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0 presente trabalho, dentro do projeto "A Súmula Vinculante e as Garantias 

Constitucionais no Brasil", tem o objetivo de examinar a Súmula com Efeito 

Vinculante, que se fez inserir no ordenamento jurídico nacional, quando da edição, 

pelo Poder Constituinte Derivado Reformador, da Emenda Constitucional no. 45. 

Assim, aborda os aspectos relevantes do tema, especialmente a formalização do 

instituto no Direito Pátrio e, especialmente, no que tange aos questionamentos 

atinentes a sua inconstitucionalidade material, frente a Constituição Federal de 1988. 

Demonstrar-se-á que referido instituto ofende direitos e garantias fundamentais 

assegurados aos indivíduos, ao cercear o acesso ao Poder Judiciário, ante a 

institucionalização da Prestação da Tutela Jurisdicional "pre-estabelecida". 

Palavras-chave: SúmuIa Vinculante, Inconstitucionalidade Material, Cerceamento 

de Defesa, Acesso a Justiça, Garantias Fundamentais. 



ABSTRACT 

The present task has the goal of developing a dip study about the Synopsis with a 

Fastening Effect introduced in the National Legal System, edited by the Reformer 

Derived Constituent Power, from the Constitutional Amendment number 45. So, it 

emphasizes all aspects that involve the subject, specially about the formalization of 

the institute of law patria, and specially about the questions referent to its material 

unconstitutionality, face to the Federal Conçtitution from 1988. This way, the institute 

offends fundamental rights and guarantees provided to individuals because it 

restricts the access to the Judiciary, before the institutionaiization 0f the provision of 

Pre-established judicial protection. 

Key-Words: Brazilian Legal System (Fastening Synopsis), Material 

unconstitutionality, Restriction of Defense, Fundamental Guarantees 
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Com a promulgação da Emenda Constitucional no. 45 ocorrida na sessão 

legislativa do ano de 2004, aconteceu o que se denominou de "Reforma do 

Judiciário". 

Dentre as emendas patrocinadas com o advento da intervenção legislativa, 

foram implementadas em nossa Constituição alterações bastantes, e dentre elas, se 

fez inserir a possibilidade de edição de Sumulas com Efeito Vinculante, as quais 

poderão ser criadas e editadas pelo Supremo Tribunal Federal. 

Nessa senda, do Projeto original de autoria de Hélio Bicudo, então Deputado 

Federal, até sua efetiva transformação em Emenda Constitucional, ocorreram 

profundas alterações, pois, em conformidade com o projeto inicial, quaisquer 

Tribunais Superiores teriam a competência e prerrogativa constitucional para a 

elaboração de Súmulas Vinculantes. Entretanto, devido aos questionamentos quanto 

a sua in~onstitucionalidad~, restringiu-se tal competência ao Supremo Tribunal 

Federal, o qual, após a promulgação até a presente data, já fez editar seis Súmulas 

dessa natureza, contando com outras oito em fase de aprovação. 

Buscaremos neste trabalho demonstrar a0 longo da exposição do tema que, 

embora inexista o vício da inconstitucionalidade formal, seja de natureza subjetiva 

ou objetiva, patente se mostra a existência do vício de inconstitucionalidade material, 

se o referido instituto for estendido aos demais Tribunais Superiores, conforme 

preconizado no projeto de lei que se fez apresentar no O Congresso Nacional, o qual 

acabou por culminar na atribuição de competência ao Supremo Tribunal Federal 

para a edição de Sumulas com "força de lei", haja vista que o presente instituto, se 

atribuído a Poder outro, ofenderá princípios decorrentes da Constituição. 

Procuraremos demonstrar que a Sumula com Efeito Vinculante cerceia o 

direito de livre acesso ao Poder Judiciário, vilipendiando frontalmente a garantia 

constitucional do direito de ação, o qual se faz presente no título "Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais", especificamente no capítulo "Dos Direitos e Deveres 

Individuais e Coletivos", previsto no artigo 5.O de nosso Diploma Apice. 



Além de ferir o direito de livre acesso aos órgãos jurisdicionais, a Súmula, 

dotada de força de lei, se contrapõe-se aos direitos a ampla defesa, ao contraditório 

e ao devido processo legal, configurando-se como medida inconstitucional, ante o 

fato de contrariar dispositivos princípiológicos tutelados e salvaguardados por nossa 

Carta Política. Some-se isso ao fato de se tornar explícita a interferência entre os 

poderes, pois, a partir do momento em que o Poder Judiciário, personificado por 

seus Tribunais Superiores, salvo o Supremo Tribunal Federal, passar a deter a 

legitimidade para a implementação de atividade legislativa, o principio da Separação 

de Poderes, preconizado já em seu tempo por Montesquieu, igualmente se 

encontrará afrontado. 

Temos que a função judicante está acometida apenas ao Poder Judiciário, tal 

qual as funções legislativas e executivas, aos Poderes Legislativo e Executivo, 

respectivamente. Assim, a partir do momento em que se atribui medida autorizativa 

ao Poder Judiciário para legislar, este estará acometendo de função atípica 

inconstitucional ao órgão, medida essa que não deve prosperar em nosso 

ordenamento jurídico pátrio. 

A possibilidade de vinculação de decisões judiciais e da própria atividade 

administrativa a um entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal acarreta 

dilemas relacionados não só aos limites da vinculação, como também ao regime de 

instituição e revogação dos enunciados que ganhará tal qualidade. 

0 questionamento se justifica e mostra-se pertinente ante o fato da 

implementação do sistema de vinculação pelo direito s~mular Ser inexorável. Não 

há, no contexto jurídico-político do Supremo Tribunal Federal nada que nos leve a 

crer que a Emenda 45 será, no particular, rechaçada por uma possível 

inc~n~titucionalidad~, haja vista tratar-se de medida de interesse daquele Órgão. 

Portanto, a recepção por nosso sistema normativo constitucional do instituto 

da Sumula com força de lei, terá como ~onsequências mais malefícios do que a 

própria implementação desse sistema, de modo que a desconsideração de direitos, 

bem como a padronização de decisões, somente atenderão os interesses estatais, 

ao arrepio das garantias individuais e coletivas, as quais não devem ser, 

sobremaneira, relativizadas, sob pena de imergirmos a uma nova ditadura, agora, 

patrocinada pelo Poder Judiciário: a Ditadura Jurisdicional. 



1. NOÇÕES DA SÚMULA VINCULANTE 

Um dos instrumentos utilizados como viabilizador da uniformização 

jurisprudencial são as Súmulas editadas pelos Tribunais Superiores. As Sumulas 

têm sua origem em elaboração oriundas do então Ministro Victor Nunes ~ea l ' .  que, 

preocupado, já naquela época, com o elevado número de feitos que assoberbavam 

a Suprema Corte Nacional, elaborou um método de trabalho, objetivando a 

sistematização dos julgamentos através da introdução de um sistema oficial de 

referência aos precedentes judiciais anteriores. Esses precedentes seriam 

sistematizados em um texto resumido, que receberia um número convencional, e 

passaria a ser utilizado como parâmetro de entendimento a ser seguido nos 

julgamentos posteriores, que cuidassem de temas repetitivos, muitas vezes julgados 

e apreciados. 

Assim, segundo Natacha Nascimento Gomes ~ostes*, buscava-se o 

estabelecimento de um meio de dar força a jurisprudência firme, atribuindo-lhe 

conseqüências na órbita processual de ordem a abreviar a morosidade dos 

julgamentos. 

Esta tese teve sua pedra fundamental lançada em 13 de dezembro de 1963, 

quando foi realizada sessão plenária em que foi publicada a pioneira edição da 

Sumula da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 

Posteriormente, quando da promulgação no Código de Processo Civil de 

1973 foi outorgada competência aos demais Tribunais, e não apenas ao Pretório 

Excelso, para editar Súmulas de jurisprudência predominante (artigo 479 do Código 

de Processo Civil). 

AS Súmulas, idealizadas para o direito pátrio por Vitor Nunes Leal, 

encontraram fértil campo de reprodução no universo jurídico nacional, com aceitação 

praticamente pacífica pela comunidade jurídica. Na esteira da idéia originária de seu 

criador, as Sumulas editadas não vieram acompanhadas, porém, de qualquer efeito 

I LEAL, Victor Nunes. Problemas de direito público e outros problemas. Brasilia: Ministério da Justiça, 
1 997. 
' GOMES TOSTES, Natacha Nascimento. A Uniformização da Jurisprudência. Revista de Processo. v.  104, pp. 
206-208. 



vinculante para o órgão que as tenha editado, para os órgãos aquela Corte 

vinculados ou para quaisquer outros integrantes do Poder Judiciário ou dos demais 

Poderes do Estado. 

A eficácia da Súmula, portanto, permaneceu na esfera meramente 

persuasiva, a exemplo do que já ocorria com a jurisprudência conforme, sendo certo 

que a Súmula, em última análise, nada mais é que o reconhecimento, pela Superior 

Instância, da existência dessa jurisprudência constante ou conforme sobre 

determinada matéria. 

E fato que, muito mais que a jurisprudência traduzida em número acentuado 

de acórdãos expressando o mesmo entendimento, a Súmula encontra por parte da 

magistratura uma aceitação bastante considerável, sendo utilizada como paradigma 

pela maioria dos julgadores. 

Pode-se, portanto, falar em eficácia persuasiva de Direito, e uma eficácia 

"quase vinculante" prática em relação ao entendimento sumulado, sendo certo, 

porém, que nada obsta a que o julgador, singular ou colegiado, decida 

contrariamente a posição esposada na Súmula. 

E certo, porém, que a carência desse efeito vinculante vem sendo, 

paulatinamente, abolida de nosso ordenamento pátrio, eis que a reforma processual 

instituiu no ordenamento jurídico instrumentos que reforçam a autoridade do 

entendimento sumulado, a exemplo do já mencionado artigo 557 do Código de 

Processo Civil. 

Paralelamente, já existem no ordenamento jurídico decisões com efeito 

vinculante, nas hipóteses de decisões prolatadas pelo PretÓt-i0 Excelso, em sede de 

aÇã0 declaratória de constitucionalidade ou ação direta de inconstitucionalidade. 

Independentemente, porém, de não ser atualmente dotada de efeito 

vinculante, a Sumula, mormente a emitida pela Corte Suprema, goza de 

elevadíssimo respeito e aceitação pelos operadores do Direito, que, tendem a seguir 

o entendimento s~mu lado .~  

GOMES 'TOSTES, Natacha Nascimento. A Uniformização da Jurisprudência. Revista de Processo. v. 104, 
pp. 206-208. 



Outrossim, Sidnei Agostinho ~ e n e t i ~  afirma que o ponto principal, no tocante a 

estabilização da jurisprudência não está no caráter vinculante das sumulas, porque 

na realidade a própria jurisprudência estabilizada dos Tribunais Superiores já exerce 

poder de direcionamento dos Juízes, a ponto de atuar, como autêntico poder 

vinculante. É o que se passa com a retroatividade da Lei n.O 8.009190, no que se 

refere ao bem residencial. Diante da orientação do Superior Tribunal de Justiça, 

haveria injustiça se não houvesse retroatividade apenas nos casos julgados que 

transitassem em julgado como decididos pelos Juizes ainda refratários a orientação 

do Tribunal incumbido exatamente de uniformizar a aplicação da lei federal no pais, 

em evidente desigualdade com os casos em que tivesse recurso para aquele 

Tribunal. 

Hodiernamente, quem discute os enunciados atinentes a extinção da 

punibilidade pelo casamento da ofendida com quem não seja o ofensor (Sumula 388 

do Supremo Tribunal Federal), ou da dissolução de sociedade entre concubinos 

(Súmula 380 do Supremo Tribunal Federal), embora ainda não existam Súmulas 

Vinculantes? A força do precedente claro e bem firme impõe-se, de qualquer forma, 

apenas precisando de tempo. 

O tempo 6 a outra variante da problemática. É necessário que Se crie um 

f-mcanismo de rápida formação da jurisprudência superior nos casos repetitivos, a 

fim de que venha célere a orientação, antes que o repetitivo julgamento de casos 

idênticos nos escalões judiciários antecedentes alimente a máquina re~ursal. Talvez 

algo como o recurso "per saltuml1, a despeito de se informar que na Argentina não 

deu certo, ou distribuição e julgamento preferencial de casos que se antevejam 

repetitivos, ou algo semelhante. preciso dinamizar O tipo de julgamento, a fim de 

que, quando venha a Sumula, Vinculante ou não, já não se tenha, em um Tribunal 

Federal ou no Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado centenas de milhares ou 

milhares de processos desencadeando igual e inimaginável número de recursos. 

4 BENETI, Sidnei Agostinho. Da Conduta do Juiz. São Paulo: Saraiva, 2000. pp. 206-207. 



De acordo com Natacha Nascimento Gomes ~ o s t e s ~ ,  a grande valia dos 

preceitos sumulados, com ou sem eficácia vinculante, depende de sua adequada e 

precisa utilização pelos operadores do Direito, pois uma equívoca utilização do 

instituto, notadamente se o mesmo vier acompanhado de efeito vinculante, 

acarretará um completo desvirtuamento da finalidade do processo como meio de 

solução de litígios com prejuízos gravíssimos para a humanização do processo, a 

qual vem sendo objeto de pesquisa e preocupação pelos mais renomados 

processualistas hodiernos. 

O primeiro problema que surge na aplicação da Súmula é o esquecimento 

pelos operadores do Direito da importância da pesquisa das razões temporais, 

sociais e culturais que autorizam a edição da Súmula. Para que se compreenda e se 

dê aplicação adequada ao preceito sumulado, é mister que se conheça, ao 

t'mnos, os acórdãos que deram origem a edição da Sumula e, em relação aos 

acórdãos, é importante que o jurista se convença de que não basta a simples leitura 

da sua ementa deste, expondo-se a apreciação do inteiro teor da decisão. Ocorre, 

porém, que tal é olvidado pela imensa massa de operadores do Direito, que repete 

com automatismo mecânico o preceito sumulado sem ao menos ter consciência das 

razões da edição de tal preceito, ou conhecer as razões e que lhe deram origem e 

que, via de conseqüência, fundamentam os ditames constantes no enunciado 

sumular. 

Isto dá causa, por conseguinte, a inadequada aplicação da Súmula, incluindo 

a sua má interpretação, uma vez que, sem se perquirirem, pesquisarem e 

compararem os textos originários que ensejaram a edição do preceito, não é 

possível a interpretação adequada dele, pois o que não é conhecido não pode ser 

interpretado. 

Na esteira da discussão que se trava, atualmente, a respeito da Súmula 

Vinculante, felizmente tal questão vem sendo trazida a lume, sendo de se destacar, 

5 GOMES TOSTES, Natasha Nascimento. A Uniformização da Jurisprudência. Revista de Processo. v. 104, p. 
208. 



a esse respeito, as palavras de Keith S. ~ o s e n n ~  que, traçando um paralelo entre a 

Sumula Vinculante e o sistema do "stare decisis", assim se pronunciou: 

Normalmente as Súmulas do Supremo Tribunal Federal se baseiam 
em quatro ou cinco acórdãos onde foram estabelecidos um 
mesmo procedimento que se transforma em Sumula. Nós não 
temos somente a jurisprudência, e tem que se ver o caso inteiro e 
entender a norma jurídica como resultado dos fatos específicos. E 
se houve um fato diferente que seja relevante, você pode, sem 
desobedecer essa força vinculatória, distinguir do precedente 
dizendo que os fatos de um determinado caso são diferentes. E 
essa 6 a maneira de arguir em nosso sistema. Estamos sempre 
discutindo se os fatos são parecidos ou não. E, muitas vezes, o 

Supremo muda uma linha de jurisprudbncia dizendo que os fatos 
são um pouco diferentes, e essas diferenças são significativas para 

0s motivos jurídicos, que alteram uma decisao de maneira 
importante. Temos que comparar uma decis20 com outra e ler os 
acórdãos inteiros para entender qual 6 o feito. Aqui todo mundo lê a 
Sumula e o acórdão permanece desconhecido. 

Este vicio que não 6 recente, datando do tempo das Ordenaçdes Filipinas, 

quando se instalou o equivoco de julgar pelos arestos e casos julgados, sem 
examinar escrupulosamente a identidade da espkcie, nem os motivos legais da 

sentença que trazia para exemplo. 

Por outro lado, dentro dessa linha de pensamento, e independentemente de 

pemanecer a Súmula com eficácia meramente persuasiva, ou ser dotada de 

efeito vinculante amplo, urge uma tomada de consciência por parte de toda a 

comunidade jurídica, em especial a magistratura nacional, da necessidade de 

pesquisa das razões da Sumula, da leitura da integra dos acórdãos, de uma maior 

dedicação ao inteiro teor dos textos das decisões, abandonando-se a perigosa 

pratica de leitura tão somente do texto sumulado, ou das ementas dos acórdãos. 

Impõe-se tal conduta a fim de que o entendimento sumulado, ou a aplicação da 

jurisprudência conforme seja feita efetivamente para a uniformização e decisões de 

casos idênticos ou similares. Ocorre, porém, que para se saber se o caso é ou não 

idêntico ou similar não basta a leitura superficial da Súmula ou da ementa dos 

~ O S S E N N ,  Keith S.. Paralelo entre a Súmula Vinculante e o Sistema do Sture Decisis. Dispoiiivel em: 
<http://campus.fortunecity.com/clenson/493/jus/m 10-002.htm>. Acesso em: 13 ago. 2002. 



acórdãos, mas sim de uma completa pesquisa de tudo o que autorizou a tomada 

daquela decisão. 

Permanecendo a prática de relegar-se a um plano inferior a importância de tal 

conduta, incorrer-se-á no risco de atingir outro patamar de afronta ao princípio da 

não discriminação, posto que passarão a ser decididos de forma igual casos 

desiguais, ao passo que a isonomia necessita que sejam tratados igualmente os 

iguais, mas desigualmente os desiguais. 

E que somente com a pesquisa acurada dos casos antecedentes e sua 

comparação com o posto em julgamento, poderá o julgador apreciar se há 

identidade ou similitude entre eles, para que saiba se o caso é de aplicação do 

entendimento já esposado, ou não. A partir dessa pesquisa é que o julgador terá 

meios de fundamentar devidamente sua decisão, e essa fundamentação, garantida 

~~nstitucionalmente, deve ser substancial e não simplesmente formal, não podendo 

ser entendida como fundamentação a mera referência a um entendimento anterior, 

sem apreciação de se tratar ou não da mesma espécie. 

Assim sendo, a utilização da Súmula como fator de automatização dos 

julgamentos e a transformação dos conflitos subjetivos em números, se pode trazer 

celeridade para a tramitação do processo, abalará seus alicerces humanisticos 

afrontando o princípio da dignidade humana, previsto como um dos objetivos da 

República brasileira, pois as garantias constitucionais deixarão de ser observadas, 

em decorrência da norma sumular. 

Não pensem os magistrados que ao adotarem o entendimento sumulado ou 0 

Pensamento traduzido na jurisprudência constante, estarão livres da completa e 

profunda investigação e apreciação de cada caso. A remissão ao entendimento 

anterior cristalizado, sumulado ou não, somente tem cabimento quando efetivamente 

verifica o juiz tratar-se da mesma espécie, sendo, então, e somente então, de se 

aplicar o principio da adequação para garantia da segurança jurídica.' 

' GOMES TOSTES, Natacha Nascimento. A Uniformização da Jurisprudência. Revista de Processo. v.  104, 
pp. 208-2 1 1. 



1.2. AS CONSEQUÊNCIAS DA APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 

COM EFEITO VINCULANTE 

De acordo com Sérgio Sérvulo da cunha8, o Juiz está na nossa ordem 

jurídica vinculado a Constituição e a lei, mas é livre na interpretação do Direito e no 

seu desenvolvimento, conforme seu sentido. Nessa tarefa deve seguir apenas a sua 

própria convicção formada conscientemente, haja vista que para o Juiz vale o 

princípio do livre convencimento motivado (ou princípio da persuasão racional), 

demonstrando acima de tudo, que, além de sua vinculação a legislação, também 

acaba por exercer uma função, tipicamente política, como procuraremos demonstrar, 

no momento oportuno. 

Daí resulta que o que pode vinculá-lo não é o precedente enquanto tal, mas 

tão somente a interpretação ou concretização correta da norma, que nela porventura 

se exprima. Se a interpretação ou concretização da lei contida no precedente é 

correta, porém, é ponto que cada juiz há de, em princípio, decidir por si próprio e em 

cada novo caso, visto que o precedente não lhe pode tirar a responsabilidade pela 

COrreção de sua decisão. Assim, o magistrado não tem apenas o direito, mas está 

obrigado a divergir de um precedente, sempre que chegue B convicção de que ele 

traduz uma incorreta interpretação ou desenvolvimento da lei OU de que a questão 

deve ser resolvida de outro modo. 

O efeito vinculante, do ponto de vista hermenêutico, restringe o universo 

interpretativo aberto às partes e aos juízes, que ficam referenciados por aquela 

interpretação superior e prévia, assim como fazem hoje as Súmulas. 

Há uma diferença teoricamente relevante entre essas figuras, na concepção 

que o efeito vinculante pressupõe, sobre a natureza do Direito. Assim como nos 

assentos, o que se pretendeu foi cercear a independência jurisdicional. 

Para tanto, basta aferir que em que pese existissem as Súmulas, estas 

apenas, como uma panacéia, teriam a finalidade de orientar o juízo a quo ou os 

tribunais inferiores, não coagindo o magistrado, como faz a Súmula Vinculante, a 

decidir nesse ou naquele sentido. 

8 CUNHA, Sérgio Sérvulo da. O Efeito Vinculante e os Poderes do Juiz. São Paulo: Saraiva, 1999. p134. 
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O efeito vinculante funciona plenamente quando acoplado a avocatória. Esta 

tem o condão de sinalizar, de maneira prévia a todo o corpo da magistratura, o qual 

deverá, obrigatoriamente acatar o entendimento sumulado. 

Patente se mostra que o instituto em comento acaba por afrontar as garantias 

atinentes as atividades do juízo, especialmente no que tange ao princípio do livre 

convencimento motivado ou princípio da persuasão racional, os quais serão 

subtraídos, alijando a atividade jurisdicional das instâncias inferiores. 

Assim sendo, o juiz divergente poderá ser privado da sua jurisdição. 

Completa-se assim o cerco mecânico do Judiciário, em que todo o corpo se 

transforma em obediente instrumento da cúpulag. 

Ivan Lira de ~arva l lho '~,  ao tratar da liberdade dos juízes no sentido da 

utilização ou não das Súmulas Vinculantes, questiona: "não adotando o juízo inferior 

0 regramento passado pela Súmula Vinculante, estará o magistrado cometendo 

infração penal?". Questão pertinente e imprescindível ao tratarmos do tema, afirma o 

autor que a elevada missão de distribuir justiça, ao instante em que o juiz é o próprio 

Estado, posto que integrante de um dos Poderes deste, não compadece de 

ameaças ou ralhamentoç prévios, ainda que editados no corpo da Carta Política. 

Pela magnitude da atividade judicante e pela respeitabilidade que os juizes 

devem ostentar perante os jurisdicionados, torna-se perfeitamente desprezível a 

inserção, no texto legal de ameaças de prisão ou de outras sanções negativas para 

0s casos concretos de desatenção as Súmulas Vinculantes. 

Entretanto, não se pode questionar que sendo O Juiz um servidor público "lato 

sensu", está exposto ao cometimento de crimes contra a administração Pública, 

máxime o de prevaricação. Assim, quando um juiz de inferior instância recebe um 

julgado do Tribunal que lhe é superior e deixa de a ele dar cumprimento ao 

argumento de que discorda da posição doutrinária desposada pela corte, estará 

agindo criminosamente, imbuído por sentimento pessoal (Código Penal, artigo 319). 

É importante ressaltarmos que, durante a XII Conferência Nacional da Ordem 

dos Advogados do Brasil, advertiu-se que o problema político consistirá em que, 

para a defesa e execução da nova Carta, está se mantendo um modelo de 

0 CUNHA, Skrgio Sérvulo da. O Efeito Vinculante e os Poderes do Juiz. S%o Paulo: Saraiva, 1999. pp. 134- 
135. 
10 CARVALHO, Ivan Lira. Decisões Vinculantes. Revista dos Tribunais, no 745, pp. 48-58, nov-jan. 1997. 
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organização do Judiciário que funcionou adequadamente no regime anterior, de 

Estado autocrático e prepotente, que obtinha fácil apoio na Justiça e no Congresso 

para usurpar esferas de poder que a sociedade não lhe conferira. Como tal modelo é 

parcial em relação aos seus resultados, teme-se que as instituições judiciárias 

novamente se tornem palco de capitulações políticas decisivas que resultem na 

inviabilização da democracia no país. 

Possível é visualizar alguns dos resultados reais, caso se prefira a "liberdade 

tolerada", através da repressão da demanda mediante força obrigatória de 

determinadas decisões do Supremo. Para tanto, transcreveremos os 

questionamentos relevantes e de grande envergadura proposto por Sérgio Sérvulo 

da cunha", questionamentos estes com os quais comungamos: 

A uma, as decisões em matéria constitucional não terão força obrigatória de 

lei ordinária, mas apenas de norma constitucional, de sorte que apenas mediante 

emenda constitucional poderão ser alteradas; 

A duas, mesmo os enunciados judiciais normativos que não envolvam matéria 

constitucional não poderão ser alterados por lei. Nessa parte, a introdução da 

Sumula Vinculante afeta a fórmula da divisão dos poderes, haja vista que a decisão 

judicial com eficácia "erga omnes" já não se situa no mesmo plano do regulamento, 

feito para a fiel execução da lei; 

A três, potenciais causas decididas em única OU última instância de modo 

contrário à Constituição admitem hoje recurso extraordinário. 0 mesmo continuará a 

acontecer nas causas cuja decisão venha a contrariar a norma judicial- 

constitucional. NO entanto, assim como a existência da Constituição não evita 

decisões contrárias a seu texto, a existência de normas judiciais-constitucionais não 

evitarão que juizes decidam contrariamente a elas, provocando, consequentemente 

recursos interpostos contra tais decisões; 

A quatro, a doutrina e possivelmente a lei, precisarão dedicar-se a determinar 

aquilo que, dentro da decisão, é elemento vinculante. Essa discussão é frequente no 

"common law", travando-se doutrinariamente caso a caso; 

I I CUNHA, Sérgio Sérvulo da. O Efeito Vinculante e os Poderes do Juiz. São Paulo: Saraiva. 1999. p. 135- 
140. 
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A cinco, esse precedente da "common law" é casuistico. Como se trata de 

uma aplicação do particular ao particular, por razões de identidade, semelhança ou 

analogia. No entanto, no sistema do "civil law", a decisão judicial passa ter força de 

lei como também transforma-se o que foi decidido num enunciado geral e abstrato; 

E, por fim, seis, ocorre, também, que sempre que se tratar de controle 

concreto de constitucionalidade passarão a ser duas as decisões contidas no 

julgamento. Uma para o caso concreto, com efeito, intraprocessual, e outra para as 

hipóteses futuras, com efeito extraprocessual. E patente, que a existência dessa 

duplicidade levantará problemas quanto a coisa julgada e a admissibilidade de 

meios de reforma das decisões do Supremo Tribunal Federal. Podendo ocorrer 

rescisão da decisão intraprocessual que não acarrete a rescisão da decisão 

extraprocessual. 

Nessa senda, conclui Sérgio Sérvulo da cunhaq2, que na evolução mais 

recente do Direito Processual pátrio alojaram-se duas tendências antagônicas. Uma 

representada pelas últimas alterações do Código de Processo Civil, que conferem 

maior poder ao juiz singular nas lides entre particulares e outra na linha das normas 

restritivas a concessão de liminares contra o poder público. 

Ao estabelecer que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, a Constituição em seu artigo 5'. "caput", incluiu, sem dúvida, o poder 

público. Sob a égide de principio da isonomia situa-se a norma do artigo 125, inciso I 

do Código de Processo Civil, que manda o juiz assegurar as partes igualdade de 

tratamento. 

A superioridade do interesse geral, do interesse público, do interesse coletivo, 

das exigências do bem comum sobre os interesses do particular, não significa que 

deva este necessariamente sucumbir, em litígio contra o Estado. 

A irresponsabilidade do monarca - que se confundia com a Coroa - 

Característica do absolutismo, desaparece com a monarquia constitucional e a 

república. Nesta, o princípio da legalidade preside a atuação do poder público. 

O regime jurídico dos bens públicos dominicais é idêntico ao do patrimônio 

privado, e a Administração é tratada, em suas relações negociais, como se particular 

fosse. Dizer que alguém é titular de direitos e vinculado a obrigações significa que 

'' Idem. 

2 1 



ele se põe como figurante numa relação jurídica, a qual, sendo de Direito privado, 

supõe reciprocidade, mesmo que uma das partes seja pessoa jurídica de Direito 

público. 

O mesmo acontece no Direito processual: as próprias relações jurídicas de 

Direito público material, que se estabelecem não mais entre o soberano e o súdito, 

mas entre os poderes constituídos e a sociedade, pautam-se pelo principio da 

legalidade, pela precedência das liberdades fundamentais face ao Estado e pela 

preeminência dos direitos fundamentais. 

As diferenças legalmente admissiveis entre o estatuto jurídico dos interesses 

públicos, de um lado, e o dos interesses da cidadania, de outro, não levam a 

construção de dois ordenamentos jurídicos distintos - um para o governo e outro 

para os particulares - nem a instauração de dois sistemas judiciais diferenciados. Na 

república, elas se integram dentro de um Único ordenamento, com o correspondente 

estatuto processual. 

Os privilégios processuais da Fazenda Pública não podem ser tantos e de tal 

monta que resultem, na prática, na absoluta indenidade desta perante os 

particulares. Aliados a recente disciplina dos precatÓri0~ e a morosidade dos 

processos, tais privilégios resultaram na institucionalização da inadimplência e 

denegação de justiça ao particular. Se este deve ao governo, é obrigado a pagar 

mediante imposições administrativas, ou sofre a penhora de seus bens. No entanto, 

se é credor do poder público, a regra é que não receba, senão, quando isso 

acontece, depois de suportar uma "via crucis" de longos anos. É marcante o 

comportamento do executivo, deixando de cumprir condenações judiciais 

Concernentes a pretensões alimentares, a indenizações por ilícitos ou demandas 

salariais, para privilegiar pagamentos e empreiteiros de obras públicas ou a 

magistrados. 

Segundo Sérgio Sérvulo da cunhaI3. emblemático é o caso dos 147,06% de 

reajuste devidos pelo INSS. Durante os anos de 1991 e 1992, a controvérsia 

percorria todas as instâncias judiciais e ganhava dramaticidade. Agentes, 

superintendentes ou delegados do INSS, compelidos por mandado de segurança a 

efetuar esse reajuste, deixavam de pagá-lo, alegando falta de meios. Eram presos 

'' CUNHA, Sérgio Sérvulo da. O Efeito Vinculante e os Poderes do Juiz. São Paulo: Saraiva, 1999., pp. 135- 
140. 
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por desobediência a ordem judicial, e o governo da União, por seus mais elevados 

escalões, dizia não dispor de dinheiro suficiente para suportar o reajuste. Não 

produziu os efeitos pretendidos pelo governo o decreto n.O 430, de 20.01.92, que 

veio a ser declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Dizia em seu 

artigo 3O: 

Nenhuma autoridade poderá autorizar pagamentos, decorrentes de 
decisão judiciária, em desacordo com o estabelecido neste 
regulamento, sob pena de incorrer nas sanções do artigo 315 do 
Código Penal. 

Parágrafo Único: A autoridade ou repartição responsável pelo 
cumprimento da decisão judicial, para cuja execução não haja 
disponibilidade de recursos orçamentários, ou adicionais, se 
absterá de cumpri-la, disso dando ciência a autoridade judiciária e 
ao respectivo ministro de Estado ou dirigente superior da entidade, 
para os fins do disposto no artigo anterior. 

Tratava-se, sob o ponto de vista dos impetrantes, de aplicar a norma contida 

nos artigos 202 do Diploma Nove1 e 19 da Lei n.O 8.222 de 05.09.91, a primeira 

determinando a preservação dos benefícios previdenciários, e a segunda dispondo 

que "os valores expressos em cruzeiros nas leis 8.212 e 8.213, de 1991, serão 

reajustados, para a competência de setembro de 1991, com 147,06%." 

Ao requerer ao Supremo Tribunal Federal a suspensão de mandados de 

segurança concedidos pelo Superior Tribunal de Justiça, dizia o procurador geral do 

INSS: "( ...) analisando a estimativa de despesas com benefícios, dos anos de 1991 e 

1992, teremos que: 1991 - Cr$ 5.846.650.188.817,39; 1992 - Cr$ 

57.430.681.955.552,05. Tal impacto por si só é capaz de produzir grave lesão a 

economia pública, pela falta de dinheiro capaz de suportar tais pagamentos, vez que 

não houve contribuição para isso" (RTJ 1391336). 

No julgamento dos casos do seu interesse, O governo não quer submeter-se a 

competição judiciária e a mesma demora a que estão sujeitos os particulares. A 

adoção do efeito vinculante, do modo como vem sendo proposta, completaria aquilo 

que já se delineou no ordenamento e na prática: a instituição anti-republicana de 



dois judiciários, uma para o'governo, outro para o homem comum. Um eficiente, 

pronto e rápido. O outro lento, moroso e inadimplente14. 

Talvez a argumentação que se fez apresentar pareça irrelevante, no sentido 

de se concluir quais seus objetivos. Estes de fato, acabarão sendo considerados 

como irrelevantes para o operador do direito legalista e carente de sensibilidade de 

justiça. 

Dessa maneira, patente se mostra que a extensão da competência para a 

edição de Súmulas Vinculantes aos demais tribunais superiores, violaria os preceitos 

basilares previstos em nossa Constituição. 

Assim, no que diz respeito á edição de Súmulas Vinculantes de natureza 

constitucional pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, não haveria que se falar em 

eventuais violações, haja vista que aquele Órgão jurisdicional detém competência 

Para, precipuamente, guardar a Carta Constitucional. 

Agora, ao estendermos a possibilidade de edição de Súmulas Vinculantes aos 

demais tribunais inferiores, como pretendia o projeto de emenda constitucional n.O 

96/92, subscrito pelo então Deputado Federal Hélio Bicudo, absolutamente, não 

podemos aceitar, pois, diga-se de passagem, o subscritor daquele malfadado projeto 

de emenda constitucional, como representante dos operadores do Direito, haja vista 

que o mesmo é advogado, foi extremamente infeliz quando da opção pelo instituto, 

objeto dessa dissertação. 

