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RESUMO 

 

O eminente trabalho pretende, apresentar a discussão que circunda a teoria do pre-

cedente judicial. Abordando o papel desempenhado por este no ordenamento jurídico, 

bem como, de qual forma se dá a aplicação do instituto. Conquanto, Para a obtenção 

de maior clareza acerca da concepção do precedente, sendo ele judicial ou não, o 

presente escrito irá abordar às raízes embrionárias que ensejaram sua formação, de-

vendo, por conseguinte, saber o que é a “Common Law”, e se há alguma relação com 

a “Civil Law”. Tenciona traçar uma associação com outros institutos presentes no Có-

digo de Processo Civil. Subsequente ao breve panorama traçado, (conceito de prece-

dente, qual o papel do instituto, origem histórica e a possibilidade de ser judicial ou 

não), o presente escrito irá versar acerca da concepção e se há existência de corre-

lação da “Jurisprudência” e a “Súmula”, com o “Precedente Judicial”. Conjuntamente, 

pretende-se abordar os dois institutos supramencionados. Qual a gênese e o signifi-

cado de “Jurisprudência” e “Súmula”? De que forma ocorre à inserção destes no or-

denamento jurídico? Há alguma relação entre o Precedente, a Jurisprudência e a Sú-

mula? Cumpre destacar que existe um elemento vinculativo, portanto far-se-á neces-

sário trazer à discussão quanto a este elemento e sua relação com texto e norma. Por 

fim, verificar-se-á no que consiste a doutrina do “Stare Decisis” por meio de uma pers-

pectiva histórica, detalhando-se os elementos formadores do precedente e os méto-

dos para a superação e distinção do precedente. Concluindo a discussão com a sus-

citação dos Incidentes de Assunção de Competência (IAC) e o de Resolução de De-

manda Repetitiva (IRDR). Valendo-se do método científico dedutivo por meio de pes-

quisa bibliográfica.  

 

Palavras Chave: Precedente Judicial, Common Law, Civil Law, Jurisprudência e a Sú-

mula, Stare Decisis, Incidente de Assunção de Competência (IAC), Incidente de Re-

solução de Demanda Repetitiva (IRDR).  
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ABSTRACT 

 

The eminent work intends to present the discussion that surrounds the theory of judicial 

precedent. Addressing the role played by it in the legal system, as well as how the 

application of the institute. However, in order to obtain greater clarity about the con-

ception of the precedent, whether judicial or not, this writing will address the embryonic 

roots that gave rise to it, and should therefore know what Common Law is, and there 

is some connection with "Civil Law". It intends to establish an association with other 

institutes present in the Code of Civil Procedure. Subsequent to the brief outline, (con-

cept of precedent, which is the role of the institute, historical origin and the possibility 

of being judicial or not), this writing will be about the conception and if there is a corre-

lation of "Jurisprudence" and " Summary ", with the" Judicial Precedent ". Together, it 

is intended to address the two institutes mentioned above. What is the genesis and 

meaning of "Jurisprudence" and "Precedent"? How does the insertion of these in the 

legal system occur? Is there any relation between the Precedent, the Jurisprudence, 

and the Precedent? It should be noted that there is a binding element, so it will be 

necessary to bring into discussion about this element and its relationship with text and 

standard. Finally, the doctrine of "Stare Decisis" will be verified through a historical 

perspective, detailing the elements that formed the precedent and the methods for 

overcoming and distinguishing the precedent. Concluding the discussion with the rai-

sing of the Incidents of Assumption of Competence (IAC) and the Resolution of Repe-

titive Demand (IRDR). Using the deductive scientific method through bibliographic re-

search. 

 

Keywords: Judicial Precedent, Common Law, Civil Law, Jurisprudence and Precedent, 

Stare Decisis, Competency Assumption Incident (IAC), Repetitive Demand Resolution 

Incident (IRDR). 
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INTRODUÇÃO 

 

Mediante a uma breve análise do cenário jurídico atual, percebe-se, uma 

grande dificuldade em uma parcela dos juristas, na interpretação e aplicação de de-

terminados institutos presentes no ordenamento jurídico. Muitos destes institutos são 

atávicos, ou seja, significa dizer que, não consiste em uma formação doutrinaria re-

cente, desconhecida do ordenamento. Desta forma, intenta o presente manuscrito, 

em apontar mecanismos que possibilitem o aprimoramento do sistema jurídico, obje-

tivando a regulamentação da vida em sociedade. 

Nesse contexto, diante das pesquisas bibliográficas e estudos realizados, per-

cebe-se que a regulamentação social, permite uma interação entre as tradições jurí-

dicas, com o intuito de aperfeiçoar o instituto do precedente, sendo este em certa 

medida cada vez mais presente na cultura do direito originário da tradição romano-

germânica. 

O cerne da discussão constante neste trabalho, consiste na apresentação de 

alguns elementos que compõem a teoria do precedente judicial, ou não judicial, eluci-

dando no que consiste cada um destes. Devendo apresentar recursos que possibili-

tam a formação de um ordenamento jurídico pautado no conhecimento difundido, ba-

seando-se no principal elemento do precedente, a racionalidade de uma decisão judi-

cial. 

O instituto do precedente versa uma discussão ampla, que permite diversas 

vertentes de estudo, contudo, o presente escrito limitar-se-á em uma investigação sem 

pretensões de esgotamento temático. O debate a que se propõem na presente mono-

grafia, encontra-se inserido no âmbito do Direito Processual Civil. Valendo-se do mé-

todo científico dedutivo por meio de pesquisa bibliográfica, tendo em vista que a dis-

cussão parte de uma conceituação teórica da doutrina do precedente.  

Inicialmente, far-se-á necessário, uma abordagem do contexto histórico da for-

mação do direito anglo-saxônico, observando a tradição do direito inglês denominado 

de Common Law. Questiona-se, qual o papel desempenhado e a importância deste 

instituto no ordenamento jurídico, bem como, de que forma se dá a aplicação no direito 

brasileiro, partindo da premissa, de que, as raízes da formação deste ordenamento é 

o direito romano-germânico, consequentemente o Civil Law. Abarcando os dois 
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sistemas jurídicos que é objeto de estudo de alguns doutrinadores do campo do di-

reito, sendo um deles, Thomas de Bustamante.  

O direito embasado na cultura romano germânica, denominado de civil law 

compreende-se como um dos sistemas que iremos tratar no decorrer do presente tra-

balho. Deve-se fazer menção ao segundo sistema jurídico, trata-se do “direito comum 

entre os povos”, oriundo na Inglaterra, com ascensão no período posterior ao domínio 

dos normandos a Inglaterra, common law.   

A pretensão do estudo proposto, opõem-se ao enfrentamento das discussões 

que circundam os dois sistemas jurídicos. Em um primeiro momento o manuscrito 

aborda o contexto histórico de ascensão do instituto do precedente. Devendo, portanto 

averiguar a evolução do direito inglês, sob a perspectiva da histórica inglesa.  

O objetivo deste primeiro capitulo consiste no aprofundamento do estudo dos 

elementos formadores do precedente. 

O segundo capítulo do iminente trabalho, busca compreender as nomenclatu-

ras que permeiam o contexto no qual está inserido o precedente (NOGUEIRA, 2010, 

p.2-3)1, (Ratio Decidendi, Obter Dictum, Distinguish, Overruling), sendo ele judicial ou 

não.  

Tratando-se, de doutrinas estrangeiras com relação à tradução, existe uma 

grande responsabilidade na formulação do sentido real da expressão, visto que, na 

maioria das vezes acaba não condizendo com o instituto jurídico do país de recepta-

dor, devendo, portanto, a referida tradução ser realizada com o entendimento fiel ao 

do instituto no país em que, originou-se. 

Salienta-se, que a nomenclatura empregada pelo direito estadunidense e o di-

reito inglês está eivado de peculiaridades subjetivas, sendo o intuito deste estudo, 

demonstrar o que remete tais expressões, que em sua maioria se quer devem ser 

traduzidas, apenas entendidas. Ainda dentro do contexto relacionado ao precedente 

judicial, requer saber, se há algum elemento que confere segurança jurídica ao orde-

namento mediante a sua aplicação. Assim, esta segunda parte, preocupa-se em cor-

roborar com a o devido cuidado para com as traduções precipitadas, visando uma 

                                            

1 A ‘teoria geral dos precedentes’, por sua vez, é formada pelos institutos que dão vida aos 
precedentes, ou seja, tentamos demonstrar que respeitar precedentes não se resume a um simplório 
exercício de ‘copiar-colar’, mas vai muito além, exigindo conhecimento de técnicas de diferenciação da 
ratio decidendi do obiter dictum. Uma vez identificada a parte da decisão que exerce influência em 
casos futuros, a ratio, é preciso ainda fazê-la incidir correta e adequadamente, e isso se dá pela ferra-
menta do distinguishing. 
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contribuição específica dos referidos institutos que estão vinculados a regra do stare 

decisis, gerando um maior esclarecimento quanto aos precedentes judiciais na dou-

trina brasileira.  

Em um terceiro momento, o presente escrito, cumpre o papel de buscar a pos-

sibilidade ou não de associação com outros institutos. 

A jurisprudência e a súmula demasiadamente são atreladas como sinônimos 

de precedente judicial. Desta forma, será apresentada as principais diferencias em 

linhas gerais entre precedente, jurisprudência e súmulas vinculantes. Questionando-

se quanto à existência de correlação entre si. Conjuntamente, pretende-se abordar os 

dois institutos supramencionados. Qual a gênese e o significado de Jurisprudência e 

Súmula? De que forma ocorre à inserção destes no ordenamento jurídico? Cumpre 

destacar que existe um elemento vinculativo, portanto far-se-á necessário trazer a dis-

cussão quanto a este elemento e sua divisão entre texto e norma. 

Neste capitulo o eixo do estudo passa ser o sistema jurídico brasileiro. Cons-

truindo o cenário e o contexto histórico que parte do direito romano, passando pela 

revolução francesa e seus efeitos no sistema do civil law e pelo direito português, até 

um exame do desenvolvimento do direito jurisprudencial brasileiro. Pontua-se a crise 

defrontada pelo sistema jurídico brasileiro e a sensação de insegurança dos jurisdici-

onados no que diz respeito a estabilidade e previsibilidade das decisões judiciais.  

Finalmente, busca-se fazer uma explanação acerca do sistema de precedentes 

positivado no novo Código de Processo Civil, perfazendo as hipóteses de vinculação 

do precedente, a obrigatoriedade de fundamentação da decisão e as técnicas de fle-

xibilização e superação do precedente. Compondo o entendimento é breve discussão 

quanto ao Incidente de Assunção de Competência e o Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas.  

 

CAPÍTULO 1 - NOÇÕES HISTÓRICAS ACERCA DO INSTITUTO DO PRE-

CEDENTE JUDICIAL.  

 

1.1 - Surgimento da Tradição Jurídica da Common Law 

 

A história nos é muito cara, diante das discussões que serão apresentadas 

neste trabalho, vez que, trata-se, da concepção e formação do entendimento dos fatos 
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que influíram diretamente no desenvolvimento do direito comum por toda Ilha Britâ-

nica, até chegarmos ao entendimento do contexto de formação do precedente judicial.  

Segundo historiadores e arqueólogos, os povos Celtas, Romanos, Vikings, Nor-

mandos, Anglo-Saxões, dentre outros, já ocuparam o território que hoje denominamos 

de Reino Unido. 

O Império Romano, foi tido como um dos maiores já registrados na história 

antiga, e não é difícil constatar que uma das características deste império era a ex-

pansão de terras.  

O território que na atualidade situa-se a Inglaterra, pertenceu aos Romanos, 

por aproximadamente quatro séculos D.C e, como é de se imaginar, o direito vigente 

na época era totalmente enraizado no Direito Romano. Contudo, em decorrência das 

diversas invasões ocorridas, lideradas pelos povos bárbaros, foi instituído princípios 

politeístas (pagãos), sobre os cristãos. Neste contexto, em uma tentativa de resgate 

a cultura religiosa, surge o teólogo e filosofo Santo Agostinho, que de certa forma 

introduziu os princípios e moldes romanos, mediante a leis escritas a serem cumpridas 

por todos que estavam submetidos ao império, semelhante Vieira (2007, p.108). 

Porém, diante dos registros históricos, sabe-se, que posterior a queda do Im-

pério Romano, seu legado transmitido no decorrer do tempo enfraqueceu, deixando 

de exercer forte influência, corroborando para o acontecimento de novas invasões e 

a proliferação de um novo modelo de direito. Aproximadamente em 1016, o território 

Inglês, bem como, o Norueguês e o Dinamarquês, foram acometidos pela dominação 

do Rei Knut2, mediante ao sistema de leis locais. (VIEIRA, 2007, p.108). 

O denominado direito “anglo-saxão”, provem de uma estreita ligação com a for-

mação histórica do sistema da common law.  

Diante dos estudos apresentados pelo jurista Francês, René David3, se faz ne-

cessário abordar os elementos históricos que ensejaram a formação do sistema do 

precedente. Segundo o Jurista, o direito inglês fraciona-se em períodos distintos, que 

compõem um papel fundamental na compreensão do instituto, sendo eles: Período 

                                            

2 Há muito tempo, a Inglaterra era governada por um rei chamado Canuto. Fonte: https://verticali-
zar.wordpress.com/2007/09/01/o-rei-canuto-a-beira-mar/. 
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anglo-saxônico; Formação da common law; Rivalidade com a equity e; Período mo-

derno. 

Buscando uma compreensão acerca de cada aspecto mencionado, especial-

mente os 4 (quatro) períodos mencionados, faremos uma breve contextualização do 

cenário existente na Inglaterra anterior à 1066.  

O período anglo-saxônico, é anterior aos acontecimentos que sobrevieram a 

ilha Britânica, mais especificamente, trata-se da invasão dos normandos.  

No século XI, instaurou-se um período político alvoroçado. Eduardo o Confes-

sor, Rei em meados de 1042 e 1065, possuía descendência inglesa, bem como, nor-

manda, diante de seu falecimento, ambos os lados do Canal da Mancha possuíam 

interesses na ascensão ao poder, ante este imbróglio surgem dois grandes nomes em 

cada um dos lados, que pretendiam ocupar o governo, ora vago.  

A família Godwin de origem anglo-saxônica, gradativamente crescia seus do-

mínios políticos sobre o território inglês, visto que diversos membros desta família ha-

viam sido coroados com títulos nobres, diante das influências políticas e alianças tra-

çadas, tornaram-se suseranos de infindáveis extensões na ilha, à frente deste empo-

deramento surge um cavaleiro anglo-saxão, chamado Haroldo, sendo este o homem 

que receberia a coroa, diante da linhagem real.  

Contudo, surge um jovem guerreiro bastardo, representante da Normandia, 

Guilherme o Bastardo, de parentesco colateral de segundo grau de Eduardo o Con-

fessor.  

Fronte à batalha travada entre os dois citados, surgiu uma fonte histórica de 

estimado valor para a história inglesa, exercendo fortes influencias, perceptíveis, a 

Tapeçaria de Bayeux4, trata-se de uma relíquia da história, que retrata a batalha tra-

vada entre o alcunhado “Guilherme o Conquistador”, face ao Conde Haroldo. O bor-

dado, em suas ternas tramas, apresenta os acontecimentos que antecederam a con-

quista de Guilherme o normando, sobre a Inglaterra.  

O ápice descrito nas entrelinhas do bordado, é a representação da Batalha de 

Hastings5, datada no ano de 1066, (contudo a visão trazida relata a história 

                                            

4 A Tapeçaria de Bayeux é uma obra bordada em linho entre 1070-1080, sob a encomenda do bispo 
Odo de Bayeux (c. 1030-1097), meio-irmão de Guilherme, o Conquistador (c. (fonte: https://www.ricar-
docosta.com/tapecaria-de-bayeux-c-1070-1080) 
5 É uma das batalhas mais bem estudadas e documentadas da História mas continua a surpreender-
nos: Hastings, 14 de outubro de 1066, fez cair uma dinastia e ligou indissoluvelmente os destinos da 
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contemplada pelos normandos, diante da vitória sobre os ingleses, deixando uma la-

cuna, no que diz respeito a interpretação histórica na visão oposta (dos ingleses).  

 

A primeira imagem é a figura do Rei Eduardo “o Confessor” da Inglaterra, 

parente do Duque Guilherme da Normandia, o que situa temporalmente o 

leitor da Tapeçaria no seu reinado, que durou entre 1042 e 1066. Como a 

Tapeçaria foi criada pouco tempo após a conquista de Guilherme, esses 

eventos ainda encontravam-se recentes nas mentes da época, que conse-

guiriam precisar o tempo e os eventos que hoje fogem aos historiadores. 

(FERRARESE, 2011) . 

 

Neste período histórico não se encontrava uma formação concreta de um di-

reito comum, que abrangesse todo o território inglês. Prevalecia os costumes de cada 

região subdivida. Diante da vitória alcançada, semelhante narrado na Tapeçaria de 

Bayeux, posterior a tomada do reino por “Guilherme o Bastardo” em 1066, dá-se, o 

prelúdio do período de ascensão do que vai se chamar, Common Law, ou em outras 

palavras, o direito comum para todos os povos.  

Os normandos após invadirem a ilha britânica, instauram o feudalismo, tor-

nando-se o território inglês um grande suserano, consequentemente extingue-se 

aquilo que era os costumes de cada subdivisão territorial (tribos), passando haver so-

mente uma ordenança centralizada, com o intuito de primar pela manutenção da or-

dem e disciplina da Inglaterra.  

 

A conquista normanda constitui, na realidade, um acontecimento capital na 

história do direito inglês, porque traz para a Inglaterra um poder forte, centra-

lizado, rico de uma experiência administrativa posta à prova no ducado da 

Normandia. Com a conquista pelos normandos, a época tribal desaparece; o 

feudalismo instala-se na Inglaterra. (DAVID, p. 358). 

