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Ao meu pai, João Bosco, 
Exemplo de ser humano, 
Que tão cedo partiu dessa vida 
Sem nem ter chance de dizer adeus. 
 
Pai, 
Foi feito tudo o que se pode para que o senhor 
permanecesse entre nós. 
Infelizmente, não foi essa a vontade de Deus. 
Mas todos os sonhos que construímos juntos 
serão concretizados. 
Esse é só o primeiro passo de uma longa 
jornada. 
À nossa vitória! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um irmão é maltratado e vocês olham para o 
outro lado? 
Grita de dor o ferido e vocês ficam calados? 
A violência faz a ronda e escolhe a vítima, 
e vocês dizem: "a mim ela está poupando, 
vamos fingir que não estamos olhando". 
Mas que cidade? 
Que espécie de gente é essa? 
Quando campeia em uma cidade a injustiça, 
é necessário que alguém se levante. 
Não havendo quem se levante, 
é preferível que em um grande incêndio, 
toda cidade desapareça, 
antes a que noite desça. 

 

(Bertold Brecht) 



 

 

 

 

RESUMO 

 

A Emenda Constitucional Nº 45 inaugurou o instituto da súmula vinculante no Direito 
Brasileiro. A súmula representa uma síntese do entendimento majoritário do Supremo 
Tribunal Federal, que, desde que assente, após reiterados julgados a respeito de uma mesma 
matéria, assume a forma de um enunciado, ao qual foi atribuído efeito vinculante. Nessa 
perspectiva, esse trabalho remonta o desenvolvimento da jurisprudência, bem como do caráter 
vinculativo por ela assumido, desde o Império Romano até os dias atuais, perpassando por 
uma análise do sistema da common law, onde o direito jurisprudencial assume posição de 
destaque. No Brasil, o Direito Sumular surge para consolidar a evolução da jurisprudência de 
cunho obrigatório, culminando com a introdução, na Carta Política de 1988, do artigo 103-A, 
que traçou os contornos da súmula vinculante, e sua posterior regulamentação através da Lei 
nº 11.417/2006. Avalia-se, ainda, de que maneira a aplicação do enunciado vinculante 
repercute no âmbito da garantia do acesso à justiça, notando, na prática, os abusos cometidos 
pelo Poder Judiciário na edição de algumas súmulas, consideradas atos jurisdicionais 
normativos. 

 

Palavras-chave: Jurisprudência – Common law - Efeito vinculante – Súmula vinculante – 

Poder normativo judicial - Acesso à justiça 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Constitutional Amendment Nº 45 opened the Institute of binding summary in Brazilian 
Law.The summary represents a synthesis of understanding of the Supreme Court, which, 
provided they are based, after repeated trial concerning the same subject, takes the form of a 
statement, which was awarded the binding effect.From this perspective, this work reconstructs 
the development of case law and the binding character for her commitment, since the Roman 
Empire to the present day, passing by an analysis of the common law, where the case-law 
stands out. In Brazil, the law appears Sumula order to consolidate the case of legally binding 
agreements, culminating with the introduction of the Charter Policy 1988, Article 103-A, 
which traced the contours of the binding summary, and subsequent legislation by Law 
Nº.11.417/2006. It is estimated, also, how the implementation of the statement reflected 
binding in ensuring access to justice, noting, in practice, abuses by the judiciary on the issue 
of some overviews, courts considered normative acts. 
 

Keywords: Jurisprudence – Common law – Binding effect – Binding summary – Judicial 

power to legislate - Access to justice. 
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INTRODUÇÃO 

 

No mundo hodierno, globalizado, marcado por constantes mudanças de paradigma e 

pelo dinamismo no âmbito das relações sociais, o direito busca sua modernização. A 

sociedade anseia por uma ordem jurídica que atenda aos reclames por celeridade e 

efetividade. 

Nesse contexto, o Deputado Hélio Bicudo, pretendendo alterar o panorama jurídico 

brasileiro, propôs a PEC 96-A, em 1992, perante a Câmara dos Deputados, que, após longos 

debates, culminou na edição da Emenda Constitucional Nº 45 de 2004, que implementou a 

Reforma do Poder Judiciário, cujas estruturas arcaicas não atendiam de modo satisfatório as 

demandas sociais e prejudicavam, sobremaneira, a credibilidade das instituições de direito. 