Portanto, entendemos que deveria propugnar por medidas que efetivamente 

atendessem, não os ideais simplistas da Administração Pública, com a finalidade de 

desassorear o Judiciário de volumosas demandas, mas sim, idealizar medidas 

fundamentadas, na humanização do processo, no interesse coletivo, no 

aparelhamento daquele Poder e, principalmente, nos verdadeiros ideais de Justiça 

Social, ideais esses, nos quais caberia ao juiz a q U 0  atum politicamente. 

14 CUNHA, Sérgio Sérvulo da. O Efeito Vinculante e os Poderes do Juiz. Si40 Paulo: Saraiva, 1999., pp. 135- 
140. 



E m  consonância com a lição de  Sérgio Sérvulo da cunha15, são diversas as 

funções do juiz no Estado absoluto e no Estado Constitucional, sendo que temos a i  

um caso típico de inversão semântica. Na monarquia absoluta, por exemplo, o juiz 

figurava como delegado, braço mecânico do soberano, e este, o Único intérprete 

autorizado da lei. Assim, continua o autor - a interpretação autêntica representa uma 

absorvente preocupação do poder político, para assegurar o predomínio exclusivo 

do  seu entendimento, contra as manifestações dos bons princípios de hermenêutica 

-, que a doutrina e as sentenças põem a serviço da explicação sincera do conteúdo 

e do sentido das leis. Vejamos, em seguida, um arremate da síntese proposta por 

Sérgio Sérvulo da cunhaI6, no Império Romano e na França revolucionária: 

No Direito romano, mas já por obra de Justiniano, o Poder 
Legislativo do Imperador foi, enérgica e drasticamente, acrescido 
da faculdade correlata de interpretar as leis, com exclusividade. A 
constituição do ano 529, que o Código veio a apresentar no seu 
livro 1°, título XIV, const. 12, § 1°, apregoava: "Si enim in praesenti 
leges condere soli Imperatori concessum est: et leges interpretari 
solo dignum imperio esse oportetu. E a do ano 533, que igualmente 
se encontra no Código (liv. 1°, titulo XVII, const. 2, 5 21) - "Si quid 
ver0 ut supradictum est, ambiguum fuerit visum: hoc ad imperiale 
culmen, per judices referatur, et autoritate Augusta manifestetur cui 
soli concessum est leges, et condere et interpretari" -, tem 
repercusão na do § 21 da C O ~ S ~ .  3 do mesmo livro e título: "Si quid 
enim forte ambiguum fuerit visum, vel litium certatorbus, vel his qui 
rebus jucicandis praesunt: hoc imperator interpretabitur recte: nam 
haec facults illi soli a legibus permissa est". Alem disso, no último 
prefácio, contendo a confirmação do Digesto, o imperador romano 
chegou a ponto de proibir qualquer comentário a compilação: § 20: 
"omnibus similiter interdicimus, ne quis audeat hominum, qui audeat 
horninurn, qui sunt nunc, aut in posterum erunt, cornmentarios 
scribere harum legum." 

Mas, a verdade e que, desde 0 tempo de Augusto, entrava de 
esboçar-se essa orientação. Assim, os jurisconsultos que, até 
então, impunham os seus Pareceres, pela confiança suscitada 
pelos seus estudos - "publicae respondendi jus non a Principibus 
dabatur" - passaram a interpretar as leis, em nome do príncipe, 
como representante deste, que se atribuía, como prerrogativa, a 
interpretação. Certa liberdade, que ainda assim conservava a 
interpretação doutrinária, veio, porém a ser limitada e, na 

CUNHA, Sérgio Sérvulo da. O Efeito Vinculante e os Poderes do Juiz. A ilegitimidade constitucional do 
efeito vinculante. Porto Alegre: Livraria d o  Advogado. p. 160. 
16 Idem. 



Constituição do ano 316, Constantino fixou somente ao imperador 
ser permitida a interpretação entre a equidade e o Direito. E 
Valentiniano e Marciano, com a regra, que está também no Código 
(livro 1, título XIV, const. 9), determinam - "si quid ver0 in iisdem 
legibus latum fortassis obscurius fuerit, oportet id (ab) imperatoria 
interpretatione patefieri". 

Assim, continua o autor a indicar que esse modelo estendeu-se pela Idade 

Média. Entrando de ter significação o adágio, que tanto veio a repetir-se - "ejus est 

interpretari legem cujus est conderel' -, sob os governos absolutos da Idade Média 

e, nos tempos modernos, enquanto prevaleceu, na constituição dos Estados, o 

absolutismo régio ou imperial, é perceptível a preocupação de limitar a atividade 

interpretativa dos juizes, obrigando-os a submeter ao príncipe as dúvidas, para as 

eliminar, que as leis existentes Ihes levassem ao espírito. Assim, os governos, 

mesmo quando tinham despojado do Poder Judiciário, achavam meio de intrometer- 

se na decisão das causas. 

No Estado francês, os reis se reservaram sempre a interpretação das suas 

ordenanças. Carlos Magno, tendo julgado a lei dos lombardos defeituosa em vários 

Pontos, reformou-a em 81 1 e acrescentou que, nos casos duvidosos, queria que 

recorressem os juizes à sua autoridade, sem Ihes ser permitido decidir segundo o 

Próprio capricho. 

É na ultima metade do século XVIII que a interpretação autêntica tem a mais 

extensiva aplicação na legislação positiva de quase todos os Estados, embora 

conservando um caráter subsidiário. 

José II, da Áustria, reproduz o sistema justiniâneo, limitando a faculdade 

interpretativa dos juízes, no "Josephinisches Gesetzbuch" de l0 de novembro de 

1786 (I, § 24). 

Na Prússia, algumas ordenanças de Frederico 11, com idêntica orientação, 

precediam a publicação do código de 1794, o qual manteve um instituto com o fim 

de provocar a interpretação autêntica, devendo 0s juízes recorrer a uma comissão 

legislativa, a qual competia interpretar os pontos obscuros das leis, quando estas 

I hes apresentassem dúvidas. 

Tais idéias eram conseqüência da concepção dominante na época, de dever 

a lei escrita ser suficiente para resolver todas as questões que o ordenamento 



jurídico pudesse apresentar. Quando o juiz não achava imediatamente, na lei, a 

razão da decisão, que devia ser dada a controvérsia, não podendo a resolução 

permanecer fora da lei, devia dirigir-se ao Poder Legislativo, por obter a explicação, 

e aplicá-la aos casos concretos. 

Assim, aquilo que no Estado Francês passou a denominar-se "referé" - um 

mecanismo segundo o qual o juiz, em caso de dúvida ou dificuldade sobre a 

aplicação dos éditos - deveria suspender o processo e solicitar a interpretação do 

monarca. Essa norma, já vigente segundo ordenança de 1667, manteve-se após a 

revolução, com o decreto de 16 - 24 de agosto de 1790, pondo-se em lugar do 

soberano o corpo legislativo. O mesmo deveria ocorrer no caso de o tribunal manter 

a mesma decisão, não obstante anulada duas vezes pela Corte de Cassação. 

Mesmo após o Código de Napoleão, subsistiu o mecanismo, devendo ser 

acionado o Conselho de Estado como o competente para a interpretação autêntica, 

o que persistiria até a lei de 1-2 de abril de 1837, que situou definitivamente a Corte 

de Cassação acima de qualquer outro órgão judiciário ou político. 

Conclui o autor que essa evolução da legislação francesa sobre a assunto 

fornece a melhor ilustração das vicissitudes pelas quais o instituto da interpretação 

das leis passou, na luta infeliz do poder público para tomar a si uma função, quer a 

razão e 0s bons princípios atribuem, indeclinavelmente, a obra da ciência, teórica ou 

prática.'' 

No mesmo sentido campeia Dalmo de Abreu ~allari'', ao discorrer que o juiz 

recebe da população, investidos dos poderes constitucionais, a legitimação formal 

de suas decisões. Essa legitimação deve ser permanentemente complementada 

pelo povo, o que só ocorre quando, segundo a convicção predominante, os juizes 

estão cumprindo seu papel constitucional, protegendo eficazmente os direitos e 

decidindo com justiça. Essa legitimidade tem excepcional importância pelos efeitos 

políticos e sociais que podem ter as decisões judiciais. 

No Estado moderno, os governos, como Poder Executivo, também ficam 

sujeitos ao que for decidido por juízes e Tribunais, além de serem obrigados a 

fornecer meios para a execução das decisões. O que tornou popular a expressão 

- - 

17 CUNHA, Sérgio Sérvulo da. O Efeito Vinculante e os Poderes do Juiz. A ilegitimidade constitucional do 
efeito vinculante. Porto Alegre: Livraria do Advogado. pp. 160- 163. 
18 DALLARI, Dalmo de Abreu. O Poder dos Juizes. São Paulo: Saraiva,1996., pp. 87-88. 



"decisão de juiz se cumpre, não se discute" é o fato de que, nos sistemas 

constitucionais modernos, os tribunais são independentes do Parlamento ou do 

Executivo e as decisões judiciais são ordens, não pareceres ou sugestões. 

No entanto, o juiz não decide nem ordena como indivíduo e sim na condição 

de agente político, que tem uma parcela de poder discricionário, bem como de 

responsabilidade e de poder de coação, para a consecução de certos objetivos 

sociais. Daí vem sua força. Além de tudo, é o povo, de quem ele é delegado, quem 

remunera o trabalho do juiz, o que acentua sua condição de agente do povo. Esse 

conjunto de elementos torna-se suficiente para o reconhecimento do caráter político 

da magistratura. Nesse sentido, é patente que o principio do livre convencimento 

motivado, o qual é inerente ao poder jurisdicional, torna-se um ato político. O juiz 

tem a liberdade de decidir de acordo com as provas apresentadas nos autos, na 

qual militará, em detrimento do principio da imparcialidade, de acordo com os seus 

mais íntimos ideais de justiça, demonstrando sua função política, interpretando as 

normas e, por que não, criando e aprimorando o próprio Direito. Função política 

essa, que acaba por se disseminar, transformando-se em jurisprudências que criam 

tendências jurídicas, mas nada que afronte a liberdade individual dos magistrados 

como fez o instituto das Súmulas Vinculantes. 



2. A SÚMULA VINCULANTE: UMA NOVA FONTE DO DIREITO 

Conforme demonstrado no capítulo anterior, buscaremos demonstrar ser a 

Súmula Vinculante, a partir de sua edição pelo Supremo Tribunal Federal, uma nova 

fonte do direito, fonte esta, a qual deverão os operadores do direito atentar, quando 

da busca ou eventual entrega da tutela jurisdicional. 

Isso se deve ao fato de que, ao lado da lei, analogia, jurisprudência, súmula, 

doutrina e dos costumes, possuindo a Sumula Vinculante "força de lei", configura-se 

inquestionável o fato de estarmos diante de uma nova fonte que norteara 

especialmente o Poder Judiciário, quando da efetiva prestação da tutela jurisdicional 

ao caso concreto. 

Assim, para Washington de Barros ~onte i ro '~ ,  "fontes são os meios pelos 

quais se formam ou pelos quais se estabelecem as normas jurídicas. São os órgãos 
sociais de que dimana o Direito objetivo". 

Para André Franco ~ o n t o r o * ~ ,  a locução "fontes do Direito" e expressão 

figurada, um caso de analogia metafórica Em sentido próprio, fonte é o ponto em 

que surge um veio de Bgua. É o lugar em que ele passa do subsolo a superfície, do 
invisível ao visível. De certa forma, a "fonte" 6 O próprio curso de água no ponto de 

transição entre duas situações. Configura-se como a apariç80 inicial na superficie da 

terra. 

De similar forma, observa Barna ~orvath'', a "fonte do Direito" é o próprio 
Direito em sua passagem de um estado de fluidez e invisibilidade subterrânea ao 

estado de segurança e clareza. 

MONTEIRO, Washiilton de Barros. Curso de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 1997. v. I, p. 12. 
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Procurar a fonte de uma regra jurídica, diz Du ~ a s ~ u i e ? ~ ,  significa investigar o 

ponto em que ela saiu das profundezas da vida social para aparecer na superfície do 

Direito. 

Os autores costumam distinguir as fontes formais, isto é, os fatos que dão a 

uma regra o caráter de Direito positivo e obrigatório, das fontes materiais, 

representadas pelos elementos que concorrem para a formação do conteúdo ou 

matéria da norma jurídica. 

Complementando, André Franco ~ o n t o r o ~ ~  menciona, como fontes materiais, 

a realidade social (conjunto de fatos sociais que contribuem para a formação do 

conteúdo do Direito) e os valores que o Direito procura realizar (fundamentalmente 

sintetizados no conceito amplo de justiça. 

Carlos Roberto ~ o n ~ a l v e s ' ~  esclarece que existem as fontes históricas que 

são aquelas as quais se recorrem os estudiosos, quando querem investigar a origem 

histórica de um determinado instituto jurídico ou de um sistema, como o Digesto, as 

Institutas, as Ordenações do Reino. AS fontes atuais são aquelas as quais se reporta 

o indivíduo, para pleitear os seus direitos, e os juizes, para fundamentar as 

sentenças. 

já como fontes formais do Direito temos a lei, a analogia, o costume e 0s 

princípios gerais do Direito (artigos 4' Lei de Introdução ao Código Civil e 126 do 

Código Processo Civil). Como fontes não formais, temos a doutrina e a 

jurisprudência (Sumula Vinculante). Dentre as formais, a lei 6 fonte principal, e as 

demais, são fontes acessórias. Costuma-se, também, dividir as fontes do Direito em 

diretas (ou imediatas) ou indiretas (ou mediatas). AS primeiras são a lei e o costume, 

que, por si só, geram a regra juridica. AS segundas são a doutrina e a jurisprudência 

(Súmula Vinculante), que contribuem para que a norma seja elaborada. 

22 ALIXEIEV, N., DEL VECCHIO, G. DJUVARA, M. GANEFF, V. GURVITH, C. COODHART, A., 
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2.1. A LEI 

É a lei, sem quaisquer dúvidas, a fonte principal e primordial do Direito. 

Inicialmente, cumpre-nos chamar a atenção para a etimologia do vocábulo, 

cuja origem dá margem a controvérsias. 

Para uns, a palavra advém do verbo latino "ligare", sendo a lei aquilo que liga, 

aquilo que vincula, aquilo que obriga. Outros, porém, com mais acerto, asseguram 

que sua origem é verbo "legere", aquilo que se lê. "Lex" e "legere" estão, destarte, na 

mesma relação que "rex" e i6regere".25 

Muito amplo é o conceito de lei, abrangendo O vocábulo tanto a lei natural, 

como a lei moral e a lei jurídica. 

É notório que a lei moral, embora apresente pontos de aderência com a lei, 

com esta não se confunde, haja vista que não possuem o mesmo domínio, nem a 

mesma sanção, nem o mesmo fundamento. 

Igualmente, a lei jurídica não se confunde com a lei natural ou física. Esta é a 

síntese de uma realidade, exprimindo aquilo que é (citemos, v.g., a lei da gravidade), 

ao passo que aquela não recebe a verdade da observação dos fenômenos, da 

experiência; exprime apenas aquilo que deve ser nas relações entre homens 

(citemos a máxima prevista em nosso Novel Constitucional, de que todos são iguais 

perante a lei). 

Para André Franco ~ o n t o r o * ~ ,  a lei é uma norma com permanência efetiva, 

haja vista possuir continuidade temporal, aplicando-se indefinidamente aos casos 

ocorrentes, enquanto não revogada ou esgotado seu tempo de vigência. 

A lei pode possuir diversas definições e Parece oportuno citar a de Ruggiero- 

Maroi2': "é a norma imposta pelo Estado e tornada obrigatória na sua observância, 

assumindo forma coativa". 

Seguindo o exemplo, podemos conceituar a lei, Com0 um preceito comum e 

obrigatório, emanado do poder competente e provido de Sanção. Trata-se de um 

25 
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preceito comum, sendo este o entendimento pacífico ('lex est commune 

praeceptum"). Igualmente, mais tarde, a lei também atribuiu Santo Tomás de Aquino 

o caráter de preceito, isto é, norma, regra de proceder. Dirige-se indistintamente a 

todos os membros da coletividade, sem exclusão de ninguém. Portanto, a lei ou rege 

todos ou não rege ninguém. 

Além de comum, a lei é, obrigatória. Ela ordena e não exorta (qubeat non 

suadeat'í); também não teoriza. Ninguém se subtrai ao seu tom imperativo e ao seu 

campo de ação. Há aqueles que lhe neguem tal atributo, invocando as normas 

dispositivas, ou não-cogentes, que podem ser derrogadas pela vontade das partes; 

não procede, porém, esse ponto de vista. Até mesmo o "jus dispositivum" é 

obrigatório, desde que os interessados não tenham anteriormente disciplinado o 

assunto de modo diverso. 

A lei deve emanar do poder competente. Se provier de órgão incompetente, 

perde a obrigatoriedade e, portanto, deixa de ser Direito. 

Ao Direito Constitucional, que tem por objeto as normas que presidem a 
suprema organização do Estado, inclusive quanto a divisão de poderes, cabe 

determinar o órgão competente para a elaboração das leis, inclusive o processo 

legislativo. 

Entre nós, esse órgão é o Poder Legislativo, Como expresso está na Carta 

Magna, artigos 44 e seguintes. Aliás, a União compete legislar privativamente sobre 

Direito civil, não tendo os Estados, a respeito, qualquer competência, ainda que 

supletiva (artigo 22, n.O I). 

Conquanto efetivamente caiba ao legislativo sua formulação, a verdade é que, 

na confecção das leis, também colabora o Poder Executivo, através da sanção, da 

promulgação e da publicação; em muitos casos a ele cabe dar inicio ao processo 

legislativo. 

Segundo Washington de Barros ~ o n t e i r o ~ ~ ,  sanção (de sancturn) é o ato pelo 

qual o executivo manifesta sua aquiescência a lei elaborada pelo Legislativo. Trata- 

se de elemento essencial a existência da lei e Sua antítese natural é o veto, que 

constitui a repulsa do executivo a lei formulada pelo legislativo. Já promulgação é o 

- - 
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ato pelo qual o chefe de Estado atesta, perante o corpo social, a existência da lei, 

ordenando-lhe o respectivo cumprimento. 

Por fim, a publicação é o meio pelo qual a lei se torna conhecida e difundida. 

Não se confunde com promulgação. Tem esta a finalidade de tornar a lei executória, 

enquanto pela publicação a lei se torna obrigatória. É formalidade substancial, 

porque é da publicação que decorre presumidamente o conhecimento da lei. A lei 

adquire então obrigatoriedade, segundo o que está publicado. 

Finalmente, a última característica da lei é a sanção (no sentido de coação), 

do verbo "sancire", que significa reforçar o preceito, torná-lo inviolável. Trata-se, 

como já vimos de elemento inseparável do Direito. Regra jurídica sem coação é uma 

contradição em si, um fogo que não queima, uma luz que não alumia.29 

A sanção atua de modo direto, constrangendo o indivíduo a fazer o que a lei 

determina, ou de modo indireto. Nesse caso, socorre-se O ordenamento jurídico de 

outros meios para alcançar a observância da norma, ou para reparar sua violação 

(por exemplo, concedendo execução de sentença, indenização por perdas e danos, 

corninando pena de nulidade, deferindo penhora, arresto ou sequestro, ordenando 

prisão). No Direito privado, contudo, em regra, a sanção não opera diretamente. 

Várias são as classificações das leis. Em primeiro lugar, no tocante a sua 

natureza, elas são substantivas ou adjetivas; aquelas são as leis de fundo, estas, as 

de forma. Trata-se de distinção engenhosa, que remonta ao período medieval, 

quando ensinada por Bartolo e que ainda hoje Serve com proveito a exposição 

doutrinária do Direito. As leis de processo, em relação às leis de fundo, são 

chamados de adjetivas por assemelhação Com 0s adjetivos, que só existem na 

linguagem em função dos substantivos. 

Quanto 2 sua origem legisíativa, as leis classificml-se em federais, estaduais 

e municipais. Num Estado federativo, como 0 nosso pais, existe verdadeira 

hierarquia nas leis. A lei maior é nosso Diploma Constitucional, fundamental e 

primeira. Depois, vêm as leis federais ordinárias; seguindo em terceiro lugar, a 

Constituição Estadual; em seguida, as leis estaduais ordinárias e, por último, as leis 

municipais. Dessa forma, surgindo quaisquer conflitos entre elas, poder-se-á invocar 

TORRENTE, Andrea. Manuale di Diritto Privato. Milão: Giufft-2, 1999. p. 5 . .  



a tutela jurisdicional através dò Supremo Tribunal Federal, através do controle de 

constitucionalidade concentrado, ou de qualquer Juizo ou Tribunal, através do 

controle de constitucionalidade difuso, tudo para dirimir o âmbito da aplicação da 

norma controvertida, bem como sua inaplicabilidade ante o vicio de 

constitucionalidade eventualmente existente. 

Referentemente as pessoas a que se dirigem, as leis serão gerais (por 

exemplo, o Código Civil, o Código de Processo Civil, o Código Nacional de Trânsito, 

o Código Penal), especiais (o Código Comercial, o Código de Propriedade Industrial, 

a Consolidação das Leis do Trabalho) e individuais (por exemplo, a que concede 

pensão a determinada pessoa, a que defere autorização a alguém para pesquisa e 

lavra). 

Com relação aos seus efeitos, as leis são imperativas (todos são iguais 

perante a lei), proibitivas (não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa 

viva), facultativas (o Direito de adotar) e punitivas. 

Quanto a natureza do Direito que elas regulam, as leis são constitucionais (a 

Constituição Federal, as Constituições Estaduais e as leis constitucionais), 

administrativas (Código Florestal, Código de Obras, Código de Caça, Código de 

Pesca), penais (Código Penal, Lei das Contravenções penais, Lei de Imprensa), 

civis (Código Civil e demais leis que lhe introduziram modificações) e comerciais 

(Código Comercial, Lei de Falências, Lei Cambial). 

NO que concerne à sua conformidade com a lei básica, as leis são 

constitucionais ou inconstitucionais. A Constituição é lei suprema, a competência 

das competências, no dizer dos tratadistas alemães. A ela devem conformar-se 

todas as leis do país. 

Quanto as constituições, podem ser imutáveis (é a constituição que veda 

qualquer alteração, constituindo-se relíquia histórica), super-rígidas (uma vez que 

em regra poderá ser alterada por um Processo legislativo diferenciado, 

excepcionalmente, em alguns pontos é imutável). rígidas (são as constituições 

escritas que poderão ser alteradas pelo Processo legislativo ordinário, enquanto 

outras somente por um processo legislativo especial e mais dificultoso), semi-rígidas 

ou semi-flexíveis (na qual algumas regras poderão ser alteradas pelo processo 



legislativo ordinário) ou flexíveis (em regra, não escritas, excepcionalmente escritas, 

poderão ser alteradas pelo processo legislativo ~rdinário).~' 

Nos países de Constituição rígida, esta não pode ser modificada pelo Poder 

Legislativo ordinário com a mesma simplicidade com que elabora uma lei comum. AO 

inverso, qualquer modificação depende de cuidados especiais. É o caso do Brasil, 

em que a reforma terá de obedecer ao formalismo prescrito pelo artigo 60 da 

Constituição Federal e seus parágrafos. 

Nos países de Constituição flexível, pode esta ser alterada pelo Poder 

Legislativo ordinário, com a mesma facilidade com que se elaboram as leis comuns. 

É o caso da Inglaterra, cuja Constituição não se distingue das leis ordinárias, 

podendo, pois, ser emendada por qualquer outra lei, com o consentimento da rainha 

e das duas câmaras. 

Nesse e em outros países de Constituição flexível não há, portanto, o 

problema da inconstitucionalidade das leis. Se uma lei se chocar com a Constituição, 

entende-se que esta foi revogada, sendo-lhe posterior. Nos países de Constituição 

rígida, porém, como o nosso, se o texto constit~cional é enfrentado por lei ordinária 

subsequente, esta cede O passo, não pode subsistir, devendo a 

inconstitucionalidade ser decretada pelo Poder Judiciário, nos termos do artigo 97 da 

Constituição Federal. De fato, as leis constit~cionais regem o presente e 0 futuro. 

Sua aplica~ão é imediata. Tudo o que se lhe contraponha fica eliminado. 

Assim, o artigo supracitado limitou-se a fixar O "quorum" para declaração de 

inconstitucionalidade nos juízos coletivos, mas nenhuma restrição trouxe 4 

capacidade dos juizes de primeira instância nessa matéria. De outro lado, suprimir- 

se-ia um dos graus de jurisdição. 

A questão da inconstitucionalidade das leis é de extrema gravidade e 

delicadeza, porque pode implicar invasão de poderes. Assim sendo, ela só é 

pronunciada quando clara e evidente, trans~arecendo, desde logo, acima de 

qualquer dúvida razoável. No entanto, havendo possibilidade de solução do litígio 

sem apreciação da inconstitucionalidade, não deve esta ser objeto de decisão pelo 

Juiz. ~ ã o  deve ela ser examinada em relação à lei em tese, salvo na hipótese do 

10 MORAES. Alexandre de. Curso de Direito Constitucional. Sã0 Paulo: Atlas, 2000. p. 37 



artigo 103, da Carta Política: Igualmente não entra em jogo a questão da 

inconstitucionalidade se a Constituição é posterior a lei de que se trata. Cuidar-se-á 

então de saber apenas se esta subsiste em face daquela, se foi ou não por ela 

revogada. 

Relativamente a possibilidade de serem ou não derrogáveis pelas partes, as 

leis são impositivas ou cogentes e díspositivas OU facultativas. As primeiras pairam 

acima da vontade privada, que não as podem modificar. Já as segundas, são 

suscetíveis de derrogação. 

Paralelamente a lei, possuindo mesma eficácia, podemos situar o decreto-lei. 

Na linguagem jurídica tradicional, entende-se por decreto-lei o ato expedido pelo 

Poder Executivo em período revolucionário ou de transição, quando não existe 

Poder Legislativo regular, modificando ou revogando leis em vigor. Larga foi a 

messe dos decretos-leis em nosso país no período ditatorial. Atualmente, eles não 

mais são permitidos em face da Constituição de 1988. 

Hodiernamente não h21 dúvidas tratar-se O decreto-lei como antecedente 

imediato das medidas provisÓria~, aquele, previsto na Carta Política anterior, 

e este, instrumento legislativo larga e abusivamente utilizado pelo Presidente da 

República. Apesar dos abusos efetivados com o decreto-lei, a prática demonstrou a 

necessidade de um ato normativo excepcional e célere, para situações de relevância 

e urgência. Pretendendo regularizar essa situação e buscando tornar possível e 

eficaz a prestação legislativa do Estado, o legislador constituinte de 1988 previu as 

chamadas medidas provisórias.3' 

Citados devem ser ainda os regulamentos e 0s decretos. Regulamento é o 

ato do Poder Executivo. Destina-se a facilitar a execução das leis. Sua função é 

eminentemente interativa da lei, constit~indo desenvolvimento, especificação ou 

complementação do pensamento legislativo. 

Não pode ser sobreposto a lei. No conflito entre ambos, deve prevalecer a 

última. A supremacia da lei sobre 0 regulamento constitui tese pacífica e 

Consagrada, dispensando, por isso, quaisquer explanações. Se o segundo se 

sobrepõe primeira, cabe aos órgãos judiciários recusar-lhe aplicação. 

3 1 
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Decreto é também ato do Poder Executivo, mas sem o carater de regra 

comum inerente as leis e regulamentos. Seu objetivo é o desempenho das 

atribuições constitucionais do executivo, que dele se serve para fazer nomeações, 

outorgar privilégios, conceder naturalização e outros atos relativos a administração 

pública.32 
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2.2. A DOUTRINA 

Para Arnoldo ~ a l d ~ ~ ,  a doutrina é considerada uma fonte indireta do Direito, 

pois as opiniões dos juristas nas suas obras, artigos, pareceres e arrazoados 

exercem real influência na interpretação das normas jurídicas e na apresentação de 

inovadores projetos legislativos. 

O simples exame dos acórdãos e das sentenças revela a importância dos 

estudos doutrinários a que constantemente a jurisprudência se refere, especialmente 

em nosso país. 

Inúmeras inovações jurisprudenciais e legislativas foram, inicialmente, objeto 

de estudos doutrinários, passando, em seguida, 21s teses dos autores a serem 

adotadas ou adaptadas pelos tribunais e pelo próprio legislador. 

Como exemplo, pode-se citar o que ocorreu com os remédios jurídicos contra 

a inflação. 0 s  primeiros estudos sobre a cláusula de escala móvel e a teoria das 

dívidas de valor, como meios de evitar Os prejuízos sofridos pelas partes em virtude 

da depreciação monetária, surgiram na prática dos escritórios de advocacia e nos 

gabinetes dos estudiosos do Direito. Só, "a posteriori", é que a jurisprudência foi 

reconhecendo os efeitos da inflação sobre as relações jurídicas e, mais tarde ainda, 

é que surgiu a legislação sobre a correção ~~~onetária. 

Ainda nesse sentido, Caio Mário Silva problematiza e questiona a 

real importância da doutrina. Para o autor. questiona-se Se realmente constitui a 

doutrina uma fonte jurídica e conclui que, historicamente, não há dúvida, pois é na 

obra dos jurisconsultos romanos, nas "responsa ~rudentium", que se alicerçam 0s 

princípios estruturantes do sistema. 

Em determinadas fases da cultura Jurídica, sobressaem escritores, a cujos 

trabalhos todos recorrem, de tal forma que as suas opiniões se convertem em 

preceitos obrigatórios. No século passado e no começo deste, Os livros de Lafayette, 

Teixeira de Freitas, Ribas, Coelho Rodrigues tiveram esse prestígio: citados pelos 

juízes, fundamentavam as decisões. 

3 3 WALD, ~ ~ ~ ~ l d .  curso de Direito civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2002. v. I, pp. 48-49. 
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Codificado nosso Direitò Civil, a sistematização dos preceitos reduziu a 

importância da obra doutrinária, mas nem por isso a doutrina deixa de constituir fator 

relevante como fonte indireta. Expõe os princípios gerais de Direito, debate as idéias 

e revive as discussões de temas que alargam o conteúdo das regras jurídicas. São 

os escritores que ventilam, com o poder de sua inteligência, os textos e as arestas, 

formulando e desenvolvendo conceitos que realizam a evolução do Direito. Quer se 

limite ao trabalho exegético, e preste serviços ao entendimento dos princípios legais, 

quer se alce em voos mais altos e proponha soluções as questões das mais 

extremas complexidades, a doutrina é fonte de inspiração para o juiz na aplicação 

da regra, como do próprio legislador na elaboração das normas. Construção da 

doutrina é a ampliação do instituto da responsabilidade civil, é a introdução em 

nosso Direito da teoria da imprevisão. Da obra doutrinária surgiu a garantia dos 

Direitos individuais pelo mandado de segurança, por exemplo. Dos debates 

doutrinários o legislador se utilizou para a votação dos princípios de extensão do 

reconhecimento de paternidade aos filhos adulterinos. 

Destarte, de acordo com Garcia ~ a y n e z ~ ~ ,  podemos dizer que a doutrina é o 

estudo de carater científico que os juristas e operadores realizam a respeito do 

Direito, seja com o propósito puramente especulativo de conhecimentos e 

sistematização, seja com a finalidade prática de interpretar as normas jurídicas para 

sua exata aplicação. 

3s MAYNEZ, Garcia, Introdueci6n al Estudio de1 Derecho. Mdxico: Porrua, 1949, pp. 86. 



2.3. OS COSTUMES 

Para Sílvio de Salvo sem que se possa precisar exatamente a 

origem nem seus autores, o uso reiterado de uma conduta perfaz o costume. Forma- 

se paulatinamente, quase imperceptivelmente (caráter objetivo). Chega, por&rn, 

determinado momento, em que aquela prática reiterada é tida por obrigatória 

(caráter subjetivo). 

Nota-se ser difícil oferecer uma prova concreta de sua existência, 6 custoso 

buscar a gênese de sua elaboração e, na grande maioria das vezes, é dificil provar 

sua presença, mormente nos sistemas de Direito escrito. Germina o costume da 

própria sociedade, da repetição de usos de determinada parcela do corpo social. 

Quando o uso se torna obrigatório, converte-se em costume. 

Seu papel de fonte criadora do Direito nas primitivas sociedades, como é 

óbvio, foi muito grande. Todos os grandes sistemas jurídicos da Antiguidade foram 

condensados de costumes. Note-se, porém, que nem todo uso é costume. O 

costume é um uso considerado juridicamente obrigatório. Para isso, são necessárias 

determinadas características. 

Exige-se que o costume seja geral, isto é, largamente disseminado no meio 

social, observado por um número grande de sujeitos. Não é necessário que toda 

sociedade ou que todo o pais observe O c0stufTe. Aliás, é raro que isso ocorra. Em 

geral, o costume é setorizado numa parcela da sociedade. 

E necessário que o costume tenha certo lapso de tempo, pois deve constituir- 

se em um hábito arraigado, bem e~tabelecido. Ademais, deve o costume ser 

constante, repetitivo na parcela da sociedade que 0 utiliza. 

No entanto, para converter-se em fonte do Direito. dois requisitos são 

imprescindíveis ao costume: Um de ordem objetiva (0 uso, a exterioridade do 

Comportamento, o que é palpável e percebido pelos sentidos). outro de ordem 

subjetiva (ou seja, a consciência coletiva de que aquela prática é obrigatória). É 

justamente este último aspecto que, na realidade1 distingue O costume de outras 

práticas reiteradas, de ordem moral OU religiosa ou de simples hábitos sociais. 

I I  ALVO VENOSA, ~ í l ~ ~ ~ .  ~ i ~ ~ i t ~  c iv i l .  sno i i ~ u i o .  Atl:~., 2007 v i, 1311 -i2-t17 



Não se deve confundir 'o costume com as chamadas cláusulas de estilo, 

simples rotina ou repetição automática, inserida nos contratos. 

O fundamento jurídico do instituto é controvertido. Para uns, é a vontade 

tácita do próprio legislador, para outros é a consciência popular. Parece, no entanto, 

ser a consciência da obrigatoriedade que dá força ao costume. 