 

 Diante da expropriação de terras dos vencidos, instalando-se o feuda-

lismo, o Rei manteve sua soberania, como senhor feudal, não permitindo a existência 

dos costumes, prevalecendo a imposição real na totalidade territorial, impondo uma 

                                            

França e da Inglaterra até à Guerra dos Cem Anos. (fonte: https://expresso.sapo.pt/dossies/dossi-
est_cultura/Guerrasquartas/hastings-a-batalha-que-mudou-a-europa=f718016#gs.MelPwFM). 
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relação de submissão para com os demais, prevalecendo respeito ao poder impera-

tivo, bem como, a norma jurídica. Giovane Moraes Porto, apud, Michel Foucault: 

 

Estamos portanto, enfim, naquilo que procurávamos desde o começo, isto é, 

numa verdadeira relação de força. Há vencedores e vencidos, e os vencidos 

estão à mercê dos vencedores à sua disposição. [...] estamos aqui, é evi-

dente, numa relação de dominação, totalmente fundamentada na guerra e no 

prolongamento, na paz, dos efeitos da guerra. (FOUCAULT, 1999, p. 109). 

 

Este interim, que dá ensejo a formulação  da concepção da common law, vai 

de 1066, até a dinastia Tudors em 1485. “Guilherme o Conquistador”, estabelece a 

centralização do poder, que obriga a sujeição das tribos inglesas, sendo somente 

aceito as ordenanças normandas.  

A etimologia da palavra, define a expressão common law, advinda de uma gíria 

normanda, tendo em vista que o território inglês estava sobre os domínios destes con-

quistadores, conforme destacou-se anteriormente. O vocábulo traduzia os costumes 

locais aplicados pela assembleia County Court6, na qual as partes deveriam provar 

suas alegações. Mais tarde, dá-se, a substituição das cortes por jurisdições de senho-

riais, que eram de grande valia para os Tribunais Reais de Justiça (Tribunais de Wes-

tminster), no século XIII. 

Para se dirigir às Cortes, havia uma necessidade dos juristas usarem como 

parâmetro aqueles casos já conhecidos posterior a decisão da Corte, contudo, não 

significava que o julgador detinha a obrigação de decidir semelhante ao Case Law, 

havia um sentimento de compelir seu posicionamento do mesmo modo. (VIEIRA, 

2007, p.115). 

A uniformização foi consequência do poder que possuía o Rei, visando a obe-

diência absoluta. Guilherme, unificou o direito em detrimento dos direitos particulares 

que existiam, à época. Neste ponto, pode-se traçar um paralelo e estabelecer uma 

relação de mando, visto que, os vencidos são subordinados aos vencedores, por meio 

de um instrumento jurídico que legitima a manutenção do poder, ou seja, significa 

                                            

6 Um tribunal de comarca é um tribunal baseado em ou com uma jurisdição que abrange um ou mais 
condados, que são divisões administrativas dentro de um país, para não ser confundido com o sistema 
medieval de tribunais de condado mantidos pelo Alto Xerife de cada condado. Fonte: https://www.judi-
ciary.uk/you-and-the-judiciary/going-to-court/county-court/. 
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dizer que, o ordenamento instalado, torna-se comum para todos os povos, como é 

uma ferramenta de regulação da vida social. 

Neste mesmo contexto foi instituída a Corte Curia Regis, representando a corte 

suprema do reino. As competências estabelecidas para esta Corte Real eram: causas 

criminais que turbassem a paz do reino; finanças reais e; posse e propriedade de 

imóveis. Diante da instituição deste tribunal, cria-se um cenário extremamente hostil, 

o monarca que detém o poder de decisão da Corte de Justiça, ocasionando um de-

crescimento do direito privado, pois os interesses reais são sobremaneira superiores 

aos interesses privados. 

Segundo René David, na obra “Os Grandes Sistemas do Direito Contemporâ-

neo”, para que a manutenção da ordem do reino, e a paz seja mantida, ou seja, a paz 

dos vencedores e a ordem dos interesses do monarca, se faz necessário, valer-se, do 

sistema jurídico unificado.  

Ao final do século XIII a Carta Magna de 1215 divide a Curia Regis, delimitando 

competências, tornando-se 3 (três) Cortes Reais: King’s Bench, Common Pleas e Ex-

chequer.  

Joseph Glanvill7, membro da Royal Society, em 1187 teceu comentários de 

suma relevância para o estabelecimento de princípios jurídicos da forma jurídica per-

tinente a época.  

Glanvill, apontava que diante da grande evolução do direito comum sobre os 

povos, havia uma forte resistência, subsistindo no direito anglo-saxão três sistemas 

legais distintos: os costumes locais; o direito proveniente da religião e; o direito per-

tencente a Corte do Rei, os manuscritos do filosofo mencionado tratavam em sua mai-

oria acerca dos procedimentos usados na Corte Real.  

Diante do sistema estabelecido, em que haviam juízes itinerantes, esses ma-

gistrados foram incumbidos à responsabilidade de propagar a “lei comum” sobre toda 

a extensão territorial da Inglaterra. Sendo assim, a Corte estabelecida no feudo os 

usos e costumes locais, porém o juiz que transitava de um condado par outro, fazia 

prevalecer o direito estabelecido pela Corte Real.  

 

                                            

7 Inglês filósofo, nascido em Plymouth em 1636, e foi educado em Exeter e Lincoln faculdades, Oxford, 
onde se formou em 1658. (fonte: http://www.nndb.com/people/779/000094497/). 



22 
 

A organização judiciária, por outro lado, é profundamente modificada em 

1873-1875 pelos Judicature Acts, que suprimem a distinção formal dos tribu-

nais da common law e do Tribunal do Equity na Chancelaria: todas as jurisdi-

ções inglesas passaram a ter competência para aplicar do mesmo modo as 

regras da common law e as de equity, contrariamente à situação anterior em 

que era necessário ir a um tribunal de common law para obter uma solução 

de common law e recorrer ao Tribunal de Chancelaria para obter uma solução 

de equity. No que se refere ao direito substantivo, realizou-se uma notável 

obra clarifiadora (ab rogação de leis em desuso) e ordenadora (consolida-

tion), libertando o direito inglês de soluções arcaicas e esforçando-se, em vá-

rios domínios, por apresentar sistematicamente suas regras. (...) Os instru-

mentos essenciais para o conhecimento do direito inglês são, desde então, 

no que diz respeito a jurisprudência e legislação, a nova coleção dos Law 

Reports (criada em 1865), e no que se refere à exposição sistemática do di-

reito inglês, a enciclopédia das Laws of England, publicada sob a direção de 

Lorde Halsbury. (DAVID, 2002, p. 375).  

 

Espelhando Joseph Glanvill, Henrique de Bratton8 (Henricus de Brattona ou 

Bractona), mais conhecido como Bracton, era um juiz inglês, que tecia críticas aos 

manuscritos relacionados ao direito estabelecido naquele período. Dentro desse con-

testo, o mesmo passou a exercer grande influência sob os juristas da época, tornando 

popular o uso de casos anteriores, aqueles que já foram decididos. Sendo assim, sa-

bia-se, ainda que o juiz pertencente a Corte Real não julgaria o caso em questão da 

mesma maneira, porém o mesmo sentia-se influenciado a fazê-lo.  

Em 1154 Henrique II subiu ao trono, sendo ele, neto de Guilherme o Conquis-

tador, filho de Matilde, es Imperatriz Consorte do Sacro Império e de Godofredo V, 

diante do reinado deste normando, que institui um sistema denominado de writs9, pas-

sando ao um uso recorrente deste sistema.  

 

                                            

8 Henrique de Bratton (Henricus de Brattona ou Bractona) era um juiz inglês do tribunal conhecido como 
coram rege (mais tarde King's Bench) de 1247-50 e novamente de 1253-57. Após sua aposentadoria 
em 1257, ele continuou a servir em comissões judiciais. Ele também foi um clérigo, tendo vários bene-
fícios, sendo o último deles a chancelaria da catedral de Exeter, onde foi enterrado em 1268. (fonte: 
http://bracton.law.harvard.edu/). 
9 Writs, na common law, ordem emitida por um tribunal em nome de uma autoridade soberana exigindo 
a realização de um ato específico. Os escritos modernos mais comuns são aqueles, como a convoca-
ção, usada para iniciar uma ação. Outros escritos podem ser usados para impor o julgamento de um 
tribunal (anexo entrega) ou exigir um tribunal inferior para fornecer certos registros (erro) ou realizar um 
certo ato (mandamus). (fonte: https://www.britannica.com/topic/writ).  
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Mas o fato talvez mais decisivo para a centralização da justiça na Inglaterra 

foi o nascimento do sistema de writs, que eram espécies de ações judiciais 

sob a forma de ordens do rei. Com as Provisões de Oxford (Provisions of 

Oxford), em decorrência do abuso na concessão de writs, estes ficavam res-

tritos àqueles existentes antes de 1258, de modo a fazer prevalecer a exigên-

cia da certeza sobre o ideal de flexibilidade. Foi através do Statue of Westmi-

nster II de 1258 que conciliou-se os interesses dos reis com o dos barões - 

momento que tornou-se essencial encontrar o writ aplicável ao caso pois no-

vos writs não eram passíveis de análise sem prévia aprovação do rei. (RA-

ATZ, 2011, p. 163) 

 

Diante da promulgação da Carta Magna, em 1215, houve uma cessação da 

propagação das jurisdições unificadas do reinado.  

 Vislumbra-se, a formação da cultura do respeito ao precedente. Em um 

segundo período da história do direito Inglês, mais especificamente no reinado de 

Edward II, surgiram petições comentadas, com endereçamento às Cortes Inglesas. 

Sendo manuscritos com a finalidade de abordar aspectos do direito que estava se 

formando na Inglaterra, naquela época, porém estes possuíam um caráter exemplifi-

cativo. Uma vez que invocados, cumpriam o papel de rememorar os costumes do 

direito inglês, não havia ainda o poder vinculante de uma decisão.  

 

Em 1483, numa das decisões tomadas por maioria pela Câmara Exchequer, 

o Juiz-Chefe, ao pronunciar o julgamento, explicou que, apesar de discordar 

da decisão da Câmara, ele era obrigado a adotar opinião da maioria. Esse 

julgamento foi um marco na história dos precedentes. Era óbvio que a decisão 

da Câmara Exchequer obrigava os juízes que dela faziam parte, juízes que 

julgassem casos subsequentes envolvendo princípios já discutidos pela Câ-

mara, se sentiram obrigados a adotar tais princípios. Nos séculos XVI e XVII, 

ficou estabelecido que as decisões tomadas pela Câmara Exchequer seriam 

precedentes vinculantes – ou seja – os juízes deveriam observar os princípios 

desenvolvidos no julgamento de um caso na Câmara Exchequer ao julgarem 

outro caso que envolvesse litigiosidade semelhante. Essa foi a primeira vez 

que um sistema de precedentes foi estabelecido. Mas, até então, só as deci-

sões da Câmara de Exchequer tornavam-se precedentes obrigatórios. Ainda 

assim, havia circunstancias em que as Cortes de Justiça julgavam-se livres 

para não adotar os precedentes. (VIEIRA, 2007, p.116). 
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Um dos momentos marcantes do common law, foi sua incorporação com a dou-

trina da equity, pois, tal instituto surgiu como meio de impedir a resolução de questões 

judiciais pelo rei. Então, no decorrer do desenvolvimento do direito anglo-saxônico, 

esta tradição passou a ser regulamentada pelos precedentes judiciais, (MARINONI, 

2011). 

 A partir do ano de 1290 a 1536, passou-se, a ver sentenças fundadas na 

common law.  Mediante a estes avanços, no que diz respeito aos primórdios de uma 

formação doutrinaria acerca dos precedentes. Houve um papel fundamental dos tri-

bunais, para conferir legitimidade e aceitação, os séculos XVI e XVII a Câmara Ex-

chequer estabeleceu que suas decisões seriam vinculantes. Apesar de ter sido a pri-

meira vez que se notou um sistema de precedentes vinculantes, haviam circunstân-

cias em que as Cortes se sentiam livres para não adotar as decisões já proferidas. 

 

Em meados do século XVI, seguindo uma natural evolução, o estilo dessas 

compilações foi substituídos pelos Law Reports, em formato muito próximo 

aos repertórios de época moderna, com a transcrição textual do caso e do 

respectivo julgamento. É evidente que esse novo método possibilitava maior 

precisão no estudo e manuseio das anteriores decisões à guia de preceden-

tes. Tornaram-se famosas as coleções de Edmund Plowden (1571), James 

Dyer (1585) e Edward Coke, este considerado o fundador do precedente ju-

dicial, tendo publicado, a partir de 1600, 11 volumes de repertórios (Coke’s 

Reports), no exercício da função de Chief Justice os the Common Pleas. 

(TUCCI, 2004, p.155). 

 

 Contudo, em certa medida ocorreu uma popularização da common law, 

tornando mais rígida, porém haviam tribunais que permaneciam inertes quanto o di-

reito pleiteado na justiça. Ascendendo uma necessidade de um reforço/auxílio para o 

devido atendimento a justiça, visando a não ocorrência de injustiças, face ao preten-

dido.  

Nesse lapso temporal, ascende a possibilidade de recorrer ao Reinado, com a 

finalidade de obter justiça. Permanecendo nas mãos do Rei o poder de conceder o 

atendimento ao que se buscava e não alcançava perante as Cortes Inglesas. Portanto, 

as pessoas peticionavam, clamando por justiça ao Rei e seus conselheiros, conheci-

dos por Chancelaria. Chegada as petições a chancelaria, passando pelas mãos do 

Chanceler que acolhia as petições.  
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(...) A superveniência de um Judiciário unificado e de um sistema adequado 

de registro e organização dos precedentes deu margem à judicialização da 

regra do precedente vinculante, emprestando ao Direito da common law a 

sua atual feição.  

Um aspecto interessante e visível a partir da consolidação dos caracteres da 

common law reside no fato de que a supremacia formal da lei sobre as deci-

sões do Judiciário, que jamais foi colocada em dúvida por qualquer jurista ou 

estudioso deste sistema, veio acompanhada de uma tradição - melhor poder-

se-ia dizer, uma arraigada e profunda cultura popular - de que a lei, mesmo 

com tal autoridade, retém um papel secundário e complementar. Nessa con-

cepção ainda vigente cabe à common law o papel de centro do sistema e de 

ordem jurídica comum a todos os súditos ingleses. (GORON, 2004, p. 50) 

 

 Em 1550 até meados de 1610 temos o chamado período da Equity, trata-

se de um conjunto de regras de equidade que poderiam ser pretendidas nas Cortes 

de Chancelaria, sistema que ocorria paralelamente às regras da common law. Assim, 

como ocorria nas Cortes Reais, as decisões similares e reiteradas da Chancelaria 

formavam um conjunto de regras, que seria aplicado de maneira uniforme.   

 

Ao lado das regras da common law, que são obra dos Tribunais Reais de 

Westminster, também chamados de Tribunais de common law, comporta 

também regras de equidade, que completam e aperfeiçoam as regras da 

common law. A característica destas regras de equidade foi, até 1875, a cir-

cunstância de serem aplicadas, exclusivamente, por uma jurisdição especial, 

a Corte da Chancelaria. (DAVID, 1974, p. 339) 

 

 Diante da atuação da Chancelaria, como medida garantidora da justiça, 

as Cortes Reais do século XVII passaram a combater a existência desse mediador 

Real. A Revolução Gloriosa10, nesse sentido, tentou inexitosamente submeter a 

                                            

10 A afirmação do Parlamento, sublinhada pela Revolução Inglesa de 1688, não teve o propósito de 
marcar o início de um novo direito, como já dito. O seu caráter foi conservador. Afirmou-se que a Re-
volução não foi dotada de verdadeiro “espírito revolucionário”, não desejou desconsiderar o passado e 
destruir o direito já existente, mas, ao contrário, confirmá-lo e fazê-lo valer contra um rei que não o 
respeitava. Portanto, em vez de pretender instituir um novo direito, mediante a afirmação da superiori-
dade – na verdade absolutismo – do Parliament, nos moldes da Revolução Francesa, a Revolução 
Gloriosa instituiu uma ordem em que os poderes do monarca estivessem limitados pelos direitos e 
liberdades do povo inglês. [...] Neste ordenamento tem destaque o célebre Bill of Rights, editado no 
primeiro ano da Revolução, em 1689, ao qual Guilherme de Orange foi obrigado a se submeter para 
ascender ao trono, mediante uma espécie de acordo entre o rei e o Parlamento, visto como 
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Chancelaria as Cortes Reais. Em 1688-1689, o Parlamento11 orquestra um golpe In-

glês, com o intuito de destituir o poder do monarca Rei Jaime II. Os nobres pertencen-

tes a Inglaterra, apoiaram uma invasão holandesa no território da Ilha Britânica, que 

foi liderada pelo chefe de estado da época, William III of Orange, alicerçados pelo 

Parlamento Inglês, adentraram no território com o intuito de batalhar pela conquista 

da Inglaterra, em novembro de 1688. Ficando a invasão conhecida como Revolução 

Gloriosas, por haver sido derramado pouco sangue, uma vez que não houve grande 

resistência dos britânicos.  

 Diante deste cenário de batalha, percebe-se que há uma cisão mediante 

a revolução, tornando o sistema inglês bipartido em duas jurisdições, a common law 

e a equity, posteriormente em 1873 e 1875 passam as duas a tornar-se unificadas, 

sendo a equidade uma complementação que integra a common law.  