De outro lado, sempre foi patente a preocupação do operador do direito com a 

uniformização da jurisprudência dos tribunais.  

Diante disso, com fundamento, principalmente, na segurança jurídica e na celeridade 

processual, o legislador introduziu na Constituição Federal o artigo 103-A, que cuida da 

aplicação do instituto da súmula vinculante. 

A súmula de jurisprudência majoritária com efeito vinculante consiste na síntese das 

decisões reiteradas a respeito de determinada matéria, emanada do Supremo Tribunal Federal 

(STF), tomada sob a forma de um enunciado, que assume caráter obrigatório, de modo a fixar 

o entendimento pacífico da Corte naquela questão. 

Assim, esse trabalho tem por escopo fazer uma análise acurada do instituto da súmula 

vinculante. Inicialmente, cumpriu-se perquirir a respeito de suas raízes. Considerando que o 

enunciado é consectário do trabalho dos juízes nos tribunais, através da aplicação da norma no 

caso concreto, cuja conseqüência é a formação de uma corrente jurisprudencial sobre a 

questão posta sub judice, o primeiro capítulo trata da origem da jurisprudência e do efeito 

vinculativo, bem como da evolução de ambos até o advento do sistema da common law, cujo 

estudo merece destaque. 

No sistema anglo-americano, como também é conhecido a common law, a 

jurisprudência alcançou papel de destaque, haja vista a aplicação da doutrina do stare decisis, 
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que pregava a reiteração da decisão estabelecida em precedente judicial tomado como modelo 

(leading case) em determinada Corte. Cumpre observar as semelhanças existentes entre o 

instituto da súmula vinculante e a regra do stare decisis, que deixam claros os influxos 

sofridos pelo instituto do direito pátrio, bem como salientar as diferenças. 

Além disso, o efeito vinculante é examinado também sob o ponto de vista histórico e 

jurídico, clarificando a conjuntura em que as súmulas foram idealizadas e a importância da 

imposição desse efeito. 

A regulamentação da súmula vinculante também será analisada, tanto na esfera 

constitucional quanto infraconstitucional, seguida de um exame do poder normativo judicial 

apresentado pelo Pretório Excelso no momento do exercício de sua competência de edição de 

enunciado vinculativo, salientando-se suas vantagens e desvantagens, bem como sua 

repercussão no tocante à garantia de acesso a uma ordem jurídica justa. 

Por fim, caberá análise de um caso concreto, que ilustrará a nocividade da súmula de 

efeito vinculante na aplicação justa do direito. 

 As súmulas vinculantes expressam o fenômeno da politização do STF. Os magistrados 

de hoje passaram a conhecer matérias que outrora eram vistas como essencialmente políticas, 

de tal maneira que atualmente questões fundamentais do país passam pelo crivo do Judiciário. 

Porém, a estratégia de atribuir caráter obrigatório as decisões emanadas do Pretório Excelso 

deve ser repensada. É justamente a essa reflexão que se propõe esse trabalho. 
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Capítulo 1 – Jurisprudência: Considerações Iniciais 

 

1.1 - Introdução 

 

 A Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, inaugurou no 

ordenamento jurídico pátrio a figura da súmula vinculante ao inserir o art. 103-A no texto 

constitucional. 

 A palavra “súmula” vem do latim, summula (epítome breve, resumo), aquilo que, de 

maneira abreviada, explica o conteúdo integral de alguma coisa, evidenciando seu inteiro teor. 

Do ponto de vista jurídico, ela pode ser o resumo de uma sentença ou de um acórdão.  

Analisando, porém, sob o enfoque da uniformização jurisprudencial, súmula vem a ser 

a síntese de reiteradas decisões proferidas por um Tribunal a respeito de determinada matéria. 

Representam elas a orientação pacífica do órgão colegiado no que concerne à exegese de leis. 

As súmulas se traduzem em enunciados, que consistem em textos compostos de 

locuções cuja função é explicitar o conteúdo dos precedentes que refletem o entendimento 

majoritário do tribunal a respeito de determinada matéria. Desse modo, pode-se dizer que 

súmula e enunciado são coisas materialmente diversas. 

A súmula é oriunda da orientação jurisprudencial dominante da Corte que a edita. 