Quando esse uso reiterado e consciente é aceito pelos tribunais, estará 

solidificada uma fonte do Direito. Pode também o legislador transformar em lei um 

costume, mas então o enfoque passa a ser diferente, pois, em última análise, já se 

estará perante uma lei e não mais diante de um costume. 

É pequena a influência do costume nos sistemas de Direito escrito, mas não 

se pode subestimar sua influência. A lei não tem 0 condão de ser a fonte única do 

Direito. 0 costume, por vezes, torna-se instru~ento precioso no preenchimento de 

lacunas no Direito escrito. Isto posto, Sua grande vantagem é a sua adaptação a 

realidade, correspondendo sempre a vida real. 

Se levarmos em conta nosso sistema de Direito escrito, apesar de na Teoria 

Geral do Direito o costume ser considerado fonte principal, segundo o artigo 40 da 

Lei de Introdução ao Código Civil, é ele fonte formal, mas fonte subsidiária, já que o 

legislador dispõe que, na omissão da lei, O Juiz decidirá de acordo com a analogia, 

os costumes e os princípios gerais de Direito. Portanto, temos a lei para erigir o 

costume como fonte do Direito, ao contrário do que Ocorre em outras legislações. 

Considerado como fonte subsidiária, 0 costume deverá girar em torno da lei. 

Portanto, não pode o costume contrariar a lei, que só pode Ser substituída por outra 

lei. Em relação a lei, o costume pode apresentar-se numa das seguintes categorias: 

"praeter legem", "secundum legem" e "contra legem". NO primeiro caço, ele 

Caracteriza-se pelo seu cunho supletivo, só intervém na ausência OU omissão de lei. 

No segundo, o preceito, não contido na norma. é reconhecido e admitido com 

eficácia obrigatória. ~á o terceiro, surge como norma contrária a lei (o que pode 

Ocorrer pelo desuso, quando o costume simplesmente suprime a lei, ou no costume 

ab-rogatorio, que cria uma nova regra). 

0 s  costumes "praeter legem" e 0 "secundum legem" são aceitos 

pacificamente pela doutrina, legislação e jurisprudência. Já em relação a aceitação 

do costume "contra legemV, abre-se no Campo do Direito grande controvérsia. 



Os costumes são admitidos excepcionalmente para suprir lacunas ou 

deficiências da lei. Por motivos óbvios, jamais OS podem acolher Tribunais contra 

preceito legal expresso. Se há lei em vigor que prescreva em sentido contrário, não 

é possível a formação da regra con~uetudinária.~' 

I 8 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. Sã0 Paulo: Saraiva, 1997. 1, pp. 18- 19. 
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2.4. OS PRINCÍPIOS'GERAIS DO DIREITO 

Podemos afirmar, que os princípios gerais do Direito são os alicerces do 

ordenamento jurídico, em que pese o fato de não estarem prévia ou expressamente 

definidos em nenhuma norma legal. 

Nesse sentido, grandes questionamentos existem acerca de sua finalidade, 

ou seja, se estes podem, de fato, serem considerados como fontes do Direito. 

Dessa forma, ante eventual existência de uma lacuna em matéria que nem a 

lei, nem o costume regulamentaram devidamente e na qual inexiste jurisprudência 

mansa e pacífica, recorre-se aos princípios gerais do Direito. 

Tais princípios não são uma fonte do Direito, porque não constituem uma 

norma diversa daquelas contidas na legislação. Eles estão embutidos e implícitos 

nas normas legais ou costumeiras, sendo consagrados implicitamente pelo sistema 

jurídico pátrio. 

Configura-se como uma das funções precipuas do jurista a de extrair das 

normas jurídicas os principios gerais, OS conceitos inclusos nas normas que ele deve 

pôr em evidência. 

Assim, por exemplo, o principio segundo 0 qual, onde há vantagem deve 

haver também desvantagem, sintetizado no adágio "ubi emolumentum, ubi onus", é 

encontrado tanto na regulamentação legal da avaria grossa, no Direito maritimo, 

como na dos conflitos de vizinhança no Direito civil, constituindo um princípio geral 

de nosso Direito. 

Têm entendido os juristas que OS princípios gerais do Direito não constituem 

uma fonte independente da lei e do costume. a própria norma que o Juiz está 

aplicando, depois de submetê-la ao raciocínio indutivo, que lhe permitiu destacar 0s 

princípios gerais, que nela estavam implícitos. 

Na ausência de texto legal expresso, 0 Direito pátrio, em sua Lei de 

Introdução, como também OS Códigos Civis de diversos outros países, como a 

Argentina e o México, determina que Se n3corra aos princípios gerais do Direito. 

Tal investigação dos princípios gerais básicos do Direito nacional parte das 

normas existentes para fixar os princípios diretores do sistema jurídico. um 
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processo que tem por início a indução, procurando, nas normas, os princípios, para 

depois tornar-se dedutivo. Quando encontrado o princípio básico, dele partimos para 

encontrar a norma aplicável ao caso concreto, por dedução. Portanto, o que 

entendemos por princípios gerais, são as normas básicas que informam 

determinado sistema jurídico e que se podem encontrar seja pelo sistema indutivo já 

assinalado, seja recorrendo a outro sistema jurídico próximo, ou seja, ao Direito 

estrangeiro comparado. 

Deste modo, fica evidente que o Juiz não pode denegar justiça, não pode 

deixar de julgar, por falta de norma jurídica adequada para regular e compor 

determinado conflito de interesses. Também as partes não podem ignorar a lei. Data 

do Direito romano a idéia de que a ninguém 6 lícito alegar o desconhecimento das 

leis, e o artigo 3 O  da Lei de Introdução determina que ninguém se escusa de cumprir 

a lei, alegando não conhecê-la.38 

Diante da lição esposada por Arnold Wald, podemos definir os Principios 

Gerais do Direito como idéias ou proposições básicas e fundamentais que 

condicionam estruturações subsequentes. Podemos ainda, determiná-los como o 

embasamento sólido de toda a ciência jurídica. 

Nessa senda, de forma básica e objetiva, os Princípios Gerais do Direito são 

definidos como verdadeiras enunciações normativas de valor genérico, que 

condicionam e orientam a compreensão do ordenamento jurídico em sua aplicação e 

integração ou mesmo para a elaboração de novas normas. Originam-se num sentido 

de conveniência ou oportunidade que tanto no ambiente forense como na 

comunidade se desenvolvem com O tempo, representando a manifestação do 

próprio espírito de uma legislação. 

Portanto, os Princípios Gerais do Direito encontram-se incorporados ao 

sistema legal (positivados, eXpreSSOS, escritos, codificados), sendo chamados, na 

área constitucional, de normas principiológicas39. 

38 WALD, Arnold. Curso de Direito Civil Brasileiro. S%O Paulo: Saraiva, 2002. v, 1, pp. 49-50. 
39 BRAGA, Wladimir. Princípios Gerais do Direito. Disponivel e,,1: 

~ h ~ ~ p : / / w w w ~ ~ ~ ~ b r / ~ r ~ ~ g ~ ~ / . . % 5 ~ ~ r q u i v o s % ~ ~ % ~ ~ ~ r ~ ~ ~ ~ P ~ 0 ~ G ~ r a i s ~ i r e i t o . p d f i l . .  Acesso 
22.maio.2008. 



2.5. A ANALOGIA E A JURISPRUDÊNCIA 

A analogia, no Direito, é um processo de raciocínio lógico pelo qual o Juiz 

estende um preceito legal a casos não diretamente compreendidos na descrição 

legal. O juiz pesquisa a vontade da lei para transportá-la aos casos que a letra do 

texto não havia compreendido. 

Entretanto, a interpretação analógica só se fará presente diante da omissão 

da lei, ou seja, quando incidirem lacunas legislativas que não tenham capacidade de 

dirimir um caso concreto. 

A analogia pode operar de duas formas. Na analogia geral, o aplicador do 

Direito busca uma norma que se aplique a Casos semelhantes. Na hipótese de 

omissão do texto legal, o intérprete poderá valer-se de institutos semelhantes para 

dar solução ao problema. Não logrando o intérprete um texto semelhante para 

aplicar ao caso sob exame, ou sendo OS textos semelhantes insuficientes, recorre a 

um raciocínio mais profundo e complexo. Tenta extrair do pensamento dominante 

em um conjunto de normas uma conclu~á0 particular para O caso em exame. Trata- 

se da analogia jurídica, que consiste em um processo de semelhança. 

Especialmente a analogia jurídica requer cuidado maior do aplicador do Direito, além 

de profundo conhecimento da ciência a que se dedica. 

Na aplicaçáo da analogia, torna-se necessário que haja lacuna na lei e 

semelhança com a relação não imaginada pelo legislador. Por conseguinte, o 

intérprete procura uma razão de identidade entre a norma encontrada, ou o conjunto 

de normas, e o caso contemplado.40 

Já a jurisprudência significa a ciência e a prática do Direito. É uma palavra 

originária do latim - "iurisprudentia" - que quer dizer - "iusti atque iniustiae". 

Tem a finalidade de designar OS princípios de Direito seguidos em cada país 

ou em cada tribunal, o hábito de julgar uma questão desta ou daquela maneira, uma 

conseqüência de julgamentos uniformes, transformando-se num uso. 

40 SALVO VENOSA, Sílvio de, Direito Civil. São Paulo: Atlas, 2002. v. I, pp. 48-49. 



Contemporaneamente, o conceito de jurisprudência e mais restrito, pois 

indica, com mais propriedade, a interpretação dada ao Direito vigente pelos 

tribunais: "rerum perpetuo similiter iudicatorum au~toritas".~' 

A jurisprudência, como um conjunto de decisões, forma-se mediante o 

trabalho diuturno dos tribunais. É o próprio Direito ao vivo, cabendo-lhe a importante 

função de preencher lacunas no ordenamento dos casos concretos. 

0 s  julgados não têm força vinculativa. Não pode ser considerada a 

jurisprudência como uma fonte primária do Direito. Contudo, é inelutável que um 

conjunto de decisões sobre uma matéria, no mesmo sentido, influa na mente do 

julgador que tende a julgar de igual maneira. Entretanto, não devemos olvidar que o 

juiz julga de acordo com a lei e não pode fazê-lo, em geral, contra a lei, alem do que 

o julgado só tem efeito entre as partes envolvidas no Processo. 

Outro aspecto importante é que a jurisprudência orienta o legislador, quando 

procura dar coloração diversa a interpretação de Uma norma, ou quando preenche 

uma lacuna. 

A jurisprudência não está mencionada na lei como fonte, mas sua importância 

como tal, ainda que subsidiária, é inarredável. Trata-se de fonte formal mediata 

informativa. A legislação envelhece, perdendo sua atualidade e distanciando-se dos 

fatos sociais para as quais foram editadas. Cumpre à jurisprudência atualizar o 

entendimento da lei, dando-lhe uma interpretação atual que atenda as necessidades 

do momento do julgamento. Por isso, entendemos que a jurisprudência é dinâmica. 

O juiz deve ser um arguto pesquisador das necessidades sociais, julgando 

como um homem de seu tempo, não se prendendo a ditames do passado. Isto 

posto, percebemos toda a grandeza e importância do papel jurisprudencial. 

Embora não caiba aos tribunais ditar normas, opera-se paulatinamente no 

pais um deslocamento da visão judicial, com a expedição de Súmulas de 

jurisprudência dos Tribunais, em especial do Precursor que foi O Supremo Tribunal 

Federal. A invocação da SÚmula, Um m ~ ~ - ~ c i a d o  que resume uma tendência sobre 

determinada decidida continua e reiteradamente pelo tribunal, acaba sendo 

verdadeira fonte formal. Cientificamente, não pode ser assim considerada, mas, na 

prática, as Súmulas do Supremo Tribunal Federal se. Por um lado, tiveram o condão 

4 1 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. São ~aulo :  Saraiva, 1997. v. 1, pp. 9 1 - g 2 ,  



de dar certeza a determinada fòrma de decidir, por outro lado, colocaram em choque 

a verdadeira finalidade dos julgados dos tribunais que não podem estratificar suas 

formas de julgar. Entende-se, para evitar o entrave mencionado, que não devem o 

doutrinador e muito menos o juiz e o advogado se acomodar perante um enunciado 

de Súmula, se os fatos sociais demonstrarem que, como as leis, aquela forma de 

decidir já não atende às necessidades da comunidade. 

Sob esse prisma, C O ~ O C ~ - S ~  a maior critica para os que defendem a 

denominada Súmula ~ i n c u l a n t e . ~ ~  

"' SALVO VENOSA, sílvio de. Direito Civil. %O Paulo: Atlas. 2002. V. I, pp. 46-47 



2.6. AS SÚMULAS VINCULANTES NO DIREITO BRASILEIRO 

Segundo Lênio Luiz ~ t r e c k ~ ~ ,  em 1979 foi realizado um trabalho doutrinário 

sobre como se formaria a jurisprudência sob o império da Lei Orgânica da 

Magistratura Nacional, em que foi tomada a firme posição contrária a interpretação 

vinculada, prevista na ditatorial Emenda Constitucional 7, de 13 de abril de 1977, 

através da qual, era permitida a criação de Um sistema perigoso de Súmulas 

Vinculantes, ou seja, com força de lei44. 

Dessa forma, alterando o artigo 119, inciso 1, alínea 1, da Constituição Federal, 

dispôs a tal emenda competir ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar 

originariamente a representação do Procurador Geral da República, por 

in~on~titucionalidade ou para interpretação de lei ou ato normativo federal ou 

estadual, surgindo, dessa forma, o embrião da Súmula vinculativa ou vinculante em 

nosso Direito positivo constitucional. 

Essa sistemática possui alcance amplo para matéria constitucional e 

infraconstitucional, embora nada recomendável seja a origem, espúria e 

dis~ricionária~~. 

Se a liberdade de julgar fora, naqueles tempos de repressão ao comunismo, 

considerada como um excesso comprometedor da ordem constituída então cogente, 

servia aquela interpretação forcejada e aliada à sumula obrigatória, como o meio da 

coibição de qualquer suposto extremismo. 

Seria apenas e tão somente um tenebroso passado, se não estivesse 

ressurgindo na reforma cons t i t~~ i~na l ,  a regulamentação dessa figura pela Emenda 

Constitucional n.O 45 de 08 de dezembro de 2004, agora sob 0 pretexto de ser um 

mecanismo para reduzir a multiplicação de ProcessoS, diminuir os contenciosos, 

evitar julgamento de recursos para casos "simples" e "idênticos", vir a se engessar, 

robotizar ou despreparar toda a magistratura nacional. com exceção daquela 

43 STRECK, Lênio Luiz. SÚmulas no Direito Brasileiro: Eficácia, Poder e FunvPo. A ilegitimidade 

constitucional do  efeito vinculante. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998. p.98. 
94 "Jurisprudência - fonte do Direito" - R F  270/101-'08 
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elitizada que editará as Súmulas vinculativas, também, desta forma, se mumificando, 

involuindo ou estereotipando a jurisprudência nacional. 

Afirma Lênio Luiz ~ t r e c k ~ ~  que na época da "interpretação vinculada", o 

Supremo Tribunal Federal, ao regulamentar a representação formulada pelo 

Procurador Geral da República segundo o precitado artigo 119, inciso I, alínea I, da 

Constituição Federal de 196711969 e abalizada palavra do Desembargador Luis 

Antônio de Andrade, criou no artigo 4' de seu Regimento interno uma fórmula 

abrandadora do rigor de sua aplicação através da norma: "O redator, se entender 

que não há motivos que justifiquem a necessidade de interpretação prévia, poderá 

indeferir liminarmente a representação, em despacho fundamentado, contra o qual 

caberá agravo regimental." 

NO entanto, apesar dessa previsão instituída pelo Egrégio Supremo Tribunal 

Federal, as Súmulas Vinculantes ou vinculativas nunca chegaram a ser de fato 

instituídas naquele modelo. 

Já em nosso sistema constitucional atual, existe a Súmula Vinculante na 

norma constitucional desde 1993, através da Emenda Constitucional número 3, 

segundo a redação dada ao artigo 102 e 1 2'. que "as decisões definitivas de mérito, 

proferidas pelo STF nas ações declaratórias de Constitucionalidade de lei ou ato 

normativo federal produzirão eficácia contra todos e efeito vinc~lante relativamente 

aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder Executivo". 

Trata-se de Súmula setorizada, extensível a outras regências constitucionais, 

mas não ao amplo campo normativo infraconstit~cional.~~ 

Em nosso atuaI sistema constitucional, a Sumula Vincuiante surgiu da 

Proposta de Emenda a Constituição da República 96/92, de autoria do então 

deputado Hélio Bicudo, tendo recebido Parecer favorável da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação da Câmara dos Deputados. 

Nesse sentido, compete-nos deitar 0s olhos Para a forma como foi proposta a 

inserção da Súmula Vinculante em nosso 0Kk~amento jurídico pátrio, através da 

emenda supracitada, atentando-se que a proposta inicial era a de que todos 0s 

46 STRECK, ~ ê ~ i ~  Luiz. SUmulas no Direito Brasileiro: Eficficia, Poder e Fun~áo .  A ilegitimidade 

canstitucional do efeito "inculante. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998. p.99. 
17 PESTANA DE AGUIAR, ~ o g o  Carlos. A Sumula Vinculante como um Retrocesso Pei.ante a Ilisti>rica 

Evolução da Jurisprudência. RT 773/38. 



tribunais superiores, alem do Supremo Tribunal Federal, teriam a prerrogativa e 

competência constitucional para a edição de Súmulas com força de lei. 

Assim, diante da possibilidade iminente de se atribuir "capacidade legislativa" 

aos tribunais superiores, questionamentos vários se levantaram não só por nossa 

melhor doutrina, mas também pelos operadores do direito de modo geral, sendo que 

inúmeras ações diretas de inconstitucionalidade (ADINs) foram propostas com o 

intuito de evitar que o pretenso instituto inovasse nossa Carta Política. 

Transcreveremos o artigo 98, do Projeto de Emenda Constitucional (PEC) n.0 

96/92, de autoria do então Deputado Federal, Hélio Bicudo: 

Art. 98. O STF, sem prejuízo do disposto no artigo 106, § ZO, e 0s 
Tribunais Superiores, após decisões reiteradas da questão e 
mediante o voto de três quintos dos Seus membros, poderão editar 
Súmula Vinculante em relação aos demais Órgãos do Poder 
Judiciário submetidos a sua jurisdição e a administração pública 
direta e indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, bem como proceder a sua revisão ou cancelamento. 

5 1.0 A Súmula Vinculante terá por objeto a validade, a 
interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das 
quaiç haja controvérsia atual entre Órgãos judiciários ou entre esses 
e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e 
relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. 

9 2.0 A aprovação, alteração, OU cm.Xhnento da Sumula poderão 
ocorrer de ofício ou por proposta de qualquer Tribunal competente 
na natureza da matéria; pelo Ministério Público da União ou dos 
Estados; pela União, OS Estados OU O Distrito Federal; pelo 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e pela 
entidade máxima representativa da magistratura nacional, 
reconhecida pelo STF. 

5 3.0 DO ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a 
Súmula Vinculante aplicável ou que indevidamente a aplicar, 
caberá reclamação para 0 Tribunal que a houver editado, o qual, 
julgando-a procedente, anulará 0 ato administrativo ou cassará a 
decisão judicial reclamada e detwminará que outra seja proferida 
com ou sem a aplicação da Súmula conforme o caso. 

g 4.0 O reiterado descumprimento de Súmula com efeito 
vinculante, ou a desobediência as decisões de que tratam o 
parágrafo anterior e o § 2.' do artigo 106, configurará crime de 
responsabilidade para 0 agente político e acarretará a perda do 
cargo para o agente da Administração, sem prejuízo de outras 
sanções.48 

48 
BICUDO, Hdjio. Proposta de Emenda h Constituiç3o da República 96/92. 



Dúvidas não há sobre a nobreza dos objetivos almejados pela implantação do 

regime sumular. Mas não podemos nos submeter a tal sistema, dado a sistemática 

de nosso Direito positivo que não pertence ao mundo jurídico da i'common law", mas 

sim ao da "civil law", estando toda nossa legislação integrada a ultima.49 

Patente se mostra que tal sistema vinculativo obrigaria nossos juizes e 

tribunais a pautar suas decisões pelos julgados do Supremo Tribunal Federal, 

eficácia que alguns pretendem estender às decisões dos Tribunais Superiores. A 
primeira vista, a providência parece acertada, de vez que asseguraria a 

unifonizaçáo da jurisprudência nacional e Com ela a tão almejada e difícil, certeza 

do Direito. 

No entanto, com a adoção do sistema sumular, estará sendo atribuinda 

função legiferante à órgão constituciona~mente incompetente para tanto, desde que 

se estenda tal prerrogativa aos demais tribunais superiores, que náo o Supremo 

Tribunal Federal. 

A adoção de Súmuias Vincuiantes (com0 previsto na já promulgada emenda 

Constitucional n.O 45 o artigo 103-A), assegura apenas ao Supremo Tribunal Federal 

a prerrogativa para editar entendimentos surtulados com força de lei, postura esta 

que não se questiona, haja vista que diante da pacificação jurisprudencial que se 

estará promovendo, estará aquele Tribunal realizando de certa forma uma nova 

modalidade de controle da constitucionalidade. 

Dessa forma, por serem menores 0s requisitos Para a edição de Súmulas 

dotadas de efeito vinculante, poderá 0 Supremo Tribunal Federal romper as 

fronteiras até então existentes para a declaração, por exemplo, da 

inconstitucionalidade concentrada de atas Municipais, até então só passíveis através 

do controle difuso ou pela arguição de descum~rimento de Preceito fundamental 

(ADPF), conforme abordaremos mais adiante. 

Acreditando que nosso Congresso Nacional atentou para 0s q~estionamento~ 

levantados quando da promulgação da Efllenda Constitucional n.' 45, pelas mesas 

49 PESTANA DE AGVIAR, João Carlos. A SÚmula Vinculante como um Retrocesso Perante a Hisfbrica 
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do Congresso Nacional, houve 'notória alteração do texto inicial, que ficou assim 

expresso no artigo 103-A da Constituição Federal: 

~ r t .  103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de oficio ou por 
provocação, mediante decisão de dois terços de seus membros, 
após reiteradas decisões sobre materia constitucional, aprovar 
sumula 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. 

5 10 A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a 
eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja 
controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a 
administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e 
relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. 

3 20 Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a 
aprovação, revisão ou cancelamento de sumula poderá ser 
provocado por aqueles que Podem Propor a ação direta de 
inconstitucionalidade. 

5 3 O Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a 
sumula aplicável ou que a indevidamente aplicar, caberá 
reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a 
procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão 
judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou 
sem a aplicação da sumula, conforme O caso. 

A materialização desse instituto aos demais tribunais superiores, salvo o 

Supremo Tribunal Federal, de forma negativa. acabará Por determinar a parcialidade 

do Poder Judiciário, característica esta repudiada pela própria Carta Política. 

sob o argumento de diminuir O volume de Processos e manutenção de uma 

suposta segurança jurídica em detrimento do patente cerceamento de defesa e do 

afastamento do devido processo legal, O Judiciário se "moderniza" não ampliando a 

sua operacionalização administrativa, visando atender 0 Crescente aumento de 

processos e de litigantes, mas ao contrário, impedindo que se recorra às instâncias 

judiciais para a de conflitos e a prestação da verdadeira tutela jurisdicional. 



2.7. BREVES APONTAMENTOS SOBRE A SÚMULA 

VINCULANTE NO DIREITO ESTRANGEIRO 

JA referimos a possibilidade de edição de Súmulas com força de lei, pelo 

Egrégio Supremo Tribunal Federal, de acordo com a nova sistemática constitucional 

carreada pela "Reforma do Judiciário" patrocinada pela Emenda Constitucional no. 

45 de 2004. 

Segundo Lênio Luiz ~treck~' ,  apenas com finalidade ilustrativa de demonstrar 

que o Estado Brasileiro não se encontra isolado diante do questionamento proposto, 

buscaremos apresentar o arquétipo sumular em alguns outros paises do mundo, 

especialmente por serem estes OS Estados que mais se destacaram na temática 

sumular, tais como os direitos português, italiano e francês. 

Isso se deve, justamente para nos alocarmos a observar com maior 

maturidade nossa legislação pátria, cientes de que não estamos preparados para 

acometer nossa legislação constitucional pátria aos mandos e desmando~ de um 

único poder, especialmente, ao Poder Judiciário. 

Demonstraremos de forma objetiva as principais características atinentes ao 

instituto estudado nos países elencados. com 0 ~ ro~Ós i t0  de demonstrar que a 

sistemática ocorreu de forma gradativa e não coercitivamente como se pretende 

pelo legislador pátrio. Por outro lado, não há Como se sustentar a mera impodaçao 

de soluçóes jurídicas alienígenas, haja vista estarmos em um Estado diferenciado, 

com cultura, legislação e finalidades que destoam das daqueles países 

considerados como paradigmas. 

Com o intuito de evitar a perniciosidade do direito sumulado, em especial 

aquele dotado de força de lei (vinculativo) ser equivocadamente estendido aos 

demais tribunais superiores, temos a demonstrar a gritante in~~nst i tuc iona l id~d~ 

material a qual estamos expostos. Assim. nosso legislador apenas criou um novo 

problema, a ditadura jurisdicional. 
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Ainda, em consonância com Lênio Luiz streck5', a busca de maior segurança 

nas decisões e a otimização destas, evitando-se o desnecessário exame de caso já 

anteriormente decididos, e fundamentalmente a necessidade em manter o controle 

político sobre a atividade jurisdicional, levou vários países a adotarem sistemas com 

o objetivo de homogeneizar a jurisprudência. Poitanto, a uniformização de 

jurisprudência não é um fenômeno singular do nosso Direito. A idéia, herdada do 

Direito português, tem sensíveis implicações e conseqüências no Direito Moderno. 

Embora a finalidade da uniformização jurisprudencial em diferentes países seja a 

mesma, 0s sistemas que a sustentam não obedecem a um único modelo. 

No Direito Português, procurou-se realizar a idéia de uniformizar a 

jurisprudência, através do instituto do "assento", que era Um ato do Poder Judiciário 

que objetivava dar à lei uma interpretação ímpar. Pelo assento, não se julgava um 

caso concreto, mas determinava-se o entendimento da lei, quando a seu respeito 

ocorriam divergências nas sentenças judiciais. 6 importante referir, nesse sentido, 

que no texto das Ordenações Manuelinas, que teve origem no alvará de 10 de 

dezembro de 151 8, já constava: 

E assim havemos por bem que, quando 0s Desembargadores que 
forem no despacho de algum feito, todos ou alguns deles tiverem 
alguma dúvida em e nossa Ordenação do entendimento dela vão 
com a dita dúvida ai regedor, O qual na Mesa Grande com 0s 
~~sembargadores que lhe bem Parecer a determinará e segundo o 
que ai for determinado se porá a sentença. E se na dita Mesa forem 
isso mesmo em dúvida, que 0 Regedor pareça que é bom de no-lo 
fazer saber, para a nós logo determinarmos, n6-10 fará saber, para 
nós nisso provermos. E 0s que em outra maneira interpretarem 
nossa Ordenação ou derem sentença em algum feito, tendo algum 
deles dúvida no entendimento da dita Ordenação, sem irem ao 
regedor, como dito é, serão SLJsPensoS até nossa mercê, E a 
determinação que sobre 0 entendiriento da dita Ordenação se 
tomar, mandará O Regedor escrever no livrinho para depois não vir 
em dúvida.52 

os julgados, que tinham por objetivo dirimir as dúvidas acerca do expresso 

nas Ordenaçdes, passaram a ser conhecidos 0 assentos. que eram lançados no 

5 1 Idem. 
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chamado Livro Verde, assinados' e numerados pelo regedor da Casa de Suplicação. 

Esse livro passou a denominar-se "Livro de Assentos". 

Já no Brasil, durante o Império, várias leis regularam o regime jurídico dos 

assentos. A Lei n.O 2.684, de 23 de outubro de 1875, reconheceu a validade dos 

assentos da Casa de Suplicação de Lisboa, depois da criação da do Rio de Janeiro 

até a época da Independência. O Decreto n.' 6.142, de 10 de março de 1876, 

estabeleceu que, para que fossem reconhecidos, era indispensável que 0s 

julgamentos causadores da divergência já tivessem Por objeto o Direito em tese ou 

disposição de lei, e não a variedade da apiicação proveniente da variedade dos 

fatos. E no artigo 3.O ressaltava-se que OS assentos tomados não prejudicariam 0s 

casos julgados contra ou conforme a doutrina que estabeleceram. 

Proclamada a República, os assentos desapareceram, mas não a idéia de 

homogeneizar a jurisprudência. Serviram para isso OS institutos da revista e do 

prejulgado, além, é claro, do recurso extraordinário. A revista e o prejulgado foram 

criados pelo Decreto n.O 16.273, de 20 de dezembro de 1923, tendo sido acolhidos 

pelo Código de Processo Civil do Estado de São Paulo (artigo 1.126). e mantidos 

pela Lei federal n.O 319, de 25 de no~embro de 1936, e pelo Código de Processo 

Civil de 1939 (artigo 891). Semelhante função tem 0 recurso especial junto ao 

Superior Tribunal de Justiça, que, consoante 0 artigo 105, 111, C, da Carta Magna, é 

admitido contra o julgado proferido em Única ou última instância que dê a lei federal 

interpretação divergente da que lhe tenha sido dada Por outro Tribunal ou o próprio 

Superior Tribunal de Justiça. Conforme Pontes de   ir anda^^, a ratio desse recurso 

está em assegurar a uniformização da jurisprudência e manter a integridade lógica 

do Direito e a inteireza do sistema jurídico. 

Nessa senda, o Código de Processo Civil Brasileiro de 1973 suprimiu o 

recurso de revista e o prejulgado para, em contrapartida, adotar a uniformização da 

jurisprudência, a semelhança da orientação Já definida desde 1963 pelo Supremo 

Tribunal Federal. Com efeito, por emenda a seu Regimento Interno. datada de 28 de 

agosto de 1963, o Supremo Tribunal instituiu a Sumula da Jurisprudência 

Predominante encampada na legislação posterior, conforme se observa do 

disposto nos artigos 476 e seguintes do Código de Processo Civil. 

53 
Idem. 



No direito português, segundo Lênio Luiz strecks4, antes das modificações 

introduzidas pela reforma do processo civil português, decorrente da declaração de 

inconstitucionalidade da força obrigatória dos assentos (acórdãos 9810/93, do 

Tribunal Constitucional), dois princípios eram basilares, em Portugal, para o 

processo de uniformização da jurisprudência: o primeiro consta do artigo 768, n.O 3, 

do Código de Processo Civil, "verbis": 

Desde que haja conflito de jurisprudência, deve o Tribunal 
resolvê-lo e lavrar assento, ainda que a resolução do conflito 
não tenha utilidade alguma para 0 caso concreto em litígio, por 
ter de subsistir a decisão do acórdão recorrido, qualquer que 
seja a doutrina do assento. O segundo diz respeito ao assento, 
ao qual se refere o próprio capítulo das fontes do Direito do 
Código Civil Português, declarados na lei podem os tribunais 
fixar, por meio de assentos, doutrina com força obrigatória 
geral (artigo 2."). 

Constata-se que a fonte do Direito resulta. nesse caso, de uma fixação feita 

pelo Tribunal. 

O assento pressupunha uma "contradição entre decisões de tribunais 

superiores". A hipótese padrão era a do recurso Para 0 Tribunal Pleno, regulado nos 

artigos 763 e seguintes do Código de Processo Civil. 0 Tribunal Pleno é o próprio 

Supremo Tribunal Federal, mas reunindo simultaneamente todas as secções em que 

este normalmente se desdobra. Eram necessários dois acórdãos baseados em 

soluções opostas, relativamente a mesma questão de Direito. Desta forma, tão logo 

as decisões do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal de Justiça eram publicadas no 

Boletim do Ministério da Justiça, OS assentos dali resultantes passavam a ter força 

obrigatória geral. 

NO entanto, um fato novo deve ser agregado discussão em tela. Com efeito 

consoante decisão de setembro de 1993 (acórdão n-" 810/93), O Tribunal 

Constitucional de Portugal considerou ifl~onstitucionais 0s assentos, acabando com 

uma tradição que Vem desde a Casa de Suplicação. A decisão do Tribunal 
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Constitucional - ao acabar com avincularidade dos assentos - abriu caminho para a 

reforma do processo civil, com a conseqüente supressão do instituto do assento. 

Assim, o Decreto-Lei n." 329-N95, de 12 de dezembro, veio rever o Código de 

Processo Civil. Referido Decreto-Lei, por disposição de seu artigo 3.", 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 0 assento. Ressalte-se, 

por relevante, que o Acórdão 810193 do TC-RP julgou inconstitucional a norma do 

artigo 2.0 do Código Civil, na parte em que atribui aos Tribunais competência para 

fixar doutrina com força obrigatória geral. 

Da mesma forma, no Direito Italiano, segundo Lênio Luiz Streck5= a 

uniformização da jurisprudência consolidou-se através das máximas da Corte de 

Cassação que são publicadas após a verificação da reiterada exegese que a 

referida Corte atribui a determinada ~Orma legal. Tais decisões gozam de autoridade 

mais intensa do que a resultante de qualquer outro precedente, porque confortada 

por uma sucessão que vale para justificar OS efeitos da consolidação. A definição da 

máxima segue uma sistemática especial e não resulta de um caso concreto. Na 

realidade, é estabelecida à luz da certeza de que. pela reiteração de julgados em 

determinado sentidol a interpretação adotada está mais ~0fIforme com a lei e com o 

Sentimento de justiça. 

no que tange a evolução das normas consolidadas no Direito Italiano, 

estas não tem eficácia vinculativa, valendo pela autoridade do Órgão jurisdicional 

que as enuncia, porque a sentença que divergir do seu entendimento pode ser 

reformada por meio de recurso para a Corte de Cassação. Dai Seu valor formal, que 

alguns autores fundamentam no principio ~~nstitucional que atribui a Corte de 

Cassação a suprema instância judiciária. Assim, a defesa fundamental da máxima 

consolidada está em resolver uma "quaestio iuris" relativa à interpretação de norma 

jurídica; para assim proceder, não necessita a Corte de Cassação apreciar 0s fatos 

do caso concreto mas, tão somente, dirimir divergência contemporânea acerca do 

entendimento da lei. 
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Por fim, no direito francês não há procedimento especial de uniformização da 

jurisprudência. A uniformização ocorre por meio do recurso de cassação. A função 

primordial da Corte é a de manter a unidade da legislação e de prevenir a 

diversidade jurisprudêncial. A Corte de Cassação julga as decisões proferidas em 

última instância. Sua missão é a de guardiã da lei, não apreciando fatos, resolvendo 

apenas questões de Direito. 