 

Ao lado das regras da common law que são obra dos Tribunais Reais de 

Westminster, também designados por tribunais de common law, ele apre-

senta soluções de equity, que vieram completar e aperfeiçoar as regras da 

common law. A característica destas soluções de equity foi, até 1875, a cir-

cunstância de serem aplicadas exclusivamente por uma jurisdição especial: 

o Tribunal da Chancelaria. Contudo, as soluções de equity, tornaram-se, com 

o decorrer dos séculos, tão estritas, tão “jurídicas” como as da common law 

e sua relação com a equidade não permaneceu muito mais íntima do que no 

casa das regras da common law [...]. A equity parecelhes um conjunto de 

regras que vieram para corrigir historicamente o direito inglês, e que consti-

tuem hoje uma peça integrante deste. (DAVID, p. 375) 

 

                                            

representante do povo. Frise-se que o Bill of Right, embora tenha, entre seus princípios fundamentais, 
a proteção da pessoa e da propriedade e determinadas garantias processuais e dimensões da liber-
dade política, é marcado, acima de tudo, pela submissão do soberano à lei. [...] Assim, enquanto na 
França o legislativo se revestiu do absolutismo por meio da produção da lei, na Inglaterra a lei repre-
sentou, além de critério de contenção do arbítrio real, um elemento que se inseriu no tradicional e antigo 
regime do common law. (MARINONI, 2013, p. 46-47).  
11 O Parlamento com a Revolução Gloriosa venceu longa luta contra o absolutismo do rei. Diante a 
preocupação em conter os arbítrios do monarca, os juízes sempre estiveram ao lado do Parlamento, 
chegando a com ele se misturar. Assim, aí não houve qualquer necessidade de afirmar a prevalência 
da lei – como produto do Parliament – sobre os magistrados, mas sim a força do direito comum diante 
o poder real. Ademais, a Revolução Puritana não objetivou destruir o direito antigo, mas, ao contrário, 
pautou-se pela afirmação do common law contra o rei. (MARINONI, 2013, p. 272). 
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 À vista disso, atentando ao fato de que a dualidade antes existente no 

sistema jurídico anglo-saxão, é atualmente evitada, visto que os princípios e regras 

da common law e de equidade podem ser invocados em uma jurisdição única. 

Pontua-se, que neste contexto foi registrada a utilização do termo, “prece-

dente”, conforme narrado anteriormente, sob as influências do jurista Bracton, na apli-

cação do sistema de análise de casos anteriores, para influenciar na decisão das Cor-

tes Reais em casos futuros. 

 

O termo precedente foi utilizado pela primeira vez em 1557. A doutrina dos 

precedentes consiste em teoria que alça as decisões judiciais como fonte 

imediata do Direito junto à equidade e legislação. Dessa maneira, a doutrina 

dos precedentes vincula as Cortes no julgamento de casos análogos. Essa 

doutrina, para ser aplicada, demanda dos juízes a avaliação de quais razões 

jurídicas foram essenciais para o deslinde das causas anteriores. (STRECK, 

2013, p. 40). 

 

Contudo, devido a formação rudimentar do respeito a cultura dos precedentes, 

referindo-se as decisões passadas, somente após o século XIX, que firmou uma regra 

jurídica garantidora da vinculação ao precedente. Em 1861, diante da atuação da 

House of Lords12 (Câmara do Parlamento), prezando pelo mantimento das decisões 

anteriores dos tribunais, formou-se a doutrina do Stare Decisis ou doutrina do prece-

dente em 1898, ficando estabelecido o princípio de que uma Corte está vinculada às 

decisões de Cortes superiores e também às decisões das Cortes de mesma instância. 

Percebe-se, que a evolução procedimental do papel da Chancelaria, culmina na for-

mação de um elemento vinculante, assim preceitua Marinoni que:  

 

Note-se, ademais, que o stare decisis somente se solidificou na Inglaterra ao 

final do século XIX (...). London Tramways v. London County Council, deci-

dido em 1898, constituiu o cume da evolução em direção à vinculação da 

House of Lords às suas próprias decisões, pois o conceito de rules of prece-

dent e a ideia de vinculação (binding) foram consolidadas no período entre 

1862 e 1900. (MARINONI, 2009, p. 180) 

 

                                            

12 Câmara dos Lordes , a câmara superior doLegislatura bicameral da Grã-Bretanha . Originado no 
século XI, quando os reis anglo-saxões consultaram witans (conselhos) compostos de líderes religiosos 
e ministros do monarca, emergiu como um elemento distinto deParlamento nos séculos XIII e XIV. 
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Diante da descoberta do elemento vinculante, constatou-se que a vinculação 

absoluta, por vezes se faz equivocada. Em vista disso, concebeu-se formas de supe-

rar e distinguir os casos analisados. Uma vez mais, diante da atuação da House of 

Lords em 1966, foi promulgada a possibilidade de superação ou distinção dos prece-

dentes invocados. Note-se, porém, que este poder de revogar os próprios preceden-

tes, presente Câmara do Parlamento, não nega o sistema de precedentes exatamente 

por restringir o overruling a hipóteses em que se vislumbra a possibilidade de supera-

ção. 

Traçando este breve panorama histórico de formação do pensamento e a dou-

trina do direito inglês, percebe-se que a uma evolução histórica fundamental para o 

aprimoramento dos conceitos iniciais que resultaram das tradições anglo-saxônicas, 

bem como os costumes do direito inglês. O desenvolvimento da common law não 

pretende apartar-se dos conceitos históricos basilares, ao contrário disso, vemos que 

o sistema do Stare Decisis ou a Common Law, foram determinantes para o estabele-

cimento da vinculação dos precedentes.  

 

1.2 - Doutrina do Stare Decisis e o Instituto do Precedente Judicial 

 

Hodiernamente, encontra-se na doutrina brasileira teóricos do direito que apon-

tam a tradução de stare decisis13 como se fosse precedente, o que, traz o engodo de 

que não existe qualquer distinção entre a expressão inglesa com sua tradução. Con-

tudo, tem-se, que pelo menos para alguma parte da doutrina, uma não pode ser con-

fundida com a outra, pois se trata de institutos diferentes. 

                                            

13 A formação da doutrina do stare decisis na House of Lords e nas Cortes de Westminster não foi fruto 
de um fenômeno exclusivamente britânico. Os estudos históricos-jurídicos de Gino Gorla mostram con-
clusivamente que o ius commune continental, durante todo o período compreendido entre os séculos 
XII e XVIII, caracterizou-se pelo caráter aberto e cosmopolita. Especial autoridade era conferida, como 
já adiantamos, à communis interpretatio dos vários países que constituíam a órbita do Direito comum 
europeu. Um dos mais importantes problemas desse Direito com fortes pretensões cosmopolitas foi a 
“uniformização do Direito através da interpretação, em um sentido lato, de um corpus de leis comuns 
ou semelhantes”. Embora inicialmente – nos séculos XII a XV – esse trabalho de construção de uma 
comunis interpretatio a constituir auctoritas internacional ou cosmopolita fosse exercício pelos grandes 
professores (dottori) que se dedicavam ao estudo e à sistematização do direito romano e do direito 
canônico, no período mais relevante para a uniformização do Direito, por se tratar do período de for-
mação do Estado Moderno – séculos XVI a XVIII -, essa atividade foi exercida quase que com exclusi-
vidade pelos grandes tribunais e seus juristas “forenses”. Nesse período foi reconhecido importante 
valor à jurisprudência como fonte do Direito, que exercia uma missão de unificar o Direito do Estado. 
Essa valorização formal da jurisprudência foi também um fenômeno cosmopolita. (BUSTAMANTE, 
2012, p. 78-79). 
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A doutrina do stare decisis é originária do direito anglo-saxônico. Compreen-

dendo como uma doutrina que preza pelas decisões proferidas pela corte de maior 

instancia, possuindo um caráter determinantemente vinculante, para as demais cortes 

de hierarquia inferior. Em outras palavras, simplificadamente, o stare decisis, sofreu 

fortes influências oriundas dos costumes e tradições do direito inglês, devendo, por-

tanto, haver aceitação de decisões proferidas pela corte de maior hierarquia de uma 

jurisdição, atribuindo um caráter vinculante para todas as cortes que se submetem a 

esta. Segundo Fredie Didier:  

 

Precedente é a decisão judicial tomada à luz de um caso concreto, cujo nú-

cleo essencial (ratio decidendi) pode servir como diretriz para o julgamento 

posterior de casos análogos. (DIDIER , 2010, p. 385.) 

 

 Um apontamento que se faz pertinente é, diante deste instituto, os Tri-

bunais deveriam respeitar os seus próprios precedentes. De modo que, diante do 

atendimento a esta premissa gera uma segurança jurídica ao ordenamento.  

Não há que se confundir ao tratar do stare decisis, reconhecendo que configura 

a natureza jurídica do direito costumeiro, esta técnica é apenas um instrumento mo-

derno de origem inglesa. Sua formação histórica teve início numa decisão da Câmara 

dos Lordes em que a Corte entendeu que sua sentença não deveria contrariar um 

caso idêntico. 

 

Stare decisis é o nome abreviado da doutrina que constitui a essência do 

sistema legal vigente nos países anglo-saxónicos, JONES. Esse sistema, 

como é conhecido, é chamado de lei comum. O nome completo da doutrina 

é stare decisis et quieta non movere, que significa, na tradução flexível, "ser 

determinado e não perturbar o que já foi estabelecido, o que ainda é .14 (tra-

dução livre). 

 

                                            

14 Original: “Stare decisis es el nombre abreviado de la doctrina que constituye la esencia del sistema 
jurídico imperante en los países anglosa JONES. Este sistema, como es sabido, se llama common law. 
El nombre completo de la doctrina es stare decisis et quieta non movere , que significa, en traducción 
flexible, "estar a lo decidido y no perturbar lo ya establecido, lo que está quieto. Legarre, Santiago. 
Rivera, César. NATURALEZA Y DIMENSIONES DEL "STARE DECISIS. Revista Chilena de Derecho, 
vol. 33 N°1, pp. 109 - 124 [2006]. Disponível em: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_art-
text&pid=S0718-34372006000100007. 
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Conforme disposto no breve cenário histórico da construção e sedimentação 

das raízes de formação da doutrina do precedente judicial, o sistema do stare decisis, 

estabelece um vínculo obrigatório dos precedentes, que passa a ter validade de apli-

cação nos casos futuros. 

Importante para a compreensão desta doutrina é, a ideia de que, está pauta-se 

nos princípios de certeza e previsibilidade do direito, gerando segurança jurídica.  

O que se pretende é, vislumbrar o ideal de segurança jurídica por meio da pre-

visibilidade (se existe um caso oriundo deste tribunal que permite uma aplicação no 

caso futuro, requer que este seja devidamente aceito pelo magistrado e, julgado con-

forme já entendido no caso pretérito), tem como proposição a força vinculante das 

decisões proferidas pelos juízes em casos repetitivos, ou seja, aqueles casos em que 

se apresentam semelhanças de fato e de direito e que já foram anteriormente soluci-

onados pelo juiz. 

Versando este assunto, Mauro Cappelletti apud Tássia Baia de Miranda, define 

a teoria do stare decisis com as seguintes palavras: 

 

O stare decisis (ou a doutrina do precedente) é o alicerce do sistema do com-

mon law, nele inserindo a ideia de que “uma decisão proferida pela corte de 

maior hierarquia de uma jurisdição será vinculante para todas as cortes de 

hierarquia inferior pertencentes a mesma jurisdição. (MIRANDA , 2012). 

 

A fundamentação da doutrina do stare decisis, consiste na determinação de 

impor a demanda e judice ao juízo do caso posterior adote no julgamento do caso 

futuro a solução semelhante à encontrada anteriormente, na hipótese de ocorrência 

de casos análogos.  

 

Dificilmente um caso será igual ao outro anteriormente decidido. Os fatos 

nunca são totalmente idênticos. Deve o juiz, então, buscar examinar os dois 

casos e assim verificar se existe alguma semelhança substancial entre seus 

fatos e suas questões de direito. Um caso só será precedente, vinculante, se 

partilhar com o caso em análise os mesmo fatos e questões de direito que 

criaram o holding (ratio decidendi) da sua decisão. (MIRANDA , 2012). 

 

 Diante da apresentação da problemática, quanto ao stare decisis, deve-

se, salutar atenção quanto a existência e distinção entre a doutrina do stare decisis, 

horizontal e vertical.  
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A consolidação da teoria do stare decisis, embasa a fundamentação do cha-

mado precedente vertical, com o escopo de uniformizar o direito e proporcionar cer-

teza, é considerada “princípio de julgamento, não meramente para solução de um 

caso particular, mas para o interesse do direito como ciência”. 

 Visando a compreensão de maneira ampla quanto as duas hipóteses 

que se fazem eminentes, far-se-á necessário retomar a discussão central do presente 

trabalho, a questão da doutrina do precedente.  

A common law detém suas medidas e dimensões que pontuaremos como 

sendo: stare decisis horizontal e stare decisis vertical. A primeira, faz menção a obri-

gação dos tribunais de seguir seus próprios precedentes. De maneira distinta, a se-

gunda faz referência a obrigação existente para os tribunais, determinando que estes 

submetam-se aos jurisdicionados de hierarquia superior. Em ambos os casos a obri-

gação de aplicação do precedente possui a mesma natureza, destarte, no caso do 

satare decisis vertical adverte-se de maneira mais clara a sanção na hipótese de des-

cumprimento. 

 

Os Lordes consideram o uso do precedente como um fundamento indispen-

sável para decidir o que é a lei e sua aplicação a casos individuais. Concede 

pelo menos algum grau de certeza em que os indivíduos podem ser apoiados 

na administração de seus assuntos, bem como uma base para o desenvolvi-

mento ordenado de regras legais. Os Lordes reconhecem, no entanto, que 

uma adesão demasiado rígida ao precedente pode levar à injustiça em um 

caso particular e também restringir indevidamente o desenvolvimento ade-

quado da lei. Por esta razão, propõem modificar a sua prática atual e, embora 

continuem a tratar as decisões anteriores deste Parlamento como normal-

mente obrigatórias, [propor] afastar-se de uma decisão anterior quando pa-

rece correta. Neste contexto, deve ter em mente o perigo de perturbar, retros-

pectivamente, a base que serviu de base para os contratos e acordos de pro-

priedade e fiscais, bem como a necessidade especial para a segurança jurí-

dica criminal. Este anúncio não pretende afetar o uso do precedente noutros 

tribunais além desta Câmara15. (tradução livre). 

                                            

15 Legarre, Santiago. Rivera, César. NATURALEZA Y DIMENSIONES DEL "STARE DECISIS. Revista 
Chilena de Derecho, vol. 33 N°1, pp. 109 - 124 [2006]. Disponível em: https://scielo.conicyt.cl/sci-
elo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372006000100007. "Los Lores consideran el uso del prece-
dente como un fundamento indispensable sobre el cual decidir qué es el derecho y su aplicación a los 
casos individuales. Otorga al menos algún grado de certeza en el cual se pueden apoyar los individuos 
en la administración de sus asuntos, así como una base para el desarrollo ordenado de reglas jurídicas. 
Los Lores reconocen, sin embargo, que una adesión demasiado rígida al precedente puede conducir a 
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 Por conseguinte, deduz-se, não são todas as decisões que tornar-se-ão 

precedente. A vinculação da decisão tratada a pouco, é consequência da uniformi-

dade do sistema jurídico. 

Visando o esclarecimento e compreensão da função vinculativa do precedente, 

oportuno que se delimite quais partes da decisão que vinculam, conceituando os ele-

mentos do precedente. A doctrine of stare decisis, (teoria de precedentes vinculantes) 

presente no sistema da Common Law, faz direta relação com o chamado precedente 

obrigatório (devendo, portanto, esclarecer no que consiste), e a força vinculante que 

este instituto é eivado, denominado pela cultura de origem como "the binding element". 

Diante das leituras realizadas acerca deste tema, percebe-se a necessidade de 

apresentação dos elementos formadores do precedente, conforme já pontuado no 

transcorrer do trabalho, até o presente momento. Elementar a compreensão de como 

se dá a formação de um precedente.  

No sistema da Common Law, a força vinculante conferida a uma decisão ocor-

rerá quando ocorrer uma modificação ou revisão da mesma, ou seja, não tenha ocor-

rido a superação por um entendimento mais recente, nas hipóteses de uma matéria 

jurídica semelhante.  

 

Assim, se cada precedente, ainda que seja o primeiro de sua linha, é decidido 

com base em argumentos de princípios (o Direito rejeita casuímos), ao se 

raciocinar por precedentes e estabelecer padrões por meio de analogias e 

contra-analogias, dever-se-á verificar se os mesmos princípios presentes na 

individualidade do caso passado encontram-se presentes no caso em exame, 

e isto constitui o núcleo da aplicabilidade do direito jurisprudencial. (NUNES, 

2015, p. 24). 

 

Concebe-se, que o procedimento que delimita a averiguação para utilização do 

precedente é pautado na interpretação. Não devendo tão somente analisar o imbróglio 

                                            

la injusticia en un caso particular y también a restringir indebidamente el apropiado desarrollo del dere-
cho. Por ello proponen modificar su presente práctica y, aunque seguirán tratando decisiones pasadas 
de esta House como normalmente obligatorias, [proponen] apartarse de una decisión previa cuando 
ello parezca correcto. En conexión con esto tendrán presente el peligro de perturbar retroactivamente 
la base que sirvió como fundamento para contratos y arreglos de propiedad y fiscales, y también la 
especial necesidad de certeza en el derecho criminal. Este anuncio no está concebido para afectar el 
uso del precedente en otros tribunales distintos de esta House. 
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do caso anterior, mas sim sua fundamentação para alcançar a decisão. "Contudo, 

para constituir precedente, não basta que a decisão seja a primeira a interpretar a 

norma. É preciso que a decisão enfrente todos os principais argumentos relacionados 

à questão de direito posta na moldura do caso concreto (MARINONI, 2011). 

Portanto, conclui-se, que a fundamentação constitui elemento essencial da de-

cisão para que haja vinculação, uma vez que, diante da decisão do caso futuro que 

se aplica o precedente, deve-se, apresentar a razão de decisão que culminou naquele 

entendimento. Dessa forma, a demonstração de semelhança entre o caso anterior e 

o caso futuro é elementar.  