Assim, para entender tal instituto, se faz necessário, antes de tudo, compreender a evolução 

histórica e conceitual da jurisprudência. 

 

1.2 - O Direito Jurisprudencial em Roma 

 

Derivando do latim jurisprudentia ( jus: direito, ciência do direito; prudentia: 

sabedoria), entende-se Jurisprudência como sendo, literalmente, a ciência do direito vista com 

sabedoria.   
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Alguns escritos antigos dão conta da existência de uma atividade que, de algum modo, 

corresponderia ao exercício da jurisprudência em períodos anteriores à Antiguidade Clássica. 

Porém, é certo que foi em Roma que o Direito Jurisprudencial adquiriu uma posição 

permanente, superando o Direito Costumeiro, que, até então reinava absoluto, configurando o 

período mais longo da evolução da humanidade. 

O Direito (jus), no período clássico, era considerado um fenômeno de ordem sagrada, 

conforme se pode inferir da leitura do texto de Ulpiano: “Publicum jus in sacris in 

sacerdotibus in magistratibus consistit” (Digesto, 1, I, 2). Nesse fragmento, o Direito Público 

é comparado aos ofícios religiosos bem como à atividade estatal de distribuição da Justiça. 

Assim, o célebre jurisconsulto definia jurisprudência como o conhecimento das coisas divinas 

e humanas e a ciência do justo e do injusto ( divinarum atque humanarum rerum notitia, justi 

atque injusti scientia”- Digesto, I, 1, 10, 2). 

Assim, o Direito era o exercício da prudência nos atos de julgar. Ser prudente era 

possuir a virtude moral do equilíbrio e da ponderação, qualidade que devia ser imanente à 

prática jurídica. 

Historicamente, o direito romano divide-se em três períodos: o pré-clássico, o clássico 

e o pós-clássico. 

O período pré-clássico (até meados do século II a. C.) foi marcado pelo advento da Lei 

das XII Tábuas, cuja importância é incontestável, tendo sido apontada pelos próprios romanos 

como fonte de todo o direito público e privado. Na época da realeza, a ciência do direito era 

monopólio dos pontífices, que conheciam o calendário e os dias permitidos pelos deuses, bem 

como as fórmulas das quais dependiam as ações. 

Nesse mesmo período, observa-se o declínio do poder dos reis e à implantação da 

República, quando Roma passou a ser comandada pelo Senado, que era composto por 

patrícios. Ao lado do Senado, foram criados os seguintes órgãos e agentes administrativos: os 

cônsules, que eram escolhidos em número de dois pela Comitia Curiata1 e tinham como 

função propor leis e presidir o Senado; os pretores que cuidavam da administração da Justiça; 

os censores que eram responsáveis pelo censo populacional e econômico de Roma; os edis 

                                                           
1 Mais antiga assembléia popular romana; remonta o período dos reis. 
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que cuidavam do abastecimento da cidade, policiamento e conservação; e os questores que 

eram responsáveis pela administração das finanças. 

Observa-se, a partir de então, o desenvolvimento do Direito Pretoriano, introduzido 

pelos pretores para utilidade pública, consistia em forma supletiva da ordem jurídica, criado 

para ajudar a suprir ou a corrigir o Jus Civile através dos editos, que eram promulgados 

anualmente.  

Revelando-se o ordenamento lacunoso, ao pretor incumbia criar o direito não 

elaborado, sem o qual não seria possível solucionar a pendência a ele submetida. 

No período clássico (do século I ao III d.C), surgiram os jurisconsultos, ditos 

prudentes, responsáveis pela construção do direito através das responsas, que era como se 

chamavam as respostas emitidas às consultas que lhes eram formuladas. 

Na República, as responsae ainda não tinham força obrigatória, gozavam apenas de 

autoridade privada, moral, em virtude do prestígio que tinham os prudentes no Estado 

Romano. 

Oficialmente, a atividade produtora dos romanos iniciou-se com o Imperador Augusto 

(27 a.C. - 14 d.C.), que conferiu aos jurisconsultos cujas idéias mais se coadunavam com o 

sistema o privilégio de emitirem responsas que vinculavam o juiz que decidia a causa, a não 

ser que houvesse pareceres contraditórios de igual valor. Agiam eles com autorização do 

Imperador (Jus respondendi ex auctoritate principis), tinham o direito de dar respostas 

oficiais às consultas que lhes eram dirigidas. Esses pareceres contribuíram sobremaneira no 

desenvolvimento da ciência do direito. 