O controle que exerce sobre os tribunais não a erige em terceiro grau de 

jurisdição. A Corte só pode cassar o julgamento que ofende a lei, não lhe sendo 

permitido, sob qualquer pretexto, conhecer 0 mérito, substituindo a decisão a 

sentença da cassada. 

François ~ e r r é ~ ~ ,  discorrendo sobre a Corte de Cassação e a Jurisdição de 

Apelação explica que: 

A Corte de Cassação tem por finalidade julgar recursos originários 
contra todas as decisões tomadas em Última instância. Ela não é 
dependente de um novo grau de jurisdição e o recurso não deve ser 
confundido com uma apelação. 1 - A Corte de Cassação não toma, 
ela própria, decisões concernentes aos procedimentos do processo 
e mandato judicial pelas partes litigantes. Avalia o valor das 
decisões que lhe são deferidas. Se acredita que a decisão foi 
acertada, rejeita o recurso interposto no intuito de revogá-la; é a 
decisão atacada que, sendo mantida, será executada. Se considera 
que a decisão foi mal tomada. ela a revoga, não julgando o mérito, 
mas sim, enviando o processo a Uma Outra jurisdição da mesma 
ordem que aquela de que emanou a decisão cassada. As jurisdições 
de recurso ao contrário, decretam decisões executórias. 2 - 
Uma jurisdição de recurso conhece todo 0 ProCeSSO. procedendo de 
forma diferente da Corte de Cassação: ela deve reconhecer 
exatamente os fatos, tais Como lhe são apresentados na decisão 
atacada; aprecia somente as decisões no ponto de vista da 
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aplicação da lei; revoga a decisão somente se houver contravenção 
à lei. Assim então, quando OS juizes do procedimento conhecem 
todas as características do litígio - COnStatação dos fatos e 
aplicação dos procedimentos processuais -, a Corte de Cassação 
verifica unicamente se os juizes do procedimento fizeram uma 
aplicação exata da norma jurídica; julga não o litígio, mas a decisão 
das questões incidentes que lhe é deferido. 

Por fim, sem a intenção de esgotarmos 0 assunto, procuramos demonstrar o 

instituto pacificador da jurisprudência nos direitos português. italiano e francês, haja 

vista que são àqueles que se destacam na seara da pacificação jurisprudencial, com 

o fito de aferir que não se mostra como um instituto adequado, especialmente, 

quando, como no caso da jurisdição pátria, pretende-se sua extensão de 

competência aos tribunais superiores subordinados ao Supremo Tribunal Federal. 



3. A SÚMULA VINCULANTE E AS GARANTIAS 

CONSTITUCIONAIS 

Para que possamos abordar o tema Sumula Vinculante, antes necessário se 

faz traçarmos um paralelo inicial, qual seja, o estudo das garantias constitucionais 

que se fazem previstas no artigo 5O, incisos XXXIV, "a" e LV da Constituição Federal, 

bem como o estudo das fontes do direito, em capítulo próprio, haja vista, segundo 

nosso entendimento, assim poderão Ser consideradas. 

Assim sendo, temos agora a necessidade de demonstrar por meio das lições 

de importantes doutrinadores, as garantias constitucionais que, entendemos, são 

violadas cada vez que se faz invocar o mecanismo ~ ~ m u l a r  vincuiativo para "dirimirv 

as pretensões resistidas em trâmite perante O Poder Judiciário. 

Incontinenti, se mostra que a utilização dos "resumos de jurisprud&ncian 

numerados, como a empresa que em larga escala cria produtos. notoriamente viola 

princípios constitucionais basilares, 0s quais possuem a Prerrogativa de preservar a 

integridade da tutela jurisdicional, o bom Senso do Juizo e a necessidade das partes. 

ainda que estaremos diante de principias constitucionais petrificados pelo 

nosso legislador constituinte originário, quando da promulgação de nosso Diploma 

Constitucional em 05 de Outubro de 1988, 0s quais deveriam ser. obviamente 

respeitados pelo legislador reformador, haja vista que seu poder de reforma 
"a muralha" que preserva o Capitulo dos encontra além de obstáculos legais, 

Direitos e Deveres lndividuais e Coletivos, inscrito no artigo 5' daquele Diploma. 

Para a comprovação dessa "blindagem", transcreveremos o artigo 60, g 4.0 

inciso IV: 

" ~ r t .  60. A ~onstituição poderá ser emendada mediante proposta: 
5 4.0 - Não será objeto de deliberação a Proposta tendente a abolir: 
,V - os direitos e garantias individuais". 

Assim, diante da demonstraçáO do dispositivo supracitado, devemos, agora 
as quais entendemos que estejam sendo demonstrar as garantias constitucionaisl 



violadas diante da ingerência do instituto em estudo, qual sejam, as "Sumulas 

Vinculantes". 

Por derradeiro, necessário se faz transcrever os incisos XXXIV, "a" e LV 

todos do artigo 5 . O  da Constituição Federal: 

Art. 5 . O  (...) 
XXXIV - São a todos assegurados, independentemente do 
pagamento de taxas: 
a) 0 direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos 
ou contra ilegalidade ou abuso de poder. 

E arremata: 

LV - Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 
acusados em geral sã0 assegurados O contraditório e ampla 
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 

A partir de agora, passaremos a realizar 0 estudo detalhado de cada uma das 

garantias, elencadas, tipificadas e plasmadas nos dispositivos Supracitados, 

garantias essas as quais entendemos estejam sendo vilipendiadas pelo instituto 

sumular. 



3.1. DO DIREITO DE PETIÇÁO 

Segundo Pedro ~enza~ ' ,  o direito de petição teve origem por meio do r;ght of 

petition, na Inglaterra, consolidando-se no Bill of Rights de 1689. Consistia nesse 

estágio inicial, no mero direito de 0 Grande Conselho. depois 0 Parlamento, pedir 

que o Rei sancionasse as leis. Posteriormente, fortaleceram-se na Constituição 

Francesa de 1791, ao serem ampliados OS peticionários e O objeto da petição. 

No mesmo sentido, arremata José Afonso da silva5' que "o direito de petição 

define-se 'como direito que pertence a uma Pessoa de invocar a atenção dos 

poderes públicos sobre uma questão OU situação'. seja para denunciar um lesão 

Concreta, e pedir a reorientação da situação, seja Para solicitar uma modificação do 

direito em vigor no sentido mais favorável à liberdade". 

Disserta ainda que há nesse direito Uma dimensão geral e coletiva com a 

finalidade de busca ou defesa de direitos Ou interesses gerais da coletividade como 

um todo. 

Repise-se, segundo José Afonso da que: 

O direito de petição não pode Ser destituido de eficácia. Não pode a 
autoridade a quem é dirigido escusar pronunciar-se sobre a petição 
quer para acolhe-la quer Para desacolhe-Ia com a devida 
motivação. Algumas constituiçóes contemplam explicitamente o 
dever de responder (Colômbia. Venezuela, Equador). Bem o disse 
Bascufian: '0 direito de petição na0 pode separar-se da obrigação 
da autoridade de dar resposta e pronunciar-se sobre o que lhe foi 
apresentado, já que. separado de tal obrigação, carece de 
verdadeira utilidade e eficácia. A obrigação de responder 6 ainda 
mais precisa e grave se alguma autoridade a formula, em razão de 
que, por sua investidura mesmo, merece tal resposta, e a falta dia 
constitui um exemplo deplorável para a responsabilidade dos 
poderes públicos". A Constituição não prevê sanção 4 falta de 
resposta e pronunciament~ da autoridade, mas parece-nos certo 

ela pode ser constrangida a isso por via do mandado de 
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segurança, quer quando se nega expressamente a pronunciar-se 
quer quando se omite; para tanto, e preciso que fique bem claro 
que o peticionário esteja utilizando efetivamente o direito de 
petição, o que se caracteriza com maior certeza se for invocado o 
art. 5 . O ,  XXXIV, a. Cabe, contudo o processo de responsabilidade 
administrativa, civil e penal, quando a petição visar corrigir abuso, 
conforme disposto na Lei 4,898168". 

Segundo essa mesma linha de raciocínio, Pedro Lenza ensina que a 

finalidade do direito de petição e, em nítido exercício das prerrogativas 

democráticas, levar ao conhecimento do Poder Público a informação ou notícia de 

um ato ou fato ilegal, abusivo ou contra direitos, para que este, de acordo com sua 

competência tome as medidas que se fizerem necessárias. 

De acordo com Manoel Gonçalves Ferreira ~i lho~O, O direito de petição, 

acolhido no artigo 5.' XXXIV, tem importância meramente psicológica, servido 

apenas e tão somente para permitir que o indivíduo sinta-se participando da gestão 

do interesse público, insurgindo-se contra os abusos de quaisquer autoridades, bem 

como reclamando seu castigo. Termina, por fim, afirmando que as petições não têm 

valor prático. 

~essalte-se, que o direito de petição utilizado em defesa de direitos ou contra 

ilegalidade ou abuso de poder assume vocação individual e coletiva, tendo a 

finalidade, inclusive, de participação popular na vida política do Estado, exercitando, 

através deste instituto as prerrogativas próprias da cidadania. Assim, arremata o 

autor, o direito de petição possui a finalidade de tutelar, salvaguardar, proteger e 

amparar a própria ordem jurídica, a pacificação social, bem como os interesses 

pleiteados perante os Poderes Públicos. 

Patente se mostra a importância dessa garantia constitucional, diante da 

possibilidade que se faz exasperar do instituto, como meio de obtenção da tutela 

perante os Poderes Públicos, bem como diante da possibilidade de participação 

política da cidadão no governo de seu município, estado ou país. Entretanto, 

devemos ressaltar um elemento importante, qual seja, de nada adianta a existência 

de urri direito constitucionalmente previsto e assegurado através da petrificação de 

sua existência, se se tornar um instituto inerte, morto, ineficaz. Destarte, é 

" ~ F E K R E I R A  FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2002. 33." 
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exatamente o que está a ocorrer, desde que nosso legislador constituinte reformador 

emendou nossa Carta Política através da Emenda Constitucional n.O 45, a qual fez 

introduzir e constitucionalizar o direito sumular dotado de função normativa e 

vinculante. 

Arraigado na cultura nacional, o direito de petição encontra-se mitigado ainda 

que existam aqueles que defendam o contrário. Afinal, tendo sido tornado um 

instituto inerte, um direito ineficaz, mesmo que se faça utilizar pelo particular, este 

não encontrará outra resposta, senão aquela já sumulada pelos tribunais superiores, 

salvo aquelas oriundas do próprio Supremo Tribunal Federal, este sim, dotado da 

prerrogativa de controlar a constitucionalidade de lei ou ato normativo. 

Observe-se que, diante de Súmulas dotadas de Efeito Vinculante, 

eventualmente editadas pelos Tribunais superiores, de antemão, ou seja, de forma 

prévia, já se saberá o resultado da "tutela jurisdicional" de acordo com o stare 

decisis. 

Alija-se, portanto o cidadão e perpetua-se o direito, focando-se a "vala" das 

Ditaduras Constitucionais, lembradas por Dalmo de Abreu ~ a l l a r i ~ ' :  

(...) há dois erros básicos de concepção que têm levado o Estado a 
extremos opostos: ou mantendo uma organização inadequada, ou 
adotando processos muito eficazes para objetivos limitados, mas 
conflitantes com o objetivo de consecução do bem comum de todo 
o povo. No primeiro caso tem-se uma concepção formalista e 
estática de ordem, que leva a utilização do Estado como um 
embaraço as mudanças sociais, tornando-o expressão de valores 
anacrônicos, já superados pela realidade social. Essa noção do 
Estado como ordem estática, responsável, entre outras coisas, pela 
manutenção de estruturas absolutamente ineficazes, tem levado a 
concepção formalista do próprio direito, sendo responsável pela 
contradição das ditaduras constitucionais. 

Dessa forma, filiamo-nos a corrente que defende que o instituto da Súmula 

Vinculante não seja estendido aos demais Tribunais Superiores, que não o Supremo 

Tribunal Federal, o qual possui competência e prerrogativa para salvaguardar a 

nossa Constituição Federal. 

6'  DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva. 2005, 25''. ed., p. 
139. 



3.2. O DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E O 

CONTRADIT~RIO 

Passaremos agora a abordar garantias outras além daquela vista 

anteriormente. Comecemos pela garantia constitucional ao devido processo legal. 

Segundo Geraldo ~rindeiro~', estamos a vivenciar uma época na qual existe 

grande preocupação dos responsáveis pelo funcionamento do sistema jurídico com 

sua maior credibilidade e maior eficiência, tendo em vista o acumulo de processos 

no Judiciário, o excessivo formalismo das regras processuais e a quantidade, as 

vezes abusiva, de recursos e procedimentos protelatórios ou impeditivos da 

prestação jurisdicional. Assim, continua o autor, as dificuldades no acesso a Justiça 

e a lentidão nos julgamentos definitivos têm sido objeto de críticas e preocupações 

não só dos principais protagonistas dos processos - os juízes, os advogados e os 

membros do Ministério Público - mas também, e principalmente, dos seus 

destinatários: as partes e os cidadãos. 

Dessa forma, preconiza-se como uma das soluções a reforma constitucional 

do Judiciário e crê que ela, como outras reformas da Constituição, são necessárias 

para permitir o desenvolvimento econômico e social do País e para que o Estado 

possa exercer o seu papel de promover a segurança e o bem-estar de seus 

jurisdicionados, principalmente num regime democrático participativo e estável. 

Geraldo Brindeiro arremata ainda, quanto a necessidade premente de 

modernizar o Poder Judiciário, aparelhando-o com os meios materiais e os recursos 

humanos necessários e eliminando-se anacronismos legislativos e administrativos 

que geram a lentidão na prestação jurisdicional e o acúmulo de processos. 

As modernas teorias do processo demonstram seu caráter instrumental, 

aproximando os mecanismos processuais dos anseios práticos da sociedade. E 

preciso que, ao lado das garantias da forma, disponha o processo judicial de 

eficiência e funcionalidade. Nesse sentido, os processualistas brasileiros têm dado 

significativas contribuições a moderna Doutrina. 

62 BRINDEIRO, Geraldo. Devido Processo Legal. Disponível em: 
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A modernização do processo, todavia, não deve significar a redução pura e 

simples de formalidades e a diminuição de recursos em nome de suposta eficácia da 

prestação jurisdicional, sem a prudente e cautelosa análise de sua essencialidade. 

Com cautela, frisa quanto a necessidade de existência de todos os cuidados para 

não haver a incidência no grave erro das soluções simplistas em prejuízo de 

princípios constitucionais do Estado Democrático de Direito. 

Nessa senda, nossa Constituição Federal consagra o princípio do devido 

processo legal, no seu art. 5O, inciso LIV. Geraldo Brindeiro ressalta que esse 

princípio, originado da cláusula do due process of law do Direito anglo-americano, 

deve ser associado aos princípios constitucionais do controle judiciário - que não 

permite a lei excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito - e 

das garantias do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela 

inerentes, segundo o disposto nos incisos XXXV e LV do mesmo artigo da 

Constituição. A garantia da prestação jurisdicional, com a adequada presteza e sem 

procrastinações, é corolário do devido processo legal. E quando a expressão refere- 

se a processo e não a simples procedimento, alude sem dúvida ao processo judicial 

pelo Estado, segundo os imperativos da ordem jurídica, e com as garantias de 

isonomia processual, da bilateralidade dos atos procedimentais, do contraditório e 

da ampla defesa. 

Entendemos ainda que a igualdade perante a lei e o devido processo legal 

são princípios constitucionais complementares entre si, pois os princípios da 

legalidade e da isonomia - essenciais ao Estado Democrático de Direito - não 

fariam qualquer sentido sem um poder capaz de fazer cumprir e pôr em prática, para 

todos, com a necessária presteza, a Constituição e as leis do País. No direito 

Constitucional americano no qual se inspira o princípio do devido processo legal, e 

introduzido no Brasil pela Constituição de 1988, as cláusulas do due process of law 

e da equal protection of the laws (igual proteção das leis) complementam-se a partir 

da 14a Emenda a Constituição de 1787 dos Estados Unidos, ratificada pelo 

Congresso Americano em 1868. 

Lembra Geraldo ~ r i n d e i r o ~ j  que o devido processo legal teve sua origem 

histórica na Magna Carta de 1215 que se referia inicialmente ao processo by the 

lawful judgement of his equals or by the law of the land, ou na expressão original em 
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latim per legale judicium parium suorum, vel per legem terrae, o que significa que 

ninguém pode ser processado "senão mediante um julgamento regular pelos seus 

pares ou em harmonia com a lei do País". 

A 5.a Emenda a Constituição Americana de 1787 introduziu a expressão due 

process of law, estabelecendo que. "nenhuma pessoa pode ser privada da vida, 

liberdade e propriedade, sem o devido processo legal". E a 14a Emenda, em 1868, 

vinculou os Estados da Federação a cláusula, o que permitiu a Suprema Corte 

Americana, especialmente nos anos 60, durante o período do Chief Justice Earl 

Warren, desenvolver jurisprudência de proteção aos direitos civis assegurados no 

Bill of Rights. 

A cláusula do devido processo legal no Direito Constitucional americano 

refere-se, numa primeira fase, como se sabe, apenas a garantias de natureza 

processual propriamente ditas, relativas ao direito a orderly proceedings, 

procedimentos ordenados por princípios como, no campo processual penal, a 

proibição de bill of attainder (ato legislativo que importa em considerar alguém 

culpado pela prática de crime, sem a precedência de um processo e julgamento 

regular, em que lhe seja assegurada ampla defesa) e de leis retroativas (ex post 

facto law), além da vedação de auto-incriminação forçada (seM incrimination), do 

julgamento duas vezes pelo mesmo fato (double jeopardy) e do direito a ampla 

defesa e ao contraditório. No campo process~al civil, como no processo trabalhista, 

do direito constitucional a tutela jurisdicional do Estado e do devido processo legal 

resultam a instrução contraditória, o direito de defesa, o duplo grau de jurisdição e a 

publicidade dos julgamentos dentre outras garantias. Segundo sua concepção 

origingria e adjetiva, portanto, a cláusula do devido processo legal não visava a 

questionar a substância ou o conteúdo dos atos do Poder Público mas sim, a 

assegurar o direito a um processo regular e justo. Por isso, segundo Geraldo 

Brindeiro, aplica-se a denominação procedural due process. 

A partir de 1890, incorporou-se a cláusula do due process of law, já na 

vigência da 14a Emenda a Constituição Americana, o sentido de proteção 

substantiva dos direitos e liberdades civis assegurados no Bill of Rights. A Suprema 

Corte dos Estados Unidos, por meio de construção jurisprudencial (construction) e 

baseando-se em critérios de razoabilidade (reasonableness), passou a promover a 

proteção dos direitos fundamentais contra ação irrazoável e arbitrária (protection 



from arbitrary and unreasonable action). Estas são, em síntese, as razões do 

desenvolvimento da teoria do substantive due process. 

A doutrina constitucional americana tem se modificado ao longo dos anos 

sobre a extensão e o significado da cláusula do devido processo legal. O 

renascimento do substantive due pro-cess, a partir das decisões da Suprema Corte 

nos casos Griswold v. Connecticut, em 1965, e Roe v. Wade, em 1973, volta a 

enfatizar a importância da proteção de valores fundamentais contra ação arbitrária e 

irrazoável. Nas investigações criminais, segundo a doutrina e a jurisprudência norte- 

americana, a disclosure, isto é, a revelação de dados sigilosos, somente pode 

ocorrer existindo probable cause (fundada suspeita), o que somente se apura 

obedecidos os ditames do due process of law. A excepcionalidade da medida 

relativamente a privacidade dos cidadãos, assegurada na Constituição, somente 

pode ser verificada no âmbito do Poder Judiciário, fundada em critérios de 

razoabilidade e interesse público relevante. 

O princípio do devido processo legal nos Estados Unidos tem também sido 

aplicado, em muitos casos, pela jurisprudência, especialmente da Suprema Corte, 

para limitar a ação administrativa do Estado na esfera individual e o poder de polícia, 

garantindo aos cidadãos a proteção contra os abusos e a violação de garantias 

procedimentais e de direitos fundamentais. No Brasil, a Constituição Federal de 

1988 assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório 

e a ampla defesa. 

A importância da garantia constitucional do due process of law é reconhecida 

no Direito Comparado e no Direito Internacional ao incluí-Ia na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos de 1948, das Nações Unidas, segundo dispõem os seus arts. 

8O e 10° expressamente: "Toda pessoa tem direito a receber dos tribunais nacionais 

competentes recurso efetivo para os atos que violem 0s direitos fundamentais que 

lhe sejam reconhecidos pela constituição ou pela lei;" e "Toda pessoa tem direito, 

em plena igualdade, a uma audiência justa e pública por parte de um tribunal 

independente e imparcial, para decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento 

de qualquer acusação criminal contra ela". 



Concluindo seu raciocínio, Geraldo ~rindeiro" enfatiza a extrema 

necessidade de reformas a fim de tornar o processo moderno e funcional, atendendo 

aos anseios da sociedade. 

Portanto, concordamos com referido autor quanto a afirmativa de que não se 

devem, porém, esquecer jamais as lkões do passado para não cometer os mesmos 

erros dos julgamentos sumários e tribunais de exceção nos regimes autoritários. A 

história constitucional brasileira e de sua democracia demonstram a necessidade de 

superar as dificuldades tradicionais da cultura política, realizando mudanças para a 

consolidação do regime democrático no País. E o Estado Democrático de Direito 

não pode prescindir do respeito a Constituição, aos princípios da legalidade, da 

igualdade e do devido processo legal. 

Já para Nelson Neiy ~ ú n i o r ~ ~ ,  "bastaria a norma constitucional haver adotado 

o princípio do due process of law para que daí decorressem todas as conseqüências 

processuais que garantiriam aos litigantes o direito a um processo e uma sentença 

justa. É, por assim dizer, gênero do qual todos os demais princípios constitucionais 

do processo são espécies". 

Temos, até este momento, posicionamentos sólidos de grandes nomes 

pertencentes a nossa melhor doutrina, OS quais enfatizam e valoram os princípios 

constitucionais que se fizeram demonstrar até aqui, de modo que estes não poderão 

ser rechaçados, por uma medida ditatorial e antidemocrática, que seria a extensão 

do efeito vinculante das Súmulas aos demais Tribunais superiores que não o 

Supremo Tribunal Federal. 

Vejamos, Nelson Nery ~ ú n i o r ~ ~ ,  enfatiza ao salientar que "guardada a 

fidelidade a matriz norte-americana, o principio do devido processo legal possuiria 

um sentido genérico - material e processual - caracterizado pelo trinômio vida- 

liberdade-propriedade. Em outras palavras, significaria o direito a tutela a esses 

bens jurídicos em seu sentido mais amplo". 

Destarte, se a prerrogativa para a edição de Súmulas Vinculantes se estender 

aos demais Tribunais, que não o Supremo Tribunal Federal, patente se mostra que 

(14 Idem. 
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no quesito liberdade, esta estará absolutamente cerceada, especialmente diante do 
fato de haver a impossibilidade da parte ter assegurado não só o devido processo 

legal, afinal ele praticamente inexistirá, bem como se pese existe a possibilidade de 

haver alguma peculiaridade que efetive a distinção do caso concreto daquele já 

pacificado, este acabará "massificado" recebendo, dessa forma a "decisão-padrão" 

sumulada. 

Some-se a esta situação, no mesmo quesito liberdade, o juízo a quo, 

igualmente se encontrará alijado, diante do fato de que este não poderá se fazer 

valer das garantias inerentes ao cargo, especialmente aquela do livre 

convencimento motivado, pois, diante da existência de Sumula Vinculante 

determinada, já haverá uma "sentença" anteriormente prolatada, a qual, 

obrigatoriamente este deverá chancelar, evitando, se quer, o surgimento da lide. 

No que tange a ampla defesa, transcreveremos a lição de Enrico Tullio 

~ i e b m a n ~ ~ :  

"o poder de agir em juízo e do de defender-se de qualquer 
pretensão de outrem representam a garantia fundamental da 
pessoa para a defesa de seus direitos e competem a todos 
indistintamente, pessoa física e jurídica, italianos [brasileiros] e 
estrangeiros, como atributo imediato da personalidade e pertencem 
por isso a categoria dos denominados direitos cívicos". 

No mesmo sentido leciona José Afonso da silvas8 ao afirmar que o artigo 5O, 

XXXV, prevê o direito público subjetivo de invocar a atividade jurisdicional, não se 

assegurando apenas o direito de agir ou o direito de ação, haja vista que o ato de 

invocar a tutela jurisdicional poderá ser exercido, igualmente, por aquele que contra 

si se age, contra quem se propõe a ação. 

Segundo José Eulálio Figueiredo de ~ l m e i d a ~ '  a ampla defesa configura-se 

como um instituto processual antigo, posto ser da natureza humana a 

inconformação. Nessa senda, com a finalidade de substanciar seu ententimento, 

cita, para tanto, o exemplo bíblico do julgamento de Adão, em que o próprio Deus 

h7 LIEBMAN, Enrico Tullio. Mariuale di Diritto Processuale Civile. Milano: Giuffrè. 1973. 3" ed. v.l/lO e I I. 
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concedeu-lhe o direito de defesa, ao aduzir "Adam, ubi es?" Então, surgia, nesse 

momento, já no paraíso o instituto da citação. Corrobora seu entendimento, ao 

acrescentar que, seguido daquele ato, veio o interrogatório do primeiro homem e sua 

defesa, tudo na forma oral, dando a entender que, no começo, a jurisdição se 

orientava pelo princípio da oralidade. 

Na mesma linha de raciocínio ensina José Eulálio Figueiredo de ~lmeida" ser 

a Bíblia rica em exemplos, citando ainda, o caso em que o evangelista Paulo que 

após ser preso e levado a enxovia, exige o direito a ampla defesa, por ser cidadão 

romano. Para que não passe despercebido, tenha-se em mente que nos dois 

exemplos bíblicos se encontra evidente a presença do devido processo legal, como 

pressuposto necessário para a imposição da medida que se perseguia. 

Continua o autor, ao dissertar que aglutinada também nesses episódios se 

encontra a idéia do contraditório como elemento preponderante da ampla defesa. O 

direito ao contraditório consiste no exercício da dialética processual, plasmada a 

partir da pretensão deduzida em juízo. Trata-se de princípio constitucional do 

processo, cujo escopo é oportunizar ensanchas a parte demandada de ser 

informada a respeito do que está sendo alegado pelo demandante, a fim de que 

possa produzir defesa de qualidade e indicar prova necessária, lícita e suficiente 

para alicerçar sua peça contestatória. A impugnação da pretensão varia, em sua 

forma bilateral, de acordo com o interesse ou direito que se pretende resguardar ou 

obter. 

Assim, a ampla defesa representa garantia constitucional prevista no art. 5 . O ,  

inciso LV, da Constituição Federal e possui fundamento legal no direito ao 

contraditório, segundo o qual ninguém pode ser condenado sem ser ouvido. 

Ainda, segundo José Eulálio Figueiredo de ~ l m e i d a ~ ' ,  por força do que foi 

descrito, não seria demasiado afirmar que a ampla defesa também está intimamente 

ligada a outro princípio constitucional mais abrangente, qual seja o devido processo 

legal, seu epifenômeno, pois é inegável que o direito a defender-se amplamente 

implica conseqüentemente a observância de providência que assegure legalmente 

essa garantia. 
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Dessa forma, em uma concepção primária, trata-se a ampla defesa de direito 

constitucional processual assegurado ao réu subjetivamente. Por esse postulado, a 

parte que figura no pólo passivo da relação processual exige do Estado-Juiz, a quem 

compete a prestação da tutela jurisdicional, o direito de ser ouvida, de apresentar 

suas razões e de contra-argumentar as alegações do demandante, a fim de elidir a 

pretensão deduzida em juízo. 

A ampla defesa é garantia do demandado inerente ao Estado de Direito. 

Mesmo quando se está diante de regime de exceção, a noção desse instituto não 

desaparece porque é algo que se encontra arraigado no ser humano, é uma 

necessidade inata do indivíduo, é algo que resulta do próprio instinto de defesa que 

orienta todo ser vivo. 

Apesar de esse princípio vir expresso pela fórmula "ampla defesa", seu raio 

de aplicação não se limita exclusivamente a beneficiar o réu, posto que visa também 

favorecer outros sujeitos da relação processual. Sendo assim, não é errôneo dizer 

que a ampla defesa constitui direito que protege tanto o réu quanto o autor, bem 

como terceiros juridicamente interessados. Diante disso, é forçoso reconhecer que 

somente haverá ampla defesa processual quando todas as partes envolvidas no 

litígio puderem exercer, sem limitações, os direitos que a legislação vigente Ihes 

assegura, dentre os quais se pode enumerar o relativo a dedução de suas 

alegações e a produção de prova72. 

Quanto ao contraditório, este implica o direito que têm as partes de serem 

ouvidas nos autos, sendo o processo judicial marcado pela bilateralidade da 

manifestação dos litigantes. Essa regra de equilíbrio decorre do denominado 

princípio da igualdade das partes, tão importante para o embate processual quanto 

qualquer um dos demais princípios orientadores do processo. 

Dessa forma, buscamos demonstrar os direitos constitucionais plasmados em 

nosso Diploma Legislativo Constitucional, os quais, desde o Constitucionalismo vêm 

sendo gradativamente aprimorados nos Estados Democráticos de Direito, com o 

fulcro de serem assegurados aos litigantes em geral, seja nos processos judiciais, 

como nos procedimentos administrativos adrede à Administração Pública, como 

medidas bastantes a assegurar o amplo debate, para que não só a legalidade seja 

" Idem 



observada, mas, principalmente, que a justiça se faça presente amparando e 

resguardando a quem faça jus. 



3.3 - PRINC~PIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO 

Segundo Júlio Ricardo de Paula ~ m a r a l ~ ~ ,  a inafastabilidade da jurisdição 

igualmente se faz presente sob a denominação de "princípio do direito de ação" por 

alguns autores, por outros, pode ser encontrada por "princípio do acesso a justiça". 

Para tanto, podemos aferir onde está situado o princípio da inafastabilidade da 

jurisdição dentro da Constituição Federal: 

Art. 5 O  (...) 
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 
ou ameaça a direito. 

Dessa forma, passaremos a analisar os aspectos do princípio da 

inafastabilidade da jurisdição, como já anteriormente feito com os demais princípios. 

Nelson Nery ~ ú n i o r ~ ~  menciona que embora o destinatário principal desta 

norma seja o legislador, o comando constitucional atinge a todos indistintamente, 

vale dizer, não pode o legislador e ninguém mais impedir que o jurisdicionado vá a 

juízo deduzir pretensão. 

Nessa senda, segundo Djanira Maria Radamés de sá7=, com a contemplação 

do princípio da inafastabilidade da jurisdição, a Constituição garante a necessária 

tutela estatal aos conflitos ocorrentes na vida em sociedade. Enfim, a garantia é ao 

direito de ação. 

Dessa forma, não há que se estabelecer confusão entre o direito de ação e o 

direito de petição assegurado na Constituição Federal, já que o primeiro visa a 

proteção de direitos contra ameaça ou lesão, ao passo que o segundo, assegura, de 

certa forma, a participação política, independente da existência de lesão ao direito 

do peticionário. 

73 AMARAL, Júlio Ricardo de Paula. Princípios de processo civil na Constituição Federal. Jus Navigandi, 
Teresina, ano 4, n .  46, out. 2000. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=771>. Acesso 
em: 22 maio 2008. 
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dos Tribunais, 1996. p. 93. 
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O direito de ação é um direito público subjetivo exercitável ate mesmo contra 

o Estado, que não pode recusar-se a prestar a tutela jurisdicional. O Estado-juiz não 

está obrigado, no entanto, a decidir em favor do autor, devendo aplicar o direito a 

cada caso que lhe for trazido. O dever de o magistrado fazer atuar a jurisdição e de 

tal modo rigoroso que sua omissão configura causas de responsabilidade judicial76. 

Disserta ainda Manoel Antônio Teixeira ~ i l h o ~ ~  que o principio da 

inafastabilidade da jurisdição possui profundas raizes históricas e representa uma 

espécie de contrapartida estatal ao veto a realização, pelos indivíduos, de justiça por 

mãos próprias (exercício arbitrário das próprias razões, na peculiar dicção do Código 

Penal - art. 345); mais do que isso, ela é uma pilastra de sustentação do Estado de 

Direito. 

O direito de ação, que se efetiva através do processo configura-se como o 

único meio de aplicação do direito a casos ocorrentes, por obra dos órgãos 

jurisdicionais, e complemento inarredável do preceito constitucional que o inspira, 

garantia concreta de sua rea~ização~~. O poder de agir é um direito subjetivo público 

consistente na faculdade do particular fundada em norma de direito publico79. 

Ademais, a invocação da tutela jurisdicional, preconizada na Constituição 

Federal, deve efetivar-se pela ação do interessado que, exercendo o direito a 

jurisdição, cuide de preservar, pelo reconhecimento (processo de conhecimento), 

pela satisfação (processo de execução) ou pela asseguração (processo cautelar), 

direito subjetivo material violado ou ameaçado de violação80. 

Importante se faz demonstra a lição de Pedro ~ e n z a ~ '  sobre o principio da 

inafastabilidade da jurisdição, que se faz prevista no artigo 5' XXXV de nosso 

Diploma Constitucional, senão vejamos: 

76 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 3-d. São Paulo: Revista 
dos Tribunzis, 1996. p. 98. 
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78 TUCCI, Rogério Lauria; CRUZ E TUCCI, José Rogério. Constituiçao de 1988 e Processo. São Paulo: 
Saraiva, 1989. p. 14. 
79 ROSAS, Roberto. Direito Processual Constitucional. Princípios Constitucionais de Processo Civil. 2Qd. 
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Trata-se do principio na inafastabilidade da jurisdição, também 
nominado direito de ação, ou principio de livre acesso do judiciário 
ou, conforme assinalou Ponte de Miranda, princípio da ubiquidade 
da justiça. 

Nesse sentido, artigo 5O, XXXV, CFl88 estabelece que a lei 
não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 
direito. 

