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RESUMO 

Este trabalho tem início com um estudo sobre o surgimento dos Assentos da Casa da 

Suplicação no Direito Português e termina com uma análise da adoção das súmulas 

vinculantes no ordenamento brasileiro. Em Portugal, os assentos surgiram em virtude de 

uma forte preocupação com a segurança jurídica, pois a existência de muitas decisões 

díspares inquietava a sociedade lusitana àquela época. No Brasil, as súmulas surgiram 

como mecanismo de aceleração do processo de julgamento das causas nos Tribunais 

Superiores. Tanto as súmulas como os assentos possuíam sistemática semelhante, pois 

ambas as técnicas configuravam a condensação da ratio decidendi da jurisprudência 

uniforme de um Tribunal Superior, influindo direta e indiretamente na conduta dos 

jurisdicionados. Recentemente, dois fatos chamaram atenção: os assentos foram julgados 

inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional Português e, no Brasil, foram adotadas as 

súmulas vinculantes, enunciados de observação obrigatória pelo Poder Judiciário e pela 

Administração Pública. Após analisar com maior profundidade aspectos inerentes a cada 

um dos institutos, chega-se à conclusão de que o principal fator pelo qual os assentos foram 

extirpados do ordenamento lusitano não está presente no instituto das súmulas vinculantes, 

qual seja: os assentos não podiam ser extintos ou alterados, ao passo que existe previsão 

constitucional sobre a possibilidade de a Corte Suprema alterar as súmulas vinculantes. 
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ABSTRACT 

 

This paper begins with a study about the commencement of the “Assentos da Casa da 

Suplicação” in portuguese law and ends with an analysis upon the adoption of the 

“Súmulas Vinculantes” in Brazil. In Portugal, the “assentos” aroused by reason of  a strong 

concern with juridical security, because the existence of a large quantity of disparate 

decisions was disturbing the portuguese society by that time. In Brasil, the “súmulas” 

appeared like a mechanism to accelerate the judging process of the cases on Superior 

Courts. Both “súmulas” and “assentos” had a resembling systematics because they were 

technics that condensed the ratio decidendi of judgments from Superior Courts, influencing 

directly and indirectly upon the behavior of the citizens. Recently, two facts were 

highlighted: the “assentos” were declared unconstitutional by the portuguese Supreme 

Court and, in Brazil, they adopted the “súmulas vinculantes”, utterances from the Supreme 

Court that must be accomplished by the Judges and the public administration. After a more 

profund  analysis of inherent aspects about each of the institutes, there is the conclusion that 

the principal factor that justify the exclusion of the “assentos” from portuguese law is not 

present on the “súmulas vinculantes”. The reported factor consist in that the “assentos” 

could not be changed or extinguished. In Brazil, there is a explicit precept in the 

Constitution that affirm the possibility of the Supreme Court to change or extinguish the 

“súmulas vinculantes”. 

 

KEY-WORDS: COMPARATIVE LAW; HISTORY; ASSENTOS; PORTUGUESE 

LAW; SÚMULAS; SÚMULAS VINCULANTES; UNCONSTITUTIONALITY 

 

INTRODUÇÃO 

 
Este artigo tem por limite a análise do desenvolvimento histórico dos assentos no 

direito português e das súmulas no direito brasileiro: embora cada instituto tenha suas 

peculiaridades, ambos podem ser resumidos como enunciados prescritivos gerais e 

abstratos emitidos por Tribunais Superiores. 

O objetivo principal da pesquisa é examinar o julgamento da inconstitucionalidade 

dos assentos no ordenamento jurídico lusitano e identificar se a característica que lhes 
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rendeu tal pecha está presente nas chamadas súmulas vinculantes, recentemente 

introduzidas no Direito brasileiro. 

 

1. OS ASSENTOS E SUA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PORTUGUÊS. 

 

No século XVI, o Direito português passou por uma difícil etapa: tentava-se 

conciliar a aplicação do direito comum1 com as prescrições contidas nas leis nacionais. 

Como noticia MÔNICA SIFUENTES, naquela época, a legislação editada pelo Rei possuía 

caráter pontual, objetivando esclarecer ou contrariar as regras do direito justinianeu, 

principalmente no âmbito do direito privado – em outras palavras, o direito comum era a 

regra, ao passo que a legislação nacional constituía as exceções.2

Obviamente, tal situação criou um ambiente jurisprudencial muito instável, pelo 

que, com o escopo de dar cabo à insegurança jurídica que assolava o Reino, criaram-se os 

“assentos” da Casa da Suplicação, que consistiam em deliberações daquele órgão sobre 

questões problemáticas do ordenamento português. 