Inicialmente as responsae vinculavam somente os julgadores aos quais os pareceres 

eram encaminhados. Mas foi com o Imperador Adriano (117-138) que o jus respondendi 

alcançou a condição de norma de observância obrigatória nos julgamentos, através de seu 

Rescriptum, que determinava que os pareceres tivessem força de lei quando estivessem todos 

de acordo em um determinado assunto. Passaram as responsae a formar uma fonte de direito 

baseada na opinião vinculante dos jurisconsultos. Consolida-se, nesse momento, a 

superioridade do direito imperial em prejuízo dos posicionamentos divergentes.  
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O período pós-clássico (a partir de meados do século IV) foi marcado pelo 

absolutismo imperial. As magistraturas republicanas não desapareceram, mas perderam suas 

atribuições. Mesmo as responsae deixaram de ser uma fonte viva do direito, não tendo mais 

revelado grandes juristas. As fontes do direito que marcaram os períodos anteriores foram 

substituídas pelas constituições imperiais, intituladas leges, e o imperador passou a ser o 

único intérprete da lei. 

O Império Romano nessa época encontrava-se em franca decadência. No início do 

século IV, sob o domínio de Constantino, Roma teve a sede de seu governo transmudada para 

Constantinopla. Com a morte do Imperador Teodósio I, o império dividiu-se em império do 

oriente e do ocidente, cada um sob a chefia de um imperador. 

O Império Romano do Ocidente desapareceu em 476 após invasão bárbara. Os 

bárbaros, porém, primeiramente através do código euriciano e, posteriormente, através de 

algumas compilações, preservaram o direito romano. 

Saliente-se que no código euriciano, formado a partir da fusão do direito romano 

vulgar com o direito visigótico, considerado o mais antigo código germânico, também 

carreava em seu bojo vestígios de decisões vinculantes na medida em que os juízes 

mantinham os translados dos pleitos que julgavam no intuito de dirimir conflitos futuros da 

mesma maneira. 

Foi nesse contexto que o Imperador Justiniano (527-565), no comando do Império do 

Oriente, no intuito de facilitar o trabalho dos juristas e resgatar a época clássica do direito 

romano, empreendeu o maior movimento de codificação realizado até então. O conjunto de 

sua obra ficou conhecido como Corpus Juris Civilis. 

Observa-se que é a partir derrocada do Império Romano que o processo legislativo 

superou o processo jurisdicional como fonte reveladora do direito, com a compilação 

justinianéia, que serviu de base para o desenvolvimento do direito romanístico, que sustenta o 

primado da lei sobre as demais fontes de direito. 

Assim, em Roma, a atividade de dizer o direito (jurisdicere) era exercida tanto através 

dos editos dos pretores quanto através do jus respondendi conferido aos jurisconsultos por 

Augusto e seus sucessores. Observa-se, porém, que a jurisprudência romana era condicionada 
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pelo direito positivo vigente à época, evidenciando seu potencial criativo apenas diante das 

lacunas do ordenamento jurídico. 

No contexto da práxis romana, pode-se afirmar que o termo jurisprudência pode ser 

tomado em duas acepções: a primeira, mais ampla, indica toda a ciência do direito, teórica ou 

prática, tenha sido ela elaborada por jurisconsultos ou por magistrados; a segunda, ligada à 

etimologia do vocábulo (juris+ prudentia), corresponde ao conjunto das manifestações dos 

prudentes, ante as consultas a eles apresentadas. 

O início da Idade Média é marcado pelas invasões bárbaras, que se deram a partir do 

século V e operaram profundas mudanças no cenário europeu. O direito passa a ser marcado 

pelo dualismo: os bárbaros, cujo direito era essencialmente consuetudinário, submetiam-se às 

suas regras, enquanto os romanos ao Direito do antigo Império. Aos poucos esse direito dual 

desaparece e o elemento romano paulatinamente se integra à sociedade germânica. 

Subjacente a essa dualidade, observa-se um pluralismo jurídico decorrente da 

autonomia que as diversas forças presentes na sociedade gozavam para produzir o direito. 