Criticamos a forma indireta de apresentação da garantia ao 
direito a jurisdição - "a lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça a direito" - prescrita no art. 5O, XXXV, 
da CF. Essa forma indireta surgiu, provavelmente, como reação aos 
atos arbitrários que, aproveitando a existência de prescrição 
constitucional expressa (lembrar que o referido direito só adquiriu o 
status de preceito constitucional com a Constituição de 1946), 
muitas vezes, por intermédio de lei ou decreto-lei, excluía da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ao direito. 

Muito melhor seria se referido principio fosse prescrito na 
forma direta, como se verifica dentre outras, nas constituições da 
Itália, Alemanha, Portugal, Espanha, na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, etc. 

Conforme já observamos, apesar dessa crítica terminológica, 
do art. sO, XXXV, da CF/88 veio sedimentar o entendimento amplo 
do termo "direito", dizendo que a lei não excluirá da apreciação do 
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, não mais restringindo 
sua amplitude, como faziam as Constituições anteriores, "direito 
individual" (vide arts. 141, § 4O, da CF146; 150, § 4O da Constituição 
de 1967; 153, § 4O, da EC n. 1/69; 153, 5 4O, na redação 
determinada pela EC n. 7/77). A partir de 1988, passa a se 
assegurar, de forma expressa e categórica, em nível constitucional, 
a proteção dos direitos, sejam os privados, públicos ou 
transindividuais (difusos, coletivos ou individuais homogêneos). 

Prefere-se, ainda, seguindo a doutrina mais abalizada, a 
expressão "acesso a ordem jurídica justa" a "acesso a justiça" ou 
"ao judiciário". 

E no mesmo sentido arremata o autora2: 

As expressões "lesão" e "ameaça a direito" garantem o livre 
acesso ao judiciário para postular tanto a tutela jurisdicional 
preventiva como a repressiva. 

Apesar de ter por destinatário principal o legislador ( que ao 
elaborar a lei não poderá criar mecanismos que impeçam ou 
dificultem o acesso ao Judiciário), também se direciona a todos, de 
modo geral. 

Não se confunde com o direito de petição (já visto no artigo 5O, 
XXXV, "a"), este último um direito de participação política não 
sendo necessário demonstrar qualquer interesse processual ou 
lesão ao direito pessoal. "Enquanto o direito de ação é um direito 
público subjetivo, pessoal, salvo nos casos de direitos difusos e 

82 Idem. 



coletivos, onde os titulares são indetermináveis e indeterminados, 
respectivamente, o direito de petição, por ser político, é impessoal, 
porque é dirigido a autoridade para notificar a existência de 
ilegalidade ou abuso de poder, solicitando as providências 
cabíveis". 

Em decorrência do princípio em análise, não mais se admite 
no sistema constitucional pátrio, a chamada jurisdição condicionada 
ou instância administrativa de curso forçado, conforme se verificava 
no artigo 153, § 4O da CF169, na redação dada pela EC n.O 7, de 
13.04.1977. Para se ingressar ("bater as portas") do Poder 
Judiciário não é necessário, portanto, o prévio esgotamento das 
vias administrativas. 

Portanto, apesar de ainda não termos abordado com profundidade o instituto 

objeto da presente dissertação, qual seja, a Súmula Vinculante, neste capitulo inicial 

procuramos demonstrar com ênfase e objetividade as principais garantias 

constitucionais que seriam violadas pelos Tribunais Superiores, salvo o Supremo 

Tribunal Federal, caso o mecanismo em análise seja estendido aqueles Tribunais. 

Isso se deve ao fato de que somente ao Supremo Tribunal Federal compete, 

precipuamente, a guarda da Constituição, conforme se encontra previsto no artigo 

102 de nossa Carta Política. 

Nessa ' senda, ao longo desta dissertação buscaremos demonstrar 

subsidiadamente nosso entendimento, de modo a convencer o leitor de que ao 

estender aos demais Tribunais Superiores a prerrogativa e competência para a 

edição de Súmulas com "força de lei", estaremos vilipendiando importantes garantias 

constitucionais, as quais foram auferidas e conquistadas pela humanidade ao longo 

dos séculos, tais como o contraditório, a ampla defesa, devido processo legal e a 

inafastabilidade da Jurisdição. 

Portanto, com o fim de ambientar o leitor, além de ter demonstrado as 

garantias constitucionais asseguradas por nosso legislador constituinte originário, 

quando da promulgação da Constituição Federal de 1988, passaremos no capítulo 

próximo a articular todas as fontes do Direito, propondo, além daquelas já 

existentes, indicarmos a "Súmula Vinculante" como nova fonte para o Direito Pátrio. 



3.3.1. CR~TICAS AO PODER DAS SÚMULAS COM EFEITO 

VINCULANTE 

Segundo a lição do professor Sérgio Seiji ~ h i m u r a ~ ~ ,  a importância da súmula 

como forma de divulgação do pensamento reiterado, pacificado e uniformizado dos 

tribunais não é discutida, salvo, o seu efeito vinculante ou vinculativo as esferas 

jurisdicionais e administrativas. 

Nesse sentido, o autor sintetizou as principais críticas acerca do instituto, 

críticas estas as quais transcreveremos aqui, haja vista se tratar do objetivo da 

presente dissertação: 

Argumenta-se que se estará retirando do cidadão o direito 
fundamental de ter um Poder Judiciário independente, na medida 
em que se verticaliza o entendimento do STF, tribunal este 
composto a gosto e a feição do Poder Executivo, titularizado pelo 
Presidente da República, malgrado a necessidade de aprovação 
pelo Senado Federal (pelo que consta, em mais de um século de 
regime republicano, somente duas vezes houve recusa pelo 
Senado. 

Sobremais, as súmulas podem conter o resumo de uma 
interpretação distorcida da realidade vivenciada pelos juízos 
inferiores. Poderiam, quando muito, servir de subsidio 
interpretativo e como fonte de consulta na estruturação e 
consolidação do sistema jurídico, mas não cercear a livre 
convicção do juízo inferior, nem de engessamento da evolução 
exegética resultante da dinâmica da própria vida. Não se pode 
falar em regime democrático sem que o juiz tenha liberdade de 
consciência e de julgamento. 

Afirmam os céticos que a EC n.O 45 passou a conferir ao 
STF o poder de arvorar-se na função legiferante, na medida em 
que passará a impor a sua vontade, sumulada, aos juizos e 
tribunais locais, divisando verdadeira inversão de papéis e 
invasão de competência n ~ r m a t i v a ~ ~ .  

E arremata: 
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Menciona-se, ainda, que a sumula vinculante representa um 
retrocesso, na medida em que, em outros países, já foi 
experimentada e extinta. Em Portugal, por exemplo, havia os 
chamados "assentos", que tinham "força geral e obrigatória", pelo 
art. 2 O  do CC11967. Mas, em 1994, o Tribunal Constitucional 
declarou formalmente a inconstitucionalidade do dispositivo, na 
parte em que conferia aos assentos "força obrigatória e geral1'. E, 
na reforma processual de 1995, o Dec.-lei 329-A, de 12.12.1995, 
revogou totalmente não só o art. 2 O  do CC, como todos os artigos 
do Código de Processo Civil que tratavam da obediência aos 
assentos (arts. 763-770). 

Patente se mostra que a argumentação que se fez carrear por Sérgio Shimura 

é a que melhor define o instituto em estudo. Apenas fazemos uma ressalva: no que 

tange aos entendimentos sumulados pelo Supremo Tribunal Federal, não haveria 

que se falar em qualquer afronta, haja vista tratar-se de um Tribunal Constitucional, 

no qual as matérias adrede sumuladas serão aquelas de mesma natureza. 

Nossa crítica se estende ao fato de ser estendida a prerrogativa sumulante 

com força de lei aos demais Tribunais Superiores, sendo que notoriamente 

configura-se como um mecanismo que alijará a evolução jurídica de nosso Estado, 

ao "orientar-se" a exegese e a hermenêutica acerca da norma. Assim, apenas a 

título de ilustração, imaginemos um dissídio qualquer. Uma situação simples, em 

que se busca "bater as portas" do Poder Judiciário para a satisfação de pretensões 

que julgamos legítimas. Busquemos como medida exemplificativa a existência da 

Súmula - já revogada - editada pelo Superior Tribunal de Justiça que trouxe ao 

campeio jurídico profundos questionamentos doutrinários, filosóficos, sociológicos e, 

principalmente, jurisprudenciais. Senão vejamos: A Súmula 174 preceitua que "no 

crime de roubo, a intimidação feita com arma de brinquedo autoriza o aumento de 

pena". 

Ora, é patente que para o operador do Direito, resta esse preceito legal como 

injusto na seara jurídica. Aquele que rouba utilizando-se de um artifício inócuo 

(ineficácia absoluta do meio - artigo 17 do Código Penal) ter a sua pena aumentada, 

em detrimento daquele que realmente se utiliza de um dispositivo que cause 

eventuais danos ao mundo fático, ou seja, que se utilize de uma arma verdadeira. 

Aqui, não queremos defender o delinquente que, uma vez prostrado com dolo 

de roubar, mediante violência ou grave ameaça, se utiliza de um meio ineficaz, mas 



sim, defender a própria norma jurídica que incongruente se torna com esse 

entendimento anteriormente pacificado. Cristalino é que, aquele que roubar com 

arma real responderá por uma pena inferior aquele que assim o fizer munido de um 

canivete de brinquedo ou um revólver de espoleta. Entendemos, e o próprio Superior 

Tribunal de Justiça também o fez, que senão atenuada, ao menos igualado ao 

crime, dotado dos elementos fundamentais e instrumentos adequados a causar 

temor, assim como danos materiais e morais, deveria ser ao utilizar-se o delinquente 

de meio inofensivo. 

O entendimento sumulado foi esse, que por grande período de tempo foi 

aplicado ao caso concreto. 

Agora nos perguntamos, estaria esse entendimento sendo aplicado de forma 

correta ou equivocada? Adotando-se essa postura, estar-se-ia resguardando os 

direitos do indivíduo que nesta situação se encontrasse? E como ficariam todos os 

demais casos posteriores que possuíssem as mesmas características? 

Além dessas perguntas, podemos nos questionar se seria constitucional a 

cúpula do Poder Judiciário "legislar", criando súmulas com "eficácia de lei" em 

detrimento d.o princípio previsto em cláusula pétrea, o qual garante a separação 

entre os poderes. As perguntas são inúmeras, os interesses em questão foram e são 

diversos, consequentemente, as opiniões a respeito são conflitantes. Para tanto, 

muito se discute sobre a Sumula Vinculante no que tange a sua conveniência. Uns 

são contra, outros a favor. Vários artigos já foram escritos, no entanto, há ainda 

questões que foram pouco abordadas. 

Em primeiro lugar, há uma impossibilidade ontológica de uma pessoa impor a 

outra um modo de interpretação. Isto se dá porque a interpretação é uma atividade 

que não pode separar-se da subsunção da norma, em que a primeira é instrumental 

em relação a segunda. 

Desta forma, um comando normativo que diga que o aviso é válido em face 

do Direito de locomoção, antes de padecer, evidentemente, do vicio da 

incorstitucionalidade, possui um vício de essência, um vicio ontológico. 

Assim, num raciocínio amplo, qualquer tipo de imposição sobre interpretação 

de normas torna-se inválida diante da infinita riqueza de casos possíveis mediante 

os quais as normas podem ser subsumidas. 



Uma outra questão a ser observada, é o conflito entre a lei e a Súmula. Dizer 

que há a prevalência da lei é o mesmo que dizer que o novo instituto, ou seja, que a 

Súmula com Efeito Vinculante, é totalmente ineficaz e inoperante, haja vista que 

pode o julgador descartá-la por ser contrária a lei, o que não é a intenção da norma. 

Diante desse fato, devemos assumir como verossímil que, uma vez que se entenda 

válido o instituto da Súmula Vinculante, os enunciados terão força de lei. Acontece 

que nossa Carta Política, em suas cláusulas pétreas, restringe aquilo que possa ter 

força de lei, ou seja, o condão de obrigar alguém a fazer ou não fazer algo. É 

patente que, para possuir força de lei, deve ter tal instituto requisitos formais 

estabelecidos na própria Carta Magna. 

A pretensão de se inserir no ordenamento jurídico o efeito vinculante das 

Súmulas dos Tribunais Superiores não só viola a garantia constitucional do devido 

processo legal ("due process of law"), na medida que cerceia o livre convencimento 

motivado do magistrado, como também acentua o nível de burocratização do Poder 

Judiciário, alijando e transformado os juizes das instâncias inferiores em meros 

reprodutores e carimbadores, ou ainda, como um autômato cumpridor de 

parágrafos. 

 grava-se esse fenômeno de violação de garantias fundamentais do cidadão, 

a influência da hegemonia gramsciana no Estado Brasileiro, que também se reflete 

na radicalização da harmonia das cúpulas dos Poderes da República, tangenciando 

a promiscuidade, o que transformará em instrumento de política econômica, 

priorizando-se seu aspecto tributário fiscalista. 

Não bastassem todas essas graves implicações do efeito vinculante das 

Súmulas dos Tribunais Superiores, acresça-se a esse rol a tipificação penal do crime 

de hermenêutica em que incorrerá o magistrado que ousar divergir do enunciado 

das Súmulas ~ i ncu lan tes .~~  
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Diante desses fatos, fica evidente que as Súmulas Vinculantes infringem, 
além do artigo 5 O ,  11 da Constituição da República Federativa do Brasil, também a 

separação de poderes.86 
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3.4. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL 

Temos por objeto explícito e contundente defender a inconstitucionalidade do 

instituto sumular, especificamente, no que tange a Súmula com Efeito Vinculante, 

desde que editados por tribunais superiores outros que não seja o Egrégio Supremo 

Tribunal Federal, até mesmo porque comungamos com um entendimento inovador 

de que tais súmulas vinculantes ou vinculativas editadas por este Tribunal seriam 

um novo mecanismo de controle da constitucionalidade da lei ou atos normativos, 

agora, de quaisquer natureza (Federal, Estadual, Distrital, Territorial e Municipal), 

até então inexistente em nosso ordenamento jurídico. 

Para tanto, temos que fazer menção aos clássicos, essencialmente a Hans 

Kelsen e sua pirâmide, em cujo ápice encontraremos, nos Estados que adotarem 

documentos legislativos rígidos ou semi-rígidos, a Constituição daquele ente jurídico. 

Assim, nesses Estados, toda a normatividade infraconstitucional deverá 

manter para com aquele Diploma máximo uma notória relação de compatibilidade 

vertical, obedecendo-se para isso, tanto a formalidade quanto a matéria que se faz 

abordar. 

Passemos, agora, a análise detalhada dessas expressões. 

3.4.1. DO V~CIO FORMAL 

Segundo Pedro ~ e n z a ~ ~ ,  vício formal objetivo é aquele que se verifica nas 

fases do processo legislativo, posteriores a fase de sua instauração. Como exemplo, 

pode-se citar determinada lei complementar que venha a ser votada e aprovada por 

um quorum de maioria relativa, sendo que para tanto necessário se faz a votação 

pelo quorum de maioria absoluta, em estrita obediência ao artigo 69 de nosso 

Diplonia Constitucional. 

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo: MCtodo, 2008. pp. 158-159. 
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No mesmo sentido, Fernando ~ a p e z ~ ~  indica que a inconstitucionalidade 

formal, procedimental, extrínseca, verifica-se quando o vício está na confecção da 

norma, ou seja, no processo legislativo de sua criação, o qual consiste desde a 

iniciativa até a sua publicação, compreendendo os artigos 59 a 69 da Constituição 

Federal. 

Observando a mesma linha de raciocínio, Walber de Moura ~ g r a ~ '  ensina que 

há incompatibilidade formal subjetiva quando o vício procedimental envolve a 

propositura da norma, ou seja, quando ela é encaminhada por um órgão ou por uma 

pessoa que não detenha iniciativa para tanto, sendo que a inconstitucionalidade será 

denominada formal objetiva quando o vício procedimental ocorre em quaisquer das 

demais e posteriores fases do processo legislativo de criação das espécies 

normativas. 

Como se percebe pela atenta análise do projeto de lei que se fez instaurar, 

proposto pelo então Deputado Federal Hélio Bicudo, este não possui vício quanto 

sua iniciativa, haja vista que detinha, naquele momento legitimidade para sua 

propositura, assim como o fez. 

No mesmo sentido o referido projeto, em se tratando de emenda tendente a 

alterar o Diploma Legislativo Constitucional, fez observar os ditames do artigo 60 e 

seguintes da norma ápice, sendo votada em turno duplo nas duas casas legislativas, 

ainda que inseridos em outras alterações. 

Não há, portanto, como se tipificar a eventual existência de vicio formal, seja 

subjetivo (agente legitimado a sua propositura) ou objetivo (não observância dos 

dispositivos previstos na norma maior). 

3.4.2. DO V~CIO MATERIAL 

NO que tange ao vício material, estaremos diante de leis, cujas normas 

afrontem de forma explícita os dispositivos, normas e princípios constitucionais, 

CAPEZ, Fenando; Chimenti, CHIMENTI, Ricardo C.; ROSA, Márcio F. Elias; SANTOS, Marisa F. Curso 
de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 397. 
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demonstrando-se assim, patente ofensa a hierarquia legislativa existente em nosso 

Estado. Não obedecer aos ditames constitucionais significa deixar de prestar 

obediência aquela relação de compatibilidade vertical, preconizada por Hans Kelsen, 

já em seu tempo, onde todas as normas que se encontrassem abaixo do ápice da 

pirâmide, deveriam, não por mera faculdade, mas sim por obrigação normativa, 

obedecer aos dispositivos previstos na legislação maior. 

Assim, Pedro ~ e n z a ~ '  define o vício material, igualmente denominado como 

de vício de conteúdo, substancial ou doutrinário, como sendo aquele ato normativo 

que afrontar qualquer preceito ou princípio previsto na Constituição de um Estado 

que possua um texto normativo rígido ou semi-rígido, o qual deverá incontinenti ser 

declarado inconstitucional, por possuir um vício material. E arremata que não se 

configura como interesse saber sobre o procedimento de elaboração de quaisquer 

das espécies normativas que se fazem previstas no artigo 59 de nosso Diploma 

constitucional, mas se o conteúdo de uma norma, está ou não a afrontar a norma 

maior de nosso Estado, pela via de vilipêndios ou confrontos com princípios, normas 

ou regras constitucionais. 

Assim, a inconstitucionalidade material se afigura como uma notória 

incompatibilidade de conteúdo entre a lei ou ato normativo e a Constituição, tal qual 

acertadamente define Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes ~ún io r~ ' .  

Já, no que tange ao vício de conteúdo, substancial ou material, como é 

chamado por nossa mais variada doutrina, como sendo a matéria que afronta a 

norma Constitucional, se faz notoriamente presente. Basta aferirmos a natureza do 

instituto da Súmula dotada de Efeito Vinculante. Trata-se de Lei. Ora, as Leis, de 

natureza típica, só podem se fazer produzir por um dos poderes do Estado, como 

preconizou Montesquieu, qual seja, pelo Poder Legislativo. 

Dessa forma, não há que se falar em atribuição aos tribunais superiores, com 

exceção do Supremo Tribunal Federal, quanto a prerrogativa e competência para a 

adoção e edição de Sumulas Vinculantes. 

Haverá aqueles que, para justificar a legitimidade dos tribunais superiores 

para a edição de espécie normativa, alegarão que o Poder Executivo também a 

90 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. Si30 Paulo: Saraiva, 2008. 1 2a ed. p. 132. 
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detém através das Medidas Provisórias, as quais encontram-se plasmadas no artigo 

59, V, de nossa Carta Política promulgada em 5 de Outubro de 1988. 

Ora, mas para os defensores desavisados que invocam as Medidas 

Provisórias editadas pelo Chefe do Poder Executivo, cabe lembrar que, embora este 

detenha tal competência, incontinenti.após a edição da referida medida, esta deverá 

ser remetida ao Congresso Nacional, ora Poder Legislativo, este sim, apto e 

competente para editar e controlar os atos legislativos editados pelo Executivo. 

Ou seja, ainda que a iniciativa do processo legislativo tenha sido patrocinada 

pelo Executivo, como poder legitimado constitucionalmente, caberá ao Congresso 

Nacional decidir por sua revogação ou convolação em lei (art. 62, caput). 

Portanto, não se subtrai do Poder Legislativo, em obediência ao artigo 2O da 

Constituição Federal, sua competência legislativa, situação esta inocorrente quando 

da edição da súmula vinculante pelos tribunais superiores. 

Questiona-se: qual órgão ou Poder deterá a legitimidade e competência 

constitucional para realizar o controle dos atos praticados pelo Judiciário, senão ele 

próprio? É, conforme se constata, da forma como procuramos demonstrar, ao 

arrepio das garantias e preceitos constitucionais (sistema de "freios e contrapesos"). 

Segundo a lição de Dalmo de Abreu ~al lar i '~,  o sistema de separação de 

poderes ou divisão de funções, princípio consagrado nas constituições de quase 

todo o mundo, foi associado à idéia de Estado Democrático e deu origem a uma 

engenhosa construção doutrinária, conhecida como Sistema de Freios e 

Contrapesos. Segundo essa teoria, os atos que o Estado pratica podem ser de duas 

espécies: ou serão atos gerais ou serão especiais. Nessa senda, os atos gerais, que 

só podem ser praticados pelo Poder Legislativo, consistem na edição de regras 

genéricas e abstratas, não se sabendo, no momento de serem emitidas, a quem 

elas irão atingir. 

De outra banda, o Legislativo, que só pratica atos gerais, não atua 

concretamente na vida social, não tendo meios para cometer abusos de poder nem 

para beneficiar ou prejudicar a uma pessoa ou a um grupo em particular. Só depois 

92 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 25" 2005. p. 220- 
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de emitida a norma geral é que se abre a possibilidade prática de atuação do Poder 

Executivo, através de atos especiais. 

Assim, o Executivo dispõe de meios concretos para agir, mas está igualmente 

impossibilitado de atuar discricionariamente, porque todos os seus atos estão 

limitados pelos atos gerais praticados pelo legislativo. 

Ora, e quanto ao Judiciário? Conclui o autorg3 que, se houver exorbitância de 

qualquer dos poderes surge a ação fiscalizadora do Poder Judiciário, obrigando 

cada um a permanecer nos limites de sua respectiva esfera de competências. 

Portanto, outro norte não nos resta, senão o estudo da ofensa ao artigo 2 O  da 

Constituição Federal de 1988. 

" Idem.. 



3.4.3. DA OFENSA AO ARTIGO 2 O  DA CONSTITUIÇAO 

FEDERAL 

Nossa tradição jurídica abarca e prestigia o Direito Romano, o qual por sua 

vez se funda e se alicerça em princípios, regras e fundamentos criados ao longo do 

tempo pelos mais importantes pensadores de nossa história, tal qual Montesquieu. 

Segundo a inteligência de ~al lar i '~,  a teoria da Separação de Poderes que, 

por meio da obra de Montesquieu, incorporou-se ao constitucionalismo, foi 

concebida com a finalidade de assegurar a liberdade dos indivíduos. Com efeito, 

segundo o próprio Montesquieu, quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de 

magistratura o poder legislativo resta reunido ao poder executivo, não há liberdade, 

pois se pode esperar que esse monarca ou esse senado façam leis tirânicas para 

executá-las de forma igualmente tirânicas. 

Proposta a idéia de maneira sistêmica no século XVIII, com o fim exclusivo de 

proteção da liberdade, mais tarde seria desenvolvida e adaptada a novas 

concepções, pretendendo-se então que a separação dos poderes tivesse também o 

objetivo de aumentar a eficiência do Estado, pela distribuição de suas atribuições 

entre órgãos especializados, sendo que essa última idéia apareceu apenas no final 

do século XIX, quando já se havia convertido em dogma a doutrina da separação 

dos poderes, como um artifício eficaz e necessário para evitar a formação de 

governos absolutos. 

Devemos frisar e enaltecer que a "separação de poderes'' teorizada teve 

acolhida e foi consagrada numa época em que se buscavam meios para 

enfraquecer o Estado, uma vez não se admitia sua interferência na vida social, a não 

ser como vigilante e conservador das situações estabelecidas pelos indivíduos. 

Muito embora seja clássica a expressão Separação de poderes, que alguns 

autores desvirtuaram para divisão de poderes, é ponto pacífico que o poder do 

Estado é uno e indivisível. Normal e necessário se mostra que existam vários órgãos 

exercendo o poder soberano do Estado, mas a unidade do poder não se quebra por 

tal circunstância. 

94 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 216 e 
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Assim, devemos considerar que existe uma relação de extrema proximidade 

entre as idéias de poder e de função do Estado. Nessa senda, há quem sustente 

que é totalmente inconcebível falar de uma distribuição de funções. Entretanto, ao 
analisar a definição doutrinária proposta, devemos ainda compreender a norma 
extraída do artigo 2' da Constituição Federal, o qual transcreveremos in totum lat: 

Art. 2O. Silo Poderes da UniCio, independentes e harmônicos entre 
si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Chegamos então ao ponto chave de nosso estudo: o momento em que nosso 

legislador constituinte derivado reformador resolveu atribuir legitimação ao Poder 

Judiciário para editar muito mais que SÚmulas (orientações), ao proporcionar àquela 

superestrutura a oportunidade de concorrer com o Poder Legislativo, criando 

Súmulas com força de lei. 

Qualquer acadêmico, por mais inexperiente que se mostre na seara jurídica, 

tem a plena convicção de que a faculdade e O poder de criar leis mostra-se, 

inerentemente, como função típica ao Poder Legislativo. 

Não estamos a negar que os demais Poderes não detenham legitimidade 

para se auto estruturarem por meio de normatividade própria, mas ao assegurar ao 

Poder Judiciário a oportunidade de legislar, estamos mais que afrontando correntes 

doutrinárias clássicas, especialmente estaremos vilipendiando nosso Diploma 

Constitucional, o qual, como visto acima, preconiza a secessão de poderes. 

Comecemos pelo fato de que os magistrados não detém a legitimação de 

representação popular, donde sabemos que, em conformidade com o artigo 1 0 3 - ~ ,  

aqueles que detém a legitimação para a edição do "direito sumular" são 0s 

componentes da mais alta Corte de nosso Estado, OS Ministros do Supremo 

Tribunal Federal. 

Some-se a isso que estes são indicados pelo Chefe do Poder Executivo 

Federal, para integrar o quadro de Ministros daquela Corte e que, frise-se, em 

nenhum momento estão a representar O povo, mas sim e tão somente, "presentaru o 

Estado, com mãos fortes ao assegurar o acesso a justiça e a pacificação social. 



Somente aqueles legitimados, pela via do sufrágio universal, são quem, 

segundo nosso próprio Diploma Constitucional, detém a legitimação social de, em 

nosso nome, exercer a soberania popular, por meio da edição de leis ou demais 

espécies normativas, estas com a finalidade precípua de se assegurar a ordem 

pública e a paz social. 

Patente se mostra a inquestionável afronta a nossa norma ápice, ao se 

assegurar a um Poder absolutamente incompetente, ou seja, dotado de funçdes 

típicas totalmente disformes, a oportunidade de legislar, some-se, em nome próprio 

e para atender interesses próprios. 

C notório que a finalidade visada não será o interesse público, princípio que 

nosso Direito Administrativo preconiza, seja o primário ou o secundário, mas tão 

somente evitar a "proliferação" de processos judiciais. 

Busca-se ceifar, alijar e descaracterizar os princípios democráticos, através 

da criação de medidas legislativas cuja Única finalidade é a de a ser impedir o 

acesso ao Poder Judiciário, sob o argumento de evitar a repetição de causas e a 

morosidade judicial. 

Entendemos que nosso Diploma Constitucional configura-se claro e 

contundente ao asseguar a todos o acesso à justiça, tal qual se encontra plasmado 

no artigo sO, incisos XXXIV, "a", XXXV e LV: 

Art. 5' [. . .] 
xXXIV - São a todos assegurados, independentemente do 
pagamento de taxas: 
a) O direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de 
direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. 

Assim, em face daqueles que, por desconhecimento ou desatenção não 

atribuam ou desdenhem da finalidade cívica atinente ao direito de petição, apenas 

para afastarmos quaisquer questionamentos, compete-nos realizar a transcrição do 

principio da inafastabilidade da jurisdição. Essa medida se deve para 

demonstrarmos que na eventualidade de se estender aos demais órgãos 

jurisdicionais a competência para a edição de Súmulas Vinculantes, haverá não só 



a violação ao acesso ao Poder Judiciário, mas, especialmente o vilipêndio as 

garantias constitucionais, senão vejamos: 

Art. 5 . O  [...I 
XXXV - A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 
ou ameaça a direito. 

E arremata: 

Art. 5 . O  [...I 
LV - Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla 
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 

Assim, por meio de farta argumentação, buscamos demonstrar que o instituto 

Sumular dotado de Efeito Vinculante, se estendida sua competência aos demais 

tribunais superiores, que não O Supremo Tribunal Federal, configurar-se-á como 

medida ditatorial, completamente a0 arrepio dos princípios democráticos 

norteadores da República Federativa do Brasil, consolidando-se como verdadeira 

"afronta constitucional conveniente", a um Poder específico, ao assegurar a edição 

de normas com força legislativa, que venham meramente a assegurar 

conveniências internas de um Poder em colapso. 

Agora, conforme anteriormente noticiado, buscaremos suscitar um 

questionamento inovador, no sentido de se entender as Sumulas Vinculantes 

editadas pelo Supremo Tribunal Federal Com0 sendo uma nova modalidade de 

controle da constitucionalidade das leis e atos normativos. 



4. UMA NOVA FORMA DE CONTROLE DA 

CONSTITUCIONALIDADE 

Segundo Rosa Benites ~ e l i c a n i ~ ~ ,  um importante questionamento tem sido 

realizado na seara jurídica, entre os doutrinadores e operadores do Direito, no 

sentido de se aferir o sentido preconizado pelas Súmulas Vinculantes sobre matéria 

de natureza constitucional, se estaríamos ou não diante de uma nova forma de 

controle de constitucionalidade das leis ou atos normativos, especialmente por se 

tratar de uma inovação jurídica inserida em nosso ordenamento por meio de 

emenda constitucional. 

Assim, continua a autora, diante do fato de que o Egrégio Tribunal Federal é 

o guardião da Constituição, bem como exerce o controle de constitucionalidade 

concentrado e difuso e, nesse sentido, a partir do momento em que resultem 

Súmulas como resultados de reiteradas decisões sobre a mesma matéria de 

natureza constitucional, o seu efeito vinculante acabaria por representar uma 

inovadora forma de controle de constitucionalidade. 

Nessa senda, Antônio Cláudio da Costa Ivlachadog6, apresenta importante 

lição: 

Com efeito, se o Supremo é o guardião da Constituição e a súmula 
vinculante só pode dizer respeito a matéria constitucional, o que 
nos parece é que o presente art. 103-A esta criando mais uma 
forma de controle de constitucionalidade, porém bastante atipica e 
híbrida, por vários motivos: 1 .O) porque apesar de se enquadrar na 
categoria constitucional do controle concentrado (só a Corte 
Constitucional o realiza), ela não depende da propositura de ação; 
2.0) porque a despeito de se situar mais proximamente nos 
quadrantes do controle concreto ("após reiteradas decisões sobre 
matéria constitucional" - caput, "controvérsia atual" - § 1 .O), ela não 
depende de processo, de litígio e de recurso extraordinário; 3.0) 
porque mesmo se afastando do perfil do controle abstrato (dada a 
dependência da demonstração de "reiteradas decisões" e 
ucontroversia atual"), a formação da súmula implica "efeito 
vinculante", assim como 0 previsto pelo § 2.O, do art. 102; 4.0) 
porque ainda que se qualifique como forma de controle repressivo, 

95 PELICANI, Rosa Benites. Súmula Vinculante: um novo controle de con~titucionalidade. Disponível em: 
< h t ~ p : / / w w w . ~ a p i e n t i a . p u c s p . b r / / t d e ~ b u s c ~ ~ ~ 5 6 3 8 .  Acesso em: 23.Maio.2008. 
96 MACHADO, António Clhudio da Costa. Reforma do Poder Judiciário: interpretada em seus aspectos 
processuais civis. Encarte ao Cbdigo de Processo Civil Interpretado: artigo por artigo, parágrafo por 
parágrafo. Bameri: Manole, 2006. 5a ed. p.39-40. 



a edição da súmula não depende de processo (do desenvolvimento 
de uma relação jurídica processual e de um procedimento), mas de 
ato isolado do Supremo, o que a assemelha a forma de controle 
realizada no âmbito preventivo (pelas CCJ ou pelo Presidente da 
República). Mas, para que não fique dúvida sobre tratar-se de uma 
nova forma de controle de constitucionalidade, atente-se para o fato 
de que a cláusula "controvérsia atual" (prevista no § 1 .O) só pode 
significar, no contexto do art. 103-A como um todo, controvérsia de 
caráter ou índole constitucional, já que o caput refere 
expressamente "matéria constitucional", como requisito da súmula 
vinculante. 

Nessa senda, enfatiza Rosa Benites pelicanig7 que: 

o requisito "controvérsia atual" deverá estar presente entre órgãos 
judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete 
grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos 
sobre questão idêntica. Nesse diapasão, se se cogita de 
controvérsia entre órgãos judiciários ou entre esses e a 
administração pública, para fins de edição de súmula, é porque 
alguns órgãos entendem que determinada lei ou artigo de lei é 
constitucional, enquanto outros reputam a mesma lei ou artigo de 
lei inconstitucional. AO editar a súmula vinculante, nada mais estará 
fazendo o Supremo Tribunal Federal do que declarando a 
constitucionalidade ou inconstitucionalidade desta lei ou artigo de 
lei. 
Com efeito, se o objeto da súmula vincuiante é matéria 
constitucional, o Supremo Tribunal Federal ao edita-la estará, em 
verdade, se pronunciando sobre a constitucionalidade ou 
inconstitucionalidade de uma determinada norma jurídica e, ao 
faze-10, estará realizando o controle da constitucionalidade. Dai 
porque se atribuir a ~Úmula vinculante a qualidade de controle de 
constitucionalidade. 
Sem olvidar que o "sistema concentrado" é aquele em que o poder 
de controle se concentra em um Único Órgão judiciário, e, no caso, 
0 único órgão é o Supremo Tribunal Federal, a súmula vinculante é 
um controle concentrado, diferente, atipico, porque não se promove 
ação para o seu exercício, Como se verifica nas demais formas de 
controle jurisdicional concentrado. 