Há que se fazer menção, quanto a doutrina do stare decisis, está segue uma 

hierarquia racional do sistema jurídico, significa dizer que, as decisões estabelecem 

vinculo de ligação vertical e horizontal (ODAHARA, 2010, p.56) 16 (tribunais inferiores 

e de mesma hierarquia), entre os tribunais. Preceitua René David:  

 

Analisa-se a regra do precedente, teoricamente, em três proposições simples: 

1º As decisões proferidas pela Câmera dos Lordes constituem precedentes 

obrigatórios; 2º As decisões proferidas pelo Court of Appeal constituem pre-

cedentes obrigatórios para todas as jurisdições inferiores hierarquicamente e 

essa Corte e por ela mesma; 3º As decisões proferidas pelo High Court of 

Justice se impõe às jurisdições inferiores e, sem serem rigorosamente 

                                            

16 Inicia o autor relatando na p. 56: “Comumente, fala-se de stare decisis e precedente como termos 

quase análogos, tal como defende Neil Duxbury” e aponta para o outro autor na seguinte passagem: 

“Na mesma direção trafega a concepção de Melvin Aron Eisenberg”. Após, ingressa o autor na outra 

concepção, a qual se copia na integralidade pois aponta a distinção entre precedente vertical e hori-

zontal, nas p. 56-7: “Contudo, há certa divergência no entendimento defendido por Frederick Schauer, 

o qual percebe diferenças entre precedente e stare decisis. ‘Tecnicamente, a obrigação de uma corte 

de seguir decisões prévias da mesma corte é referida como sendo stare decisis (...), e o termo mais 

abrangente precedente é usado para se referir tanto à stare decisis, quanto à obrigação de uma corte 

inferior de seguir decisões de uma superior’. Desta feita, o autor subscreve dois tipos de precedente: o 

precedente vertical e o precedente horizontal. No primeiro, trata-se da expectativa de que ‘corte inferi-

ores sigam as decisões prévias de cortes superiores dentro de sua jurisdição’, sendo ‘essa relação de 

inferior para superior na ‘cadeia de comando’ comumente entendida como vertical’. Neste, ‘a obrigação 

é tomada entre a corte atual e a mesma cote no passado’. A questão afeta ao precedente horizontal 

não trata de cortes superiores ou inferiores, mas de uma hierarquia artificial ou imposta do anterior para 

o posterior. A decisão prévia é superior não porque vem de uma corte superior; mais precisamente, a 

decisão prévia se torna superior apenas por que é anterior”. 
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obrigatórias, têm grande valor de persuasão e são geralmente seguidas pelas 

diferentes divisões do próprio High Court of Justice e pelo Crown Court.17  

 

Entende-se, que a vinculação do precedente ante aos demais tribunais, esta 

sujeita ao entendimento e aceitação destes, ainda que haja os precedentes obrigató-

rios, há hipóteses em que estes podem ser modificados ou superados, passando por 

tanto não caber sua aplicação no caso futuro. Desta forma, embora todos os casos 

anteriores tenham força de precedente, seu valor enquanto precedente pode diferir 

radicalmente. 

 Para que se tenha a validação da vinculação do precedente judicial, lhe 

é necessário conforme citado anteriormente a existência da ratio decidenti, instituto 

que compõe a teoria do precedente judicial e, que faz parte da análise do presente 

trabalho, porém iremos abordar em um segundo momento os aspectos constitutivos 

deste elemento. Para tanto, sabe-se, que a ratio decidenti constitui o elemento vincu-

lante, de forma que haja a possibilidade de alcançar as premissas normativas utiliza-

das na decisão tomada como precedente (paradigma), devemos nos valer de um mo-

delo de raciocínio proposto pelo filosofo Aristóteles, pautado na ideia da dedução, que 

diante de duas premissas gera uma conclusão, o silogismo. O que se quer dizer com 

isso é: Esta denominada ratio decidenti, que irá ser aplicada para a resolução de pro-

blemas concretos que surgirão em casos futuros, contudo, não basta tão somente o 

reconhecimento desta regra, é necessário a justificação que dá ensejo ao seu conte-

údo, de forma que se apresentará a sua força de vinculação e obrigatoriedade de 

aplicação diante dos precedentes judiciais. 

 

1.3 – Do Instituto do Precedente 

 

A doutrina advinda do common law, que deu base para a formação da teoria 

do precedente, conforme abordado no primeiro capitulo deste trabalho, possui um 

                                            

17 David, 1974, p. 389 La règle du précédent s'analyse, dans la théorie, en trois proposition très simple: 
1º Les décisions rendues par la Chambre des Lords constituent des précédents obligatoires; 2º Les 
décisions rendues par la Court of Appeal constituent des précédents obligatoire pour toutes les juridic-
tions inférieures dans la hiérarchie à cette Cour, et pour la Court of Appeal elle-même; 3º Les décisions 
rendues par la High Court of Justice s'imposent aux juridictions inférieures et, sans être strictement 
obligatoires, elles ont une grande valeur de persuasion et sont très généralement suivies par les diffé-
rentes divisions de la High Court of Justice elle-même. (texto original).  
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cunho extremamente voltado para a filosofia do direito, visando um aperfeiçoamento 

da prática jurídica.  

Posterior o declínio do império romano e início do feudalismo, com a invasão 

dos normandos, com o passar dos séculos, poucas influências restaram do sistema 

romano germânico no cenário da Inglaterra e nas terras que a ela pertenciam, princi-

palmente as relacionadas ao direito, prevalecendo as regras não escritas e o costume 

local. (TUCCI, 2004, p.151). 

Outro fatos determinante na influência para a construção do precedente foi a 

centralização do poder nas mãos do monarca, organizando a estrutura judiciária pro-

porcionando o acesso à justiça aos súditos ingleses, desenvolvendo-se um sistema 

próprio de “direito e processos”, pautado nas sentenças, com posterior preservação 

do seu teor, para ser aplicado a outros casos semelhantes, evitando julgamentos dis-

tintos sobre o mesmo assunto ou similar, conforme determina TUCCI (2004, p.153). 

Essa estrutura consagra o surgimento dos chamados precedentes18 judiciais, 

voltados para um sistema de Case Law19 (TUCCI, 2004, p. 158), com a finalidade de 

dar certeza, clareza e precisão ao direito. (NOGUEIRA, 2013, p. 131-132). 

Semelhante ao entendimento do doutrinador René David, faz relação com a 

teoria do discurso e argumentação, visando a racionalização da utilização dos prece-

dentes, valendo-se, como meios de argumentação de justificação de decisões con-

cretas.  

 

Um ponto de partida da investigação que se inicia é a asserção de que o 

Direito deve ser racional. As decisões jurídicas estão dotadas de uma preten-

são de correção e racionalidade que torna obrigatório que os juízes se esfor-

cem para justificar suas decisões não apenas na sua própria autoridade, mas 

                                            

18 A primeira decisão referida como fonte da vinculação dos precedentes é o caso Beamish v. Beamish, 
de 1861, onde a House of Lords decidiu uma questão relacionada à validade de casamento. A House 
cita uma decisão anterior sua, de 1844, no caso The Queen v. Millis, para decidir que pela common law 
da Inglaterra o casamento só seria válido se celebrado por um clérigo, e se o noivo for, ele prórpio, um 
clérigo, tal condição não valida o casamento. E assim estatuiu que quanto à forma em que o casamento 
é celebrado, não há diferença entre o casamento de um noivo clérigo e de um noivo leigo. Assim esta-
belecia o precedente: o \casamento só é válido se foi celebrado por um clérigo.  

19 Na decisão do caso Beamisch v. Beamisch, conduzida, em 1861, pelo Lord Campbell, ficou 
virtualmente estabelecida que a House of Lords estaria obrigada a acatar a sua própria autoridade 
proclamada nos julgamentos: “... o direito declarado na ratio decidendi, sendo claramente vinculante 
para todas as cortes inferiores e todos os súditos do reino, se não fosse considerado igualmente vin-
culante para os Law Lords, a House of Lords se arrogaria o poder de alterar o direito e legiferar com 
autônoma autoridade”. (TUCCI, 2004, p. 158). 
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na racionalidade e potencial de legitimação que os argumentos possuem para 

as decisões práticas de modo geral. (BUSTAMANTE, 2012. p. XXI). 

 

 Portanto, conclui-se que o direito possui intima ligação com Razão. Em 

acordo com as proposições do Doutrinador Thomas da Rosa de Bustamante, apud. 

Alexy:  

 

É possível perceber essa relação nos Estados Constitucionais contemporâ-

neos. Alexy, por exemplo, elucida dois aspectos em que essa ligação se ma-

nifesta no interior dos Estados Constitucionais. Primeiramente, “o reconheci-

mento mútuo dos participantes no discurso como livres e iguais tem caráter 

constitutivo para a argumentação”. A teoria da argumentação pressupõe a 

igualdade de armas e argumentos entre os participantes do discurso, de sorte 

que “sobre essa base se podem fundamentar os direitos humanos”. Por con-

seguinte, quando os direitos humanos são positivados e passam a integrar o 

catálogo de direitos fundamentais protegidos pelo Estado, produz-se uma co-

nexão entre o Direito e Razão. (BUSTAMANTE, 2012. P. XXII ). 

  

  Ainda, tratando da relação entre o direito e a razão, pontua-se que a 

maior evidencia desta constatação, situa-se, diante da teoria à que se dispõem discutir 

neste trabalho, ou seja, diante da doutrina dos precedentes, vemos o elemento racio-

nal nitidamente presente, vez que é a razão da decisão que confere racionalidade ao 

precedente. Considerando que, os precedentes são as decisões anteriores de casos 

análogos ao caso eminente, que funcionam como um espelho para as decisões futu-

ras. “Sobrepor preceitos pretéritos objetivando resolver problemas presentes e futuros 

é um elemento básico da racionalidade humana”, Thomas da Rosa de Bustamente, 

apud (MAC, 1997. p.4). 

 

Os precedentes judiciais são decisões judiciais que devem ser utilizadas em 

casos futuros como parâmetro para a solução, caso não seja este o caso 

torna-se mera decisão judicial anterior, uma vez que a decisão não é um pre-

cedente, mas torna-se um por meio de sua utilização como paradigma. Este 

“uso” como paradigma se dá por meio da ratio decidendi que é o elemento 

vinculante do decisum. (PORTO, 2016, p. 185-195) 
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Importante mencionar que há divergências na doutrina acerca do instituto do 

precedente, segundo, Giovane Moraes Porto, apud, Thomas da Rosa de Bustamante 

(2007, p. 300-301), trata-se de uma decisão judicial anterior qualquer, proveniente de 

um juiz, utilizada para solidificar os fundamentos do pronunciamento sobre o caso 

eminente. Destarte, Luiz Guilherme Marinoni (2013, p. 214), faz relação com a decisão 

judicial que culmina em uma tese jurídica. De forma semelhante, o doutrinador Caio 

Márcio Gutterres Taranto (2010, p.8) ressalta a função do precedente, em atribuir ra-

cionalidade ao ordenamento.  

Contudo, o presente trabalho irá pontuar o precedente na seguinte concepção: 

consiste em pronunciamento judicial antecedente ao caso concreto, que possui um 

elemento vinculante que confere racionalidade, de forma que possibilita sua aplicação 

em casos futuros, visando a estabilidade e segurança ao ordenamento jurídico.  

Para a obtenção da chamada uniformização e estabilidade do direito, deverá 

haver restrição do poder discricionário do juízo, impossibilitando a arbitrariedade na 

decisão, de forma que este não produza o pronunciamento judicial da forma que lhe 

couber, mas haja a garantia da segurança jurídica, por meio da uniformização e esta-

bilidade do entendimento e, isso se dá mediante a incorporação do sistema dos pre-

cedentes. O que se pretende fazer entender é, que este mecanismo não gera uma 

superficialidade no ordenamento, mais sim, um aprimoramento jurídico por meio da 

racionalidade. Giovane Moaraes Porto, apud (STRECK, 2013, p. 96):  

 

O precedente dinamiza o sistema jurídico, não o engessa, isto porque a in-

terpretação do precedente tem que levar em conta a totalidade do ordena-

mento jurídico e toda a valoração e a fundamentação que o embasaram, as-

sim, sempre que ele for a base de uma nova decisão, seu conteúdo é passível 

de um ajuste jurisprudencial, nesse sentido, Keith Eddey ressalta as vanta-

gens do sistema de precedentes como sua dinamicidade para se encontrar a 

resposta adequada à solução jurídica. 

 

Conexo a definição supramencionada, a vinculação oportunizada pelos prece-

dentes não limita-se somente aos tribunais inferiores, mas sim todas as decisões, 

sendo elas de primeira ou segunda instância que adequando o caso concreto ao pre-

cedente, devem efetuar sua aplicação. 

Insta salientar, que o precedente não é sinônimo de súmula ou mesmo que 

jurisprudência. Percebe-se, atualmente uma dificuldade da classe operante do direito 
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em distinguir e conceituar cada um destes institutos, desta forma o presente trabalho 

irá cumprir o papel de elucidar cada um destes pontos, de forma que não reste duvidas 

quanto a conceituação e aplicação de cada um destes.  

Contudo, trataremos destes quesitos em um segundo momento, sendo opor-

tuno a apresentação desta discussão. 

Pondera, Sérgio Gilberto Porto, apud, EDWARD RE, “a adoção da utilização 

dos precedentes não deve ser demasiadamente mecânica. Deve haver uma análise 

minuciosa, visando a constatação de similitude de fato e direito e para estabelecer a 

posição atual da Corte com relação ao caso anterior”. Retoma afirmando que: “Logo, 

a força vinculativa de um caso anterior limita-se ao princípio ou regra indispensável à 

solução das questões de fato e de direito efetivamente suscitadas e decididas”. Con-

clui, elucidando que a stare decisis não permite aplicação nos casos em que ocorra a 

má interpretação e compreensão do direito, onde a decisão anterior seja evidente-

mente contrária à razão. 

 

1.4 - Elementos da Teoria do Precedente 

 

Diante da linha de raciocínio desenvolvida, (conteúdo histórico da formação do 

direito inglês, ascensão da common law, constituição do stare decisis como elemento 

vinculante para o instituto do precedente, conceituação de precedente judicial), o pre-

sente capítulo, tem a pretensão de tratar do elementos constitutivos da teoria do pre-

cedente judicial, ou seja, pontuar quais são estes elementos e no que consiste cada 

um. Ressalta, que a intensão não é uma pormenorização e análise minuciosa, porém, 

assume o compromisso de apresentar a construção de uma teoria do direito racional, 

influindo nas decisões judiciais, significa dizer, identificar a ascendência dos elemen-

tos. 

Inicialmente, trataremos da análise da concepção da ratio decidendi e o obter 

dictum20 (NOGUEIRA, 2010, p.2-3), visando identificar qual é o elemento que confere 

                                            

20 Apenas para se ter uma idéia do que se quer dizer, analise-se o trecho da obra acima identificada 

para ver o número de expressões que se deve dominar para entender o que quer dizer o autor ao final 

do texto: “A ‘teoria geral dos precedentes’, por sua vez, é formada pelos institutos que dão vida aos 

precedentes, ou seja, tentamos demonstrar que respeitar precedentes não se resume a um simplório 

exercício de ‘copiar-colar’, mas vai muito além, exigindo conhecimento de técnicas de diferenciação da 
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vinculo da decisão judicial e os desdobramentos diante da aplicação e interpretação 

da norma jurídica.  

No ponto de vista dos estudiosos deste tema, FRANZÉ e PORTO, apud, BUS-

TAMANTE, 2012, p. 270., “obter dictum” é um elemento que não estabelece vincula-

ção com os julgamentos de casos futuros, ou seja, requer chamar a atenção para a 

ocasionalidade deste elemento que não gera influência no resultado do julgamento. 

De outro modo, o elemento que confere a razão da decisão do caso futuro denomina-

se por ratio decidendi, (FRANZE. PORTO, 2016, V.15).  

 O que não se pode deixar de considerar é, a preocupação existente, e 

neste ponto vemos o compromisso e a finalidade das discussões trazidas neste tra-

balho, quanto a importação de doutrinas estrangeiras, com relação à tradução destas, 

vez que, não raramente, a tradução literal dada por alguns juristas/doutrinadores, 

compromete o sentido útil do instituto jurídico pretendido, tendo em vista que a trans-

literação de algumas expressões e conceitos proveniente de outras culturas jurídicas 

acabam não condizendo com o significado real, quando aplicadas no ordenamento 

brasileiro. Desse modo, na maior parte dos casos, não deve haver a tradução, mas 

tão somente a compreensão da essência do elemento. 

Cabe mencionar, que o estudo tratará de compor os métodos de não aplicação 

do precedente, (distinguish e overruling). 

A razão da decisão, pode-se dizer, em um primeiro momento que caracteriza-

se, pela tese jurídica ou ação interpretativa da norma jurídica constituída na decisão. 

Não podendo assim, haver a confusão na identificação e diferenciação da razão21 

(DUXBURY, p.67), de decisão com a fundamentação. Além do mais, diante da funda-

mentação permite-se a formulação de diversas teses jurídicas, e tratamento desigual 

                                            

ratio decidendi do obter dictum. Uma vez identificada a parte da decisão que exerce influência em casos 

futuros, a ratio, é preciso ainda fazê-la incidir correta e adequadamente, e isso se dá pela ferramenta 

do distinguishing”. 

21 MARINONI, Luiz Guilherme, Apud, “Ratio decidendi pode significar tanto “razão para a deci-
são”, como “razão para decidir”. Não se deve interferir disso que a ratio decidendi de um caso precise 
ser um raciocínio jurídico [judicial reasonig]. O raciocínio jurídico pode ter um papel importante para a 
ratio em si mesma é mais que o racicinio, e no interior de diversos casos haverá raciocínios judiciais 
que constituem não parte da ratio, mas “obieter dicta” (No original: Ratio decidendi can mean either 
reason for the decision or reason for deciding. It should not be inferred from this that the integral to ratio, 
but the ratio itself is more than reasoning, and within many cases there will be judicial reasoning that 
contitutes not parto f the ratio, but obter dicta. 
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para estas, já a decisão, além de possuir teses jurídicas, sua abordagem é uniforme. 