Não havia um poder com pretensões centralizadoras que submetesse as diversas relações 

jurídico-sociais existentes. Nesse contexto, exsurge o jus commune (direito comum), direito 

erudito elaborado com base no direito romano, através do Corpus Juris Civilis, influenciado 

pelo direito germânico, em desenvolvimento, e pelo direto canônico medieval, adotado nos 

países da Europa continental. 

Nesse momento histórico, a lei e os costumes se destacaram enquanto fontes jurídicas. 

A jurisprudência, contudo, tão importante em Roma, restou-se olvidada em um período em 

que as normas de conduta não emanavam dos juristas. 

 

1.3 - A Jurisprudência e a Common Law 

 

 Entre os principais sistemas de Direito contemporâneo, seguindo a linha de René 

David, está o sistema de Direito ocidental, que abrange o direito continental europeu e o 

direito anglo-americano. Enquanto aquele, de tradição romanística, tem origem marcadamente 
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legislativa, este, cujas origens remontam ao direito inglês, assenta suas bases no direito 

jurisprudencial.  

Para o estudo da súmula vinculante, é indispensável o conhecimento da common law 

desde suas origens para que reste clara sua influência na criação desse instituto jurídico do 

direito pátrio. 

O estudo da Common Law, contudo, deve começar pela análise da história do direito 

inglês, que serviu de base para a formação desse sistema. 

 

1.3.1 - Breve histórico 

 

O Imperador romano Cláudio (41- 54), após vencer os gauleses, invadiu a Inglaterra, à 

época dominada pelos Bretons, que se dividiam em tribos, algumas rivais entre si, e viviam de 

forma desorganizada, o que facilitou a dominação romana. Em pouco tempo esse povo 

sucumbiu ao poderio romano, e logo se conciliou com os invasores. 

O domínio romano sobre a Inglaterra vai do século I (período clássico) até a primeira 

década do ano 400 (início do período pós-clássico), tendo perdurado por quatro séculos. 

Desse modo, não houve reflexo do Corpus Juris Civilis no direito inglês, tendo em vista que a 

dominação romana acabou antes do governo de Justiniano, que teve início em 527. 

Desde o início, nota-se a ausência de interesse de Roma em aplicar de maneira 

sistemática seu direito aos povos da Inglaterra, tendo aquela se limitado a assegurar o controle 

político e militar sobre a região. Assim, não há que se falar em influência do direito romano 

na gênese do direito inglês. 

No século V, ocorre a invasão da região por tribos de origem germânica (Saxões, 

Anglos e Dinamarqueses) que derrotaram os romanos e impuseram sua autoridade, 

partilhando entre si a Inglaterra. 

Foi durante a dominação anglo-saxônica que o direito inglês recebeu influxos do 

direito canônico. Em 596, o Papa Gregório Magno enviou uma missão à cidade de 
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Cantorbéry, liderada por Santo Agostinho, com o objetivo de converter grande parte das tribos 

germânicas ao cristianismo. Nessa ocasião é que se redigem as primeiras leis. 

É sob a influência da Igreja que surge a primeira lei escrita de que se tem notícia na 

história inglesa, no período de 601 a 604, sob o nome de Dooms of Althelberth 

O marco inicial do processo de formação da common law, porém, se deu em 1066, 

com a invasão normanda que se abateu sobre o território britânico, deixando grande parte do 

arquipélago sobre o domínio do reino continental da Normandia. 

A partir da conquista normanda, realizada pelo rei Guilherme, se instala na Inglaterra 

um feudalismo extremamente organizado e centralizado na figura do rei. Dividem-se os 

feudos, concedendo-se os domínios aos nobres, de modo a mantê-los dependentes do poder 

central, e se proclama, em princípio, a manutenção dos direitos anglo-saxônicos locais, tribais. 

A ocupação normanda desencadeou, contudo, a formação precoce de um Estado com 

propósitos centralizadores, que buscava submeter às diversas regiões até então autônomas e 

independentes. O domínio, contudo, perpassava pela necessidade de uniformizar a aplicação 

das leis ao longo de todo o território. 

Assim, no início do século XI, ainda que a Inglaterra se encontrasse com um poder 

político centralizado, as leis não unificaram o Direito Inglês, que permaneceu um direito 

costumeiro e local, aplicado através de uma organização judiciária ainda rudimentar. 