Portanto, patente se mostra que a teoria proposta por Antônio Cláudio da 

Costa Machado, bem como enfatizada por Rosa Benites Pelicani encontra não só 

amparo legal, bem como os argumentos doutrinarios que Se fizeram empregar na 

97 PELICANI, Rosa Benites. Súmula Vinculante: Um novo controle de constitucionalidade. Disponível em: 
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defesa do instituto configuram-se pertinentes, razão pela qual esposamos o mesmo 

entendimento. 

Não há que se questionar quanto à constitucionalidade atinente ao Supremo 

Tribunal Federal se pronunciar editando Súmulas Vinculantes ou Vinculativas, haja 

vista que se trata de guardião da Constituição, bem como as matérias sumuladas 

nesses moldes possuem natureza constitucional, mostrando-se legitimo o instituto e 

adequada a sua utilização. 

Insurgimo-nos perante o fato de os demais tribunais superiores pleitearem a 

mesma competência adstrita ao Supremo Tribunal Federal, uniformizando seus 

entendimentos, pacificando sua jurisprudência, não mais através de Súmulas com a 

finalidade de orientar os juizos inferiores, ao contrario, vislumbra-se adoção do 

mesmo instituto, impondo-se coercitivamente, por meio de lei, a jurisprudência 

pacificada, afrontando-se as garantias constitucionais já demonstradas. 



4.1. AS SÚMULAS VINCULANTES E OS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

Ao longo do presente trabalho, demonstramos que Sumulas são enunciados 

jurisprudenciais que refletem entendimentos já pacificados em determinados 

tribunais, editados em numeração sequencial, servindo como instrumento de 

contribuição para o convencimento do magistrado nas futuras soluções processuais. 

Nesse contexto, a "novidade" introduzida pela EC no. 45/04 que mais polariza 

a atenção dos operadores do Direito na seara jurídica é, sem quaisquer sombras de 

dúvidas, a Súmula Vinculante. 

Assim, em consonância com esse novo instituto, 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 publica direta e indireta, 

nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder a sua revisão ou 

cancelamento,' na forma estabelecida em lei'' (CF, art. 103-A, instituído pela EC 

45/04). 

Seu objetivo principal é o de evitar a divergência de entendimentos entre 

órgãos judiciários ou entre estes e a Administração Pública, sempre que estiver em 

questão matéria constitucional já decidida e cristalizada em súmula do Supremo 

Tribunal Federal. 

Visa a súmula a uniformização e a pacificação de entendimentos, como já 

era conhecida do direito processual brasileiro positivo. A novidade surge quanto a 
sua vinculação. 

Pelo novo instituto, a decisão do Supremo Tribunal Federal deve ser 

obrigatoriamente obedecida pelos tribunais e juizes das instâncias inferiores, assim 

como pelos agentes do Poder Executivo e Legislativo, em caráter cogente. 

0 intuito da súmuia vinculante é a ~nif~rfl l i~ação obrigatória. Trata-se da 

modalidade sumular que não possui apenas 0 caráter de orientação, pois obriga 0s 



demais órgãos do Judiciário a seguirem determinada interpretação emitida pelo 

Supremo Tribunal Federal. 

Ademais, com o advento das Súmulas Vinculantes, o juiz, ao se deparar com 

causas referentes a matérias sumuladas, deixará a sua atividade solitária de decidir 

o direito concretamente, passando a ser um mero aplicador "automático" das 

súmulas, com risco de desdenhar o direito, isto porque não se pode determinar uma 

direção interpretativa da lei para que se aplique a todo o leque de possibilidades de 

casos concretos. 

É clara a impossibilidade da identificação estreita de causas submetidas à 

Justiça, pois elas serão, no máximo, análogas, identificando-se em alguns pontos e 

divergindo em outros. Trata-se de dever penoso e de caráter duvidoso encontrar 

uma única linha de interpretação para inúmeros casos, pois em apenas uma decisão 

se atravessam argumentos de fato e de direito, questões principais e acessórias, 

ações e omissões. 

0 poder vinculante das sumulas desconsidera a singularidade de cada caso 

específico, partindo para uma universalização conceitual, impedindo a evolução 

hermenêutica. 

Observa-se que a súmuia nasce através de um precedente judicial decidido 

após a análise de um caso concreto. Assim, não 6 coerente que tal decisão se 

transforme em um padrão, quando se sabe que, do mesmo modo que o precedente 

se vinculou ao seu caso concreto, as futuras decisões judiciais devem se conectar 

aos respectivos episódios concretos e a obrigatoriedade da uniformização do 

entendimento do Supremo Tribunal Federal obedece a uma lógica de generalização, 

abstraindo a aplicação da norma após analisar as peculiaridades do caso particular. 

NOSSO país, que tem dimensões continentais, apesar de possuir idioma único, 

encontra-se dividido em várias regiões com realidades bastantes diversificadas uma 

das outras. Além disso, tem população diversificada, pluralidade de religiões, etnias 

e culturas. Diante disso, não há como se aplicar um direito Único, posto que uma 

decisão que possa perfeitamente encaixar-se a um determinado caso em uma 

região, não atenderá aos anseios em outra. Portanto, resta cristalino que é 

equivocado estabelecer uma direção Única Para a interpretação dos diversos casos 

que se encontram em nosso Judiciário a espera de uma decisão. 



Dar celeridade a Justiça não pode ser o único foco de tal medida. Não se 

pode restringir o direito do indivíduo de buscar de fato o bem jurídico relacionado ao 

seu caso específico, posto que não se resolve um problema criando outro. 

Entretanto, frise-se que não estamos a questionar a legitimidade concernente 

ao Supremo Tribunal Federal quanto a edição de entendimentos que refletem o 

resultado da pacificação sua jurisprudência constitucionall haja vista que, conforme 

anteriormente abordado e, com fundamento na posição de Antônio CIBudio da Costa 
 achado'^ e Rosa Benites ~ e l i c a n i ~ ~ .  configura-se corno uma inovação 

constitucional no que tange a criação de um novo mecanismo de controle da 

constitucionalidade de leis e atos normativos. 

O que se questiona é a eventual extensão do mecanismo vinculante aos 

tribunais inferiores ao Supremo Tribunal Federal, com fundamento no mero 

apanágio de dinamizar a estrutura funcional do Judiciário brasileiro. Essa extensão 

de prerrogativas aqueles tribunais acabaria por afrontar os princípios e garantias 

constitucionais quanto inafastabilidade da jurisdição, o direito político de petição, o 

contraditório, a ampla defesa e, especialmente, o devido processo legal. 

Assim, plasmada se mostra a ofensa às normas constitucionais consignadas 

em nosso texto constitucional por nosso legislador constituinte originário, quando da 

promulgação de nossa Carta Política em 05 de Outubro de 1988. 

9g MACHADO, Antônio Cláudio da. António Cláudio da Costa. Reforma do Poder JudiciBrio: interpretada 
em seus aspectos processuais civis. Encarte ao Código de Processo Civil Interpretado: artigo por artigo, 
parágrafo por parágrafo. Barueri: Manole, 2006. 5a ed. p. 41-42. 
99 PELICANI, Rosa Benites. Súmula Vinculante: um novo controle de ~~nstitucionalidade. Disponível em: 
< ~ t t p : / / w w w ~ s a p i e n t j a . p u c s p . b r / / t d e ~ b ~ ~ ~ d ~ . 6 8 .  Acesso em: 23.Maio.2008. 



4.1 .I. DEFINIÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Todo ser humano nasce com direitos inerentes a si. Alguns desses direitos 

são criados pelos ordenamentos jurídicos, outros dependem de certa manifestação 

da vontade, e outros ainda são apenas reconhecidos nas cartas legislativas. 

Nessa senda, segundo o entendimento de Pedro ~enza"', encontramos os 

chamados Direitos Fundamentais, também denominados Liberdades Públicas ou 

ainda Direitos Humanos. Mas afinal de contas, o que é um Direito Fundamental? 

Quais as peculiaridades e diferenças entre este direito em especial e os demais 

direitos e garantias indicadas nas Constituições Federais e demais ordenamentos 

jurídicos? Quais são esses direitos? A seguir, daremos uma breve explanação sobre 

este assunto, para elucidar alguns pontos recentemente discutidos no âmbito 

jurídico, social, político e econÔmic0. 

Enfatiza o referido autorI0' que 0s direitos humanos fundamentais podem ser 

definidos como conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano que 

tem por finalidade básica o respeito a Sua dignidade, por meio de sua proteção 

contra o arbítrio do poder estatal e o estabelecimento de condições mínimas de vida 

e desenvolvimento da personalidade humana. Esses direitos apresentam diversas 

características, tais quais: historicidade (são criados em um contexto histórico e, 

posteriormente, quando colocados na Constituição, se tornam Direitos 

Fundamentais); imprescritibilidade (não prescrevem, Ou seja, não se perdem com o 

passar do tempo); irrenunciabilidade (não podem ser renunciados de forma alguma), 

universalidade (são dirigidos ao ser Humano em geral, não podendo ficar restrito a 

um grupo, categoria ou classe de pessoas); efetividade e concorrência (podem ser 

exercidos vários Direitos Fundamentais ao mesmo tempo). 

Ora, "declarar" quais são OS direitos humanos fundamentais significa 

reconhecer que eles "pré-existem" a qualquer ~ K h X m x ? n t ~  jurídico nacional. São 

direitos que decorrem da própria natureza humana, como dito anteriormente. Assim, 

não há como dizer que a Constituição Federal de 1988 "constitui" determinadas 

garantias pessoais em direitos. Ela apenas "reconheceu" OS esforços públicos e, 

Io0 LENZA, Pedra. Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2008. 12" ed. p. 588-589. 
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com caráter "declaratório", abarcou tais direitos em nosso ordenamento jurídico, 

transformando-os em Direitos Fundamentais. 

Essa é a relação tradicional existente entre o Direito Natural e o Direito 

Positivo: o ordenamento legal positivo deve albergar os direitos naturais básicos do 

ser humano, sob pena de instaurar uma ordem jurídica injusta quando houver 
descompasso entre Direito Positivo (norma escrita) e Direito Natural (direito inerente 

à pessoa). 

Podemos afirmar que O Direito Fundamental não é uma criação legislativa, 

mas sim, criação de todo um contexto histórico cultural da sociedade. 

Segundo Pedro ~enza'O*, "os direitos são bens e vantagens prescritos na 

norma constitucional, enquanto as garantias são os instrumentos atraves dos quais 

se assegura o exercício dos aludidos direitos (preventivamente) ou prontamente os 

repara, caso violados." 

Assim, o instituto sob análise, revela-se contrário a observância e tutela dos 

direitos fundamentais, haja vista que as SÚmulas com Efeito Vinculante, 

obstaculizam o acesso ao Poder Judiciário, praticamente, tornando impossível seu 

acesso quando a matéria se encontrar sumulada com força de lei, afrontando, 

inclusive as garantias constitucionais a ampla defesa, ao contraditório e ao devido 

processo legal. 

Porém, Ci luz das garantias constitucionais, necessário se mostra elencarmos 

suas origens, especialmente atraves do estudo das gerações de Direitos. 

'O2 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo: MCtodo, 2008. p. 589. 



4.1.2. DAS GERAÇÕES DE DIREITO 

Atualmente, em conformidade com Pedro Lenza, suscita-se as gerações de 

direitos fundamentais, posto queqo3 as Constituições dos Estados Democráticos de 

Direito não mais se restringem a organização do poder e a garantia de liberdades 

públicas, tal como se constatou sob os preceitos do paradigma liberal. 

Direitos sociais e econômicos passaram a constar da Lei Magna, propiciando 

ao Estado a necessária postura ativa face à sociedade politicamente organizada e, 

sobretudo, constitucionalmente amparada. Nesta seara, as geraçdes de direito não 

se substituem, pelo contrário, observa-se um fenômeno aglutinador e somatório de 

todas as prerrogativas individuais e coletivas. Dessa forma, podemos conceituar 

direitos fundamentais como conjunto de prerrogativas e instituições que, em cada 

momento histórico, concretizam as exigências da liberdade, igualdade e dignidade, 

ou seja, a fraternidade entre 0s seres humanos. São núcleos invioláveis de uma 

sociedade política, sem os quais essa tende a perecer. 

Podemos afirmar que os direitos fundamentais não podem ser estudados sem 

se considerar. a realidade histórica, pois refletem os anseios e os desafios 

vivenciados pela sociedade em um determinado contexto. Na verdade, os direitos 

fundamentais, face sua natureza histórica, não nasceram como atualmente o 

conhecemos, posto que necessariamente evoluíram e sofreram várias 

transformações em aspectos do seu conteúdo, titularidade, eficácia e efetivação. 

0 s  direitos existentes em um dado ordenamento jurídico não se restringem 

aos elencados na sua Carta Política, pois englobam também aqueles que estão 

enraizados na consciência dos POVOS. 

Diante disso, não basta apenas a conceituação formal, uma vez que se 

revelem essenciais para a dignidade da pessoa humana, sua liberdade e igualdade, 

os direitos fundamentais podem localizar-se fora do texto escrito. 

A definição desses direitos denominados fundamentais envolve diferentes 

aspectos. Numa acepção material, podemos afirmar que eles dizem respeito aos 

direitos básicos que o indivíduo, natural e universalmente, possui em face do 

Estado. Depois, em acepçáo formal, 0s direitos Sã0 considerados fundamentais 

103 Idem.. 



quando o direito vigente em um país assim os qualifica, normalmente estabelecendo 

certas garantias para que esses direitos sejam respeitados por todos. 

O reconhecimento e a proteção dos direitos fundamentais do homem no 

mundo alcançou o seu estágio atual de uma forma lenta e gradual, passando por 

várias fases. Essas etapas da evolução desses direitos são chamadas de gerações, 

pois foram construidas em diferentes momentos históricos. 

Essas gerações, numa primeira análise, representariam a conquista pela 

humanidade de três espécies de direitos fundamentais, amparada nos ideais 

divulgados especialmente na Revolução Francesa, os quais se resumiam no lema 

"liberdade, igualdade e fraternidade". Coincidentemente, cada uma dessas 

expressões representaria uma geração de direitos a ser conquistada. 

Nessa senda, os direitos de primeira geração traduzem o valor da liberdade. 

Referem-se as liberdades públicas, ou seja, a vida, aos direitos políticos, de 

comunicação social - que é O direito de livre expressão do pensamento, direitos 

iguais entre homens e mulheres, bem como 0 direito à imagem, trata-se dos direitos 

individuais, que englobam os direitos civis e políticos. 

Analisando os exemplos supracitados, temos que a primeira geração dos 

direitos fundamentais correspondem àqueles direitos básicos dos indivíduos 

relacionados a sua liberdade, considerada em seus vários aspectos. Essa geração 

encerra os postulados dos cidadãos em face da atuaçao do poder público, buscando 

controlar e limitar os desmandos do governante, de modo que este respeite as 

liberdades individuais da pessoa h~fmna. 

Ainda segundo Pedro ~enza"~ ,  o momento histórico que inspira e impulsiona 

a segunda geração de direitos é a Revolução Industrial européia, a partir do século 

XIX. Nesse período, devido as péssimas condipões de trabalho, ocorrem vários 

movimentoç na busca de reivindicações trabalhistas e normas de assistência social. 

Nesta segunda geração de direitos, encontramos OS direitos relacionados à 

igualdade, posto que presentes os direitos sociais, culturais e econômicos, direito a 

seguridade social, a educação pública, de participar da via cultural da comunidade, 

direito a inclusão social das pessoas portadoras de deficiência, de formar sindicatos 

e de proibir a discriminação salarial - art. 7'. X. 
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A segunda geração, por sua vez, fundada no ideário da igualdade, significa 

uma exigência ao poder público no sentido de que este atue em favor do cidadão, e 

não mais para deixar de fazer alguma coisa. Esta necessidade de prestação positiva 

do Estado corresponderia aos chamados direitos sociais dos cidadãos, direitos não 

mais considerados individuais, mas sim de caráter econômico e social, com o 

objetivo de garantir à sociedade melhores condições de vida. Esta geração de 

direitos guarda estreito vinculo com as condições de trabalho da população, que, 

com a evolução do capitalismo, viu-se necessitada de regular e garantir as novas 

relações de trabalho, postulando, portanto, salário mínimo digno, limitação das horas 

de trabalho, aposentadoria, seguro social, férias remuneradas etc. 

NO que tange a terceira geração, encontram-se elencados os direitos ao 

desenvolvimento tecnológico e científico, ao meio ambiente e sua preservação, 

direito ao desenvolvimento cultural e sócio e~~nÔmico, à paz, da criança e do 

adolescente, dos consumidores, a comunicação, ao patrimônio comum da 

humanidade, podendo ser chamados também de "infra-estruturais". 

Temos na terceira geração, uma correspondência ao terceiro elemento 

preconizado na Revolução Francesa, a fraternidade. Essa terceira geraçao de 

direitos, também é conhecida como a dos direitos de "solidariedade", uma vez que, 

representa a evolução dos direitos fundamentais para alcançar e proteger aqueles 

direitos decorrentes de uma sociedade já modernamente organizada, que se 

encontra envolvida em relações de diversas naturezas, especialmente aquelas 

relativas à industrialização e densa urbanização. Nesta situação, outros direitos 

precisavam ser garantidos, alem daqueles normalmente protegidos, uma vez que 

essas novas relaçoes devem ser consideradas coletivamente. 

0 fundamento destes direitos esta numa nova concepção da ordem 

internacional baseada na idéia de uma "solidariedade" OU de uma "sociedade" entre 

0s povos. Um dos problemas desta definição est6 na ausência de uma organização 

internacional com autoridade suficiente para tornar efetiva a garantia e a aplicação 

destes direitos. 

Por derradeiro, encontramos a quarta geração de direitos, como uma 

categoria nova de direitos ainda em discussao e que Se refere aos direitos das 

gerações futuras que criariam uma obrigação para com a nossa geração, isto 6, um 

compromisso de deixar melhor o mundo em que vivemos, se isso for possível, ou 



evitar sua degradação, para que possamos entregá-lo melhor do que o recebemos, 

para as gerações futuras. 

Isto implica uma série de discussões que envolvem todas as três gerações de 

direitos, e a constituição de uma nova ordem econômica, política, jurídica, e ética 

internacional. 

Seus defensores argumentam que os direitos fundamentais precisam 

acompanhar a globalização que, pondo fim as fronteiras geográficas entre os países, 

exigem sua universalização. O homem não pode mais ser visto "em cada Estado", 

mas sim como entidade universal. 

Se não há mais fronteiras para as relações políticas, econômicas e sociais é 

preciso que também não haja fronteiras para 0s direitos fundamentais. Entretanto, é 

preciso ressaltar que essa universalização não pode ser instrumento de imposição 

ou superação de culturas e de minorias. 

São reputados como direitos de quarta geração, a universalidade, tais como, 

o direito a democracia, a informação e a0 pluralismo. Dentro da nossa Carta Magna, 

podemos encontrar um exemplo, no artigo 1°, V, que fala do pluraiismo político. 



4.2. A DEMOCRACIA E O PODER JUDICIÁRIO 

O problema do Judiciário, segundo Sérgio Sérvulo da cunhalo5, antes de ser 

técnico, é basicamente político. Compreende-se isso, no contexto das relações entre 

OS poderes, segundo sua evolução; que vai do Estado absolutista ao Estado 

organicamente democrático, passando pelo Estado constitucional, que é o Estado 

de fins democráticos. Segundo os estágios dessa evolução, altera-se não só a 

função do Judiciário, mas juntamente com ela, e em razão dela, o seu próprio 

conceito. 

Fixar-se no problema técnico e igmrar 0 político significa instrumentalizar o 

Judiciário a serviço do poder político. Essa instrumentali~ação do Judiciário corre 

paralela à do Direito que, reduzido a técnica jurídica, representa a transposição, para 

a prática estatal, das relações autocráticas vigentes no modo econômico de 

produção. 

NO Estado absolutista - aquele que não Se submete ao princípio da 

legalidade - a justiça é a encarnaçã0 do soberano. Seu exercício, irradiação de 

munificência e meio para a manutenção da ordem. A magistratura, acaba por figurar 

como uma mera polícia togada. 

Estado constitucional, ou de fins democráticos, é aquele que - situado entre o 

absolutista e o organicamente democrático - mistura elementos de um e de outro. 

Do segundo os seus fins, sinalizados na Constituição, e mal, precária ou 

parcialmente alcançados na prática, na distância que existe entre a "law in the 

books" e a realidade das relações de poder. 

NO Estado de fins democráticos, as instituições e OS poderes Constituídos 

compartilham sua ambigüidade e exibem essa mesma tensão, com maior ou menor 

grau de hipocrisia ou cinismo. 

Se 0 Judiciário é nele definido Como poder estatal, SÓ 0 será, efetivamente, se 

não fizer da Constituição e das leis uma Promessa vazia. Fácil não é, pois, 

assegurar o principio da legalidade corresponde a sujeitar O poder político. 

'05 CUNHA, Sdrgjo Sdrvulo. O Efeito Vincuiante e 0s Poderes do Juiz. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 206-207, 



Assim, enfatiza Sérgio Sérvulo da cunhaio6, aceitar o judiciário como um 

poder corresponde na atualidade, já de início, 6 assumir dois paradoxos. O primeiro, 

o de que ele não é um mero poder, mas um super poder, capaz de sujeitar os 

demais. O segundo, o de que seja indireto seu vinculo com a fonte da soberania. 

Seja na vertente da revolução americana, seja na da francesa, o Judiciário 

não era concebido como um poder. Poder seria na verdade apenas o Legislativo. 

Este é que recebe a outorga popular para estabelecer preceitos abstratos e 

vinculantes. O Executivo, como seu nome indica, seria mero executor das políticas 

legislativas. Embora disso não se tivesse consciência, nas entranhas dessa 

concepção já se encontrava, latente, a supremacia judiciária. Se a lei é preceito 

geral e obrigatório, se o executivo é delegado do povo para execução das leis, 

tornava-se responsável pelo seu cumprimento. O monarca podia ter sido 

irresponsável, mas a irresponsabilidade governamental é incompatível com a 

república. O mesmo princípio aplica-se a0 próprio Legislativo, obrigado a cumprir a 

Constituição. Mesmo antes do famoso voto de Marshall, em Marbury x Madison, 

temos decisões afirmando o poder judicial de controle dos atos ilegais ou 

inconstitucionais do governo. 

Isso acaba por fazer do Poder Judiciário mais do que um super poder, vez 

que é poder do Estado acima de outros poderes do Estado. Esse é o sentido da 

independência e da imparcialidade ou neutralidade da jurisdição. O Juiz não julga a 

si mesmo, nem o Estado julga a si mesmo. A jurisdição só se instaura em plenitude 

quando, deixando a autoridade de ser irresponsável, cria-se uma cisão no poder 

estatal. A Constituição é o pacto que faz O Estado responsável perante a sociedade, 

e o Judiciário, como meta poder, é poder de julgar o próprio Estado. 

Entretanto, observa o CUNHA'", não 6 apenas sob esse prisma que se pode 

observar a articulação e eventual oposição dos poderes: é que são diferentes, sob 

certo aspecto antagônicos, os princípios que presidem à sua gênese, função e 

exercício. O Legislativo e o Executivo são expressões da política partidária. Embora 

seja o primeiro vinculado à Constituição e O segundo. vinculado em maior parte à lei, 

atuam conforme critérios políticos de conveniência e oportunidade. Já ao Judiciário 

ancorado na Constituição, incumbe realizar 0 Direito, sob o critério da justiça. 

'O6 Idem. 
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Instituí-lo como poder, atribuir-lhe o controle dos atos do Legislativo e do Executivo, 

segundo a Constituição e a lei, significa optar social, política e eticamente pela 

justiça, no confronto com o valor que lhe é praticamente oposto, e que constitui um 

dos signos do Executivo e do Legislativo - a segurança, como expressão dos 

interesses da situação. 

A Constituição, tal como a lei, também foi feita por uma maioria de 

representantes, mas num momento único de mobilização social, de euforia cívica e, 

possivelmente, de secundarização da classe política. Ela pode ser considerada, por 

isso, como expressão das aspirações mais duráveis de um povo, situada acima dos 

interesses dominantes, representados pela classe política, e os interesses gerais e 

permanentes, custodiados pelo Judiciário. 

Eis, em todo seu vigor, 0 segundo paradoxo, pois a defesa da sociedade - 

nesse embate contra o poder político eleito por ela própria - cabe ao poder cujo 

vínculo com a sociedade está apenas no seu título de origem (a Constituição), mas 

cuja organização e funcionamento dependem exclusivamente do Legislativo e do 

Executivo. 

Por isso, mesmo se a Constituição atribuir ao Judiciário poderes 

preeminentes - como os contidos, por exemplo, no mandado de injunçáo ou na 

eficácia universal de suas decisões - no Estado de fins democráticos o resultado 

desse entrechoque é a cooptação do Judiciário pelo poder político. 

só há independência real quando existem condições reais - normativas, 

culturais, sociais, materiais - de independência. A independência do Judiciário 

articula-se não somente com sua definição constitucional, mas com o valor que a 

sociedade efetivamente lhe atribua, como custódia de seus Direitos fundamentais e 

de seus Direitos políticos. 

Dessa forma, em face da dificuldade em precisar os conteúdos da 

democracia, alguns autores resignam-se apenas formalmente: para caracterizar-se 

um sistema como democrático, nada mais haveria a exigir senão o cumprimento de 

determinados requisitos formais (democracia mínima, OU procedimental). Essa é a 

concepção que também o liberalismo faz da democracia, do mesmo modo como o 

salário mínimo governamental legitima a exploração do empregado pelo 



empregador, a permissão de reeleição do presidente, autorizada por uma maioria 

corrupta, legitimaria o seu mandato. 

Outros autores são mais exigentes, listando uma série de requisitos mínimos 

(formais e materiais) para que se possa reconhecer a existência da democracia. 

Entre esses requisitos devemos incluir. a independência do Judiciário, condição 

insuficiente, mas necessária, da democracia orgânica. Para que se possa firmar 

como órgão da democracia, vigoroso a ponto de suportar o embate com a classe 

política, o Judiciário há de buscar, na própria sociedade, seu título de exercício. 

Desdobra-se em três extratos a independência judiciária: a independência do 

judiciário como meta poder político, a independência individual do magistrado e a 

independência da magistratura como um todo. 

Órgãos superiores do Judiciário são aqueles que exercem funções 

jurisdicionais superiores, podendo reformar decisões de juízos singulares e 

colegiados ou funções administrativas, provendo meios materiais e organizacionais 

para o exercício da atividade jurisdicional. Se é possível falar em hierarquia dentro 

do Judiciário, é impossível falar em hierarquia dentro da magistratura. Todo juiz 

singular é agente político vinculado à lei, assim como um ministro do Supremo 

Tribunal Federal ou um desembargador do Superior Tribunal de Justiça. 

De que valeria assegurar-se a independência do magistrado perante as 

partes se ele lhe faltasse perante órgãos superiores do Judiciário? Da mesma forma, 

de nada valeria a independência política do Judiciário se, deslumbrado, ele se 

pusesse a desfrutá-la em benefício de si mesmo. 

Esse, no outro extremo, o risco oferecido à dmocracia por um Judiciário 

dependente apenas de si mesmo e comprometido somente consigo mesmo. A 

magistratura proprietária do Judiciário, à semelhança da polícia proprietaria do 

aparelho policial e da classe política proprietária do teatro político. 

Reitera o Sérgio S~WUIO da cunha'", Não tem Constituição o pais em que 

qualquer pessoa, natural ou jurídica, ferida em seus direitos constitucionais, não 

pode pedir proteção ao Juiz do lugar. 
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Regimes de controle concentrado não se estabelecem para a guarda da 

Constituição, mas para a preservação do poder. O controle concentrado, que já não 

é feito pelo povo (por iniciativa dele), também não é do povo, nem para o povo. 

Em conformidade com a lição de Miguel Seabra ~agundes"~, para situações 

emergentes só se encontram SO~UÇÕ~S.  simplórias, estranguladoras do excelente 

remédio processual de amparo do individuo contra os atos administrativos 

inconstitucionais ou ilegais. E tudo, como bem se vê, o reflexo de um estado de 

espírito, de uma mentalidade, de uma posição restritiva em face da proteção dos 

Direitos subjetivos, contrastantes com a larga visão das primeiras décadas da 

República. Todos esses critérios se inspiram em razões contingentes, a primeira das 

quais é reduzir a carga insuportável de feitos, que sobem anualmente ao Supremo 

Tribunal Federal. Mas a S O ~ U Ç ~ O  envolve Um equívoco. O que importa, 

primeiramente, é assegurar a prevalência e a unidade do Direito da União, bem 

como justiça eficiente as populações brasileiras de todos os Estados. A carga de 

trabalho da Magna Corte há de ser vista em segundo plano. E de se desejar, tendo 

em conta o vulto de trabalho dos egrégios Juizes, e ato próprio para correta 

prestação da justiça que chegue ao Tribunal, cada ano, um número restrito de 

litígios, de modo a se poderem julgar após exame aturado e com relativa celeridade. 

Por fim, a solução teria de orientar-se por vias que ambas essas 

considerações atendessem, sem menosprezo das finalidades precípuas de unidade 

do Direito e eficácia da proteção jurisdicional. Caberia transferir a outros Tribunais 

da União (cortes regionais) a competência subtraída ao Supremo Tribunal Federal. 

Através deles, com recurso de unificação jurisprudencial para a Corte Excelsa, 

recurso pela sua natureza mesma limitando nas possibilidades, o Direito federal teria 

a sua prevalência e a sua unidade asseguradas, ao invés de fechar-se a porta aos 

jurisdicionados. A administração da justiça seria posta mais próxima deles e, 

conseqüentemente, tornar-se-ia menos onerosa. Uma grande nação se constrói não 

apenas pela prosperidade material, senão também pela soma, na sucessão das 

gerações, do que de positivo cada uma oferece ao acervo espiritual comum. Por isto 

mesmo, em matéria como a que nos ocupa, não é possível encarar os fatos e 

buscar as soluções, em termos do medíocre dia-a-dia das medidas de emergência, 

'OQAGUNDES, Miguei Seabra. Evolução do Sistema de Proteção Jurisdicional dos Direitos no ~ ~ ~ ~ i l  
Republicano. Revista de Direito Pro~eSSual23/103,jan. lllar. 1973. 



mas sim com a visão do futuro, que se mede por dezenas de anos, e recolhendo o 

que de fecundo se elaborou no passado. Um patrimônio jurídico da excelência do 

construído, na lei e na jurisprudência, em fase áurea da vida republicana, para a 

proteção eficaz dos Direitos subjetivos, merece ser desenvolvido e aprimorado, 

nunca mutilado ao sabor de conveniências ocasionais.110 

110 CUNHA, Sergio Sérvulo da. O Efeito Vinculante e 0s Poderes do Juiz. Sao Paulo: Saraiva, 1999. pp. 202- 
07. 



4.3. O PRINC~PIO DA LEGALIDADE 

Segundo Alexandre de ~oraes" ' ,  o artigo 5O, inciso II, da Carta Política, 

preceitua que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 

em virtude de lei. Tal principio visa combater o poder arbitrário do Estado. Só por 

meio de espécies normativas devidamente elaboradas conforme as regras de 

processo legislativo constitucional, podem-se criar obrigações para o indivíduo, pois 

serão expressão da vontade geral. 

Assim, reitera ~ o r a e s " ~ ,  com o primado soberano da lei, cessa o privilégio da 

vontade caprichosa do detentor do poder em beneficio da lei. Portanto, o principio 

da legalidade mais se aproxima de uma garantia con~ t i t u~ i~na l  do que de um direito 

individual, já que ele não tutela, especificamente, um bem da vida, mas assegura ao 

particular a prerrogativa de repelir as injunções que lhe sejam impostas por uma 

outra via que não seja a da lei. 

Desse modo, é mister salientar as razões pelas quais, em defesa do princípio 

da legalidade, o Parlamento detém o monopólio da atividade legislativa, de maneira 

a assegurar o primado da lei como fonte máxima do direito. Trata-se do órgão que, 

devido à sua composição heterogênea e a seu processo de funcionamento, torna a 

lei não uma simples expressão dos sentimentos dominantes em determinado setor 

da sociedade, resultando da síntese de posições antagônicas e pluralistas da 

comunidade. Configura-se em uma caixa de ressonância para efeito de informação e 

mobilização da opinião pública. E O principal é que O parlamento é a sede 

institucional dos debates políticos. 

Nesse diapasáo, o princípio da legalidade tem maior abrangência do que o 

principio da reserva legal. Por ele fica certo que qualquer comando jurídico impondo 

comportamentos forçados há de provir de uma das espécies normativas 

devidamente elaboradas conforme as regras de Processo legislativo constitucional. 

De outro lado, encontra-se O princípio da legal que opera de maneira 

restrita e diversa, não sendo genérico e abstrato, mas Concreto. Não incide tão 

somente sobre 0s campos materiais especificados pela Constituição. Se todos 0s 

l l l  MORAES, Alexandre de. Curso de Direito C ~ n ~ t i t ~ ~ i ~ n a l .  Sã0 Paulo: Atlas, 2000. p. 67. 
' I 2  Idem. 



comportamentos humanos estão sujeitos ao princípio da legalidade, somente alguns 

estão submetidos ao da reserva legal. Fica patente que este é de menor 

abrangência, mas de maior densidade OU conteúdo, visto exigir o tratamento de 

matéria exclusivamente pelo Legislativo, sem participação normativa do Poder 

Executivo. 

Isto posto, a doutrina não raro confunde ou mesmo não distingue o principio 

da legalidade e o da reserva legal. 0 primeiro significa a submissão e o respeito à 

lei, OU a atuação dentro da esfera estabelecida pelo legislador. O segundo consiste 

em estatuir que a regulamentação de determinadas matérias há de fazer-se 

necessariamente por lei formal. Encontramos o princípio da reserva legal quando a 

Constituição reserva conteúdo específico, caso a caso, à lei. Por outro lado, 

encontra-se o principio da legalidade quando a Constituição outorga poder amplo e 

geral sobre qualquer espécie de relação. 

Dessa forma, há o princípio da reserva legal, quando uma norma 

constitucional atribui determinada matéria exclusivamente a lei formal (ou a atas 

equiparados, na interpretação firmada na praxe). subtraindo-a a disciplina de outras 

fontes, Aquela subordinada e dependenteqq3. 