Nesse sentido, ressalta Marinoni: 

 

É preciso sublinhar que a ratio decidendi não tem correspondente no pro-

cesso civil no Brasil, pois não se confunde com a fundamentação e com o 

dispositivo. A ratio decidendi, no common law, é extraída ou elaborada a partir 

dos elementos da decisão, isto é, da fundamentação, do dispositivo e do re-

latório. Assim, quando relacionada aos chamados requisitos imprescindíveis 

da sentença, ela certamente é “algo mais”. E isso simplesmente porque, na 

decisão do common law, não se tem em foco somente a segurança jurídica 

das partes – e, assim, não importa apenas a coisa julgada maerial -, mas 

também a segurança dos jurisdicionados, em sua globalidade. Se o disposi-

tivo é acobertado pela coisa julgada, que dá segurança à parte, é a ratio de-

cidendi que, com o sistema do stare decisis, tem força obrigatória, vinculam 

a magistratura e conferindo segurança aos jurisdicionados. (MARINONI, 

2012, p. 220). 

 

Compulsando a demonstração do efeito vinculante que detém a ratio decidendi, 

percebe-se a necessidade de destacar qual parte da decisão possui este caráter de 

obrigatoriedade. Diante da formulação da razão da decisão com efeito vinculativo, 

acentua-se o respeito necessário dos magistrados na observância e aplicação nos 

julgamentos posteriores. Desse modo:  

 

Neil Mac Cormick conceitua ratio decidendi como uma decisão, expressa ou 

implicitamente dada por um juiz, suficiente para resolver uma questão jurídica 

suscitadas pelos argumentos das partes no caso, sendo esta decisão neces-

sária para justificar a decisão final proferida no caso. (MIRANDA 2013, p. 

234). 

 

 É certo afirmar que, a formação de um precedente com caráter vincu-

lante nas demais decisões judiciais, se dá por meio da razão de decisão consistente 

no sistema jurídico da common law. Vamos dizer que, a ratio decidendi compõem uma 

parcela pertencente a decisão que utiliza-se como parâmetro do julgador na funda-

mentação da decisão dos casos porvindouros, cabe ao julgador o papel de verificar a 

validade do caso em questão, e em sendo o caso, superar o argumento passado.  

 Necessariamente, compõem-se o precedente judicial em duas vertentes 

que divergem-se uma da outra, sendo estas: as circunstâncias de fato que embasam 
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a controvérsia; e, conforme preceitua o doutrinador, Luiz Guilherme Marinoni, a tese 

ou princípio jurídico assentado na motivação, razão da decisão do aprovisionamento 

da decisão. Buscar valer-se da motivação da decisão do caso anterior, apresenta-se 

como uma conduta de acatamento a uma decisão passada, bem como, confiança no 

Judiciário, que acarreta consequentemente, a vinculação de tais decisões aos casos 

futuros, assim, concretizando a segurança jurídica das decisões judiciais. 

 Com a finalidade de produção de um enunciado que permita a aplicação 

no caso concreto, deve-se levar em consideração as razões determinantes do prece-

dente, difundido como ratio decidendi.  

 

Cada precedente terá, desse modo, uma ratio decidendi. Didaticamente, com 

Pierluigi Chiassoni, é possível elencar sete conceitos cunhados pela tradição 

sobre ratio decidendi: “é o critério decisional, ou seja, a regra que está subja-

cente 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 para definir o caso e o próprio caso, ou seja, o fato 

e as questões jurídicas inerentes” (STRECK, ABBOUD, 2013, p. 43). 

 

  Conclui-se, que a justificação da tese fundamentada para deslindar o caso 

concreto, objetiva encontrar a razão em que culminou na decisão do caso concreto, 

não olvidando da necessidade de análise dos motivos determinantes que estabelecem 

vinculo com o caso concreto atual, posterior a realização desta pormenorização da 

decisão anterior para buscar aplicação no caso concreto, permite-se perceber se há 

a incidência de distinção com o precedente em voga, sendo que o restante da decisão 

que levou ao precedente será tão somente obter dictum, ou seja, a parte que fica a 

margem do julgamento, mas podendo ser um argumento persuasivo. 

Relevante também é, esclarecer como se da a extração da ratio decidendi, visto 

que até o presente momento, apresenta-se, a conceituação do elemento presente no 

instituto do precedente.  

Diante de uma decisão judicial, o que se deve observar é sua fundamentação, 

e fazendo uma enumeração e análise quanto a importância de cada uma das funda-

mentações presentes na no pronunciamento judicial, se retirado uma delas e não ha-

ver alteração no resultado final da decisão, conclui-se que é obiter dictum. Porém, se 

retirar uma das fundamentações constantes na decisão e alterar o resultado da 
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decisão, temos ai a ratio decidendi, a razão da decisão que confere racionalidade ao 

ordenamento jurídico.  

  Nos deparamos com a mesma problemática ao tratarmos deste elemento que 

compõem a teoria do precedente judicial. Tendo em vista que para a definição de um 

conceito acertado, deve-se fazer muito mais do que uma tradução da sua língua ori-

ginária para o português. Para que se tenha uma compreensão do que se quer dizer, 

obiter dictum ou dicta traduz-se literalmente por “dito para morrer”, o que não elucida 

o real alcance e significado da expressão, quando empregada em seu ordenamento 

embrionário.  

Em linhas gerais, pode-se dizer que tratamos de “um pronunciamento judicial, 

sem força de precedente”. 

A discussão acerca da significância do termo, advém de tempos remotos se-

melhante ao conceito tratado no tópico anterior deste trabalho, “ratio decidendi”. A 

motivação disso é que o conceito de obiter dictum possui uma relação tênue com a 

razão de decisão do caso concreto. Neste sentido, Luiz Guilherme Marinoni, apud, 

Rupert Cross, aduz que:  

 

No século XII, época em que já se discutia sobre a distinção entre ratio dedi-

dendi e obiter dictum, entendi-se que a última não era judicial opinion, tendo 

a ideia prevalecido até meados do século XIX. Suponha-se que a obter dic-

tum, apesar de pronunciada por uma Corte, era um argumento de caráter 

extrajudicial. (MARINONI, 2012, p.231).  

 

A necessidade doutrinária em traçar uma linha divisória, entre o entendimento 

acerca de ratio dicidendi22 e obter dictum consiste na consideração de um pronuncia-

mento sem um caráter vinculante e judicial. O que se preza na common law é a fun-

damentação da decisão, por tanto há uma separação nítida ao analisar o julgado, em 

considerar somente aquilo que é o elemento vinculante e que confere racionalidade 

                                            

22 Juristas e juízes do direito jurisprudencial têm, em algumas oportunidades, tentado acumular distin-
ções sobre a distinção básica entre ratio-obter – argumentando que um caso pode conter um holding 
que seja mais impositivo que uma ratio decidendi, e que pode haver judicial dicta que seja menos 
impositiva que as rationes decidendi, porém mais impositivas que qualquer outro obter dictum. No en-
tanto, é a distinção básica que tem perdurado” (No original: “Common-law jurists and judges have oc-
casinally tried to pile distinctions upon the basic ratione-obter distincion – arguing that there can be 
“judicial dicta” whichare less authoritative than rationes decidendi but more authoritative than any obter 
dictum. But is the casic distinction that has endured”). 
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ao ordenamento, e desconsiderar aquilo que não é essencial23 (SCOFILD, 2002, 

p.68).  

Ainda tratando da conceituação, temos que, na opinião de Teresa Arruda Alvim 

Wambier (RAMIRES, 2010, p. 68-9), Obiter dictum ou Dicta significa que “a expressão 

advém do chamado ‘dito para morrer’, ou seja, faz relação de um pronunciamento 

presente na decisão, que não exerce o caráter de vinculação com a decisões futuras, 

somente cunho persuasivo”. Nesse sentido, o entendimento de Maurício Ramirez24, 

consiste na diferenciação existente entre obter dictum e ratione decidendi: 

 

O holding é o que foi discutido, arguido e efetivamente decidido no caso an-

terior, enquanto que o dictum é o que se afirma na decisão, mas que não é 

decisivo (necessário) para o deslinde da questão. Apenas o holding pode ser 

vinculante (binding) para os casos futuros, pois ele representa o que foi real-

mente estabelecido. O dictum é o que é tido meramente circunstância em um 

dado caso. 

 

Embora este elemento não possua um caráter vinculante, mais sim, persuasivo 

(MARINONI,2012, p.237.), pode-se considerar que a sustentação da persuasão do 

obiter dictum acarreta em uma intensidade tão significativa quanto ao efeito de obri-

gatoriedade consistente na ratio decidendi, conclui-se, que embora não haja utilidade 

para aplicação como precedente, não é de toda maneira desprezível.  

Remontando o contexto histórico, nas Cortes de Apelação dos Estados Unidos 

aplicava-se este mecanismo, para que se possa ter uma noção da anterioridade deste, 

os registros históricos datam a utilização desde o ano de 1981. As Cortes de Apelação 

ao entender que o precedente de aplicação ao caso concreto necessita ser afastado-

revogado pela Suprema Corte, aplicam a técnica do overruling.  

                                            

23 Algumas questões são indiscutivelmente desnecessárias ao alcance da decisão, e, assim, 
são certamente obter dicta. Como esclarece Neil Duxbury, as passagens que são obter dicta se apre-
sentam de diversas formas, como as que não são necessárias ao resultado, as que não são conectadas 
com os fatos do caso ou as que são resultado, as que não são conectadas com os fatos do caso ou as 
que são dirigidas a um ponto que nenhuma das partes buscou arguir. De outro lado, informa Robert 
Sumers, que em trabalho voltado a explicar o funcionamento dos precedentes em seu país, que a 
espécie de dicta mais comum nos Estados Unidos consiste em declarações da Corte sobre questões 
que ela não está realmente decidindo ou foi chamada a decidir. 
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Apesar da doutrina tratar deste como revogação antecipada, não há que se 

falar em uma revogação propriamente dita, as decisões da Suprema Corte com fun-

damentos incompatíveis àqueles que sustentaram o precedente geram o seu des-

gaste, possibilitando a antecipatory overruiling por parte das Cortes de Apelação.  

 

Por paradoxal que possa parecer, a legitimidade do antecipatory overruling 

advém do dever de a Corte de Apelação se comportar de acordo com a Su-

prema Corte. Em outros termos, a Corte de Apelação não deve só seguir os 

passos, mas também poder proclamar, quando já iniciados os trabalhos de 

pavimentação do caminho, o rumo que será seguido pela Suprema Corte. 

(IBID., p. 410).  

 

Conforme tratado anteriormente, se no caso da ocorrência do obter dictum tí-

nhamos um elemento que por si só não conferia racionalidade e vinculação com a 

decisão do caso futuro, neste caso, o overruling significa a superação do precedente 

vinculante, significa dizer que, diante da superação do caso anterior temos a sua re-

vogação. A título de registro histórico, cabe fazer menção quanto ao fato de até o ano 

de 1966 a House of Lords inglesa não admitia a revogação de seus próprios prece-

dentes. 

O magistrado diante do exercício de suas atribuições poderá deixar de observar 

a força vinculante de um precedente quando concluir que o litígio pendente difere do 

precedente ou ainda quando o entendimento encontra-se superado. Trataremos neste 

trabalho de abordar os métodos existentes, que traça a distinção do precedente dis-

tinguishing; e um para indicar a superação deste overruling.  

 

Note-se que o distinguishing atinge uma finalidade distinta daquela que é pre-

tendida no overruling. O primeiro não nega a necessidade do precedente, 

mas requer a sua acomodação diante de nova circunstância. O overruling, ao 

contrário, em vista da transformação dos valores, da evolução da tecnologia 

ou da própria concepção geral do direito, parte da premissa certa de que o 

precedente não tem como ser mantido, sendo impossível a sua correção ou 

emenda para atender uma nova situação. É indiscutível, diante disso, que o 

overruling exige boa dose de tempo para ocorrer, ao passo que o distin-

guishing se relaciona ao tempo necessário para a percepção de circunstância 

inicialmente não prevista. Dessa forma, embora o distinguishing não seja algo 

que faça parte da rotina do tribunal, ele não tem requisitos tão rígidos quanto 

os do overruling. 
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Percebe-se, que um elemento está intrinsecamente interligado com o outro, se 

antes não podíamos falar em ratio dicidendi sem tratar da distinção existente em rela-

ção ao obter dictum. Neste caso, o overruling faz-se diverso do que se pretende com 

o distinguising. O primeiro está estritamente fazendo relação a superação de um en-

tendimento que de certa maneira está ultrapassado, juridicamente falando contrário 

ao ordenamento. Já o segundo, trataremos em um momento posterior mais ampla-

mente quanto a sua denominação, porém pontua-se, que este está ligado a distinção 

do elemento vinculante da decisão. Trata-se, de uma superação racional de uma de-

cisão/argumento anterior. 

A doutrina apresenta estes elementos como métodos para não atendimento ao 

precedente como elemento vinculativo. A premissa de validação da utilização desses 

métodos está intimamente ligada com a questão da segurança jurídica, proposta por 

esta teoria do precedente.  

Diante da construção do raciocínio para a definição de overruling, temos que, 

uma vez superado o precedente judicial, a razão da decisão torna-se de alguma forma 

relativizada, ou, inutilizável para a construção da decisão do caso futuro, passando 

portanto para um elemento obsoleto, e isto se dá em decorrência do dinamismo do 

ordenamento jurídico, que pode mudar seu entendimento sobre determinado tema, e 

ocasionando uma sobreposição de um novo entendimento.  

Os benefícios da aplicação do método de superação do precedente, acarreta 

em um efeito corretivo, vez que, há a retificação de um entendimento que antes feria 

direitos, ou promovia injustiça em casos pretéritos, este mecanismo possibilita ao jul-

gador acompanhar a evolução social.   

Nesse sentido, vale mencionar o posicionamento de Melvin Eisenberg: 

 

Afirma Melvin Eisenberg que um precedente está em condições de ser revo-

gado quando deixa de corresponder aos padrões de congruência social e 

consistência sistêmica, e, ao mesmo tempo, os valores que sustentam a es-

tabilidade - basicamente os da isonomia, da confiança justificada e da veda-

ção da surpresa injusta - mais fundamentam a sua revogação do que a sua 

preservação. (MARINONI, 2011, p. 391).  

 

Nos dizeres de Marinoni: 

 



46 
 

Teme-se que a revogação do precedente possa gerar insegurança ou perda 

de confiança em outros precedentes. No entanto, quando os precedentes são 

revogados com base em critérios que também são reafirmados e respeitados, 

torna-se possível vislumbrar quando um precedente está em vias de ser re-

vogado. E isso ocorre exatamente quando o precedente deixa de ter susten-

táculo nas proposições sociais e se torna inconsistente, e, além disso, não há 

justificativa para a sua preservação em face dos fundamentos de estabili-

dade. Um precedente controverso costuma ser retratado nos trabalhos dou-

trinários e as distinções inconsistentes evidenciam a sua fragilidade. Tanto a 

crítica doutrinária, quando a judicial, são critérios de identificação dos prece-

dentes que devem ser revogados, de modo que o overruling, nessas condi-

ções, certamente não elimina confiança nos precedentes judiciais. (IBID., p. 

400-401). 

 

Semelhante ao exposto anteriormente, a estruturação da decisão que futura-

mente torna-se um precedente confere segurança jurídica, com maior enfoque nos 

casos em que há a superação do precedente, ou seja, este torna-se ultrapassado, no 

tempo e no espaço aplicado, podendo equivocar-se em sua aplicação, neste contexto 

deve valer-se do overruling, que trata da revogação do precedente. Tucci (2004, 

p.179) “o antigo paradigma hermenêutico perde todo seu valor vinculante”. O overru-

ling pode receber outras nomenclaturas como retrospective overruling, prospective 

overruling e anticipatory overruling25 a depender da situação concreta, podendo partir 

desde o juízo de primeiro grau, como também da Corte. 

Diante da aplicação dos mecanismos como técnica de superação e flexibiliza-

ção dos precedentes, percebe-se a não incidência de um direito estático, aparenta-se 

                                            

25 a) a retrospective overruling: quando a revogação opera efeito ex tunc, não permitindo que a anterior 

decisão, então substituída, seja invocada como paradigma em casos pretéritos, que aguardam julga-

mento; b) a prospective overruling: instituída pela Suprema Corte Americana, na qual o precedente 

revogado com eficácia ex nunc, isto é, somente em relação aos casos sucessivos, significando que a 

ratio decidendi substituída continua a ser emblemática, como precedente vinculante, aos fatos anteri-

ormente ocorridos; c) a antecipatory overruling: introduzida, com inescondível arrojo, pelos tribunais 

nos Estados Unidos. Consiste na revogação preventiva do precedente, pelas cortes inferiores, ao fun-

damento de que não mais constituiu good law, como já teria reconhecido pelo próprio tribunal ad quem. 

Basta portanto que na jurisprudência da corte superior tenha ocorrido, ainda que implicitamente, uma 

alteração de rumo atinente ao respectivo precedente. Ocorre aí, “uma espécie de delegação tácita de 

poder para proceder-se ao overruling”.  
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por ser dinâmico diante da valorização da razão de decisão e a fundamentação, mais 

isso não é devido somente por conta do distinguishing, mas também pelo overruiling26 

(VIEIRA, 2007, p. 128), não permitindo a proliferação de decisões contraditórias e for-

talecendo a predominância de decisão dos Tribunais. Se faz necessário mencionar 

que caberá ao Tribunal27 e a doutrina referenciar a mudança do entendimento, de 

forma que não ocasione prejuízos ao jurisdicionado. No momento da prolação da de-

cisão de revogação do precedente, cabe ao julgador fundamentar a escolha da mo-

dulação dos efeitos, uma vez que, não há uma regra formal para a utilização destes. 

Por fim, existem técnicas ou métodos que preparam a revogação, indicando a fragili-

dade do precedente, evitando a surpresa injusta. 