Com o fito de suplantar as ordens jurídicas fragmentárias, os reis da Inglaterra 

passaram a impor sua jurisdição, em prejuízo das jurisdições senhoriais e locais, através dos 

Tribunais Reais, que percorriam o reino aplicando a justiça estatal, a chamada comune ley (a 

lei comum da Inglaterra, que valia para todo o reino) derivada, por vezes, de costumes, ou 

então revelada pelos próprios magistrados. Nasce daí o common law. 

Com o alargamento dos Tribunais Reais de Justiça, posteriormente denominados 

Tribunais de Westminster em virtude da cidade onde se fixaram, foi criado, no reinado de 

Henrique II (1154- 1189), o sistema denominado writs. 

Os writs tinham como objetivo imediato garantir a qualquer indivíduo a possibilidade 

de endereçar um pedido ou reclamação ao Rei. Os cidadãos que recorriam à justiça real 

formulavam um pedido ao Chanceler, primeiro ministro do rei, narrando o fato ou caso e 
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pedindo a concessão de um writ, ou seja, de uma ordem do Rei, a ser cumprida por um agente 

local da corte (sheriff), para que o réu desse satisfação ao autor da demanda. O Chanceler 

analisava o pedido e, discricionariamente, o aceitava ou não. Quando aceitava, dava 

conhecimento ao Rei, que decidia pela concessão ou não do writ pleiteado. Quando “citado” 

pelo Rei a cumprir a ordem, o réu tinha a prerrogativa de dirigir-se a um dos tribunais reais 

para explicar a razão pela qual não obedeceria. 

Ocorre que a larga utilização dos writs gerou revolta, haja vista a grande concentração 

de poder nas mãos da realeza, o que ofuscava a jurisdição exercida pelos senhores feudais. Os 

nobres, então, através da Magna Carta, em 1215, conseguiram impedir a expansão dos writs. 

Tal movimento político culminou com a publicação, em 1258, das Provisões de Oxford, 

através das quais se proibia a utilização de novos tipos de writs. 

A conciliação entre os interesses dos nobres e do Rei finalmente ocorre em 1285, com 

o advento do Segundo Estatuto de Westminster, o qual passou a determinar que não se 

poderia criar novos writs, sendo possível, apenas, a utilização dos já existentes em casos 

análogos àqueles regulados. Eram os chamados writs in consimilli casu. 

Com a impossibilidade de criar de novos writs, o sistema da common law se 

aprofunda em um rigorismo exacerbado. Nesse contexto, surge, no século XV, a equity como 

remédio ao rigor e ao formalismo presentes no direito comum aplicado pelos tribunais. 

Como a common law não mais oferecia a flexibilidade desejada na solução de litígios, 

devido à rigidez na aplicação do direito, criou-se o hábito entre os cidadãos de peticionarem 

direto ao Rei, implorando pelo julgamento equânime de suas questões. O Rei delegava sua 

potestade judicial ao seu Chanceler, geralmente um religioso, que apreciava os pleitos e 

proferia decisões, inicialmente chamadas de writs, que se diferenciavam dos criados pela 

common law, primeiro, por emanarem do primeiro ministro e não do próprio Rei, e depois por 

serem determinações assentes no critério de equidade de cada julgador, apoiadas em 

princípios do direito romano e do direito canônico e, ainda, em livre manifestações de sua 

própria consciência. 

 As decisões de eqüidade do Chanceler se tornaram muito procuradas, tornando-se 

comum a “apelação” a esse juízo equitativo, de tal sorte que se tornou necessário 

institucionalizar a função, transformando, aos poucos a Chancelaria Real, em um verdadeiro 



21 

 

 

 

Tribunal, sob o nome de Court of Chancery, responsável pela administração da equity. Com a 

institucionalização da Court, as decisões por ela proferidas passaram a se chamar injuctions. 

Após a ampliação do julgamento por equidade, ocorrido nos séculos XV e XVI, 

ambos os sistemas passaram a coexistir. Paulatinamente, porém, foi sendo infiltrado na equity 

um conteúdo legal análogo ao da common law, através de seu direito positivo, tanto no 

procedimento quanto na jurisprudência. Com o tempo a vinculação da Court aos seus 

precedentes tornou-se quase tão rígida quanto nos tribunais reais.  