Os assentos da Casa da Suplicação, órgão que funcionava como Corte Superior de 

Portugal, eram escritas no chamado Livro da Relação e possuíam caráter fortemente 

vinculador, pois os juízes ou desembargadores que decidissem em desconformidade com 

aqueles preceitos poderiam ser suspensos, como estava expressamente previsto nas 

Ordenações Manuelinas3: 

 
O QUINTO LIVRO DAS ORDENAÇÕES 

                                                 
1 “A doutrina jurídica dos séculos XV, XVI e XVII tem recebido designações muito variadas – «bartolismo», 
«escolástica jurídica», «mos italicus» etc.; mas a sua designação mais correcta é a de «direito comum» por se 
revelar menos unilateral do que qualquer das anteriores e por nos dar, desde logo, esta idéia: a de que ela 
apresenta como característica primeira a unidade – (i) quer enquanto unifica as várias fontes do direito 
(direito justinianeu [...], direito canónico [...] e direitos locais; (ii) quer enquanto constitui um objecto único 
(ou comum) de todo o discurso jurídico europeu; (iii) quer ainda enquanto «trata» este objecto segundo 
métodos e estilos de raciocinar comuns; (iv) forjados num ensino universitário do direito que era idêntico por 
toda a Europa; e (v) vulgarizados por uma literatura escrita numa língua então universal – o latim”. 
HESPANHA, António Manuel. Cultura jurídica européia: síntese de um milênio. 3. ed. Portugal: Fórum da 
História, 2003. p. 89. 
2 SIFUENTES, Mônica. Súmula vinculante: um estudo sobre o poder normativo dos tribunais. São Paulo: 
Saraiva, 2005. p. 188. 
3 Quem traz essa informação é ROBERTO ROSAS. ‘Jurisprudência. Uniformização. Súmula’. In: Direito 
processual (inovações e perspectivas): estudos em homenagem ao Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira. 
São Paulo: Saraiva, 2003. p. 388. 
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[...] 
 
TITULO LVIII 
 
Dos Deſembarguadores, e Julgadores, que nom guardam as Ordenações, ou as 
interpretam. E que tomam conhecimento dos feitos que nom lhe pertencem. 
 
[...] 
 
I E ASSI Auemos por bem, que quando os Deſembarguadores, que forem no 
depaſcho d’alguũ feito, todos ou alguũ delles teuerem alguũa duuida em alguũa 
Noſſa Ordenaçam do entendimento della, vam com a dita duuida ao Regedor; o 
qual na Meſa grande com os Deſembarguadores que lhe bem parecer a 
determinará, e ſegundo o que hi for determinado ſe poerá a ſentença. E ſe na dita 
Meſa foram iſſo meſmo em duuida, que ao Regedor pareça que he bem de No-lo 
fazer ſaber, pera a Nós loguo determinarmos, No-lo fará ſaber, pêra Nós niſſo 
Prouermos. E os que em outra maneira interpretarem Noſſas Ordenações, ou derem 
ſentenças em alguũ feito, tendo alguũ delles duuida no entendimento da dita 
Ordenaçam, ſem hirem ao Regedor como dito he, ſeram ſuſpenſos atee noſſa Merce. 
E a determinaçam que ſobre o entendimento da dita Ordenaçam ſe tomar, mandará 
o Regedor eſcrever no liurinho pera deſpois nom viir em duuida.4

 

Tal sistemática também perdurou durante a vigência das Ordenações Filipinas, foi 

confirmada pela Lei de 18 de Agosto de 1769, denominada Lei da Boa Razão, sendo, então, 

extinta em 1822, por deliberação tomada pelos próprios membros da Mesa Grande da 

Relação, órgão da Casa da Suplicação que efetivamente proferia os assentos.5

Essas disposições sobre os assentos também vigoraram no Brasil, tanto durante o 

período da colonização, como após a proclamação da independência, como leciona 

RODOLFO DE CAMARGO MANCUSO: 

 
Visto que o Brasil Colônia estava integrado ao Reino Unido de Portugal e 
Algarves, compreende-se que, mesmo proclamada nossa independência política 
(1822), aqui continuassem a projetar efeitos as Ordenações Filipinas e, juntamente 
com elas, os Assentos da Casa da Suplicação, conforme aliás o autorizava um 
Decreto de 20.10.1823; e isso sem embargo de que a sobrevinda Constituição do 
Império (1824) não fizesse referência expressa às ordenações, nem aos Assentos da 
Casa da Suplicação. Estes últimos viriam a ser recepcionados formalmente no 
direito pátrio pelo Decreto Legislativo 2.684, de 30.10.1875, o qual, sobre dar força 
de lei, no Brasil, àqueles Assentos da Casa da Suplicação (art. 1°), autorizava o 
Superior Tribunal de Justiça a levá-los na devida conta, ‘para inteligência das leis 
civis, comerciais e criminais, quando na execução delas ocorrerem dúvidas 
manifestadas por julgamentos divergentes havidos no mesmo Tribunal, Relações e 
Juízos de primeira instância nas causas que cabem na sua alçada’. Tais assentos, 

                                                 
4 Cf. http://www.uc.pt/ihti/proj/manuelinas/l5p195.htm, acessado em 1.9.2007. 
5 SIFUENTES; 2005, p. 189-191. 
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assim incorporados ao direito pátrio, se tinham por ‘obrigatórios provisoriamente, 
até que derrogados pelo Poder Legislativo’.6-7

 

Nesse ponto da história brasileira, os assentos deixaram de fazer parte do 

ordenamento jurídico para nunca mais retornarem. Não obstante, a história de Portugal 

seguiu outro rumo: no ano de 1832, a Casa da Suplicação foi substituída pelo Supremo 