Conclui-se, que para a obtenção da atualização, aperfeiçoamento e adaptação 

da decisão, ou o entendimento de determinado tribunal, utiliza-se do elemento pre-

sente na teoria do precedente, overruling, conferindo um argumento mais racional. 

Por fim, temos a apresentação do último mecanismo presente na teoria do pre-

cedente judicial, trata-se de um elemento típico da common law. Pode-se considerar 

                                            

26 Contudo, um dos mecanismos pelos quais os juízes alteram ou, até mesmo evitam a aplica-

ção dos precedente, é o chamado revogação (overruling). Este é o procedimento pelo qual uma Corte 

superior revoga um precedente. Uma das particularidades desse mecanismo de revogação, na Ingla-

terra, é que ele tem efeito ex tunc. Isso quer dizer que, ao ser revogado um precedente, sua não exis-

tência opera retroativamente, como se nunca, de fato, tivesse existido. Por isso, ao lado do fato de criar 

certeza para a Common Law, outras razões para não se revogar precedentes são todos os problemas 

financeiros e contratuais que disso decorreriam. Pode ser até que, em certas circunstâncias, um fato 

que antes era lícito venha a ser considerado ilícito pelo sistema de revogação. O mesmo não acontece 

com precedentes que sejam revogados por Estatuto. A revogação por Estatuto, assim como se dá na 

maior parte dos países da família Romano-Germãnica, só opera com efeito ex nunc, ou seja, não há 

retroatividade. Ao contrário do que ocorre na Inglaterra, nos Estados Unidos, a Suprema Corte só re-

voga precedentes com efeito ex-nunc, afetando, assim apenas casos futuros. Isso torna o sistema 

norte-americano mais flexível que o britânico, já que, sendo assim, esse método não será tão evitado 

pelas Cortes de Justiça.  

27 Os tribunais podem sinalizar aos jurisdicionados acerca da possibilidade de mudança do entendi-

mento. Essa técnica é denominada técnica de sinalização ou signaling e consiste em um aviso público 
sobre a possível alteração preservando, portanto, a confiança do precedente. Ou seja, "por meio dela, 
o tribunal, percebendo a desatualização de um precedente, anuncia que poderá modificá-lo, fazendo 
com que ele se torne incapaz de servir como base para a confiança dos jurisdicionados." Denota-se, 
desse modo, que o julgador não "ignora que o conteúdo do precedente está equivocado ou não deve 
mais subsistir, mas, em virtude da segurança jurídica. deixa de revogá-lo, preferindo apontar pra a sua 
perda de consistência e sinalizar para a sua futura revogação." Apesar de os efeitos de um overruling 
ser semelhante aos efeitos de uma revogação com efeitos prospectivos, este, de imediato, regula os 
novos fatos, às vezes ocasionando a indesejada surpresa injusta.   
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como sendo o distinguishing em não aplicação do precedente no caso futuro, quando 

o caso concreto a ser decidido apresentar peculiaridades, que permitem a distinção e 

o afastamento da rule.  

Nos casos em que há aparente semelhança entre o caso pretérito e o caso 

concreto, porém há distinção essencial a aplicação do precedente deverá ser inibida 

a aplicação do mesmo como elemento que vincula a decisão do caso iminente.  

A aplicação do precedente deve respeitar os limites estabelecidos, conforme 

visto nos casos de superação deste. O poder vinculante em que é dotado o prece-

dente, permite que nos casos em que, vislumbra-se, dissemelhança possa haver a 

aplicação do distinguishing para casos com circunstâncias diferentes. Possuindo sem-

pre como objetivo a unidade e a coerência do sistema. 

Nesta toada,  

 

É interessante perceber que o sistema de precedentes, quando visto a partir 

da técnica da distinção, sem perder a sua função de preservação da estabili-

dade, torna-se maleável e capaz de permitir o desenvolvimento do direito, 

dando conta das novas realidades e das situações que, embora antigas, não 

foram anteriormente tratadas, sem que, com isso, seja preciso o rompimento 

do sistema ou a revogação do precedente que ainda é necessário e suficiente 

para tratar de situações que contemplou desde a sua origem.( MARINONI, 

2011, p. 333). 

 

Chama-se a atenção para o fato de que, não pretende causar a revogação do 

precedente já estabelecido, ao contrario disto, este elemento faz uma distinção e não 

gera o caráter vinculativo que é presente na decisum.  

 Ainda sobre o assunto, (FRANZE. PORTO, 2016, V.15), afirma que:  

 

O distinguish consiste em não aplicar um precedente por afirmar que o caso 

em análise não é semelhante ao caso do precedente. A ratio decidendi é 

muito importante para não caírem em um “distinguish radical” ao afirmar que 

“cada caso é um caso”. 

A técnica de não aplicação do precedente pelo fato dos casos não serem 

semelhantes - distinguish - fica a cargo do julgador, que terá de decidir se se 

aplica determinada norma, determinado raciocínio jurídico ou se não aplica 

devido a não semelhança, fática e jurídica, entre os casos. Porém, não é pos-

sível a afirmação de que cada caso é um caso ou, o oposto, que os casos 
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devem ser idênticos. Esta verificação de semelhança ou não se dá por meio 

da ratio decidendi. 

 

Diante dos posicionamentos apresentados, entendo que o distinguish trata-se 

de um elemento importante para a qualificação da ratio decidendi, quanto a possibili-

dade de similaridade com o caso futuro e aplicação ao mesmo.  

Uma particularidade presente no ordenamento jurídico brasileiro, é a sua infini-

dade de institutos jurídicos, que na maior parte das vezes causa certa dificuldade de 

definição conceitual e aplicação na prática jurídica. O presente trabalho, tratou de 

abordar de forma sucinta, apenas alguns dos institutos que considera relevante para 

a discussão à que se propõem, contudo, temos que, adentrando no âmbito das súmu-

las temos, súmula, súmula vinculante, súmula persuasiva. Jurisprudência, jurispru-

dência dominante. Medida provisória. Provimento. Resolução, resolução interna. Re-

gimento, Regimento interno, dentre tantos outros institutos, contudo o que não se 

pode é confundir a essência e validade de cada um destes dentro do ordenamento.  

 

CAPÍTULO 2 - A CIVIL LAW E INSTITUTO DA JURISPRUDÊNCIA E SÚ-

MULA. DISTINÇÃO QUANTO AO INSTITUTO DO PRECEDENTE 

 

Diante da leitura doutrinária e pesquisa, percebe-se que as influencias de al-

guns institutos e conceitos predominantes na common law, passaram a fazer parte de 

outros ordenamentos jurídicos, no caso em específicos pontuamos a aparição no sis-

tema da civil law28. A discussão acerca do precedente e a jurisprudência é salutar para 

o desenvolvimento e aperfeiçoamento do ordenamento jurídico.  

                                            

28 A Civil Law tem origem no direito romano, na família romano-germânica, com ligação ao direito da 
Roma Antiga, da época de Justiniano (DAVID, 2012, p.33) – imperador romano no século VI a.C.- 
responsável pela maior das leis existentes e da jurisprudência produzida inclusiva por contribuição com 
as Institutas, do século II a.C. (VIEIRA, 2007, p.23). A título de informação, durante a Roma Antiga, 
entre 753 a 509 a.C, os reis utilizavam como fonte do direito os costumes e as leis, a exemplo da lei 
das XII Tábuas considerada a primeira lei escrita, é o que declara Vieira (2007, p.24). Além dos costu-
mes e das leis, havia como fonte do direito a figura dos plebiscitos – representantes dos plebeus em 
assembleias –; os jurisprudentes – que interpretavam as lacunas da lei –; e os editos dos magistrados 
– que conduziam os casos que lhes eram confiados. (VIEIRA, 2007, p.25). Com o crescimento do 
império e o advento da República Romana, surge a necessidade da criação de um direito comum - ius 
civile - e a criação do direito dos estrangeiros – ius gentium. O julgamento, diferente do realizado atu-
almente, não era feito pelos magistrados - que conduziam o processo e aconselhavam as partes - mas 
sim por um terceiro, que era um árbitro, chamado de iudex, de acordo com Vieira (2007, p.28). Com o 
fim da República Romana houve primeiramente o chamado sistema de principado e posteriormente o 
dominato – parecido com a monarquia47. Na última fase da República, sem prosperado em decorrência 
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Apesar do fulcro central da discussão não versar acerca da civil law, tem-se por 

conhecido o fato de que neste sistema jurídico o instituto da jurisprudência é referen-

ciado. Diferente do que vimos, diante do histórico sucinto traçado no primeiro capitulo 

que demonstrou a evolução da common law e surgimento do direito comum sobre o 

território inglês, de modo que a influencia normanda e o desenvolvimento dos tribunais 

culminou no surgimento do precedente.  

Diante da cumulação de decisões judiciais em um mesmo sentido, temos a ca-

racterização da jurisprudência.  

 

Como mencionado, a jurisprudência é formada por um conjunto de senten-

ças, ou melhor, por um conjunto de subconjuntos ou grupos de sentenças, 

cada um dos quais pode incluir uma elevada quantidade de decisões. Nesta 

linha, é impossível não mencionar um fenômeno gravemente patológico, que 

representa um dos principais fatores de crise do nosso sistema jurisdicional: 

trata-se do número anormal de acórdãos que a Corte de Cassação pronuncia 

a cada ano, e que não é comparável ao que acontece com a maioria dos 

outros tribunais superiores. Não é o caso de analisar aqui as causas dessa 

gravíssima degeneração, e nem mesmo suas possíveis soluções, sobre as 

quais há ampla literatura. (TARUFFO, 2014, p. 4). 

 

Com relação a jurisprudência, temos a formulação de enunciados sumulados, 

tratando de apresentar pontualmente a temática que versa, a característica que se 

sobressai são as declarações concentradas em uma ou poucas frases, que apresenta 

um caráter judicial. Pode-se dizer, que são regras jurídicas que compõem o corpo da 

jurisprudência.  

                                            

da morte de Cesar, houve o chamado triunvirato, formado por Marco Antonio, Lépido e Otaviano, que 
determinaram por cinco anos os decretos com força de lei sem qualquer confirmação pelos senadores, 
sendo ratificados por meio de plebiscito (PEIXOTO, 1997, p.90). Contudo, foi visível o afastamento de 
Lépido pelos demais triunvirantes e após a derrota de Marco Antonio por Otaviano48, desencadeou-se 
uma nova fase no Direito Romano, conhecida como principado. Nesta fase houve o maior número de 
fontes do direito romano, surgindo ás constituições imperiais e as respostas dos jurisconsultos, como 
consequência do prestígio da jurisprudência. Porém, no século V, em virtude das invasões bárbaras, 
os reinos independentes de Roma enfraqueceram-se e consequentemente todas as fontes do direito, 
acima descritas. Com o desencadeamento da queda do Império Romano do Ocidente houve um retro-
cesso de tais fontes do direito, que foram recepcionadas mais ao final da Idade Média, no fim do século 
XI50. (DALLEFI, Nayara Maria Silvério Da Costa. Da Segurança Jurídica Da Súmula Vinculante No 
Brasil: Contribuições/Influências Do Sistema Da Common Law E Civil Law. Fundação de ensino “eurí-
pides soares da rocha” Centro Universitário Eurípides de Marília – UNIVEM. 2016. Programa De Mes-
trado Em Direito) 

 



51 
 

Outro ponto que deve ser acentuado é, o conteúdo especifico que se trata de 

declarações, concentradas em uma ou em poucas frases, que têm enunciados gerais 

de conteúdo preceptivo. De maneira mais abrangente, percebe-se que o texto que 

enuncia a jurisprudência não apresenta a inclusão do que, tratou-se anteriormente 

neste trabalho, que é a razão da decisão, a motivação que levou a determinada con-

clusão da decisão, não sendo possível a percepção do elemento vinculante. As deci-

sões diferente do precedente, no caso da jurisprudência não são baseadas na analo-

gia dos fatos, mas sim na subsunção, significa dizer que, havendo o enquadramento 

do caso concreto à norma legal em abstrato, por meio de uma adequação da conduta 

ou fato concreto.  

Estabelecido o modus operandi, relativiza a atenção que deveria ser destinada 

ao corpo e fundamentação da jurisprudência. O que ocorre é o inverso, não há o de-

vido atendimento aos fatos e inteiro teor do texto da sentença quando encontrado 

presente na ementa.  

 

2.1 - Súmulas e seus Aspectos Persuasivos e Vinculantes 

 

Conforme abordado no capitulo anterior, percebe-se uma interação e interliga-

ção existente entre a tradição da Common Law e a Civil Law. Desta maneira, o papel 

do presente capitulo é trazer a discussão acerca do conceito e relação da súmula com 

a teoria do precedente judicial.  

Os aspectos históricos, nos é caro para a compreensão deste instituto, desta 

maneira, far-se-á necessário abordar o panorama de ocorrência dos fatos históricos 

que culminaram na formação da utilização das súmulas.  

Posterior ao século V, partindo dos preceitos do direito Português, sob as in-

fluências do direito romano-germânico, melhor conhecido como sistema da civil law, 

conjuntamente corroborando para o cenário histórico, a legislação trazida pela Coroa 

Portuguesa, subsequente a vinda da Família Real para o Brasil, por volta do século 

XVII. 

Diante desse cenário, adentramos no estudo que abarca a sumulas que com-

põem o ordenamento pátrio, independente da natureza persuasiva ou de caráter vin-

culante.  
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O Condado de Portucalense, sob fortes influencias do domínio do império ro-

mano e suas tradições, semelhante aos povos nórdicos, que tem por formação os 

povos suevos, alamos e vândalos, que tomaram o território por volta dos séculos V e 

VI, passando pelos visigodos, no século VI, neste momento houve um ato de extrema 

relevância para o direito da época, a figura central para este importante momento foi 

a do Imperador Alarico, que empreendeu a sistematização do direito local29; Estas 

culturas influíram diretamente na formação do direito Português, que posteriormente 

vem a influenciar o direito Brasileiro.  

No século XVI, devido à situação de difícil conciliação do direito romano com a 

realidade da época, a busca para alcançar uma maior segurança jurídica conduziu a 

reforma do ensino jurídico e de sua interpretação, criando-se os Assentos da Casa de 

Suplicação, durante a vigência da Ordenação Manuelina, com caráter vinculativo às 

interpretações do reino. 

 

Deve-se registrar, de fato, que o primeiro assento conhecido é datado de 27 

de fevereiro de 1523, tendo sido feito em Évora: “Extingue-se a pena de 

marca de ferro no rosto. Estando El-Rey, Nosso Senhor, em Relação, deter-

minou com parecer do Regedor e Desembargadores, que presentes erão, 

que a Ordenação, que He feita sobre o ferrar do rosto do que alguns furtos 

fazem na Côrte, ou na cidade de Lisboa, não haja de aqui avante lugar, nem 

se guarde, visto como se não deve afear a face do homem, por ser a melhor 

cousa que nelle há, e não somente este constrangimento da Ordenação se 

entenderá nos malefícios, que daqui por diante dorem commetidos, mas 

ainda naquelles que commetidos são”. (MEDEIROS, 2005, p.189) 

                                            

29 Para bem compreender a evolução do tema, é preciso partir do dado histórico. A ocupação da Pe-

nínsula Ibérica remonta ao ano 200 a.C., com a dominação romana, que aí haveria de deixar fortes 

vestígios, e perduraria até que, nos séculos V e VI, os povos nórdicos (suevos, álamos, vândalos) 

vieram ocupar o território, sendo depois subjugados, ainda no século VI, pelos visigodos. Este último 

povo teve o Imperador Alarico um sistematizador do Direito originário das fontes romanas, ao depois 

alterado pelos costumes dos povos bárbaros, tudo resultando no Breviarum Alaricanum, por sua vez 

fonte inspiradora do Código Visigótico, ou ainda Fuero Juzgo, documento que, desde então, viria a 

reger os povos da Península Ibérica. Por volta do século VIII, os árabes invadiram o território e aí 

permaneceriam longo tempo, até serem expulsos no século XV. No processo de expulsão dos sarra-

cenos teve papel preponderante a resistência centrada no reino de Oviedo, do qual, na sequência, viria 

a se separar o Condado Portucalense.  
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Por um período de tempo, buscou-se o alcance da uniformização da jurispru-

dência no direito lusitano, e o instituto dos assentos foi uma forma para a concretiza-

ção dessa busca. O Judiciário buscava estabelecer um entendimento sobre o texto 

legal e fixar um consenso nos casos de divergências de julgamentos, objetivando es-

clarecer as dúvidas que surgissem durante as Ordenações em seus julgados, que 

eram lançados no Livro Verde – também chamado de Livro dos Assentos - pelo rege-

dor da Casa de Suplicação, que os numerava e assinava.  

A aplicação dos Assentos em novos julgados se dava primeiramente pela ex-

posição do enunciado infringido e posteriormente pela explanação dos motivos para 

seu cumprimento no caso concreto. Ilustrando o exposto, o Assento de nº 288 esta-

belecia o seguinte enunciado: “Crédores de menor quantia podem ser citados depois 

da Sentença do Compromisso, feito pelos de maior quantia”, sendo que após o enun-

ciado era colacionado ata da realização do enunciado e indicados os integrantes de 

sua feitura. 

