma que supera as outras. Essa análise não é 

matemática, mas se baseia em critérios afetos à ciência jurídica; logo, critérios interpretativos, 

com os quais os argumentos se confrontam de modo a subsistir o que ostenta maior 

razoabilidade.  

 58. O Direito não deve conviver com escolhas de um órgão, como se o resultado lhe 

fosse indiferente. Daí porque a busca pela melhor resposta. Muitas vezes, duas são possíveis e 

os arquivos de nossos tribunais estão repletos de votos vencidos que testemunham esse fato 

cotidiano. E mesmo, é possível verificar que, muitos votos vencidos, se mudaram em 

vencedores por força de um recurso.  

 59. A busca da decisão acertada no modo de construção processual não se coaduna 

com o enfoque sumamente subjetivo como uma epistemologia do processo. Na interpretação 

de uma determinada prática social, cabe algum modo de verdade. A defesa suficiente e 

razoável da interpretação de um texto vai determinar a correção que se pode chegar, ao se 

entender que ela não vai ser suplantada por outra no mesmo nível de entendimento. A fantasia 

do romance em cadeia será útil para explicitar que a melhor interpretação deve ser 

conquistada e defendida como qualquer outro argumento interpretativo. 

 60. No tema dos precedentes, a vinculação se dá pela importância das razões que 

sustentam uma decisão, pela prevalência deste fundamento de decidir em relação a outros, a 

indicar que tal entendimento deve prosseguir como válido por estar afinado com os valores de 

coerência (compromissado com a melhor resposta que o Direito já deu) e integridade 

(compromissado com a melhor resposta que o Direito pode dar) . Logo, indisfarçavelmente 

um critério material de decisão e não meramente formal ou hierárquico. Assim, os valores da 

coerência e integridade é que geram um constrangimento capaz de direcionar os intérpretes 

para a busca da solução jurídica adequada para a resolução do caso em apreço.  

61. Na comunidade jurídica há consensos já alcançados, conhecimentos comuns, 

convenções interpretativas, critérios coletivos vigentes, precedentes. Essas são razões de 

fundamentação que orientam a atividade dos juristas. Estas razões precisam atuar a modo de 

diálogo, não de silêncio (de coisa julgada) nem de monólogo (de Corte de Vértice).  
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 62. A integridade advém das melhores razões dispostas no ordenamento jurídico. 

Mesmo por isso, não se pode falar em uma vinculação restritamente formal. Assim os 

mecanismos previstos como de observância obrigatória precisam ser lidos com a possibilidade 

de superação advinda da brecha da faticidade e da temporalidade, não podem estar blindados 

ao concurso de melhores razões jurídicas capazes de suplantar um entendimento sedimentado. 

Pelo mesmo e relevante motivo, a fixação de um entendimento não pode estar entregue 

unicamente a uma Corte isolada de interpretação, mas deve receber o influxo do debate e da 

troca de dados fáticos e materiais jurídicos travados com os demais tribunais e juízes de 

primeira instância, sempre com o contributo das partes, em um ambiente de comparticipação. 

Nesse quadro, não há lugar para uma cisão entre Corte de Interpretação versus Corte de 

Aplicação, como desenho de nosso sistema de justiça, mesmo porque tal arranjo não decorre 

da previsão constitucional.  

63. A Constituição não comete apenas às Cortes Superiores a função de interpretação. 

Cumpre, pois, aos Tribunais Superiores conferir uma pauta de ordem e organização ao nosso 

sistema de decisões. Neste intento, a tomada de resoluções judiciais com base ampliada e com 

contraditório majorado, para, com isso, estender o alcance de padrões decisórios nos moldes 

do art. 927 do CPC, tem a sua importância no funcionamento de um sistema de justiça que se 

quer mais eficiente, desde que atente para outros valores conviventes. Assim, impende que 

aos implicados se possa oportunizar um contraditório apto a intervir na solução judicial, não 

se contentando com uma solução pré-dada em compasso de espera para subsequente 

acoplação. Nessa linha de entendimento, a vinculação estrutural, formal não se mostra 

suficiente, de modo que a consideração obrigatória do padrão quando do julgamento não 

impede o enfrentamento das razões.  

64. A tendência à universalização significa o respeito à história institucional, o anseio 

à resposta correta. Que o Direito não seja indiferente a uma solução ou outra como se fossem 

possíveis e convenientes igualmente. Há de sempre preponderar um intento pela melhor 

resposta para aquele caso. Como verdade de cunho interpretativo, não se afigura indelével. 

Mas pode ser defendida e examinada como melhor naquelas condições e circunstâncias. A 

responsabilidade política do juiz impõe este empenho pela busca da resposta correta. 

 65. O precedente também é um melhor provisório que, como razão, persiste como a 

autoridade ora reinante. Pode ser vencido desde que se cumpra o ônus argumentativo para 

tanto. As razões contidas no precedente – mormente a razão determinante – já subsistiram 

como as melhores em um embate, então desfrutam de uma presunção autêntica. Para serem 

vencidas em outro embate reclamam um ônus adicional de superação. Eis a prestação de 
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contas que a coerência exige. A tradição merece esta observância. De outra ponta, mas no 

mesmo intento, a integridade impele à continuidade da história jurídica, por vezes com a 

redação de um novo capítulo, sempre no empenho pela melhor solução jurídica que o Direito 

pode entregar.  
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