Tribunal de Justiça e, após novos problemas com a segurança jurídica em virtude do 

heterogêneo entendimento jurisprudencial daquela Corte Suprema, na primeira metade do 

século XX, sistemática similar à dos assentos foi estabelecida.8

Em 1926, a Ditadura Militar confiou a JOSÉ ALBERTO DOS REIS a tarefa de 

reestruturar o Direito Processual Civil Português, o que culminou com a edição do Decreto 

n° 12.523/1926, que previa em seu art. 66 um sistema de recurso inominado cuja hipótese 

de cabimento era a existência de soluções contraditórias sobre a mesma questão de direito 

por parte do Supremo – a competência para o julgamento desse recurso era do Tribunal 

Pleno e a ratio decidendi9 ali pacificada possuía força obrigatória em face do próprio 

Supremo e dos órgãos jurisdicionais inferiores.10

A fim de conciliar dois grandes perigos, quais sejam, o da imobilização e o da 

instabilidade da jurisprudência, ALBERTO DOS REIS teve o esmero de destacar em seu 

trabalho que aquelas decisões, denominadas “acórdãos proferidos em tribunal pleno” – não 

mais “assentos” – eram plenamente reversíveis. 

É importante destacar que apesar da nomenclatura não estar prevista na nova 

legislação, o Supremo Tribunal de Justiça passou a nomear aqueles “acórdãos proferidos 

em tribunal pleno” como “assentos”, tendo sido o primeiro deles publicado em 1927. Tal 

denominação não ficou imune às críticas em virtude da diferente sistemática atribuída aos 

                                                 
6 Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 2. ed. São Paulo: RT, 2001. p. 212. 
7 No mesmo sentido: SIFUENTES; 2005, p. 227-228. 
8 Acórdão n° 810/93, Tribunal Constitucional de Portugal, REL. CONS. MONTEIRO DINIZ. 
9 “A ratio decidendi, como já observado, constitui a essência da tese jurídica suficiente para decidir o caso 
concreto (rule of law). É essa regra de direito (e, jamais, de fato) que vincula os julgamentos futuros inter 
alia. Sob o aspecto analítico, três são os elementos a integram: a) a indicação dos fatos relevantes (statement 
of material facts); b) o raciocínio lógico-jurídico da decisão (legal reasoning); e c) o juízo decisório 
(judgement). [...]. A submissão ao precedente, comumente referida pela expressão stare decisis, indica o 
dever jurídico de conformar-se às rationes dos precedentes (stare rationibus decidendi)”. CRUZ E TUCCI, 
José Rogério. Precedente judicial como fonte do direito. São Paulo: RT, 2004. p. 175. 
10 Acórdão n° 810/93, Tribunal Constitucional de Portugal, REL. CONS. MONTEIRO DINIZ. 
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antigos assentos da Casa da Suplicação e a, então nova, sistemática de uniformização 

jurisprudencial: 

 
Certas veleidades legislativas de pequena parte da nossa jurisprudência influiram, 
sem dúvida nenhuma, no espírito do ilustre Conselheiro do Supremo Tribunal de 
Justiça, que propôs se desse a denominação de assentos aos acórdãos proferidos 
pelo tribunal pleno nos termos do novo texto do art. 1176 do Código de Processo 
Civil. Foi a designação, condescendente ou distraidamente, aceita pelos seus 
ilustres colegas, e assim tem vingado um pseudo-sistema, que ou desnatura 
completamente o alcance dos antigos assentos da Casa da Suplicação, ou pelo 
contrário, desvirtua de todo o significado dos acórdãos do tribunal pleno. Os velhos 
assentos eram interpretação autêntica, legislativa, e tinham, como tais, força de lei. 
Lavravam-se para o caso, depois, ‘não vir em dúvida’ (Ord. Fil., I, Tit. 3, § 5º; Ord. 
Man., I. V., Tit. 58, § 1º). Não julgavam ‘o direito das partes no particular de cada 
uma delas, mas, sim, a inteligência geral e perpétua de Lei em comum benefício’ 
(Lei de 18 de Agosto de 1769, § 2º). ‘Constituiam leis inalteráveis para sempre se 
observarem como tais debaixo das penas ... estabelecidas, (citada lei, § 4º). Seriam 
observados como leis (§5º). Os acórdãos do tribunal pleno, nos termos do citado 
art. 1176, não têm força de lei, não são de modo nenhum interpretação autêntica ou 
legislativa. A diferença entre estes acórdãos e os velhos assentos, é portanto, 
capital; confundi-los é desconhecer de todo em todo o papel da Casa da 
Suplicação.11

 

É certo que, apesar das críticas, o Supremo Tribunal de Justiça continuou a proferir 

assentos e essa sistemática, acrescida de algumas reformas, transitou quase integralmente 

para o Código de Processo Civil Português de 1939, que, cedendo ao costume 

jurisprudencial, passou novamente a adotar a terminologia “assentos”. 

Por sua vez, o Código de Processo Civil de 1961, vigente em Portugal até hoje, 

relativamente ao recurso para o Tribunal Pleno e à uniformização da jurisprudência, 

manteve o sistema instituído pelo Código de Processo Civil de 1939, todavia, com uma 

brusca mudança: a faculdade concedida ao Supremo Tribunal de Justiça de alterar as 

prescrições fixadas em seus assentos foi eliminada. 