 

Nº288 - Assento de II de Janeiro de 1653. Crédores de menor quantia podem 

ser citados depois da Sentença do Compromisso, feito pelos de maior quan-

tia. Aos 5 dias do mez de Dezembro de 1770, na Mesa grande da Casa da 

Supplicação, e presença do Senhor José de Seabra e Silva, do Conselho de 

Sua Majestade, seu Desembargador do Paço, Procurador da Coròa, e Chan-

celler da mesma Casa, que serve de Regedor d’ella, foi proposto e duvidado, 

se a citação forma do Assento (de II de Janeiro de 1653, Num.112) que vem 

na Collecção terceira do Livro 3 das Ordenações ao Tit.78, preceder a Sen-

tença do Compromisso, ou basta que seja posterior: E se assentou pela maior 

parte dos Ministros abaixo assignados, que a dicta citação, que o compromi-

tente (desobrigado no presente caso de fazer cessão de bens), deve mandar 

fazer a todos os Crédores, não é preciso seja feita nos de menor quantia, 

para obrigar a assentir na concordata e espaço concedido, pelos de quantia 

maior, antes da Sentença do dicto Compromisso, mas bastará que seja pos-

terior: no que, não se lhes negando Audiencia, nem meios para se opporem 

á dicta Sentença pelos seus prejuízos, se evita o embaraço, que lhe podiam 

fazer antes, provada pela dicta ordenação no. §8., e pela do Liv. 4 Tit. 74 

cordata e Compromisso contra os já citados, e mandar continuar para não vir 

mais em dúvida, se mandou lavrar o presente Assento, que todos com o 

mesmo Senhor assignaram. Lisboa, dia e era, ut supra. Como Regedor, Se-

abra. Cunha. Doutor Barros. Giraldes. Velho. Abreu. Pereira da Silva. Gama. 
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Vidal. França. Doutor Cunha. Manoel. Leitão. Ferreira. Silva. Silveira. Lemos. 

Doutor Silva. Doutor Almeida. Maldonado. Viegas. Castro. (Collecção Chro-

nologica dos Assentos das Casas da Supplicacção e do Cível, Coimbra, 

1852, p. 295). 

 

Havia outro assento que era de grande valia para o ordenamento, nº. 289 que 

tratava: “A nulidade dos Legados, julgada pelo Assento de 29 de março de 1770, não 

compreende os Legados já cumpridos, nem as despesas já feitas pelos Testamentei-

ros legimamente, e em boa-fé”. Os assentos preenchiam um papel de suma importân-

cia, tendo em vista que, não havia uma disposição legal que tratasse do tema, portanto 

diante deste elemento jurídico havia o saneamento de duvidas que por ventura hou-

vessem quanto ao caso concreto, pode-se dizer que diante dos assentos havia a pro-

moção da segurança jurídica.  

 

Nº353 – Assento de 23 de julho de 1841. Havendo sentenças, que determine 

despejo, devem executar-se, sem embargo de qualquer recurso, e do As-

sento de 23 de Julho de 1811, que, ainda que comprehensivo do Privilegio 

de Aposentadoria de todas as Corporações, que a tem para serem ouvidas 

com suspensão, tem só logar na forma, que se declara no dicto Assento 

quanto á Ordenações do Liv. 4 Tit. 23. §1.Aos 8 dias do mez de Junho de 

1816, em Mesa grande da Casa da Suplicação, e na presença do Senhor 

João Antonio Salter de Mendonça, do Conselho de sua Alteza Real, Procura-

dor da sua Real Corôa, seu Desembargador do Paço, Secretario do Governo 

da Repartição dos Negocios do Reino e Fazenda, e Chanceller da Casa de 

Suplicação, que serve de Regedor das Justiças, presentes os Desembarga-

dores de Aggravos abaixo assignados, se deu a Portaria do Governo d’este 

Reino de 27 de Junho do anno próximo passado de 1815, que mandou tomar 

Assento sobre o requerimento, em que a Corporação de Officio de Ourives 

do Ouro pede a suspensão do despejo, ordenado por Sentença de Aposen-

tadoria, contra João José Isidoro, Ourives, em quanto não houver Sentenças 

em Instancia Superior, que passem em julgado, visto estar munida com o 

Alvará de 12 de maio de 1758, e Decretos de 5 de Novembro de 1760, e de 

27 de fevereiro de 1802; declarando-se agora, se o Assento de 23 de Julho 

de 1811 comprehende, ou não, o caso de que se tracta, regido por Legislação 

particular. Assentou-se por uma quase unanimidade de votos que o referido 

Assento comprehende o Privilegio de Aposentadoria d’esta Corporação, 

como o de todas as mais, que a tem, para serem ouvidas como suspensão, 

na forma que se declara, no mesmo Assento, quanto à Orden. Do Liv. 4Tit.23. 
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§1. Mas havendo Sentenças, que determinem o despejo , devem estas ter a 

devida execução, como acontece a todas as mais, em Causas summarias, 

posto que d’ellas se tenha interposto o recurso de Agravo Ordinario, ou Apel-

lação. Que a mesma suspensão lhes não compete nos casos especificados 

no Tit. 24, do Liv. 4 da Ord. No PR, porque estes não foram exceptuados no 

mesmo Assento, nem o podiam ser á vista de sua natureza, e clara disposi-

ção, que não admitia declaração. E com o pleito, que motivava este novo 

Assento, declaratorio do primeiro, era comprehendido no terceiro caso, espe-

cificado no PR. Do Tit. 24 do Liv 4 da referida Ord. Deveria por isso mesmo 

seguir o curso geral das Causas summarias, que lhe competia. E para não 

entrar mais em dúvida, se tomou este Assento que o mesmo Senhor Chan-

celler, que serve de Regedor, assignou com os Desembargadores e Minis-

tros, que n’elle votaram. Como regedor, Salter. Doutor Guião. Miranda 

Alarcão. Doutor Velasques. Leite. Fonseca Coutinho. Doutor Faria. Teixeira. 

Doutor Souza Sampaio. Ribeiro Saraiva. Tavares de Serqueira. Araujo. Dou-

tor Souza e Azevedo. Teixeira Homem. Pereira Bucellar. Veigui. Gomes Tei-

xeira. Esteves. Amaral. Coutinho. Miranda. Correia Borges e Silva. Pereira 

dos Santos. Guerreiro. Bragança. Garcia. Fernão. (Collecção Chronologica 

dos Assentos das Casas da Supplicacção e do Cível – 4ª edição. No qual são 

inseridos na ordem chronologica os cinco supplementos às edições anterio-

res. Coimbra: Na imprensa na Universidade, 1852. Por Resolução de S. Ma-

jestade de 2 de Setembro de 1786, p. 403). 

 

Visando o estabelecimento de uma segurança jurídica e estabilidade da juris-

prudência o Código de Processo Civil de 1939, reincorporou legalmente a figura dos 

assentos no direito, neste mesmo aspecto o Código Civil Português de 196630 

                                            

30 Antes das modificações introduzidas pela reforma do processo civil português, [...] dois princípios 

eram basilares em Portugal para o processo de uniformização da jurisprudência: o primeiro consta no 

artigo 768, n.3, do Código de Processo Civil, verbis: “Desde que haja conflito de jurisprudência, deve o 

Tribunal resolvê-lo e lavrar o assento, ainda que a resolução do conflito não tenha utilidade alguma 

para o caso concreto em litígio, por ter de substituir a decisão do acórdão recorrido, qualquer que seja 

a doutrina do assento”. O segundo diz respeito, ao qual se refere o próprio capítulo das fontes do Direito 

do Código de Processo Civil Português, mas evitando um compromisso quanto à natureza desde: “Nos 

casos declarados em lei, podem os tribunais fixar, por meio de assentos, doutrina com força obrigatória 

geral” (art. 2º). [...] Com efeito, consoante decisão de setembro de 1993 (acórdão nº810/93), o Tribunal 

Constitucional de Portugal considerou inconstitucionais os assentos, acabando com uma tradição que 

– como já se viu – vem desde a Casa de Suplicação. A decisão do Tribunal Constitucional – ao acabar 

com a vincularidade dos assentos – abriu caminho para a reforma do processo civil, com a consequente 
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(STRECK, 1998, p.96 e 97), abarcou os assentos, conferindo a estes característica 

de norma jurídica.  

Devido ao longo processo de colonização, o Brasil acompanhou o Direito da 

Coroa Portuguesa, conforme as Ordenações vigentes na época. Durante as Ordena-

ções Manoelinas, ocorreu no território brasileiro a divisão das capitanias hereditárias, 

por meio das cartas de doação (1534-1536), e também estabeleceu a organização 

política e judiciária. Por sua vez esclarece Reis (2009, p.82) que o decreto nº 

2.684/1875, além de atribuir força de lei aos assentos portugueses, também atribuiu 

competência para o Supremo Tribunal de Justiça baixar “assentos obrigatórios”, que 

também se prestavam a resolver divergências, para compreensão das leis quando 

houvessem dúvidas na sua execução.  

Os assentos foram extintos do nosso ordenamento, em virtude da Constituição 

Republicana de 1891, promulgada em virtude da Proclamação da República em 1889.  

Entretanto o desejo de uniformização da jurisprudência perdurou. Tanto é ver-

dade que, em 1925/1926, o Tribunal Superior31 iniciou função nesse sentido, quando 

a divergência fosse relacionada com matérias constitucionais, por força da Emenda 

Constitucional da época de nº 3/1926. (MEDEIROS, 2005, p.234). 

Anos depois, conforme será ainda estudado no presente Capítulo, o Ministro 

Victor Nunes Leal, idealizou as súmulas persuasivas, por meio do Regimento Interno 

de 1963, que trouxe grandes contribuições para o estudo do direito em relação ao 

Processo Constitucional. 

                                            

supressão do instituto do assento. Assim, lembra Menezes Cordeiro, que o Decreto-Lei nº329-A/95, de 

12 de dezembro, distribuído aliás, por partes, apenas nos dias 3 e 4 de janeiro de 1996, veio rever o 

Código de Processo Civil. Referido Decreto-Lei, por disposição de seu art. 3º, revogou justamente os 

artigos 763 a 770 do Código Processual, é dizer, os dispositivos legais que estabeleciam a possibilidade 

de interpor recurso para o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no bojo do qual poderia surgir 

o assento. Ressalta-se, por relevante, que o Acórdão 810/93 do TC-RP julgou inconstitucional a norma 

do art. 2º do Código Civil, na parte em que atribui aos Tribunais competência para fixar doutrina com 

força obrigatória geral. 

31 Após o desaparecimento dos assentos do Supremo Tribunal de Justiça do Império, não recepcionada 
pela Constituição da República em 1891, um procedimento semelhante veio a ser adotado no Brasil, a 
saber, o prejulgado. Tal ocorreu, primeiro, no Direito Processual Civil, pelo Código Instrumentário de 
1939, e depois na Justiça do Trabalho, quando o assunto foi tratado no Decreto-Lei de nº 5.452, de 
01.05.43, a Consolidação das Leis do Trabalho. O prejulgado difere do assento e também da súmula, 
eis que o mesmo se contém “um pronunciamento prévio quanto a interpretação da norma diante de um 
real ou iminente conflito na hermenêutica a ser produzida em face de situações concretamente postas 
à decisão judicial”.  
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Necessário é para tratar da formação das súmulas no ordenamento jurídico 

Brasileiro, retomar a discussão acerca da jurisprudência, percebe-se que, os assuntos 

até o presente momento tem interligado, transmitindo uma linha continua entre si, não 

significa dizer que são similares/iguais, mas suas funcionalidades possuem conexão. 

A uniformização da Jurisprudência e a atividade do julgador, são fundamentais para o 

tema em debate neste capítulo. Vislumbra-se três tipos distintos de julgador ao decor-

rer da construção da história do direito: pacificador da antiguidade até a Idade Média; 

o árbitro, presente no Estado Liberal e o que busca concretizar a justiça, presente no 

Estado Democrático de Direito.  

 

O juiz de hoje, no Estado Democrático de Direito, é antes, um transformador 

que, mais do que pacificador, busca realizar a justiça num contexto ampla-

mente socializado. Passou o juiz, assim, sucessivamente, de representante 

de Deus e do monarca e escravo da lei para, agora, transformar-se em inte-

grador da lei, atuando em nome da justiça. Porque é, a sociedade contempo-

rânea, muito diferente daquelas nas quais vicejaram, os três dogmas nascido 

após a Revolução Francesa, veem estes seu fim no século presente com 

base na convicção da lei como única fonte de direito. Por eles, o legislador 

era soberano; as leis eram elaboradas para atender ao interesse geral; e o 

juiz, mero aplicador das leis “...la bouche qui prononce lês paroles de la loi”, 

como afirmava Montesquieu. (SÁ, 1996, p.37). 

 

 O incentivo a padronização do entendimento na jurisprudência visa 

aquilo que tratamos anteriormente, “segurança jurídica” no ordenamento, sendo esta 

a premissa no sistema da Civil Law e também na Common Law.  

 

O vocábulo jurisprudência sempre remete a seu sentido dúplice, conforme 

seja considerado pelo sistema de common law ou por aquele de civil law.Tem 

lugar tal diversidade de significados porque o direito romano usava o termo 

para designar tanto a autoridade decisória quanto o conhecimento jurídico. 

Jurisprudência entre os romanos era assim, a um só tempo, auctoritas e sci-

entia. Influenciados em grau reduzido pelo direito romano, os britânicos ado-

taram o sentido de ciência para vocábulo, enquanto os demais povos, forte-

mente influenciados pela doutrina romanista, incorporam aos seus respecti-

vos sistemas a noção de jurisprudência como autoridade normativa das deci-

sões dos tribunais. Assim, o que nós, de tradição romanista, rotulamos como 

jurisprudência, os países que integram o sistema anglo-americano da 
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common law designam como judge made law, ou decisões dos tribunais, e o 

que eles chamam de jurisprudência, chamamos nós de ciência,  doutrina. 

(IBIDEM, 1996, p.43).  

 

 Diante da recorrência jurisprudencial acerca de determinado conteúdo, 

forma-se a súmula, a pretensão na criação deste instituto consistia no direcionamento 

quanto a posição a ser tomada acerca de determinado assunto, ou seja, nos casos 

em que houvesse duvida ou conflito de ideias, quanto a decisão a ser aplicada aplica-

se o entendimento já consolidado pela súmula.  

 A multiplicidade de órgãos julgadores e a produção constante de julga-

dos é inevitável, tendo em vista, os fenômenos da judicialização e relativização das 

relações. Consequentemente, temos uma pluralidade de julgamentos, e divergências 

de entendimento acerca dos diversos temas sub judice, neste ponto faz-se evidente a 

necessidade de mecanismos de uniformização da jurisprudência, sendo uma tentava 

de solucionar as disparidade dos julgamentos pela indicação de melhor tese aos ca-

sos semelhantes ou idênticos, levando-se em consideração aspectos como a cultura, 

a política, a sociedade e a economia. 

  Conclui-se, que o papel exercido pelas súmulas é de sanar as di-

vergências jurisprudenciais, buscando a reformulação do pensamento jurídico, em es-

pecial tratando-se das demandas múltiplas, assegurando aos jurisdicionados um rumo 

para a prolação da decisão, contudo, deve-se atentar-se que não há uma obrigatorie-

dade em seu acatamento. A súmula é uma diretriz estabelecida com vistas a pronun-

ciar um tratamento isonômico.   

 Mediante a este diapasão, percebe-se, a complexidade na compreensão 

acerca de cada um dos institutos, Precedente Judicial e seus elementos, Jurisprudên-

cia e a Súmula. Sobretudo, não se pode cair em erro, em afirmar que estes são ele-

mentos que se assemelham ou são sinônimos, o que vimos até o presente momento 

é a definição e aplicação de cada um destes no aprimoramento do ordenamento jurí-

dico, e utilização como meio de proporcionar segurança jurídica diante dos julgados. 

Portanto, cabe dizer que estes não possuem sentido parecido, mais sim exercem fun-

ções que sem completam.  
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3 - PRECEDENTE, JURISPRUDÊNCIA, SÚMULA IAC E IRDR SÃO A 

MESMA COISA? A SÚMULA E O PRECEDENTE SÃO CONSTITUCIONALMENTE 

LEGAIS? 

 

Comumente tem-se a referência a jurisprudência no sistema da civil law, visto 

que este sistema jurídico, pauta-se na lei escrita. Conforme já discorrido, o precedente 

judicial faz menção á common law, contudo, diante da distinção originária de cada um 

destes sistemas, podemos pontuar que hodiernamente tem-se se apresentado a inte-

ração entre os institutos do sistema jurídico proveniente da tradição anglo-saxônica.  

Não raramente, vemos a associação errônea de analogia entre o instituto do 

precedente, jurisprudência e a sumula.  

Vamos iniciar este capítulo fazendo breves apontamentos que demonstrem que 

tal conclusão é demasiadamente equivocada, para tanto trataremos em um primeiro 

momento da distinção existente entre o precedente e a jurisprudência e em um se-

gundo momento, distinção da sumula e o precedente, encerrando com as peculiarida-

des que distingue os três institutos.  

Ainda que haja a apresentação e emprego na linguagem “popular”, da jurispru-

dência em sentido igualitário ao precedente, o presente trabalho tem a responsabili-

dade de alertar que esta asserção, encontra-se equivocada, há uma nítida distinção 

entre os dois institutos.  

 

Há, antes de tudo, uma distinção de caráter – por assim dizer – quantitativo. 

Quando se fala do precedente, faz-se geralmente referência a uma decisão 

relativa a um caso particular, enquanto quando se fala da jurisprudência faz-

se, normalmente, referência a uma pluralidade frequentemente muito ampla 

de decisões relativas a vários e diversos casos concretos. A diferença não é 

apenas de tipo semântico. O fato é que, nos sistemas fundados tradicional e 

tipicamente no precedente, geralmente, a decisão que se assume como pre-

cedente é uma só; no mais, poucas decisões sucessivas vêm citadas em 

apoio ao precedente. Deste modo, é fácil identificar qual decisão realmente 

“faz precedente”. Em vez disso, nos sistemas – como o nosso – em que se 

evoca a jurisprudência, faz-se referência geralmente a muitas decisões: às 

vezes, são dezenas ou até mesmo centenas, embora nem todas venham ex-

pressamente citadas. Isto implica várias consequências, entre elas a dificul-

dade – frequentemente de árdua superação – de se estabelecer qual decisão 

é verdadeiramente relevante (se é que existe uma) ou de decidir quantas 
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decisões são necessárias para que se possa dizer que existe uma jurispru-

dência relativa a uma determinada interpretação de uma norma. (TARUFFO, 

2014, p. 3). 

