
RESUMO 

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

aproximada de uma arte do que uma tarefa subjuntiva, 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 facticidade 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. 