Deve-se destacar ainda que, em 1966, em razão da promulgação do Código Civil, os 

enunciados contidos nos assentos passaram a ter expressamente força obrigatória e geral: 

“Art. 2°. Nos casos declarados na lei, podem os tribunais fixar por meio de assentos, 

doutrina com força obrigatória e geral”. 

                                                 
11 FERNANDO MARTINS DE CARVALHO, citado no Acórdão n° 810/93, Tribunal Constitucional de Portugal, 
Rel. Cons. Monteiro Diniz. 
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Ocorre que em 1993, conforme se percebe na leitura do Acórdão n° 810/93 do 

Tribunal Constitucional, esse dispositivo foi tido por inconstitucional em face do art. 115°, 

n°s 1 e 5, da Constituição Federal, que dispunha o seguinte: 

 
Art. 115°. 1. São actos legislativos as leis, os decretos-leis e os decretos legislativos 
regionais. [...] 5. Nenhuma lei pode criar outras categorias de actos legislativos ou 
conferir a actos de outra natureza o poder de, com eficácia externa, interpretar, 
integrar, modificar, suspender ou revogar qualquer dos seus preceitos.12

 

Como ratio decidendi daquele julgamento a Corte Suprema trouxe à tona o 

fundamento de que apenas o caráter imutável dos assentos e sua eficácia jurídica universal 

conflitavam com o artigo 115°, n°s 1 e 2, da Constituição, sendo possível (e útil) 

manutenção dos assentos, desde que eles fossem admitidos dentro da sistemática do Código 

de Processo Civil de 1939, como se percebe no excerto do voto do CONSELHEIRO 

MONTEIRO DINIZ, transcrito abaixo: 

 
[...] o Código de Processo Civil de 1961 suprimiu a possibilidade de modificação 
dos assentos, constante do artigo 769º do Código de 1939, possibilidade essa já 
contemplada no artigo 66º do Decreto nº 12.353 que, por seu turno, recebera 
inspiração no Decreto nº 4620. A consagração de um tal sistema, rígido e imutável, 
para além de anquilosar e impedir a evolução da jurisprudência, necessariamente 
ditada pelo devir do direito e da sua adequada realização histórico-concreta, 
contraria manifestamente o sentido mais autêntico da função jurisprudencial. Ora, 
tanto a eficácia jurídica universal atribuída à doutrina dos assentos, como o seu 
carácter de imutabilidade, não só se apresentam como atributos anómalos 
relativamente à forma inicial da sua instituição em 1939, mas também se 
configuram como formas de caracterização inadequada de um instituto que visa a 
unidade do direito e a segurança da ordem jurídica. E parece poder afirmar-se que, 
desprovida desta caracterização, isto é, sem força vinculativa geral e sujeita, em 
princípio, à contradita das partes e à modificação pelo próprio tribunal dela 
emitente, aquela doutrina perderá a natureza de acto normativo de interpretação e 
integração autêntica da lei. Desde que a doutrina estabelecida no assento apenas 
obrigue os juízes e os tribunais dependentes e hierarquicamente subordinados 
àquele que o tenha emitido, e não já os tribunais das outras ordens nem a 
comunidade em geral, deixa de dispôr de força obrigatória geral o que representa, 
no entendimento de Marcello Caetano, a perda automática do valor que é próprio 
dos actos legislativos (cfr. ob. loc. cit.). Com efeito, desde que o Supremo Tribunal 
de Justiça, na sequência de recurso interposto pelas partes, disponha de 
competência para proceder à revisibilidade dos assentos - e não cabe a este 
Tribunal pronunciar-se sobre os pressupostos e a amplitude do esquema processual 
a seguir em ordem à concretização desse objectivo - a eficácia interna dos assentos, 
restringindo-se ao plano específico dos tribunais integrados na ordem dos tribunais 
judiciais de que o Supremo Tribunal de Justiça é o órgão superior da respectiva 
hierarquia, perderá o carácter normativo para se situar no plano da mera eficácia 

                                                 
12 O acórdão em questão foi responsável pelo controle de constitucionalidade concreto do art. 2° do Código de 
Civil, tendo efeitos inter partes apenas. 
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jurisdicional e revestir a natureza de simples "jurisprudência qualificada". E assim 
sendo, a norma do artigo 2º do Código Civil, entendida como significando que os 
tribunais podem fixar, por meio de assentos "doutrina obrigatória para os tribunais 
integrados na ordem do tribunal emitente, susceptível de por este vir a ser alterada", 
deixará de conflituar com a norma do artigo 115º, nº 5 da Constituição.13

 

Com o intuito de se reformar Código de Processo Civil, introduzir alterações ao 

Código Civil e à Lei Orgânica dos Tribunais Judiciais, o Decreto-Lei nº 329-A/95, que 

entrou em vigor em 15.9.1996, dispunha que, a partir de sua vigência, o artigo 2º do Código 

Civil – que tratava expressamente da força geral e obrigatória dos assentos – seria 

revogada, pondo-se um ponto final ao instituto no direito português. 