 

 Diante da leitura do posicionamento apresentado por TARUFFO, em seu 

texto, vemos, uma das dissemelhanças elementares entre o precedente e a jurispru-

dência, o que se denomina pelo caráter quantitativo faz se fundamental esta reflexão, 

visto que o precedente para ser um precedente necessita emergir de uma decisão 

judicial, que possua em sua fundamentação a ratio dicidendi, a razão da decisão é 

obrigatoriamente necessária para que haja a vinculação e o estabelecimento do para-

digma que decidirá o caso futuro. Portanto, todo precedente ascende de uma decisão 

judicial, porém, nem todos os pronunciamentos judicias constitui precedente. 

Complementando o conceito acima, os precedentes não vinculam somente os-

Tribunais inferiores, mas sim todas as decisões sejam elas de primeira ou segunda 

instância que adequando o caso concreto ao precedente, devem efetuar sua aplica-

ção.  

 Já no caso da jurisprudência, percebemos o inverso nessa lógica da 

quantitativa. A multiplicidade de decisões culmina na jurisprudência, e abrange diver-

sos temas. O problema asseverado na opinião de TARUFFO é quanto a vinculação 

do entendimento mais correto no caso da jurisprudência, visto que na maior parte do 

caso a referência apresenta dezenas ou centenas de julgados, ficando difícil estabe-

lecer qual decisão é verdadeiramente relevante, ou quantas realmente são necessá-

rias para a formação de um entendimento sobre a interpretação de uma norma.  

Prosseguindo na linha de raciocino acerca das distinções entre os institutos, a 

produção de julgados exacerbada, ou seja, a quantidade, culmina na diferenciação 

qualitativa entre o precedente e a jurisprudência (TARUFFO, 2014, p.2).  

Conforme dito anteriormente, no caso do precedente, surge a partir de uma 

decisão do magistrado, mediante a análise da razão de decisão e necessariamente 

aplicação no caso futuro.  

 

O precedente fornece uma regra (universalizável, como já mencionado), que 

pode ser aplicada como um critério para a decisão no próximo caso concreto 

em função da identidade ou – como ocorre normalmente – da analogia entre 

os fatos do primeiro caso e os fatos do segundo caso. Naturalmente, a ana-

logia dos dois casos concretos não é dada in re ipsa e será afirmada ou 
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refutada pelo juiz do caso posterior, dependendo se ele considerar prevale-

centes os elementos de identidade ou os elementos de diferença entre os 

fatos dos dois casos. É, portanto, o juiz do caso posterior que determina se 

há ou não o precedente e, então, – por assim dizer – “cria” o precedente. 

Além deste aspecto – sobre o qual tornarei em seguida – fica claro que a 

estrutura fundamental do raciocínio que leva o juiz a aplicar o precedente ao 

próximo caso é baseada em uma análise dos fatos. Se esta análise justifica 

a aplicação no segundo caso da ratio decidendi aplicada no primeiro, o pre-

cedente é eficaz e pode determinar a decisão do segundo caso. Deve-se no-

tar que, quando se verificam estas condições, um só precedente é suficiente 

para justificar a decisão do caso sucessivo. 

 

Divergente disto, a jurisprudência apresenta-se como um instituto que não es-

tabelece critérios de critica para a consideração se a decisão é ou não tida como válida 

para utilização no caso concreto.  

A partir da prolação de diversas sentenças constitui-se a jurisprudência, pode-

se dizer que é um conjunto e subgrupos de sentenças, sendo diversas decisões, por-

tanto, há uma quantidade exacerbada de acórdãos sendo proferido, e a qualidade  

questionável. Os textos que formulam a jurisprudência não apresenta a razão e os 

fatos que culminaram no objeto da decisão, sendo assim, não há que se dizer na 

aplicação da analogia para o posicionamento da decisão anterior.  

 

O uso de jurisprudência tem características muito diferentes. Em primeiro lu-

gar, falta a análise comparativa dos fatos, pelo menos na imensa maioria dos 

casos. Aqui, o problema depende do que realmente “constitui” a jurisprudên-

cia: trata-se, como se sabe, sobretudo dos enunciados sumulados (massime) 

elaborados pelo gabinete específico que existe nos Tribunais. A característica 

mais importante das máximas é que se trata de declarações, concentradas 

em uma ou em poucas frases, que têm como objeto regras jurídicas. Essas 

regras têm geralmente 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. Não 

por acaso, as seleções de jurisprudência assemelham-se a codificações, 

mais detalhadas do que aquelas que representam os códigos verdadeiros e 

próprios, mas sempre como “conjunto de normas”. O discurso sobre os enun-

ciados sumulados, sobre a sua utilidade e sobre a sua credibilidade poderia 

ser bastante longo. 
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Desta forma, as enumeras decisões promovem uma ulterior degeneração na 

sistemática jurídica, isto se dá em decorrência das contradições existentes, quando 

observado as diversas jurisprudências produzidas pelos tribunais, a mudança conti-

nua no posicionamento ocasiona a formação de um ambiente de instabilidade jurídica. 

E neste ponto passamos a tratar da segunda parte deste capitulo, que consiste no 

instituto que confere uma certa uniformidade nas jurisprudências, podendo ser em 

alguns casos vinculante ou não.  

A súmula32 tem derivação do latim, consiste na significância epítote breve, faz 

relação ao sumário, de forma sucinta apresenta o conteúdo integral de algo determi-

nado.   

 Conforme pretende demonstrar, a respeito dos precedentes, que seus me-

canismos ao serem utilizados na edição e na aplicação da súmula vinculante, 

irão contribuir para proporcionar maior previsibilidade e certeza jurídica aos 

casos da realidade não só social, como também política e econômica, possi-

bilitando que o magistrado avalie melhor a aplicação da súmula – vinculante 

ou persuasiva – justificando os motivos da sua aplicação ou não; além de 

oferecer fundamentação para até mesmo colaborar em uma hipótese de 

                                            

32 Numa das poucas obras monográficas dedicadas ao tema em nosso país, LENIO LUIZ STRECK, 

classifica súmulas em quatro tipos: tautológicas, intra legem, extra legem e contra legem/inconstitucio-

nais. Tautológicas são aquelas que dizem exatamente o que diz a lei. Exemplo: Súmula n.266 do STF. 

Chamam-se intra legem as súmulas interpretativas, ou seja, aquelas que exprimem o resultado da 

interpretação da lei. Exemplo: Súmula n. 343 do STF. Súmulas extra legem são as que objetivam limitar 

as possibilidades de admissão dos recursos dirigidos aos tribunais superiores. Exemplo: Súmula n.7 

do STJ. Por fim, ainda de acordo com o ilustre membro do Ministério Público gaúcho, consideram-se 

contra legem/inconstitucionais as súmulas que “extrapolam os limites do ordenamento jurídico, consti-

tuindo autênticas criações legislativas”. Exemplo: Súmula n.2 do STJ. Sob outro ponto de vista, as 

súmulas podem ser classificadas em persuasivas ou vinculantes. Persuasivas são as súmulas que não 

têm força obrigatória, nem para o tribunal que as emite, nem para os juízes e cortes inferiores; podem 

exercer (e frequentemente exercem) grande influência no espírito de todos os operadores do Direito, 

mas a sua inobservância não é algo que afronte o ordenamento jurídico. São vinculantes as súmulas 

adotadas de força obrigatória, se não para o órgão jurisdicional que as emitiu (ao qual sempre restaria 

a possibilidade de alterálas por maioria simples ou qualificada),ao menos para os juízos monocráticos 

e colegiados que lhe são inferiores. Possível falar-se ainda em súmula obstativa, ou impeditiva de re-

curso, assim entendida aquela que, se acaso observada por um juiz ou tribunal, obsta à interpretação 

de recurso para o juízo ad quem.( MUSCARI, 1999, p.39 e 40). 
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eventual revogação ou extinção de determinado enunciado do ordenamento 

jurídico vigente. (DALLEFI, 2016). 

 

Em resumo, preceitua-se, que, a força vinculativa provem da conjugação da 

eficácia geral do comando decisório produzido no processo objetivo com a imputação 

de uma eficácia anexa com certa carga mandamental, que impõe a outros órgãos do 

direito o dever de seguir aquela solução. Força vinculante é, pois, um mecanismo 

jurídico positivo autônomo sui generis. 

Depreende-se, mediante as diferenciações apresentadas, que há suma rele-

vância na compreensão do papel exercido pelo precedente, a jurisprudência e a sú-

mula. Visto que os três elementos, são distintos, porém constituem uma logica jurídica. 

Esta discussão gera um enriquecimento ao ordenamento jurídico, visto que a aplica-

ção acertada de cada um destes, resulta na utilidade fim dos mesmos.  

Resta tratar em síntese do problema hermenêutico na interpretação do que dis-

põem o art. 92733 do Código de Processo Civil, ao mencionar os dois institutos pre-

sentes na legislação atualizada no ano de 2016, o Incidente de Assunção de Compe-

tência e o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Iremos referir-se aos 

dois no decorrer do texto da seguinte forma: o primeiro, (IAC); e o segundo, (IRDR).  

O erro que não se quer incorrer aqui, é quanto aos provimentos constantes no 

código que tem caráter vinculante, não há abertura para um entendimento equivocado 

quanto a súmula, o acordão que julga o IRDR, equipara-se ao que tratamos anterior-

mente, genuíno precedente da common law. Com este desiderato, por este motivo 

nos foi necessário traçar este caminho até aqui, compreendendo no que consiste o 

precedente, a súmula e seu poder de vinculação, e o estabelecimento do paradigma.  

O incidente processual supramencionado, mais especificamente o IAC, trata-

se de um incidente processual que o órgão do poder judiciário (Tribunal), submete o 

julgamento de determinado recurso, proveniente de um processo originário de um 

                                            

33 Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I – as decisões do Supremo Tribunal Federal em 

controle concentrado de constitucionalidade; II – os enunciados de súmula vinculante; III – os acórdãos 

em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento 

de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV – os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V – 

a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. (…)”. 
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órgão colegiado, ou seja significa dizer que provem de um Tribunal de Instancia su-

perior, porém, necessário é haver relevante questão de direito discutida, de repercus-

são social34, porém sem repetição de múltiplos processos.  

 

O IAC constitui técnica de julgamento destinada a evitar decisões conflitantes 

sobre a mesma questão de direito. Isso porque o §3º, do art. 947, do CPC/15 

preceitua que o acórdão proferido no incidente vinculará todos os juízes e 

órgãos fracionários, salvo se houver revisão de tese. 

O §4º, do art. 947 também reforça tal entendimento, ao prever a aplicação do 

incidente “quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja 

conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou 

turmas do tribunal”. (PARZANESE. VIEIRA. CANILE. TORRES. 

FONSECA. MIADAIRA, 2016, p.55). 

 

Percebe-se claramente a propensão na formação de precedentes ou de juris-

prudência com caráter vinculante em decorrência da aplicação destes incidentes. A 

aplicação do IAC destina-se em certa medida na prevenção de julgamento de deci-

sões díspares, que conflitam ao tratar das mesmas questões de direito. A vinculação 

do incidente está disposta na redação legal do § 3º, do art. 927 do C.P.C, determi-

nando que mediante a prolação do acórdão no incidente, seja este vinculado para os 

órgãos fracionários e os magistrados, exceção aos casos de revisão da tese.  

                                            

34 Exemplos de processos com grande repercussão relatados pelo ministro Ayres Britto do Supremo 

Tribunal Federal: - Biossegurança (ADI 3510) – utilização de células-tronco na pesquisa cientifica de 

cura para doenças crônicas; - Nepotismo (ADC 12) – proibição na contratação de parentes para cargos 

em comissão no âmbito do Poder Judiciário, posteriormente estendida a todos os poderes e pessoas 

jurídicas de direito público (Súmula Vinculante 13); - Raposa Serra do Sol (PET 3388) – demarcação 

das terras indígenas na denominada Reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima com a saída dos 

produtores rurais do local;- Lei de Imprensa (ADPF 130) – Ainda em 2009 o Supremo declarou, por 

maioria de votos, que a Lei de Imprensa (Lei 5.250/67) é incompatível com o atual texto constitucional. 

- União homoafetiva (ADPF 132 e ADI 4277); - Humor nas eleições (ADI 4451); - Marcha da maconha 

(ADI 4274) - – Pena alternativa para condenados por tráfico (HC 97256) – em setembro de 2010, ao 

seguir o voto do ministro Ayres Britto, a maioria do Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade de 

alguns dispositivos da Lei de Drogas (Lei 11.343/2006) que proibiam a conversão da pena privativa de 

liberdade em restritiva de direitos (também conhecida como pena alternativa) para condenados por 

tráfico. - Progressão de regime para militares (HC 104174) – Por unanimidade, a Segunda Turma se-

guiu o voto do ministro Ayres Britto para reconhecer o benefício. 
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O IRDR tem previsão legal no art. 976 do C.P.C/2015. Consiste em um inci-

dente processual por meio do pedido do magistrado, relator, ou as partes, que será 

julgado pelo órgão colegiado, visando também a uniformização da jurisprudência do 

Tribunal de Segunda Instancia. Porém neste caso, pressupõem a existência simultâ-

nea de efetiva repetição de processos envolvendo a mesma questão de direito, com 

a possibilidade de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, questão que foi debatida 

em capítulos anteriores.  

O fulcro deste incidente, consiste na formulação de um tratamento isonômico 

aos processos que versam sobre a mesma teoria jurídica. Neste sentido, o Dutrinador 

Cássio Scarpinella Bueno, posiciona-se:  

 

O dispositivo evidencia que o objetivo do novel instituto é o de obter decisões 

iguais para casos (predominantemente) iguais. Não é por acaso, aliás, que o 

incidente é considerado, pelo inciso I do art. 928, como hipótese de “julga-

mento de casos repetitivos”. O incidente, destarte, é vocacionado a desem-

penhar, na tutela daqueles princípios, da isonomia e da segurança jurídica, 

papel próximo (e complementar) ao dos recursos extraordinários e especiais 

repetitivos (art. 928, II). Não é por acaso, também, o destaque que a ele dá o 

inciso III do art. 927, que dispensa a menção aos diversos casos em que, 

naquele contexto, o incidente é referido ao longo de todo o CPC de 2015. 

 

Nos casos em que determinadas sentenças sejam reanalisadas pelo Tribunal 

por meio do reexame necessário, aplica-se o IRDR, contudo faz-se necessário o aten-

dimento à alguns preceitos: possibilidade de ofensa à isonomia e à segurança jurídica 

e a repetição de processo que contenha controvérsia acerca da mesma matéria.  

Conclui-se, que para o Incidente de Assunção de Competência, bem como, o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, necessitam do exame dos regimen-

tos internos de cada tribunal para sua efetiva aplicação. Outro ponto que deve-se es-

clarecer é, a distinção dos dois institutos com o instituto do precedente judicial. O IAC 

e o IRDR, possui uma natureza vinculante desde sua origem, ou seja, nascem vincu-

lantes, sua formação e aplicação tem distinção quanto ao precedente, visto que não 

tem relação de racionalidade e semelhança fática entre estes.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Inicialmente, no primeiro capítulo, tratou-se de explicar a formação histórica do 

instituto do precedente, sendo necessário entender a origem do direito inglês, com-

mon law, sendo necessário atentar-se as influências exercidas pela cultura normanda, 

em decorrência da invasão. Em um segundo momento, apresentou-se a doutrina do 

stare decisis, elemento que confere racionalidade ao precedente, este é o sistema que 

permite a construção racional da argumentação presente no caso passado que será 

aplicado no caso futuro. Posterior ao entendimento quando ao stare decisis, vimos a 

concepção real de precedente, e os seus elementos formadores, ratio decidendi, obter 

dictum, overruling e distinguishing. Considerando que o estudo para se chegar ao 

conceito de precedentes é muito vasto, não sendo possível esgotar todo o assunto no 

presente trabalho, partiu-se disposto por Thomas Bustamante, de que “o precedente 

é uma decisão de um Tribunal com a aptidão a ser reproduzida seguida pelos tribunais 

inferiores, entretanto, sua condição de precedente dependerá de ele ser efetivamente 

seguido na resolução de casos análogos-similares”, buscando ressaltar o referido ins-

tituto no que de melhor pode influenciar as súmulas vinculantes para o fim de propor-

cionar maior segurança jurídica. 

Importante também foi distinguir precedentes de jurisprudência, visto que aque-

les têm sua formação a partir de sua ratio decidendi, enquanto esta tem sua formação 

a partir de julgamentos advindos do judiciário, podendo ser um posicionamento favo-

rável ou não sobre determinado assunto. 

Outro fator de suma importância para colocar em destaque sobre o precedente 

foi seu desenvolvimento na Common Law, foi apontado o respeito do precedente pe-

las Cortes, no direito inglês, ressaltando-se que a garantia desse respeito ao caso 

julgado é a motivação das decisões pela qual se alcança a finalidade de influenciar os 

casos futuros, proporcionando maior confiança do jurisdicionado em depositar seu 

caso nas mãos do Judiciário para julgamento e consequentemente enaltecendo o prin-

cípio da segurança jurídica. 

Além das razões determinantes do precedente, a “ratio decidendi”, outros me-

canismos também foram verificados. A possibilidade da distinção do precedente com 

outro caso concreto, distinguish, inclusive para deixar de aplicá-lo com base em ra-

zões devidamente fundamentadas. A possibilidade de revogação do precedente 

quando não mais compatível com a evolução jurídica e social, por intermédio do over-

ruling, o mecanismo que garante o não engessamento do direito. Lembrando ainda, a 
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existência de obiter dictum, dito para morrer que corresponde aos argumentos do pre-

cedente, que apesar de não vincularem a decisão, têm influência sobre ela. 

A busca pela uniformização da jurisprudência e um ordenamento jurídico se-

guro têm sido objeto de grande estudo, tanto assim é verdade que o Novo Código de 

Processo Civil de 2015 demonstra essa realidade pelas inovações apresentadas. O 

princípio da segurança jurídica tem grande relação com o presente tema, haja vista 

que a edição e a aplicação das súmulas vinculantes no Brasil visam não somente 

solucionar questões de massa, mas também proporcionar maior segurança aos juris-

dicionados. 
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