113 SILVA, ~~~é Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 1998., p. 368. 
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4.3.1. A LEI E A "FORCA DE LEI" 

Lei é preceito geral e abstrato emanado do órgão constituído, com esse 

objetivo, pelo povo. 

Esse é o conceito republicano. A existência da lei implica a existência de 

poderes públicos, constituídos pelo povo, com atribuições distintas. O próprio 

conceito de Constituição nasce juntamente com o da separação dos poderes, como 

se vê na célebre passagem da Declaração dos Direitos do Homem de 1789, em seu 

artigo 16, senão vejamos: 

Toda sociedade em que (...) a separação dos poderes não é 
determinada não tem Constituição. 

Na república o governo provém do Povo, e na concepção republicana 

moderna, seja em sua vertente francesa, seja em sua vertente americana, 6 o Poder 

Legislativo que recebe a representação popular Para editar enunciados jurídicos com 

força obrigatória.'A parte os casos excepcionais de delegação legislativa e medidas 

provisórias, estaremos face a regime não-republicano sempre que possa haver 

obrigação jurídica criada por fonte diversa da lei ou do contrato. No ordenamento 

brasileiro, a lei - primeira e sob certo sentido a única fonte do Direito - é precisa 

quanto As hipóteses em que o Juiz pode suprir a lacuna legal, no julgamento do 

caso concreto (Lei de Introdução ao Código Civil, artigo 4'; Código de Processo 

Civil, artigo 126; Constituição Federal, artigo 5', inciso LxxI). 

A lei se expressa em proposição composta de duas partes: uma (a prótase) 

contém a descrição prévia e abstrata de um fato. A outra (o dispositivo) estabelece a 

modificação (nascimento de direitos, deveres ou obrigações) que a ocorrência 

concreta desse fato provoca no mundo jurídico. É de dupla espécie o vínculo que se 

estabelece entre a lei e as pessoas; primeiro, a) um vinculo atual e universal (força) 

decorrente da mera existência da lei: é pública existência da lei, e esse dado do 

mundo jurídico; aí já se contém sua virtualidade, OU seja, sua resistência à 

transgressão e a inevitabilidade de sua incidência, caso ocorra concretamente o fato 



previsto abstratamente em seu dispositivo; b) o segundo vinculo (efeito) corresponde 

a relação jurídica que se estabelece quando a lei incide. 

Ambos os vínculos ("a" e "b") contêm-se na eficácia da lei. Mas enquanto o 

primeiro é universal (eficácia "inter omnes"), o segundo reduz-se aos que são partes 

na correspondente relação jurídica (eficácia "inter partes"). 

Generalidade não é sinônimo de universalidade. A lei é posta ao 

conhecimento e observância de todos, ainda que seus destinatários não sejam 

todos. O juiz de direito, o promotor de justiça, os pais, os membros do conselho 

tutelar têm um referencial de comportamento na lei cujos destinatArios são apenas 

0s menores. É pois diversa (bipartida em mediata e imediata), sob esse prisma, a 

eficácia da lei, quer se esteja ou não incluido no grupo ou categoria implicado em 

seu preceito. 

Nesse aspecto, preceito jurídico é enunciado vinculante cujo cumprimento 

pode ser exigido impositivamente pela autoridade. Nisso reside a "força obrigatória 

da lei1': em que, vindo a ocorrer o fato nela previsto abstratamente, nasce, para 

alguém, o poder de agir; é na verdade efeito da lei - como se verá adiante - isso 

que se costuma designar como "força obrigatória da lei". 

A "força de lei" pode ensejar o nascimento de uma obrigação. Mas, antes de 

ferir o direito subjetivo ("facultas agendi") da vítima, o causador desse dano 

provavelmente transgrediu um dever de cautela. Nem sempre a mera incidência da 

lei dá lugar ao nascimento de uma relação jurídica concreta: a norma segundo a 

qual a maioridade se inicia aos dezoito anos completos, ao incidir, apenas dá lugar 

pelo Iado passivo da relação jurídica, a um dever universal de abstenção (como 

acontece sempre que se trata de um direito absoluto). Observar a lei, nesse caso, é 

abster-se de transgredi-la, respeitando 0 titular desse direito absoluto. Por isso, ao 

tratar-se de atas ilícitos, distingue-se entre a ofensa a direito subjetivos (ilicitude) e a 

ofensa ao direito objetivo (iliceidade). 

A força obrigatória da lei tem um f~t-~damento ético e político. Nasce da 

presunção de que o Legislativo, COt'Tlo representante do POVO, elabora as normas 

mais (justas) em beneficio da integralidade desse povo. A lei, na 



república, não obriga porque provém da autoridade, mas porque a autoridade 

provém da lei.'I4 

Ademais, o tema supra mostrou-se de extrema relevância, haja vista que nos 

leva a realizar um importante e complexo questionamento quanto à sua eficácia 

legal, tanto é que, no presente estudo, estamos demonstrando a inviabilidade da 

adoção do sistema sumular em nossa legislação pátria. 

Correntes existem defendendo ardorosamente a implementação de tal 

sistemática jurídica, alegando tratar-se de medida de economia processual, 

conseqüentemente desafogando o volume de processos em nossos fóruns, além de 
tentar justificar através de exegeses vãs, a praticidade e eficigncia que traria ao meio 

jurídico. 

Filiamo-nos a corrente contrária, por acreditarmos veementemente tratar-se 

de medida inconstitucional, desigual e imoral, desnorteando profundamente o ideal 

de democracia e justiça em nosso país, remontando a épocas obscuras de nossa 

história política, praticamente censurando e sufocando os direitos de cidadania, o 

acesso a justiça e principalmente, ao processo justo. 

A nossa Carta Política confere ao Poder Legislativo a competência para 

legislar, conferindo a outros entes políticos a possibilidade de iniciativa das leis 

complementares e ordinárias (artigo 61 da Constituição Federal). Patente se torna 

que a função precípua e fundamental do Legislativo é a confecção de leis. 

Com a efetivação do sistema sumular vinculativ0, estar-se-ia infligindo a 

competência exclusiva do Legislativo da elaboração de leis, ao extrapolar o 

Judiciário com a adoção de medidas legais que restrinjam ou anulem o acesso à 

justiça, através de adoção de normas imperativas. Estamos falando da Súmula 

Vinculante, que terá "força de lei". 

NO entanto, apesar de visarmos a inconstitucionalidade desse sistema nesse 

momento, de maneira incisiva e com propriedade, questionamos também, quanto a 
forma, além dos importantíssimos princípios ~ ~ n s t i t u c i ~ n a i ~  que ferirá, se estendida 

for aos deniais tribunais superiores, a exceção do Supremo Tribunal Federal. 

' I 4  CUNHA, Sérgio Sérvulo da. O Efeito Vinculante e os Poderes do Juiz. São Paulo: SaraivaI999. pp. 13-1 5 .  
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A inconstitucionalidade quanto ao órgão criador da norma é cristalina e 

indubitável, pois como a iniciativa da adoção da padronização jurisprudencial 

ocorrerá por parte do Judiciário, quanto mais, concedendo "força de lei" a seus atos, 

demonstra uma enorme afronta a própria Carta Política, que de maneira equânime e 

sopesada, dividiu os Poderes estatais em competências específicas e restritas que 

não devem ser extrapoladas. 

É inquestionável a inconstitucionalidade ao limitar o princípio do duplo grau de 

jurisdição, assim como o princípio constitucional da ampla defesa, previsto no artigo 

50, inciso LV da Constituição Federal que confere "aos litigantes, em processo 

judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório 

e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes". A afronta a esses 

princípios constituem um profundo e gravoso desrespeito aos direitos previstos na 

Carta, caracterizando cerceamento de defesa, alijando a possibilidade do cidadão ao 

acesso aos meios jurídicos procedimentais e recursais para satisfação das 

necessidades até mesmo psicológicas das partes. 

A "força de lei" é outro aspecto importante, que deve ser abordado. A Sumula 

Vinculante, aprovada possui "força de lei", que confere imperatividade ao preceito 

sumulado, como se lei fosse, assim como o instituto da medida provisória previsto no 

artigo 62 da Carta Política, que objetivamente falando, confere ao Chefe do Poder 

Executivo o poder de editar medidas provisórias com 'força de lei". 

Portanto, apesar de tratar-se de lei "lato sensu", possui a ''força de lei", que é 

conferida somente a lei "stricto sensu". Esse adjetivo confere aplicabilidade absoluta 

ao sistema sumular, conferindo sanção se não cumprido, ao se reportar ao crime de 

responsabilidade, de prevaricação ou mesmo O de hermenêutica. 

Ocorre que no próprio artigo 5O, inciso 11, está previsto que "ninguém será 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa Senão em virtude de lei", 

significando que somente a lei tem O condão e a imperatividade de obrigar ou 

permitir determinada conduta por parte do indivíduo que a ela está subordinado. 

Nesse sentido, se a Sumula Vincuiante possui "força de lei", mas na sua essência 

não é uma lei, estaremos subordinados aos Seus preceitos e determinações? Aqui 

está um tema controverso, retomando-se nos nlesmos moldes a medida provisória 

supra. 



No entanto, no instituto da medida provisória, observa-se que esta será 

remetida ao Congresso Nacional, ou seja, ao poder competente por Direito, para se 

necessário for, converter em lei no tempo aprazado, dando eficácia genuinamente 

legal, o que não está previsto no sistema sumular, que após adotado tornar-se-á de 

imediato auto aplicável sem se referendar ao Poder Legislativo, ou perder a eficácia 

imediatamente conferida a disposição. 

Apesar de polêmicas, as medidas provis6rias são "aceitas" por estarem 

previstas constitucionalmente, e principalmente, por possuírem a malograda 

expressão "força de lei", enquanto O instituto sumular só dispõe que as decisões 

definitivas de mérito produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante. 

Salvo aquelas editadas pelo Supremo Tribunal Federal, as quais configuram- 

se como uma forma inovadora de controle da constitucionalidade, as Siirnulas 

Vinculantes caracterizam-se como verdadeira aberração jurídica, uma gritante 

ofensa aos princípios constitucionais de discricionariedade, configurando um abuso 

de forma e uma maneira imoral de se impedir a satisfação psicológica do litigante de 

recorrer à instância superior, buscando seu mérito reapreciado. 

Trata-se de uma sistematização desigual, pois em nenhum momento refere- 

se a lei que regulamenta a sistemática sumular vinculativa, em igualdade entre 0s 

entes públicos e privados. Não se reporta a Emenda Constitucional número 3, sobre 

a retirada de privilégios inerentes a União, no que concerne ao instituto do segundo 

grau obrigatório, como demonstra o artigo 475, incis0 11 e III do C6digo de Processo 

Civil, desigualando dessa forma o acesso aos recursos cabíveis. 

Fica evidente a imoralidade dessa medida judicial, desde que estendida aos 

demais tribunais superiores, que por óbvio têm 0 interesse de padronizar suas 

decisões de modo a evitar que reCUrSOS sejam Propostos e que a maquina judiciária 

seja provocada a analisá-los individualmente. 

NO que tange aos benefícios concedidos as autoridades públicas e o 

tratamento dispensado as pessoas físicas e jurídicas de direito privado, temos a 

enfatizar o tratamento desigual dispensado as segundas, as quais, dependem da 

estrutura Judiciária para ver assegurada a pretensão resistida, que por suas próprias 

maos não podem ser realizadas. 



Dessa maneira, a Sumula Vinculante tem a forma de lei, possuindo eficácia 

geral e abstrata, assim como as lei ordinárias, independentemente de se originar das 

decisões jurisprudenciais reiteradas, que em regra, reportam-se ao caso concreto. 

De fato será uma lei nova "comum", com eficácia imediata e cominação de sanção 

se não cumprida nos moldes especificados, deixando a posição de fonte indireta do 

direito, tornando-se ilegitimamente, o próprio Direito. Senão, vejamos o que prevê o 

novo artigo 103-A da Constituição Federal, inserido em nosso Diploma Novel pela já 

promulgada Emenda Constitucional de 08 de dezembro de 2004: 

O Supremo Tribunal Federal poderfi, 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. 

§ 1.0 - A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a 
eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja 
controvérsia atual entre órgãos judicihrios ou entre esses e a 
administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e 
relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. 

§ 2 . O  - Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a 
aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser 
provocada por aqueles que podem propor a ação direta de 
inconstitucionalidade. 

§ 3.0 - Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a 
súmula aplicável ou que Mevidamente a aplicar, caberá 
reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a 
procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão 
judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou 
sem a aplicação da sumula, conforme o caso. 

Fica em evidência que a adoção do sistema s ~ m u l a r  e uma medida com 

fulcro político. Política esta que não visa O interesse público, fins sociais ou qualquer 

outra possibilidade de beneficio coietivo, haja vista que tal medida objetiva somente 

desafoga,. 0s Tribunais superiores e OS juizos de "causas idênticas" que teriam 

"resultados idênticos". 



Todos os processos com fins idênticos fariam parte de estatísticas e por 

assim caracterizarem, seriam destinados a um fim, em geral contrários aos seus 

contendores. 

Cristalino se mostra, que a Sumula Vinculante visa satisfazer interesses da 

Administração Pública (que ocupa grande parte dos processos propostos no 

Judiciário), principalmente no que tange coletivização do processo, em que uma 

única decisão sumulada impediria o prosseguimento das ações coletivas, 

caracterizando o evidente cerceamento de defesa do hipossuficiente. 

A garantia fundamental prevista no artigo 5.'. inciso XXXV da Constituição 

Federal de que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito", está sendo diretamente afrontada e possivelmente as Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade serão propostas por muitos setores sociais e por 

aqueles que detém legitimidade para tanto. O resultado de tais ações terá o condão 

de demonstrar quais os interesses dos tribunais superiores: se defender o interesse 

público (que é o que se espera de um dos Poderes que presentam e preservam o 

Estado Democrático de Direito) ou interesses particulares da própria instituição. 



4.4. UNIFORMIZAÇÁO DA JURISPRUDÊNCIA NO DIREITO 

POSITIVO BRASILEIRO 

Segundo Lênio Luiz ~ t r e c k " ~ ,  diante da efetiva prestação da tutela 

jurisdicional, os órgãos judiciais têm de aplicar aos casos concretos as regras de 

direito existentes no ordenamento jurídico. 

Tais regras devem ser interpretadas, Ou seja, o Poder Judiciário dará à regra 

jurídica aplicável ao caso concreto seu sentido e alcance. São fixadas, assim, as 

teses jurídicas, sob cuja luz hão de se apreciar as hipóteses variadas que a vida 

oferece à consideração dos julgadores. 

A fixação de uma tese jurídica reflete entendimentos necessariamente 

condicionados por várias circunstâncias. Como a realidade social é mutável, também 

assim serão os entendimentos a respeito da interpretação das normas jurídicas. 

Nada mais normal, desse modo, que ocorra a evolução da jurisprudência, mediante 

a constante revisão das teses jurídicas fixadas anteriormente. 

A tendência de uniformização da jurisprudência tem sua razão ligada à 

existência de uma pluralidade de órgãos judicantes no seio do aparelho estatal que 

podem ter de enfrentar teses jurídicas iguais OU semelhantes. Nasce daí a 

possibilidade de que, num mesmo instante histórico, a mesma regra de direito seja 

diferentemente entendida e a espécies semelhantes Se apliquem teses jurídicas 

divergentes OU opostas. Se isso ocorrer, comprometida está a unidade do Direito, 

pondo em risco a efetividade da garantia jurisdicional. 

Todavia, é nesses limites, e somente neles, que se põe o problema da 

uniformização da jurisprudência. Nao se trata, e nem seria cabível que se tratasse, 

de impor aos órgãos judicantes uma camisa de força que Ihes tolhesse o movimento 

em direçao a novas maneiras de entender as regras jurídicas. 

Assim, ressalta o renomado Para que seja compreendida a natureza 

da da jurisprudência, especificada nos artigos 476 e 479 do Código de 

" 5  STRECK, Lênio Luiz. Súmulas no Direito Brasileiro: Eficácia, Poder e Função. A ilegitimidade 
constitucional do efeito vinculante. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998. 2.a ed. ver. ampl. e atual. p. 
100. 
116 Idem. 



Processo Civil de 1973, faz-se necessário frisar que o novo procedimento rompeu 

com um sistema vigorante há mais de cinquenta anos no país. 

De fato, o primeiro objetivo do legislador foi o de suprimir o recurso de revista, 

que era um recurso concedido à parte toda vez que a decisão recorrida contrariasse 

a interpretação dada por outro órgão colegiado. A opção pelo novo sistema deveu- 

se, principalmente, ao fato de que a divergência jurisprudencial não podia constituir 

fundamento para impugnação. O seu fundamento é o estado de sucumbimento, ou 

seja, o prejuízo a parte pelo órgão judiciário. 

Ainda no Direito anterior, existia a figura do prejulgado, que objetivava 

eliminar os dissídios da jurisprudência. O artigo 861 do derrogado Código de 1939 

dizia que a requerimento de qualquer dos seus Juízes, a câmara ou turma julgadora 

poderia promover o pronunciamento prévio das Câmaras Reunidas sobre a 

interpretação de qualquer norma jurídica, se reconhecesse que sobre ela ocorria 

divergência de interpretação entre Câmaras ou Turmas. De pronto, exsurge uma 

diferença entre o prejulgado e a uniformização jurisprudencial: enquanto o 

prejulgado era uma faculdade, o incidente de uniformização é um dever do juiz. 

A uniformização da jurisprudência não é, entretanto, um recurso e tampouco o 

que se poderia chamar de recurso "ex oficio". Tampouco é prejulgamento de um 

caso concreto. Ela decorre de um recurso, que versa, obrigatoriamente, sobre um 

caso concreto. Seu campo de atuação, porém, ~~ncentra-se sobre adversidade de 

interpretação do Direito dado por câmara, turma ou grupo. De qualquer sorte, a partir 

do exame dos dois extintos institutos - revista e prejulgado -, a doutrina brasileira 

conceitua a uniformização da jurisprudência como um misto de ambos, dotado, 

porém, de fisionomia própria. Nesse sentido, dispõe o artigo 476 do Código 

Processual Civil que: 

Compete a qualquer Juiz ao dar o voto na turma, câmara ou grupo 
de câmaras solicitar o pronunciamento prévio do Tribunal acerca da 
interpretação do Direito quando: 

I - Verificar que, a seu respeito, ocorre divergência; 
II - No julgamento recorrido a interpretação for diversa da que lhe 
haja dado outra turma, câmara ou grupo de câmaras ou câmaras 
civeis reunidas. 



Parágrafo único - A parte poderá, ao arrazoar o recurso ou em 
petição avulsa, requerer, fundamentadamente, que o julgamento 
obedeça ao disposto neste artigo. 

O fundamento para a instauração do incidente de uniformização 

jurisprudencial deve ser a divergência interna dos julgados do mesmo tribunal. Tal 

aspecto aproxima o instituto, que deve ser provocado pela parte, ao extinto recurso 

de revista, que pacificava o entendimento de determinadas matérias dentro do 

mesmo tribunal. 

Por outro lado, a natureza premonitória do levantamento do incidente 

aproxima-o do antigo prejulgado. Sob a ótica do controle dos atos do Judiciário, a 

uniformização jurisprudencial, como O anterior prejulgado e o recurso de revista 

tinham em vista, há o objetivo de evitar que ~oexistam, no seio de um mesmo 

Tribunal, posições divergentes e contrárias acerca de uma mesma matéria. 

0 julgamento do incidente pode ser de recurso ou de causa da competência 

originária de turma, câmara ou grupo de câmaras. Há a possibilidade de ocorrer em 

qualquer das hipóteses de que tratam 0 artigo 475 e seu parágrafo único. c verdade 

que o inciso II do, artigo 476 refere-se a0 "julgamento recorrido", dando a entender 

que a turma, câmara ou grupo de câmaras está a apreciar um recurso. No entanto, 

da leitura do inciso I depreende-se que estão abrangidas quaisquer situações de 

divergência na interpretação do Direito. 

O que movimenta o instituto é a existência de divergência de interpretação de 

alguma regra jurídica, não sendo necessário que 0 julgamento incida sobre matéria 

de mérito. Nada importa que a regra em discussão tenha de ser aplicada à solução 

de questão principal ou de questão prévia. Pode tratar-se de regra de Direito 

material ou de Direito processuai, indiferentemente. Se a turma, câmara ou grupo de 

câmaras está julgando recurso, nenhuma relevância tem O fato de haver ele sido 

interposto contra sentença ou contra decisão interlocutória. Tampouco se distingue 

entre julgamento de recurso contra decisão de primeiro grau, como os embargos 

infringentes, muito menos entre julgamento de recurso interposto contra decisão 

proferida em processo de conhecimento, de execução ou cautelar. 



Entretanto, José Carlos Barbosa   ore ira"' alerta, ser indispensável a 

discrepância entre "teses jurídicas", pois unicamente a solução de questões jurídicas 

é importante. Sendo parcial a divergência das teses jurídicas, o incidente de 

uniformização de jurisprudência há de limitar-se a parte em que as teses divergem. 

Havendo dois ou mais pontos de dissidio, nada impede que se solicite o 

pronunciamento prévio do tribunal sobre os dois ou mais pontos. 

Outro fato importante é que a divergência deve referir-se a tese jurídica da 

qual dependa o julgamento da matéria "sub judice". Ou seja, se o órgão fracionário 

pode solucionar a controvérsia jurídica sem a necessidade do enfrentamento da 

questão torna-se despicienda a remessa do feito ao Pleno Tribunal, via incidente, 

não se tratando de dirimir controvérsias teóricas, mas de assegurar a uniformidade 

da aplicação do Direito a casos concretos. 

Os tribunais têm decidido que "a divergência deve se verificar entre decisões 

que aplicam a mesma lei" (RJTJESP 441191, RF 2581259), "dentro do mesmo 

Tribunal" (RT 5411137, RJTJESP 881270) "e sobre tema especial ao julgamento da 

causa" (RT 501162, 601177). Se por ocasião destes, "houver divergência dentro da 

própria turma julgadora, poderá qualquer de seus juizes suscitar o incidente de 

uniformização de ,urisprudência1'. (BOI. AASP 1.158140) 

Se há mais de duas teses a propósito da mesma questão, entende o Tribunal 

de Justiça de São Paulo que não há possibilidade de ser suscitado o incidente de 

uniformização jurisprudencial (RT 60511 14). Autores, entretanto, discordam dessa 

posição, uma vez que o incidente pode e deve ser suscitado, não havendo a 

uniformização se tais teses não obtiverem maioria. NO entanto, não é possível negar 

a possibilidade dessa uniformização, em um primeiro momento. 

De qualquer sorte, demonstra Lênio Luiz ~ t r e c k ' " ~  ser importante apontar que 

é evidente que o instituto da uniformização jurisprudencial visa a prevenir a 

divergência antes que ela surja, de modo que, Se alguma alteração tiver de ser 

procedida no entendimento dominante, que já 0 seja por obra do Pleno Tribunal, e 

não pelo entendimento individual de dois membros do órgão fracionário. 

"7 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comenthrios a0 Código de ~ o c ~ S S O  Civil. Rio de Janeiro: Forense, 
1984. pp. 8-20. 
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Desse modo, tratando de apelação ou agravo, é evidente que, em havendo 

dois votos em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante, é 

desnecessário provocar o incidente de uniformização. O inciso II do artigo 476 

somente será aplicável quando um dos juízes esteja propenso a manter o 

julgamento recorrido e outro deles já tenha votado nesse mesmo sentido. O juiz que 

estiver propenso a fazê-lo não deverá emitir seu voto, mas, em lugar disso, provocar 

o pronunciamento prévio do Tribunal Pleno. 

A apreciação do requerimento de instauração de incidente de unificação da 

jurisprudência compete a turma, câmara ou grupo de câmaras. Se o requerimento 

consta dos autos, cabe ao relatar, na própria sessão do julgamento, ao fazer a 

exposição da causa (artigo 554 do Código de Processo Civil), dar conhecimento dele 

ao órgão julgador, para que aprecie em preliminar. 

A seguir, estando reconhecida a divergência suscitada, procede-se conforme 

consta no artigo 477 do Código de Processo Civil, com a lavratura do acórdão, 

sendo os autos, então, remetidos ao presidente do Tribunal, que designara a data da 

sessão de julgamento. Ressalte-se que a suscitação do incidente acarreta, por 

decorrência lógica, a suspensão do juigamento do recurso, da matéria devolvida por 

força do artigo 475, ou da causa de competência originária de turma, câmara ou 

grupo de câmaras. 

Com a remessa dos autos ao presidente, encerrada está a primeira fase do 

incidente de uniformização de jurisprudência. Tem-se inicio a segunda fase, que 

culmina com o pronunciamento do órgão pleno do Tribunal, que fixará a 

interpretação a ser observada, resolvendo a questão de Direito, vinculando o órgão 

suscitante, que deverá orientar-se segundo a interpretação dada no julgamento 

objeto da suscitação do incidente. 

Por derradeiro, reitera Lênio Luiz streckqqg ser patente que o Tribunal Pleno, 

encarregado da apreciação do incidente, não está vinculado ao juizo do órgão 

fracionário suscitante. Ou seja, embora a turma, câmara ou grupo de câmaras 

tenham afirmado a existência de divergência e decidido pela remessa dos autos ao 

119 STRECK, Lênio Luiz. Súmulas no Direito Brasileiro: Efichcia, Poder e FunçBo. A ilegitimidade 
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presidente, o Pleno do Tribunal é absolutamente livre para concordar ou não com a 

suscitação do incidente, conhecendo-o ou rejeitando-o. 

Se o Tribunal não reconhecer a divergência os autos serão devolvidos ao 

suscitante, prosseguindo o julgamento do recurso ou da causa. Reconhecida, 

porém, a existência do dissidio, o Tribunal, obrigatoriamente, deverá decidir a tese 

jurídica. A decisão do Tribunal sobre a questão de Direito é irrecorrível. Qualquer 

recurso somente caberá contra o acórdão do órgão suscitante que decidir a espécie 

à luz da interpretação assentada pelo Tribunal, pois só com esse acórdão se 

completará o julgamento do recurso anterior ou da causa, cindido em virtude da 

suscitação do incidente. O resultado do julgamento do Tribunal, na apreciação do 

incidente, vem regulamentado pelo artigo 479 do Código de Processo Civil, que trata 

da emissão de Súmulas como precedente na uniformização da jurisprudência. 

Trata-se conforme se fez demonstrar, do mecanismo processual existente 

para a padronização ou uniformização jurisprudencial em vigor no direito pátrio. 

Conforme se vê, não se trata de instrumento simples, haja vista que a referida 

medida necessita, de fato e de direito, de que O instituto esteja consolidado, 

procedimento este, no que diz respeito ao direito sumular patrocinado pelo Supremo 

Tribunal Federal, não há que ser questionado. 

Entretanto, não entendemos legítima a extensão dessa prerrogativa aos 

demais tribunais superiores, como pretendem boa parcela dos operadores do 

Direito, haja vista que a presente medida, em que pese demonstre-se "legal", não se 

mostra atinente aos princípios garantidores presentes e insculpidos em nossa Carta 

Política, por afrontarem especialmente o devido processo legal, a ampla defesa, o 

contraditório, o direito cívico de petição, especialmente a inafastabilidade da 

jurisdição. 

Nesse sentido a posição de Adelardo Branco de Carvalho ~ u n i o r l * ~  é que: 

i...] a sumula é a extinção de instâncias, a subjugação do oxigênio 
jurisprudencial, exercido através das decisões dos juizes 
singulares, que habitam com seus jurisdicionados, conhecendo-lhes 
0s nomes e as feições. Não são, OS brasileiros dos pequenos 
centros, multidões acéfalas, informes e meros valores estatísticos. 

''O CARVALHO J ~ N I O R ,  Adelardo Branco. Revista Consulex, 1997. 



No mesmo sentido, afirma Dalmo de Abreu   ala ri'^': 

[...I a sumula vinculante é péssima em termos de evolução do 
Direito. Tenho um caso, parte da minha experiência pessoal, que é 
muito ilustrativo da necessidade que nós temos da possibilidade de 
divergir, que mostra como, através da jurisprudência - 
jurisprudência tímida do início -, as vezes através de um voto 
divergente, se vai abrindo a possibilidade de uma concepção nova, 
que acaba, no final, mudando toda a jurisprudência, pode mudar 
ate a legislação e mesmo a Constituição do país. O caso de que 
participei, como advogado, é o seguinte: fui procurado por uma 
mulher modesta, e isso aconteceu mais ou menos há 40 anos, e 
essa mulher tinha convivido com um operário durante mais de 30 
anos. E vivendo juntos, trabalhando, fizeram um patrimônio que 
consistia em uma casa modesta que era o patrimônio do casal e 
onde eles moravam. Quando morreu esse operário, sua 
companheira que vivia dentro da casa e precisava da mesma 
porque era o que ela tinha como patrimônio, teve a surpresa de ver 
aparecer uma antiga esposa de seu marido. Uma mulher que tinha 
casado com ele e convivido durante menos de 2 anos e, depois 
disso, se separaram. Mas, esta antiga esposa tinha se casado no 
cart6rio e, naquela época, 40 anos atrás, a legislação brasileira não 
admitia a hipótese da companheira e nem a jurisprudência permitia 
isso. Então, fui advogado dessa mulher, companheira de mais de 

. 30 anos, tentando fazer que se reconhecesse que ela é que deveria 
ficar com a casa', porque na verdade ela tinha sido a companheira 
constante, de muitos anos, e tinha colaborado para a compra da 
mesma. E, no entanto, fui derrotado porque o juiz que julgou o caso 
entendeu que a lei não amparava, de qualquer maneira, a minha 
cliente. E a jurisprudência dos tribunais era terrível, porque quando 
se alegava direito de companheira, os tribunais chamavam a 
companheira de concubina e diziam que era imoral querer dar 
direitos a concubina. E há, mesmo, votos em que o relator pergunta 
que serviços a concubina presta. Isso com insinuações maliciosas e 
mesmo humilhantes, para a companheira. Casos como esse que 
acabo de relatar foram se sucedendo. E, assim como eu, outros 
advogados foram recorrendo e houve nos tribunais casos de 
obtenção de votos favoráveis. Quer dizer, no começo nós não 
ganhamos, mas tivemos votos favoráveis. Eram votos divergentes. 
A partir desses votos divergentes, foi havendo a adesão de outros 
desembargadores, de outros juizes e, afinal, a jurisprudência se 
tornou dominante. Então, dessa maneira, através da jurisprudência, 
se afirmou a necessidade, a justiça, de reconhecer direitos à 
concubina. E isso, hoje, consta da legislação brasileira, consta 
inclusive da Constituição. Mas começou com a jurisprudência 
divergente. Então, por essa razão, a súmula vinculante é altamente 
maléfica. E uma fonte de injustiças e de retardamento da evolução 
do Direito. 

1 2 '  DALLARI, Dalmo de Abreu. Efeito vinculante: prós e contras,1997. 



E, ainda, João Baptista ~erkenhoff'** diz: 

[...I querem fechar o Judiciário aos avanços, ao novo, ao desafio de 
criar; querem podar toda e qualquer tentativa de prática de um 
Direito mais aberto e mais crítico. Mas tais súmulas vinculantes vão 
também amordaçar as lutas populares na direção da crescente e 
dialética ampliação dos direitos humanos. Já temos as súmulas não 
vinculantes e estas prestam serviço ao Direito. Constituem 
indicativos para os juizes que, em muitas hipóteses, se servem 
delas nos seus julgamentos. Bem diferentes serão as súmulas 
vinculantes, porque retirarão dos juizes parte substancial de seu 
papel social, em nome de uma eficiência a qualquer custo, mesmo 
que o preço seja a estagnação do Direito [...I E observe-se que as 
súmulas são elaboradas pelas cúpulas judiciárias, por tribunais 
compostos por ministros escolhidos pelo crivo de critérios políticos 
nem sempre éticos. Os Juizes inferiores são pelo menos escolhidos 
por meio de concurso público. E, frequentemente, é da primeira 
instância, é dos juizes de primeiro grau que parte o grito pela 
renovação do Direito, pela ampliação das franquias, pela 
aproximação entre Justiça e Povo. 

Como se vê, não se trata de um mero raciocínio opiniático, este adotado por 

nós neste trabalho, haja vista que contamos com grandes nomes e personalidades 

do direito pátrio, os quais esposam o mesmo entendimento. 

Assim, entendemos que se o referido instituto for estendido aoç demais 

tribunais superiores, a exceção do Supremo Tribunal Federal, estaremos diante de 

um novo Poder Legislativo, o "Judiciário iegiferante". 

HERKENHOFF, 2000, pp. 36 e 37. 



4.5. AS DECISÕES JUDICIAIS 

Revela-se temerária a adoção do efeito vinculante no direito pátrio, segundo 

Lênio Luiz ~ t r e c k l * ~ ,  nos moldes em que está sendo pretendida. 

NOSSO sistema jurídico nacional tem a lei como paradigma, com fulcro no 

artigo 5O, inciso II, do nosso Diploma Constitucional. Fazê-lo é alterar a sua "ratio 

essendil'. Devemos denunciar, de imediato, que a vinculação sumular- 

jurisprudencial, como está sendo posta nos projetas sob comento, é um obstáculo 

que atingirá, inexorável e impiedosamente, as instâncias inferiores do Judiciário 

brasileiro. 

A eficácia prática do principio da Súmula Vinculante é altamente questionável, 

por uma razão muito simples: mesmo prevalecendo o princípio da Sumula 

Vinculante, não há como inibir a sustentação, em juízo, de teses diametralmente 

opostas. 

O juiz, segundo Celso de ~ e l l o ' ~ ~ ,  não poderá ser obrigado a decidir 

conforme a súmula sob pena de crim6 de responsabilidade. c um perigoso dirigismo 

estatal, que frustra a função transformadora e criadora da jurisprudência, segundo o 

Ministro Celso de Mello (ex - presidente do Supremo Tribunal Federal). 

O texto que promoveu a Reforma do Judiciário contém indisfarçável conteúdo 

autoritário, porque prevê enquadramento por crime de responsabilidade do juiz que 

descumprir o enunciado de súmula. 