Não obstante, em 28.5.1996, aproximadamente quatro meses antes da vigência da 

mencionada lei, o art. 2° do Código Civil foi declarado parcialmente inconstitucional pelo 

Acórdão n° 743/96 do Tribunal Constitucional.14

Tal julgamento teve por base os mesmos fundamentos do Acórdão n° 810/93, 

valendo ser destacado o entendimento de que a própria força persuasiva dos julgados do 

Supremo Tribunal de Justiça seria suficiente para garantir a unidade da jurisprudência em 

Portugal: 

 
[...] aditando-se ao Código de Processo Civil os artigos 732º-A e 732º-B, nos quais 
se instituiu um sistema de julgamento ampliado de revista, ponderando-se que a 
usual autoridade e força persuasiva da decisão do Supremo Tribunal de Justiça, 
obtida no julgamento ampliado de revista – e equivalente, na prática, à conferida 
aos actuais acórdãos das secções reunidas –, será perfeitamente suficiente para 
assegurar, em termos satisfatórios, a desejável unidade da jurisprudência, sem 
produzir o enquistamento ou cristalização das posições tomadas pelo Supremo.15

 

Pelos fatos narrados acima, é possível perceber claramente que os legisladores e 

jurisprudentes lusitanos sempre tiveram uma forte preocupação em relação à segurança 

jurídica, sendo os assentos um reflexo de tal ansiedade. 

É importante destacar que o motivo fundamental para o julgamento da 

inconstitucionalidade (parcial) dos assentos foi a característica de imutabilidade, trazida 

pela sistemática do Código de Processo Civil de 1961, sendo que o próprio Supremo 

                                                 
13 Cf. Acórdão 810/93, Tribunal Constitucional, REL. CONS. MONTEIRO DINIZ. 
14 “Nestes termos, decide-se declarar a inconstitucionalidade com força obrigatória geral, da norma do artigo 
2º do Código Civil, na parte em que atribui aos tribunais competência para fixar doutrina com força 
obrigatória geral, por violação do disposto no artigo 115º, nº 5, da Constituição”. 
15 Cf. Acórdão 743/96, Tribunal Constitucional, REL. CONS. MONTEIRO DINIZ. 
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Tribunal de Justiça destacou naquele julgamento a utilidade da sistemática criada pelo 

Código de Processo Civil de 1939. 

Resta, portanto, analisar o processo histórico em que se desenvolveram as súmulas 

no direito brasileiro, para que seja possível identificar eventuais diferenças e semelhanças 

entre esse instituto e os assentos no Direito português. 

 

2. O DESENVOLVIMENTO DO PODER SUMULAR E AS CHAMADAS 

“SÚMULAS VINCULANTES” NO DIREITO BRASILEIRO. 

 

No Brasil, sistemática semelhante – mas não equivalente – à dos assentos do Direito 

lusitano foi adotada. Isso ocorreu com a criação das “súmulas vinculantes”, ato que refletiu 

um processo histórico de constante ampliação do uso dos enunciados sumulares no Direito 

brasileiro, bem como foi o resultado de uma campanha política que empunhava a bandeira 

da “reforma do Poder Judiciário”. 

As súmulas surgiram no ordenamento jurídico brasileiro no ano de 1963, como 

tentativa de solução para o excesso de demandas repetitivas que atulhavam os escaninhos 

do Supremo Tribunal Federal.16 Como o poder de criação de súmulas foi introduzido por 

emenda ao Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sua utilização ficou restrita 

àquele órgão jurisdicional, que obteve grande êxito no que diz respeito à velocidade no 

julgamento dos processos. 

O sucesso na utilização das súmulas foi tão grande que, em 1973, com a publicação 

do atual Código de Processo Civil, foi criado o incidente de uniformização jurisprudencial, 

onde se autorizou qualquer Tribunal do País a criar súmulas de sua jurisprudência: 
 

Art. 479. O julgamento, tomado pelo voto da maioria absoluta dos membros que 
integram o tribunal, será objeto de súmula e constituirá precedente na 
uniformização da jurisprudência. 
Parágrafo único.  Os regimentos internos disporão sobre a publicação no órgão 
oficial das súmulas de jurisprudência predominante. 

 

                                                 
16 “Sufocado pelo acúmulo de processos pendentes de julgamento, a imensa maioria versando sobre questões 
idênticas, o Supremo Tribunal Federal, após alteração em seu regimento (sessão de 30.08.1963) e enorme 
trabalho da Comissão de Jurisprudência composta pelos Ministros Gonçalvez de Oliveira, Pedro Chaves e 
Victor Nunes Leal, este último seu relator e grande mentor, em sessão de 13.12.1963, decidiu publicar 
oficialmente, pela primeira vez, a Súmula da sua Jurisprudência, para vigorar a partir de 01.03.1964”. 
SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do precedente judicial à súmula vinculante. Curitiba: Juruá, 2006. p. 253. 
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A ampliação do uso das súmulas gerou fortes críticas por parte de alguns juristas, 

como as de ALFREDO AUGUSTO BECKER, no sentido de que elas mecanizavam o processo 

de julgamento, contaminando o bom desenvolvimento das relações entre o Estado-juiz e 

seus jurisdicionados: 
 