Essa aproximação entre as jurisdições culminou com a reforma judicial empreendida 

em 1873. Através dos Judicature Acts, o Poder Judiciário inglês foi unificado, tendo os juízos 

da equity se incorporado à estrutura da common law. 

A equity, contudo, influenciou sobremaneira a common law, cujos advogados, antes 

mesmo da unificação, passaram a atenuar o formalismo, abordando o seu direito positivo 

dentro de doutrinas mais liberais e adotando concepções de equidade. 

Assim, é possível notar que o common law, enquanto sistema de direito, é oriundo da 

atividade dos Tribunais Reais de Justiça da Inglaterra, tendo se desenvolvido logo após a 

conquista normanda e se consolidado com a unificação do judiciário inglês, que resultou na 

desarticulação da estrutura formal equity. Configura-se um direito jurisprudencial, elaborado 

pelos juízes reais e mantido pela força da autoridade do precedente judicial. 

A common law, enquanto lei inglesa, pelos colonos ingleses foi trazida para a 

América, onde diversos fatores influenciaram no seu desenvolvimento enquanto sistema. 

O influxo dos ideais iluministas, advindos da França, contribuiu para a expansão da 

idéia de uma Constituição escrita e de um Direito codificado no Estado norte-americano. Na 

consciência daquele povo, a Constituição fundou a common law, o que evidencia uma atitude 

diferente perante o Direito legislado. 

Nos Estados Unidos, o direito legislado foi além da mera função assumida por ele no 

Direito inglês, qual seja a de corrigir o direito de base jurisprudencial e preencher suas 

lacunas. No contexto de um Estado federal, como é o norte americano, a codificação 

uniformiza o Direito dos diversos estados através de códigos-modelos. 
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1.3.2 - Características e a Mecânica de Aplicação do Precedente Judicial 

 

Após breve digressão histórica, é possível afirmar que, na família jurídica da common 

law, há uma preponderância do direito jurisprudencial desde suas origens. Por tal 

característica, esse sistema também é conhecido como judge made law ou case law, ou seja, 

direito de origem judicial ou direito dos casos. 

As leis são consideradas exceções nesse sistema, usadas para estabelecer aquilo que 

foge aos seus princípios, por essa razão os juízes interpretam-nas de maneira restritiva. Com o 

passar dos anos, a legislação cresceu em importância tanto no Direito inglês quanto no 

americano, sem, contudo, diminuir o prestígio da jurisprudência. 

Por mais que se reconheça o valor da lei, e, em tese, sua força vinculativa, ela só 

adquire concretude, e, portanto, o status de regra jurídica, depois de ser interpretada e aplicada 

pelo Poder Judiciário, haja vista o caráter dinâmico e processual do Direito anglo-americano. 

Como fundamento do sistema da common law, tem-se a doutrina do stare decisis. 

Stare decisis é a expressão latina consistente na primeira parte do brocardo stare 

decisis et non quieta movere, que significa, em suma, que não se deve alterar aquilo que já foi 

decidido. 

A doutrina do stare decisis não foi positivada. Tendo sido herdada do Direito inglês 

como parte da tradição da common law, nunca foi posta em uma regra escrita, não sendo 

encontrada em qualquer lei ou mesmo na Constituição. Essa doutrina fundamenta-se em 

quatro pilares: na igualdade, no sentido de que casos iguais merecem o mesmo tratamento 

pelo Poder Judiciário; na previsibilidade, à medida que se espera que os juristas respeitem as 

interpretações já fixadas, visando à segurança jurídica; na economia, visto que seria simples 

seguir o precedente já fixado, conferindo celeridade ao trabalho dos magistrados; e, 

finalmente, respeito, haja vista serem seguidas as decisões dos magistrados de antes, 

valorizando-se, assim, sua experiência e sabedoria. 

Ou seja, o sistema anglo americano rege-se por um método indutivo, no qual os 

juristas, a partir de casos idênticos ou similares àqueles já julgados anteriormente, buscam 

obter uma regra geral de conduta. 



23 

 

 

 

Assim, é possível dizer, seguindo o pensamento de Farnsworth2 que no direito de 

tradição inglesa, a decisão judicial apresenta duas funções típicas. A primeira, que não é 

peculiar àquele direito, é a de dirimir controvérsia apresentada ao tribunal, ou seja, por fim ao 

litígio no caso concreto, fazendo coisa julgada. A segunda, própria do sistema da common 

law, consiste em estabelecer um precedente, de maneira que, no futuro, casos análogos sejam 

resolvidos da mesma forma. 