É necessário ainda, segundo Celso de ~ e l l o ' ~ ~ ,  registrar que surgirá no Brasil 

um perigoso ecletismo. No sistema da "common law", o juiz necessita fundamentar e 

justificar a decisão. Já no sistema da "civil lawl', basta que a decisão esteja de 

acordo com a lei. Assim, acaso vencedora a tese vinculatÓri0-sumular, bastará que a 

decisão judicial esteja de acordo Com um verbete sumular para ser válida. Nessa 

perspectiva, haverá no sistema jurídico pátrio 0 poder discricionário da "common 

123 CJ-RECK, Lênio Luiz. Súmulas no Direito Brasileiro: Efichcia, Poder e Fungao. A ilegitimidade 
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Iaw" sem a proporcional necessidade de justificação. Enfim, o poder sendo exercido 

sem freios e contrapesos, tudo porque as Súmulas Vinculantes e as decisões 

vinculativas de mérito emanadas do Supremo Tribunal Federal, transformam-se, na 

prática, de normas individuais (válidas para cada caso) em normas gerais de 

validade "erga omnes". 

Esta talvez seja a mais grave objeção que pode ser feita aos projetos em 

análise. Com efeito, fazendo a distinção entre texto normativo, que é halográfico, e 

produzido pelo Poder Legislativo, e normas, que são produzidas pelo intérprete 

autêntico (juiz, tribunal) no quadro de um determinado caso, as decisões do 

Supremo Tribunal Federal são o resultado de sua produção normativa, atividade que 

envolve interpretação ou aplicação e, pois, é desempenhada não apenas a partir de 

elementos que se depreendem do texto, mas também a partir do caso ao qual será 

ela aplicada, isto é, a partir de elementos da realidade. Tais decisões, dessa forma, 

equivalem as normas. 

Porém, essas normas são transformadas em textos no momento em que 

assumem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos demais órgãos do 

Poder Judiciário e da Administração Pública. As normas produzidas pelo Poder 

Judiciário em face de um caso concreto sã0 O produto final da interpretação ou 

aplicação de um texto normativo. Desse modo a ampliação da eficácia da decisão 

judicial, ao ponto de alcançar quem não tenha participação no caso ao qual o direito 

foi aplicadolinterpretado, apenas Se pode dar na n~edida em que se expresse como 

eficácia do texto, não daquela mesma mrma. 

Assim, a atribuição de eficácia contra todos e de efeito vinculante às decisões 

de que trata e, acrescentando, às Súmulas editadas pelos Tribunais Superiores 

(como pretendem) importa em atribuir-se ao Poder Judiciário uma função atjpica, 

qual seja, a função legislativa. 

A atribuição de efeito vinculante às decisões de que se trata implica a 

imposição de uma espécie de censura OU limitação a0 exercício, pelos demais 

órgãos do Poder Judiciário, da função de intérprete autêntico do Direito. Pois não é 

outro senão o seguinte, o conteúdo dessa imposição: fica proibido aos demais 

órgãos do Poder Judiciário o exercício de sua função (função de interpretar/aplicar o 

Direito) com relação às matérias que 0 Supremo Tribunal Federal, por maioria de 

dois terços, indicar. 
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Ninguém ignora que ao editarem uma Súmula (operação corrente em nosso 

sistema), o Supremo Tribunal Federal e aos demais tribunais superiores, como se 

pretende, tais como, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho 

ou mesmo, o Tribunal Superior Eleitoral, passa a ter o poder maior que o do Poder 

Legislativo. Consequentemente, com o poder constitucional de vincular o efeito das 

Súmulas e até mesmo das decisões de mérito do Supremo Tribunal Federal, o 

Poder Judiciário, por suas cúpulas, passará a legislar, o que, a evidência, quebrará a 

harmonia e a independência que deve haver entre os Poderes da República. Dai a 

urgência de se questionar acerca da legitimidade do Poder Judiciário para tanto.'26 
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4.6. A MOROSIDADE DA JUSTIÇA 

Para Dalmo de Abreu ~a l l a r i l * ~ ,  o Poder Judiciário tem situação peculiar, pois 

OU por temor reverencia1 ou por ausência de reconhecimento de sua importância 

social e política, o Poder Legislativo e O Poder Executivo nunca deram a devida 

atenção aos problemas relacionados com a organização judiciária e o acesso do 

povo aos magistrados. Poucos perceberam que isso tem muita importância num 

sistema político que pretende ser democrático. Enquanto o Poder Legislativo e o 

Poder Executivo dialogam permanentemente, muitas vezes exigindo a satisfação de 

seus respectivos interesses como condição para apoiar ou realizar um objetivo de 

interesse público, o Poder Judiciário tem sido mantido à margem, num honroso 

isolamento. 

Muito embora se tenha criado a aparência de maior respeito pelo Judiciário, 

que não dialoga com os demais Poderes, mas também não se envolve em disputas 

com eles, o fato é que, aceitando passivamente tal situação, a magistratura, na 

prática, ficou imobilizada, voltada para si própria, incapaz de perceber que, em 

alguma medida, os outros procuravam adaptar-se ao dinamismo da sociedade 

enquanto ela estagnava. Isso ocorreu no Brasil e em grande parte de mundo. 

No Poder Judiciário, as mudanças foram ínfimas, em todos os sentidos. A 

organização, o modo de executar suas tarefas, a solenidade dos ritos, a linguagem 

rebuscada e até os trajes dos julgadores nos Tribunais praticamente permaneceram 

0s mesmos há mais de um século. E 0 que é de maior gravidade, a mentalidade do 

Judiciário permaneceu a mesma, tendo começado a ocorrer, só recentemente, um 

movimento de mudança, nascido dentro da própria magistratura. Um aspecto 

importante da velha mentalidade é a convicção de que O Poder Judiciário não deve 

reconhecer que tem deficiências tiem pode Ser Wbmetid0 a criticas, pois tamanha é 

a magnitude de sua missão que seus integrantes pairam acima do comum dos 

mortais. Essa convicção é frequentemente reafirmada em discursos proferidos nas 

realizadas pelo Poder Judiciário, quando é comum ouvir-se a expressão 

"missão divina dos juízes". 

I*' DALLARI. Dalmo de Abreu. 0 Poder dos Juizes. São Paulo: Saraiva, 1996. pp. 5-7. 



Uma breve observação retrospectiva dos acontecimentos deste século revela 
que ocorreram fatos determinantes de profundas mudanças nas relações sociais. 

Duas guerras mundiais, provocaram enormes deslocamentos de populaç6es e 
grandes transformações culturais; o papel da União Soviética, que exerceu profunda 

influência nas relações entre capital e trabalho, bem como nas concepções de 

justiça social, dando contribuição decisiva para a eliminação de muitos privilégios 

aristocráticos, bem como para o sepultamento de padrões de relacionamento social 

escravista e colonialistas, discriminatórios e injustos; a criação da Organização das 

Nações Unidas, que, apesar de suas limitações, vem reforçando a exigência do 

reconhecimento da liberdade e da igualdade de todos os seres humanos e de todos 

0s povos, como direitos fundamentais; a expansão dos direitos humanos, que desde 

o final da década de quarenta passaram a ser condicionantes das ordens jurídicas 

internas e desencadearam intensa atividade normativa internacional. 

Somando-se a isso, é importante assinalar o fenômeno da acelerada e 

intensa urbanização da vida social, que foi evidente em relação a distribuição 

geográfica das populações, inclusive da brasileira, que até o inicio da década de 

sessenta tinha mais de dois terços do total residindo na zona rural e no início da 

década de setenta já apresentava situação inversa, com mais de dois terços 

morando nas cidades. Isso teve enorme influência sobre as relações contratuais, o 

direito de propriedade, as noções de público e privado e de individual e coletivo, bem 

como o simples fato de ter passado a residir na cidade tornou-se mais viável, para 

muita gente, a possibilidade de procurar 0 Judiciário para a defesa de direitos ou a 

solução de conflitos, o que explica, em grande parte, o expressivo aumento do 

número de ações judiciais reg istrado nas Últimas décadas. 

Todas essas situações ocorreram no século vinte e houve, ainda mais, 

enormes avanços tecnológicos, bastando lembrar do aparecimento dos 

computadores e seu tremendo impacto sobre 0s métodos de trabalho, ampliando-se 

além de qualquer imaginação as possibilidades de aproveitamento dos potenciais 

humanos. Essas inovações invadiram as esferas do indivíduo e da família, como 

ocorre con? 0s novos meios de comunicação, a engenharia genética, a intensificação 

das agressões a natureza, as técnicas de manipulação das vontades para obtenção 

de proveito político ou econômico. 



O Poder Judiciário permaneceu em atitude de olímpica superioridade e 

praticamente ignorou tudo isso, como se o tempo tivesse escoado muito lentamente 

e as condições de vida de hoje, fossem quase as mesmas do início do século. Assim 

o Judiciário envelheceu e o que muitos, dentro dele, veneram como tradições não 

passa de sinais de velhice. Pelo que se verifica na prática, muitos juízes não 

aprenderam a advertência de Ruy ~arbosa: "A tradição não deve significar o 

governo dos vivos pelos mortos"'28. No Judiciário, o passado determina o presente, 

influindo tanto na forma das solenidades, dos rituais, e dos atos de ofício, quanto no 

conteúdo de vasto número de decisões. Esse é um dos principais motivos, pelos 

quais há evidente descompasso entre o Poder Judiciário e as necessidades e 

exigências da sociedade contemporânea. 

As reformas de que o Judiciário necessita são inúmeras, indo desde a 

atualização da mentalidade até o pormenor da mudança de condições materiais de 

trabalho. Sem descer ao exagero das rninúcias, que dependem de circunstâncias de 

ordem prática, podem-se resumir em alguns tópicos as linhas fundamentais de uma 

grande reforma do Poder Judiciário, para que ele se renove e se atualize eliminando 

ou modificando o que é supérfluo e negativo e valorizando o que nele é realmente 

essencial. Isso será feito em seguida, considerando a magistratura de modo geral, 

sua importância, suas peculiaridades e suas responsabilidades no mundo 

contemporâneo. 

Some-se à essa situação, a existência de oito diferentes tipos de recursos, 

por exemplo, presentes em nosso diploma processual civil em seu artigo 496. 

Apesar de tratar-se de dispositivo legal, ~~n~tituciona~meflte previsto, facilita-se para 

aqueles que pleiteiam em juizo, a possibilidade de "emperrarem" o andamento 

processual, interpondo recursos bastantes e ineficazes com a finalidade meramente 

procrastinatória. 

Nesse sentido, o diploma processual civil traz em Seu bojo o artigo 14 no qual 

se expõe: 

Art. 14 Compete as partes e aos seus procuradores: 
I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; 

128 ~~~d DALLARI, Dalmo de Abreu. O Poder dos Juizes. São Paulo: Saraiva, 1996 p. 7. 



II - proceder com lealdade e boa fé; 
111 - não formular pretensões, nem alegar defesa, cientes de que 
são destituídas de fundamento; 
IV - não produzir provas, nem praticar atos inúteis ou 
desnecessários a declaração ou defesa de direito. 

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade bleryIZg dispõem que o dever das 

partes e procuradores não é Ônus, mas dever de probidade e lealdade processual, 

que deve ser observado pelas partes e seus respectivos procuradores. Nesse 

sentido, o princípio da probidade processual consiste em a parte sustentar suas 

razões dentro da ética e da moral, não utilizando-se de mecanismos de chicana e 

fraude processual. O processo é um jogo fundado no contraditório. Nele o autor 

deduz pretensão e o réu dela se defende. Nesse sentido, as alegações das partes 

devem ser deduzidas em obediência a verdade. 

No entanto, apesar da existência de sanções quanto a litigância de má-fé 

previstas no artigo 18 e parágrafos do mesmo diploma, dificultosa é sua ocorrência, 

por tratar-se de medida subjetiva em muitos casos, 0 que acaba por chancela o uso 

indiscriminado dos recursos processuais, tornando o processo moroso e 

conseqüentemente,, abarrotando nossos Tribunais recursais com recursos muitas 

vezes ineptos e sem fundamento justo,'corroborando para uma verdadeira falência 

do sistema jurisdicional, que se mostra omisso e indiferente. 

Ocorre que esse desenvelhecimento, Ou seja, esse hipotético meio de 

modernização que se quer implementar, com a adoçáo das sistemática de Sumulas 

Vinculantes, assim como está sendo proposto, não altera em nada as estruturas já 

estratificadas do Poder Judiciário. Busca-se Com O efeito vinculante dos julgados, 

simplesmente eliminar o embrião de futuras ações com pretensões semelhantes, 

não atentando para os direitos de cidadania, p Pois em nenhum momento, discute- 

se a modernização dos padrões adotados com a efetiva e real modernização nos 

moldes e funcionamento do poder jurisdicional, visando a celeridade processual, a 

eficácia do processo, além da isonomia entre entes públicos e privados. 

129 BRASIL. Código de Processo Civil. Organização dos textos, notas remissivas e índices por Nelson Nery 

Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, pp. 4 17-418. 
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4.7. A LEI FEDERAL No 11.41 7, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006 

E AS SÚMULAS VINCULANTES EM VIGOR 

Como estamos a realizar o estudo detalhado do instituto da Súmula 

Vinculante, necessária se faz a referência 30s artigos da Lei Federal no 11.417, de 

19 de Dezembro de 2006, que teve por finalidade regulamentar o artigo 103-A da 

Constituição Federal e altera a Lei no. 9.784, de 29 de Janeiro de 1999, disciplinando 

a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de sumula vinculante pelo 

Supremo Tribunal Federal e dá outras providências130. 

Referida legislação se mostra totalmente voltada a regulamentar a edição de 

Súmulas Vinculantes pelo Supremo Tribunal Federal, procedimento este que 

acatamos, haja vista que essa uniformização se dará acerca de matéria de natureza 

constitucional, funcionando até mesmo, como se pretendeu demonstrar, alicerçad~ 

em sólida doutrina, como uma nova forma de controle da constitucionalidade de leis 

ou atos normativos. 

Podemos acrescentar ainda, que diante da lacuna ou do silêncio do 

legislador, matérias antes impossíveis de serem levadas a efeito perante o Supremo 

Tribunal Federal através do controle concentrado ou repressivo da 

constitucionalidade, assim poderão, tais como o controle de atos ou normas 

municipais, até antes passíveis de serem analisados pelo Tribunal Maior, somente a 
guisa do controle difuso da constitucionalidade. 

Lado outro, encontramos em nossa doutrina aqueles que entendem que a 

própria Lei em comento seja maculada Com O vicio formal objetivo da 

constitucionalidade, no sentido de defender com fartos argumentos, que o instituto 

regulamentar não se mostra apto a produzir todos OS seus jurídicos efeitos. 

Desça forma, ante a inobservância das regras jurídico-objetivas e 

regimentais, diante de supressões que Se fizeram no texto do projeto de Lei iniciado 

no Senado Federal, sem apreciação desta casa, no sentido de aprovar ou rejeitar a 

emenda proposta pela Câmara dos Deputados, não há que se falar na legalidade, 

legitimidade, bem como da constitucionalidade deste diploma regulamentar. 

- 

I3O Conferir o 'Anexo A. 



Invocamos para tanto a lição esposada por Guilherme Botelho de ~ l i ve i ra '~ '  , 

que afirma:: 

Toda a aplicação de súmula pode passar a ser questionada 
pelas partes, dentro de um controle difuso de constitucionalidade, 
no momento em que aprópria lei que regula a aplicação vinculante 
destas é inconstitucional. 

Cabe ainda destacar que, em vista da existência de emendas 
do tipo supressivas, não vemos outra saída ao Supremo Tribunal 
Federal que não seja a declaração de inconstitucionalidade da 
integra da lei, não sendo possível apenas declarar a 
inconstitucionalidade dos artigos modificados, já que (...) vários 
dispositivos foram totalmente suprimidos pela Câmara. 

Além disso, nossa insurgência se soma quanto a possibilidade, como 

pretendem alguns, desse instituto ser estendido aos demais tribunais superiores, 

bem como acerca de quaisquer matérias, situação esta, que culminará com a 

patente ofensa aos princípios constitucionais consagrados no artigo 5" de nossa 

Constituição Federal, promulgada em 05 de Outubro de 1988. 

Pois bem, em que pese nossa argumentação, já foram criadas e editadas, 

encontrando-se em pleno vigor 06 (seis) S U ~ U ~ ~ S  Vincuiantes, senão vejamos: 

SÚMULA VINCULANTE No 1 

Ofende a garantia constitucional do ato jurídico perfeito a 
decisão que, sem ponderar as circunstâncias do caso 
concreto, desconsidera a validez e a eficácia de acordo 
constante de termo de adesão instituído pela lei 
complementar 1 10/2001. 

A súmula no 1 trata da validade de acordo para recebimento de recursos do 

FGTS e foi aprovada por unanimidade. Ela impede que a Caixa Econômica Federal 

131 BOTELHO, Guilherme Botelho. A Inconstitucionalidade da Lei no 11.417/06, que regulamenta a s,jmula 
Vinculan te no âmbito civil, penal e trabalhista. Disponível em: 
< ~ t t p ~ ~ ~ , u s ~ ~ ~ o ~ ~ c o m ~ b r / d o u t r i n a / i m p r i m i r . a s p ? d 8 .  Acesso em: 24.jun.08. 



seja obrigada judicialmente, a pagar correções relativas a planos econômicos sobre 

o FGTS nos casos em que o banco já tenha feito acordo prévio com o corrent i~ta '~~. 

SÚMULA VINCULANTE No 2 

É inconstitucional a lei -ou ato normativo estadual ou distrital que 
disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos 
e ~oterias'~~. 

A súmula no 2 declara a inconstitucionalidade de lei estadual ou distrital que 

dispõe sobre loterias e jogos de azar. Decisões reiteradas do Supremo determinam 

que é de competência privativa da União legislar sobre o tema. Apenas o Ministro 

Marco Aurélio votou contra o verbete, para ele a União não pode disciplinar um 

serviço prestado pela Unidade Federativa. 

SÚMULA VINCULANTE No 3 

Nos processos perante o tribunal de contas da união asseguram-se 
o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar 
anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o 
interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de 
concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. 

A súmula no 3 por derradeiro, trata do direito de defesa em processo 

administrativo que tramita no Tribunal de Contas da União. Para o Min. Marco 

Aurélio, que mais uma vez votou contra, a decisão tem um alcance mais amplo que 

o nece~sár io '~~ .  

SÚMULA VINCULANTE No 4 

Salvo nos casos previstos na constituição, o salário mínimo não 
pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem 
de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por 
decisão judicial. 

132 PINHEIRO, Rodrigo Paladino. A Súmula Vinculante. Disponível em: <http://www.ambito- 
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A sumula no 4 impede a indexação do salário mínimo, no que tange às 

eventuais vantagens ou valores percebidos por servidores públicos ou empregados. 

SÚMULA VINCULANTE No 5 

A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo 
disciplinar não ofende a constituição. 

A súmula no 5 reformando o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal 

de Justiça em 2007, afirma que não é necessária a intervenção de causídico nos 

procedimentos de sindicancia administrativa ou mesmo processo administrativo 

disciplinar. 

Assim, ao desconsiderar necessária a intervenção de patrono junto ao 

servidor público processado, estar-se-á fragilizando sua defesa no Procedimento 

Administrativo Disciplinar, havendo riscos dos princípios constitucionais atinentes g 

ampla defesa processual serem inobsewados, em notório prejuízo ao interessado. 

SÚMULA VINCULANTE No 6 

~ ã o  viola a constituição O estabelecimento de remuneração inferior 
ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar 
inicial. 

AS çúmula no 6 pacifica o entendimento de que a percepção de remuneração 

inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar, não ofende 

o Texto Maior. 

SÚMULA VINCULANTE No 7 

A norma do 93O do artigo 192 da Constituição, revogada pela 
emenda constitucional no 4012003, que limitava a taxa de juros reais 
a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada a edição de lei 
complementar. 



A súmula no 7 determina que o § 3' do artigo I92  da Constituição, relativa ao 

Sistema Financeiro Nacional, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, 

necessitava de legislação complementar infraconstitucional, para que tivesse 

eficácia e aplicabilidade, configurando-se, portanto, como uma norma limitada. 

SÚMULA VINCULANTE No 8 

São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5 O  do Decreto-Lei 
no 1.56911977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.21211991, que tratam 
de prescrição e decadência de crédito tributário. 

A súmula no 8 declara a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 50 

do Decreto-Lei no 1.56911977 e OS artigos 45 e 46 da Lei no 8.21211991, que tratam 

de prescrição e decadência de crédito tributário. 

SÚMULA VINCULANTE No 9 

O disposto no artigo 127 da Lei no 7.21011984 (Lei de Execução 
Penal) foi recebido pela ordem constitucional vigente, e não se lhe 
aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58. 

A súmula no 9 declara que o artigo 127 da Lei no 7.21011984 (Lei de 

Execução Penal) foi recebido pela ordem ~0n~titucional vigente, e não se lhe aplica 

o limite temporal previsto no caput do artigo 58. 

SÚMULA VINCULANTE No 10 

Viola a Cláusula de Reserva de Plenário (CF, artigo 97) a decisão 
de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare 
expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do 
Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 

A súmula no 10 determina que viola a Cláusula de Reserva de Plenário, que 

se faz prevista no artigo 97 de nossa Carta Política, a decisão de órgão fracionário 

de Tribunal que, embora não declare expressamente a incon~titucionalidad~ de lei 

ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 



Portanto, desde que estendida aos demais tribunais superiores, por 

assegurar ao poder judicante a função legislativa de forma concentrada, função esta 

atipica, bem como por não se fazer constar a possibilidade do cidadão individual ou 

organizadamente interferir no processo "legislativo" de criação ou cancelamento da 

Súmula Vinculante, configura-se como um instrumento impopular e, principalmente, 

antidemocrático. 



Chegando a este ponto do trabalho, apresentaremos neste capítulo nossas 

conclusões sobre a temática exposta, arrematando que no Brasil, o instituto sumular, 

com fulcro na doutrina e legislação internacional, foi introduzido por Vítor Nunes 

Leal, então Ministro do Supremo Tribunal Federal, idealizou a inserção do 

ordenamento sumular para o direito pátrio, o que encontrou fértil campo de 

reprodução no universo jurídico nacional, com aceitação praticamente pacífica pela 

comunidade jurídica. 

Na esteira da idéia originária de seu criador, as Súmulas editadas não vieram 

acompanhadas, porém, de qualquer efeito vinculante para o órgão que as tenha 

editado, para os órgãos aquela Corte vinculados ou para quaisquer outros 

integrantes do Poder Judiciário ou dos demais Poderes do Estado. Assim, a eficácia 

da Sumula permaneceu na esfera meramente persuasiva, a exemplo do que já 

ocorria com a jurisprudência conforme, sendo certo que a Sumula, em última 

análise, nada mais seria que o reconhecimento, pela Superior Instância, da 

existência dessa .jurisprudência constante, pacificada ou conforme sobre 

determinada matéria. 

Nessa senda, os ideais patrocinados pelo então Ministro, foram revisitados e 

remodelados através do Projeto original de autoria de Hélio Bicudo, então Deputado 

Federal, até sua efetiva transformação em Emenda Constitucional. 

Profundas alterações foram introduzidas ao longo do processo legislativo, 

pois, em conformidade com o projeto inicial, quaisquer Tribunais Superiores teriam a 

competência e prerrogativa constitucional para a elaboração de Súmulas 

Vinculantes. 

Assim, a primeira das sensíveis alterações patrocinadas ao instituto foi A 

inserção do referido efeito vinculante, o qual consiste na atribuição de força legal à 

jurisprudência sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, que além de vincular 0s 

demais órgãos do Poder Judiciário, assim 0 fará em relação a administração pública 

direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. 



Entretanto, a atribuição de competência para a edição de Sumulas 

Vinculantes ao Supremo somente se deu após longo embate ocorrido na esfera 

político-doutrinária, haja vista que a intenção inicial era atribuir competência para a 

edição das súmulas respectivas a todos os Tribunais superiores, indistintamente. 

Dessa forma, somente após doze anos do trâmite do processo legislativo 

correspondente, agregado as outras alterações culminadoras da Reforma do Poder 

Judiciário e, principalmente, após a atribuição de tal competência a um único órgão 

jurisdicional (o STF), foi que o instituto ganhou fôlego, eficácia e aplicabilidade. 

Observe-se que a razão de criação do instituto se alicerça no volume de 

processos judiciais em trâmite no Poder Judiciário, em especial nas instâncias 

superiores, situação esta que justifica a necessidade de celeridade judicial e 

acabaria por alavancar a promoção ao alijamento de garantias constitucionais, 

através do cerceamento a tutela jurisdicional, aqueles cujos litígios sejam 

considerados sumulados pelo supremo. 

Mostra-se incontestável e notório que o processo judicial deve ser realizado 

com eficácia e celeridade, desenvolvendo-se e tendo seu fim no menor prazo 

possivel para que a paz jurídica seja restabelecida de forma rápida e eficaz, e o 

cidadão tenha o seu direito reconhecido é assegurado evitando eventuais ônus. 

Destarte, o que não se legitima ou justifica é o alcance da "excelência" 

jurisdicional as expensas e em prejuízo das garantias constitucionais do direito de 

petição, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e do principio 

da inafastabilidade da jurisdição. Some-se a estes principias a in~onstitucionalidad~ 

material, por afronta ao principio da separação de poderes, bem como a 

inconstitucionalidaú'e formal objetiva, por não obediência do trâmite processual 

legiçlativo, ambas incidentes ao instituto s~mular. 

Hodiernamente, na conjuntura experimentada pelo Poder Judiciário do Brasil, 

a edição da Súmuia Vincuíante constitui grave instrumento, conforme se pretende 

pelos demais tribunais inferiores, para fixar maior velocidade assim como uma 

melhor racionalização na atividade jurisdicional, sem que isso macule a 

independência, a capacidade criativa e O livre convencimento motivado dos juizes 

subordinados aqueles Tribunais editores, principalmente se forem adotados 

mecanismos de revisão ágeis e democráticos. 



Inobstante as críticas tecidas ao instituto, comungamos do entendimento de 

que diante de sua existência e aplicabilidade ao direito pátrio, que permaneça 

concentrado, em consonância com o artigo 103-A da Constituição Federal, no STF, 

órgão este dotado de competência, prerrogativa e legitimidade para instituir 

entendimento sumulados e dotados de efeito vinculante. Assim, a atribuição de tal 

prerrogativa, como pretendida no projeto ohginal, ao assegurar a todos os órgãos 

judiciários superiores referida competência, achacaria todo o direito, servindo a 

estrutura judiciária instituir, processar e julgar as próprias normas que edita, em 

prejuízo ao Poder Legislativo. 

Quanto a celeridade processual, assim como a economia processual - 
princípios norteadores do processo - devem ser sempre buscadas, sem prejuízo aos 

demais princípios jurídicos. 

Cristalino que, através da inserção da Súmula Vinculante em nosso sistema 

jurídico, teremos uma veloz prestação jurisdicional, diante de temas já estratificados, 

através das sucessivas e reiteradas decisões anteriores, fazendo as vezes do 

próprio controle de constitucionalidade, como um sistema híbrido e inovador. 

Já, as questões atinentes ao acumulo de processos e o excesso de serviço 

no Judiciário poderia ter uma solução' imediatamente prática, pois em sendo o 

próprio Estado o cliente maior do Judiciário, bastaria a este deixar de recorrer diante 

de temas pacificados pelos Tribunais Superiores, com a cassação de privilégios do 

recurso de ofício e dos prazos ampliados a Fazenda Pública. Some-se a essa 

hipótese, o aparelhamento dos fóruns, a criação de maior número de varas, com a 

contrataça0 de mais pessoal e principalmente no aumento do número de juizes de 

Direito, assim como de representantes do Ministério Público. 

Sobretudo, as Sumulas dotadas de efeito vinculante, deverão, ao menos de 

acordo com a proporcionalidade e razoabilidade jurídica, serem restritas e 

segregadas a determinadas controver~ias Com pacífica jurisprudência já consolidada 

e intensa incidência prática, desde que votada sua criação, caso a caso, pelo STF 

havendo a possibilidade de revisão a qualquer tempo, ampliando-se, inclusive o rol 

de legitimados para sua propositura e revisão, prevalecendo com força de lei 

segundo a competência e hierarquia das Cortes respectivas. 



Lado outro, entendemos por razões intrinsecamente democráticas, não 

necessitar o Judiciário buscar a edição de Súmulas Vinculantes com eficácia legal, 

mas sim, de um órgão de planejamento, de maiores estudos jurídicos e 

principalmente de uma profunda reestruturação de seus serviços, com a ampliação 

do atendimento a sociedade, contratação de mais profissionais capacitados, assim 

como membros da magistratura, ministerio público e da defensoria pública. 

Condições para tanto são possíveis e plausíveis, com uma conseqüente redução de 

gastos públicos desnecessários, direcionamento de verbas públicas e 

principalmente, de vontade política para tanto. 

Sistemas desiguais, verdadeiras ditaduras jurídicas inibem a criação do 

direito, desestimulando o seu próprio aprimoramento, haja vista que os 

doutrinadores serão alijados na tarefa de interpretação da norma - que será 

estratificada, conforme acordar a cúpula do Poder Judiciário. 

É cristalino e irrefutável que tal sistematização jurídica, se estendida aos 

demais tribunais superiores, trará enormes prejuízos a coletividade, um verdadeiro 

retrocesso frente a todas as lutas sociais em prol da conquista da democracia, 

caracterizando uma sorrateira forma do Estado, que tudo pode, inibir movimentos 

coletivos e individuais, satisfazendo interesses próprios em detrimento da angústia e 

principalmente, afrontando a cidadania, assim como, contradizendo o maior e mais 

importante princípio previsto em nossa Carta Política: a isonomia legal e processual. 
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ANEXO A 

LEI FEDERAL No 1 1.41 7, 
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006. 

Regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal e 
altera a Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, 
disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de 
enunciado de súmula vinculante pelo Supremo 
Tribunal Federal, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

Art. 1°. Esta Lei disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de 

enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal e dá outras 

providências. 

Art. 2 O .  O Supremo Tribunal Federal poderá, de oficio ou por provocação, 

após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de sumula 

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 mmo proceder a sua revisão ou 

cancelamento, na forma prevista nesta Lei. 

I .  O enunciado da súmula terá por ob~eto a validade, a interpretação e 

a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja, entre órgãos judiciários 

ou entre esses e a administração pública, controvérsia atual que acarrete grave 

insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre idêntica questão. 

g ZO. O Procurador-Geral da República, nas propostas que não houver 

formulado, manifestar-se-á previamente à edição, revisão ou cancelamento de 

enunciado de súmula vinc~iante. 



!j 3O. A edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de sumula com 

efeito vinculante dependerão de decisão tomada por 213 (dois terços) dos membros 

do Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária. 

§ 4 O .  No prazo de 10 (dez) dias após a sessão em que editar, rever ou 

cancelar enunciado de sumula com efeito vinculante, o Supremo Tribunal Federal 

fará publicar, em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União, o 

enunciado respectivo. 

Art. 3O. São legitimados a propor a edição, a revisão ou o cancelamento 

de enunciado de súmula vinculante: 

I - o Presidente da República; 

II - a Mesa do Senado Federal; 

III - a Mesa da Câmara dos Deputados; 

IV - o Procurador-Geral da República; 

V - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 

VI - o Defensor Público-Geral da União; 

VI1 - partido político com representação no Congresso Nacional; 

VIII - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional; 

IX - a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do 

Distrito Federal; 

X - o Governador de Estado ou do Distrito Federal; 

XI - os Tribunais Superiores, os Tribunais de Justiça de Estados ou do 

Distrito Federal e Territórios, os Tribunais Regionais Federais, os Tribunais 

Regionais do Trabalho, os Tribunais Regionais Eleitorais e OS Tribunais Militares. 

I .  0 Município poderá propor, incidentalmente ao curso de processo 

em que seja parte, a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula 

vinculante, o que não autoriza a suspensão do processo. 

a ZO. No procedimento de edição, revisão ou cancelamento de enunciado 

da súmula vinculante, o relator poderá admitir, por decisão irrecorrível, a 



manifestação de terceiros na questão, nos termos do Regimento Interno do 

Supremo Tribunal Federal. 

Art. 4O. A súmula com efeito vinculante tem eficácia imediata, mas o 

Supremo Tribunal Federal, por decisão de 213 (dois terços) dos seus membros, 

poderá restringir os efeitos vinculantes ou decidir que só tenha eficácia a partir de 

outro momento, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional 

interesse público. 

Art. !jO. Revogada ou modificada a lei em que se fundou a edição de 

enunciado de súmula vinculante, o Supremo Tribunal Federal, de ofício ou por 

provocação, procederá a sua revisão ou cancelamento, conforme o caso. 

Art. 6". A proposta de edição, revisão ou cancelamento de enunciado de 

súmula vinculante não autoriza a suspensão dos processos em que se discuta a 

mesma questão. 

Art. 7O. Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar 

enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente 

caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou 

outros meios admissíveis de impugnação. 

1 Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da 

reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas. 

2O. Ao julgar procedente a reclamação, o Supremo Tribunal Federal 

anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial impugnada, determinando 

que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso. 

Art. 8 O .  O art. 56 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, passa a 

vigorar acrescido do seguinte 3 30: 

"Art. 56. (...) 

§ 30. Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria 

enunciado da súmula vinculante, caberá a autoridade prolatora da decisão 

impugnada, se não a reconsiderar, explicitar, antes de encaminhar o recurso a 

autoridade superior, as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da sumula, 

conforme o caso.'' (NR) 



Art. 9O. A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, passa a vigorar 

acrescida dos seguintes arts. 64-A e 644:  

"Art. 64-A. Se o recorrente alegar violação de enunciado da súmula 

vinculante, o órgão competente para decidir o recurso explicitara as razões da 

aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso." 

"Art. 644%. Acolhida pelo Supremo Tribunal Federal a reclamação fundada 

em violação de enunciado da sumula vinculante, dar-se-á ciência à autoridade 

prolatora e ao órgão competente para o julgamento do recurso, que deverão 

adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de 

responsabilização pessoal nas esferas cível, administrativa e penal." 

Art. '10. O procedimento de edição, revisão ou cancelamento de 

enunciado de súmula com efeito vinculante obedecerá, subsidiariamente, ao 

disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 

Art. 11. Esta Lei entra em vigor 3 (três) meses após a sua publicação. 

Brasilia, 19 de Dezembro de 2006; 
1 8 5 . O  da Independência e 1 1 8 . O .  da República. 

LUIZ INACIO LULA DA SILVA 
Márcio Thomaz Bastos 



Enosd .--.--------....e --.--. 
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