[...] a Súmula do Supremo Tribunal Federal substituiu as fundamentações 
doutrinárias. Substituiu até mesmo a citação dos textos legais aplicáveis ao caso. 
Por sua vez, o próprio texto da Súmula é substituído por um Signo: a cifra 
aritmética. Para que sejam conhecidos e obedecidos os efeitos jurídicos 
numerosíssimos e particularíssimos da legislação que impõe a disciplina jurídica à 
conduta dos indivíduos que integram um Estado, é indispensável que a regra 
jurídica continue a ter a formulação em texto escrito, isto é, a sua estrutura deverá 
ser enunciada por linguagem que formule uma específica estrutura lógica e não por 
linguagem que enuncie simples afirmações dogmáticas e, muito menos, por 
imagens ou signos ou números. [...]. Ora, quando para a apreensão (ou transmissão) 
das idéias se elimina a fase intermediária da reflexão pelo raciocínio e se utiliza o 
mecanismo psíquico da ligação direta: sensação-ação, o indivíduo humano [...] 
perde a oportunidade de aperfeiçoar o instrumental jurídico e substituir o que se 
tornou obsoleto (ou prejudicial). Perde a humanidade. Coisifica-se.17-18

 

Apesar das duras críticas, a tendência de ampliação do uso dos verbetes sumulares 

manteve-se forte, sendo importante frisar que o ordenamento pátrio passou a incorporar 

uma série de “facilidades” no que diz respeito aos julgamentos cuja fundamentação fosse 

baseada em súmula. 

Foram exemplos dessa tendência: i) no âmbito dos Tribunais Superiores, a criação 

da possibilidade de o relator negar seguimento a recurso que contrariasse súmula do 

respectivo Tribunal (art. 38 da Lei nº 8.038/1990); ii) a posterior generalização de tal 

sistemática para o âmbito de todos Tribunais, bem como a criação da possibilidade de o 

relator dar provimento ao recurso quando a decisão recorrida estiver em manifesto 

confronto com súmula ou com jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores19; e iii) a 

                                                 
17 Carnaval tributário. São Paulo: Saraiva, 1989. 74-76. 
18 Atualmente, podemos citar LÊNIO LUIZ STRECK como forte opositor das súmulas (principalmente das 
vinculantes): “Pretender reproduzir um sentido de um texto é seqüestrar a ação do tempo e da história. Trata-
se, pois, de uma cronofobia. E, como veremos, as súmulas são típicas manifestações de uma cronofobia do 
direito. [...] as súmulas vinculantes [...] nada mais são do que produto do ‘uso reificante da linguagem 
jurídica. No imaginário proporcionado pela insitucionalização das súmulas, os juristas criam (inventam) o 
‘mundo jurídico’, isto porque a crença nas palavras (portanto, nos verbetes sumulares) mantém a ilusão de 
que estas são parte integrante (imanência) das coisas a conhecer, ou, pelo menos, com isto pode-se ‘postular’ 
a ‘adequação’ dos conceitos ao real”. ‘Súmulas vinculantes: em busca de algumas projeções hermenêuticas’. 
Jurisdição e direitos fundamentais: anuário 2004/2005. Coord. Ingo Wolfgang Sarlet. Porto Alegre: Escola 
Superior da Magistratura: Livraria do Advogado, 2006. p. 112-119 passim. 
19 Tais alterações foram introduzidas co a publicação da Lei n° 9.756/1998, que alterou os dispositivos do 
próprio Código de Processo Civil: “Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente 
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dispensa de se fazer referência a outros precedentes no mesmo sentido, mediante a citação 

da súmula pelo número correspondente (art. 102, § 4°, do Regimento Interno do Supremo 

Tribunal Federal e art. 124 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça). 

Não obstante o sucesso prático obtido mediante a aplicação das súmulas, tanto no 

sentido de otimizar o processo de apreciação dos recursos, como no sentido de condensar a 

ratio decidendi dos julgamentos reiterados, grande volume de processos continuou a 

abarrotar os Tribunais20, pelo que, parte da comunidade jurídica deu início a novas 

discussões em prol da celeridade processual, desta vez, levantando a bandeira da chamada 

“súmula vinculante”. 

Dentre os defensores da adoção das “súmulas vinculantes” se encontravam nomes 

como o de ROBERTO ROSAS, quem buscava argumentos, além da necessidade de rapidez no 

julgamento dos recursos, nos princípios da segurança jurídica e da igualdade de todos 

perante o ordenamento jurídico: 
 

O homem do povo não concebe duas decisões antagônicas resolvendo a mesma 
tese, o mesmo princípio, o mesmo fato. Por isso, José Alberto dos Reis dissera: que 
adianta a lei ser igual para todos se for aplicada de modo diferente a casos 
análogos? Antes a jurisprudência errada, mas uniforme, do que a jurisprudência 
incerta. Diante de jurisprudência uniforme cada um sabe com o que pode contar; 
perante a jurisprudência incerta, ninguém está seguro do seu direito.21-22

 

