
RESUMO  

A molecularização jurisdicional tornou-se realidade no direito brasileiro. Determinadas 

técnicas são apresentadas em prol das melhores soluções para os chamados casos repetitivos. 

Consolidou-se, por meio do Código de Processo Civil vigente, um sistema de precedentes 

formalmente vinculantes, cuja base está, primordialmente, sobre os artigos 926 e 927. 

Buscam-se a identificação e a sistematização desses precedentes, ora denominados como 

qualificados. Há um microssistema de formação de precedentes, que deve ser complementado 

de modo a se compreender e aplicar as técnicas de overruling. Três questões centrais são 

enfrentadas: a identificação dos precedentes qualificados, como parte desse sistema; a 

integração dos enunciados de súmulas não constitucionalmente vinculantes ao sistema; a 

complementação desse sistema, incluindo a superação de precedentes (overruling). Para 

tanto, apresentam-se teorias do Direito e a correspondente relação com a tutela jurisdicional, 

bem como a própria uniformização jurisprudencial, valendo-se, principalmente, dos 

fundamentos de Kelsen, Kant e Dworkin. Demonstra-se que o procedimento concentrado de 

formação de precedentes não surgiu (exclusivamente) com o Código de Processo Civil vigente. 

Houve um claro movimento reformista em prol do fortalecimento da uniformização 

jurisprudencial. Demonstra-se o sistema constituído pelos precedentes em questão, citados, 

por exemplo, pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Apresentam-se as 

características desse sistema de precedentes: a) é vinculante, consoante três requisitos 

propostos; b) tem como efeito obstar a desnecessária litigiosidade; c) apresenta a ampliação 

do contraditório participativo; d) tem competência diferenciada; e) possibilidade de 

modulação dos efeitos da superação; f) necessidade de ampla divulgação e publicidade dos 

precedentes. Faz-se a distinção necessária entre precedente, enunciado de súmula e 

jurisprudência. As decisões que constituem os precedentes tornam-se vinculantes, 

principalmente por meio de procedimentos concentrados de formação de rationes decidendi, 

enumeradas no estatuto. Propõe-se uma reconstrução do que se vem defendendo a respeito 

do microssistema de formação dos precedentes. Não se pode admitir que haja um sistema 

pela metade. Antes de se tratar das técnicas de overruling, demonstra-se como devem ser 

integradas ao sistema de precedentes qualificados. Propõe-se que os enunciados de súmula 

façam parte desse sistema vinculante. Evidencia-se a interpretação a ser dada aos acórdãos 

dos colegiados dos Tribunais, também como parte do aludido sistema. Trata-se das formas de 

superação (overruling) dos precedentes, retomando-se, antes, as questões de coerência e 

integridade jurisprudencial. Para um país cuja fonte primordial de direito é a Lei (civil law), é 

essencial estabelecer um procedimento-modelo voltado à superação. Propõe-se, então, essa 

sequência de atos, desde a legitimidade para a instauração até o órgão jurisdicional 

competente à superação do precedente. São estabelecidas seis razões possíveis para se deixar 

de aplicar o precedente vinculante, o que poderá ser feito pelo próprio magistrado, no caso 

concreto, ou pelo colegiado do tribunal (por meio do procedimento que se denominou 

Proposta de Rediscussão de Precedentes Qualificados), dependendo do fundamento utilizado 

para a superação. Já em finalização, faz-se a interpretação sistêmica quanto aos artigos 332, 

311, II, e 932, IV e V, tendo como referência o artigo 927, todos do CPC, bem como são 

apresentadas as soluções ao obstáculo causado pelos artigos 1.030, I, e 1.042, ambos do 

mesmo estatuto. PALAVRAS-CHAVE: Precedentes qualificados. Vinculação. Sistematização. 

Superação. 

 

 



ABSTRACT 

Jurisdictional molecularization became reality in Brazilian law. Some techniques are presented 

in favour of the best solutions for so-called recurring cases. Through the active Civil Procedure 

Code, a system of formally binding precedents has been consolidated, based mainly on articles 

926 and 927. The purpose is to identify and systematize these precedents, sometimes called as 

qualified. There is a microsystem of formation of precedents, which must be complemented in 

order to understand and apply the overrruling techniques. Three central issues are faced: the 

identification of qualified precedents as part of this system; the integration of summary 

statements not constitutionally binding to the system; the complementation of this system, 

including overruling. For this purpose, theories of law and the corresponding relation to 

judicial protection are presented, as well as the jurisprudential standardization itself, based 

primarily on Kelsen, Kant and Dworkin. It is demonstrated that the concentrated procedure of 

formation of precedents did not arise (uniquely) with the actual Civil Procedure Code. There 

was a marked reform movement on behalf of strengthening the case-law standardization. It 

illustrates the system constituted by the precedents in question, mentioned, for instance, by 

the internal by-laws of the Superior Court of Justice. The featurs of this precedent system are 

set out below: (a) it is binding, according to three proposed requirements; b) it has the effect 

of preventing unnecessary litigation; c) it presents the enlargement amplification of the 

inclusive contradictory; d) it has differentiated competence; e) it envolves the modulating 

possibility of the overcoming effects; f) it envolves broad dissemination and publicity of 

precedents. There is a necessary distinction between precedent, enunciation of summary 

statement and jurisprudence. Decisions that make up the precedents become binding, 

basically through concentrated training procedures of rationes decidendi, listed in the Code. It 

aims to a reconstruction of what has been defended regarding the microsystem of formation 

of precedents. This is not acceptable the existence of a system in half. Before dealing with 

overruling techniques, it is shown how they should be integrated into the system of qualified 

precedents. It is proposed that summary statements integrate this binding system. The 

interpretation to be given to the judgments of the collegiate bodies of the Courts is also 

evidenced, also as part of the mentioned system. These are the ways of overruling the 

precedents, and the issues of consistency and jurisprudence are taken up again. For a country 

in which primary source of law is the law (civil law), it is necessary to establish a model 

procedure for overcoming. Therefore, it is proposed this sequence of acts, from the legitimacy 

to the indictment until the competent Court to overcome the precedent. There are six possible 

reasons for ceasing to apply the binding precedent, which may be done by the magistrate 

himself, in this case, or by the Court board (through the procedure named “Qualified 

Precedent Rediscussion Proposal”), depending on the basis for overcoming. Finally, there is a 

systemic interpretation of articles 332, 311, II, and 932, IV and V, with reference to article 927, 

all of the Civil Procedure Code, and the solutions to the obstacle caused by articles 1.030, I, 

and 1,042, both of the same statute, are shown. KEYWORDS: Qualified precedents. Binding. 

Systematization. Overruling. 