                                                                                                                                                     
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do 
respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. § 1°-A Se a decisão recorrida 
estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, 
ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso”. 
20 Uma das causas da existência de demandas repetitivas é muito bem identificada por CÂNDIDO RANGEL 
DINAMARCO: “Não são sequer necessárias muitas estatísticas para confirmar que o maior alimentador dos 
acervos judiciários de casos pendentes é o próprio Estado (Estado, em seus diversos níveis federativos). O 
Supremo Tribunal Federal não se cansa de pronunciar a inconstitucionalidade de uma série de exações fiscais 
da União, mas ela persevera em continuar a exigir, a demandar, a resistir, a recorrer até a última instância. 
Comportamento análogo tem a Fazenda do Estado de São Paulo, seja em temas tributários decididos e 
assentados, seja no tocante a pretensão de seus servidores. Assim também procede a Previdência Social. E os 
tribunais são chamados a repetir-se em julgados e mais julgados, mesmo muito tempo depois de estar 
pacificada ou mesmo uniformizada sua jurisprudência”. “Decisões vinculantes”. In: Revista de Processo n° 
100, ano 25, outubro/dezembro, 2003, p. 168-169. 
21 ROSAS; 2003, p. 387. 
22 CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, também defensor das súmulas vinculantes, noticiou que o Ministro 
Sepúlveda Pertence possuiu papel de extrema importância nesse processo: “Quando o Min. José Paulo 
Sepúlveda Pertence, então na Presidência do Supremo Tribunal Federal, ergueu a bandeira das decisões 
vinculantes dos tribunais superiores da União, não faltaram, todavia, vozes divergentes a sustentar a 
inconveniência da proposta, seja em face do princípio político da separação dos Poderes do Estado, seja do 
postulado da independência dos juízes ou da efetividade do contraditório. Mas a angustiosa realidade do 
Poder Judiciário brasileiro, sobrecarregado e moroso, exige solução liberta de preconceitos políticos ou 
jurídicos radicalizadores dessas conquistas liberais”. DINAMARCO; 2003, p. 166-167. 

3078



Com o apoio de uma forte campanha política voltada à “reforma do Poder 

Judiciário”, tais discussões culminaram com a edição da Emenda Constitucional n° 45/2004 

e da Lei n° 11.417/2006, que institucionalizaram por fim as “súmulas vinculantes”.23

Em resumo, tais reformas autorizaram o Supremo Tribunal Federal a criar súmulas 

com efeitos vinculadores cujo conteúdo deve representar a ratio decidendi de seus 

reiterados julgados sobre matérias de cariz constitucional – a edição de tais súmulas pode 

dar-se ex officio o ou a requerimento dos legitimados a propor ação direta de 

inconstitucionalidade.24

O texto constitucional atribuiu competência expressa à Corte Suprema para criar 

enunciados prescritivos, cujo descumprimento ou cumprimento indevido, por parte do 

Poder Judiciário ou da Administração Pública, pode ser atacado mediante uma ação 

específica chamada reclamação – sendo provida a reclamação, o Supremo Tribunal Federal 

deverá determinar que se profira nova decisão, “com ou sem a aplicação da súmula 

conforme o caso”. 

Eis, portanto, uma breve notícia histórica acerca das súmulas no ordenamento 

jurídico brasileiro, sendo importante destacar que uma das principais motivações para sua 

criação e a difusão de seu uso foi a preocupação com celeridade no julgamento dos 

processos mediante sua aplicação. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

                                                 
23 Vale destacar que tal movimentação politico-legislativa não esteve imune a críticas, como a formulada por 
TÁREK MOYSÉS MOUSSALLEM: “Não bastasse, o açodamento com que se tentou livrar o Poder Judiciário da 
‘multiplicação de processos sobre questão idêntica’, acabou-se por criar a ilusão de que a súmula vinculadora 
resolveria a crise no Poder Judiciário. Aqui, novamente, o imediatismo foi a tônica das alterações legislativas. 
Buscou-se solucionar a ‘crise’ do Poder Judiciário, com a feitura de uma Emenda Constitucional cujo objetivo 
principal seria a vedação da multiplicação de processos idênticos. Porém, basta simples leitura dos 
enunciados-enunciados da Emenda Constitucional para se verificar, ironicamente, a multiplicação de processo 
diretamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal [...]”. In: “Função das súmulas e critérios para aferir sua 
validade, vigência e aplicabilidade”. Interpretação e Estado de Direito. Coord. Eurico Marcos Diniz de Santi. 
São Paulo: Noeses, 2006. p. 853. 
24 “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois 
terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir 
de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário 
e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua 
revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei”. 
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Como se percebe, a segunda fase dos assentos no direito português se assemelha à 

sistemática introduzida pela adoção das súmulas vinculantes no ordenamento jurídico 

brasileiro, pois ambas representam(avam) a condensação da ratio decidendi da 

jurisprudência uniforme de um Tribunal Superior.25-26

Trata-se obviamente de sistemática distinta da regra do stare decisis et non quieta 

movere27, adotada pelos sistemas do common law: nesse sistema o precedente judicial é, de 

per si, apto a criar normas gerais e abstratas, ao passo que, nos sistemas do civil law, a 

generalidade e abstração apenas é atingida mediante a reiteração da mesma ratio decidendi 

no julgamento dos Tribunais Superiores e a edição de um documento normativo que 

identifique a ocorrência desse fenômeno.28

                                                 
25 “O Tribunal Constitucional, sem nunca haver considerado expressamente o tema da validade constitucional 
do instituto em apreço, e embora com o único fito de avaliar da sua adequação ao conceito de norma, como 
pressuposto de sujeição a um juízo de constitucionalidade, teve ensejo de definir que ‘a fixação de doutrina 
com força obrigatória geral operada através dos assentos, traduz a existência de uma norma jurídica com 
eficácia erga omnes, em termos de, quanto a ela, ser possível o accionamento do processo de fiscalização 
abstracta sucessiva de constitucionalidade" (cfr. Acórdãos nºs 8/87 e 359/91, Diário da República, I série, de, 
respectivamente, 9 de Fevereiro de 1987 e 15 de Outubro de 1991)”. Acórdão n° 810/93, Tribunal 
Constitucional, REL. CONS. MONTEIRO DINIZ. 
26 No direito brasileiro, ANDRÉ RAMOS TAVARES identifica no instituto da “súmula vinculante” as mesmas 
características: “Compreende-se, no presente estudo, que a súmula vinculante seja – ou pretenda ser – uma 
espécie de ponte entre decisões (especialmente de controle de constitucionalidade ou interpretativas) 
proferidas numa dimensão concreta e uma decisão (sumulada) proferida com caráter geral (abstrato). Cf. 
Nova lei da súmula vinculante: estudos e comentários à Lei 11.417, de 19.12.2006. São Paulo: Método, 2007. 
p. 13. 
27 “A moderna teoria do stare decisis (da expressão latina: stare decisis et non quieta movere = mantenha-se a 
decisão e não se moleste o que foi decidido) informada pelo princípio do precedente vertical com força 
obrigatória externa para todas as cortes inferiores, veio inicialmente cogitada em prestigiada doutrina de um 
dos maiores juristas ingleses de todos os tempos, Sir Baron Parke J., que, por certo, inspirado na velha lição 
de Blackstone, escreveu: ‘O nosso sistema de Common Law consiste na aplicação, a novos episódios, de 
regras legais derivadas de princípios jurídicos e de precedentes judiciais; e, com escopo de conservar a 
uniformidade, consistência e certeza, devemos aplicar tais regras, desde que não se afigurem ilógicas e 
inconvenientes, a todos os casos que surgirem; e não dispomos da liberdade de rejeitá-las e de desprezar a 
analogia nos casos em que ainda não foram aplicadas, ainda que entendamos que as referidas regras não 
sejam tão razoáveis como gostaríamos que fossem. Parece-me de grande importância ter presente esse 
princípio de julgamento, não meramente para a solução de um caso particular, mas para o interesse do direito 
como ciência’.”. CRUZ E TUCCI; 2004, p. 160. 
28 É o que preleciona HANS KELSEN: “A função criadora de Direito dos tribunais é especialmente manifesta 
quando a decisão judicial tem o caráter de um precedente, ou seja, quando a decisão judicial cria uma norma 
geral. Onde os tribunais estão autorizados não apenas a aplicar Direito substantivo preexistente em suas 
decisões, mas também a criar Direito novo para casos concretos, existe uma compreensível tendência de se 
dar a essas decisões judiciais o caráter de precedentes. Dentro de tal sistema jurídico, os tribunais são órgãos 
legislativos exatamente no mesmo sentido em que o órgão é chamado legislativo no sentido mais restrito e 
comum do termo. Os tribunais são criadores de normas jurídicas gerais. Falamos aqui de normas gerais que se 
originam numa decisão isolada de um tribunal. Esse tipo de criação de Direito deve ser claramente distinguido 
da criação de normas gerais através da prática permanente dos tribunais, i.e., através do costume”. Teoria 
Geral do Direito e do Estado. Trad. Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 216-217. 
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Com base no caminho histórico e nas idiossincrasias realçadas no decorrer deste 

artigo, não se pode deixar de observar que entre tais institutos há consideráveis 

divergências. 

Primeiramente, os assentos (aqueles julgados inconstitucionais pelo Tribunal 

Constitucional de Portugal) não podiam ser extintos ou alterados, ao passo que, no Brasil, 

existe previsão constitucional sobre a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal alterar 

ou modificar as súmulas vinculantes. 

Em segundo lugar, as matérias sobre as quais poderiam versar os assentos eram 

muito mais amplas do que as matérias sobre as quais podem versar as súmulas vinculantes, 

pois, enquanto que para a edição daquelas bastava a jurisprudência divergente nos 

Tribunais Superiores, para a edição destas é preciso que a matéria tenha cariz 

constitucional. 

Por fim, o recurso inominado que provocava a edição dos assentos possuía hipótese 

de cabimento diante de julgamentos contraditórios da Corte Superior, ao passo que as 

súmulas vinculantes têm como causa de edição a existência de julgamentos reiterados no 

Supremo Tribunal Federal, sendo que a Corte Suprema pode provocar sua edição de 

ofício.29

Por tais motivos, não se deve cometer o erro de concluir que as súmulas vinculantes 

nasceram mortas em virtude de o ordenamento jurídico que as “idealizou” – o português – 

as ter julgado inconstitucional. 

Afirma-se isso, pois tais institutos possuem tantas semelhanças quanto diferenças, 

sendo importante destacar ainda que uma das principais características que ensejaram o 

julgamento da inconstitucionalidade parcial dos assentos pelo Tribunal Constitucional não 

está presente na sistemática das súmulas vinculantes, qual seja, a da imutabilidade do 

enunciado prescritivo. 
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29 TAVARES; 2006, p. 22-23. 
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