Logo, o precedente judicial é peça chave no sistema da common law na medida em 

que é aplicado às questões de mérito levadas perante o Tribunal para decisão, sedimentando, 

assim, a política do stare decisis, que exige que as Cortes subordinadas mantenham os 

precedentes. 

Todavia, a doutrina do precedente não é aplicada em todo e qualquer caso, mas apenas 

naqueles em que a jurisprudência é obrigatória, ou seja, quando as decisões são tomadas por 

tribunais superiores da mesma jurisdição ou quando emanam do próprio tribunal. As decisões 

de tribunais de outras jurisdições e as de tribunais de mesmo grau e jurisdição possuem 

autoridade persuasória. 

Pode-se, portanto, diferenciar os precedentes em duas categorias: os persuasive 

precedents, que apenas projetarão força persuasiva, e os binding ou leading precedents, que 

serão difundidos, projetando para além dos autos sua força vinculativa.  

Até metade do século XIX, não havia regra jurídica que obrigasse a vinculação ao 

precedente. O que existia era o hábito de acompanhar as decisões da mesma Corte ou de 

Cortes superiores. Em 1861, a Câmara dos Lordes determinou que, a partir de então, suas 

próprias decisões seriam imutáveis. 

Ocorre que, após a II Guerra Mundial, iniciou-se na Inglaterra um debate sobre a 

conveniência de manter a regra do stare decisis com toda rigidez a ela inerente. Em 

conseqüência disso, em 1966, a Câmara dos Lordes3 anunciou, através de uma declaração, 

intitulada Practice Statement, que poderia superar seus próprios precedentes desde que 

julgasse oportuno. Tal faculdade, entretanto, foi muito pouco utilizada no Direito inglês. 
                                                           
2 Apud LOBO, Jorge, O sistema jurídico americano. A crescente importância da legislação e o especial 
significado da decisão judicial. RT 654. 1990. p. 49.  
3 Câmara alta do Parlamento do Reino Unido estabelecida no século XIV. É constituída por um conjunto de 
membros, cuja presença não decorre de eleição, mas da sua condição aristocrática ou dignidade eclesiástica: os 
Lordes Temporais (membros da nobreza como duques, marqueses e viscondes) e os Lordes Espirituais 
(arcebispos e bispos da Igreja Anglicana). 
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 Para os common lawyers4 os precedentes judiciários sempre foram de grande valia na 

defesa dos interesses que lhes eram confiados, pois não sendo necessária, à época, a formação 

em direito para atuar como juiz ou advogado, o fato de existir decisão favorável em litígio 

anterior e semelhante, garantiam-lhes boas condições de obter êxito em seu processo. 

 Nos Estados Unidos, mesmo estando a lei em posição hierarquicamente superior, 

podendo inclusive modificar os precedentes, os juristas tem nesses a principal referência 

normativa do ordenamento. 

 Acontece que, mesmo nos precedentes efetivamente vinculativos, nem todo o teor da 

decisão tem caráter impositivo. O efeito vinculante cobre apenas o cerne da motivação, que 

expõe o fundamento jurídico em que se baseia a decisão final, a chamada ratio decidendi. 

 A ratio decidendi, também chamada de holding, é a questão diretamente relacionada 

com a lide, uma regra, implícita ou explícita, tratada pelos juízes como necessária para a 

tomada de decisão no caso concreto. 

Ou seja, distingue-se, para fins de aplicação da doutrina do stare decisis, aquilo que 

constituirá o precedente, daquilo que é prescindível, que não constitui o núcleo do thema 

decidendum, não integrando a ratio decidendi, os chamados obter dicta. 

Obter dictum significa dito incidentalmente e consiste em uma proposição ou regra de 

direito expendida pelo julgador à guisa de ilustrar melhor o problema, e que, via de regra, é 

obtida negativamente, a partir da determinação do que seja a ratio decidendi do julgado. Pode-

se dizer que o dictum vem exposto incidenter tantum na decisão, isto é, a título de 

consideração periférica. 

Assim, o julgador extrairá do caso tomado como paradigma (leading case), que é fonte 

para o estabelecimento indutivo de diretrizes para os demais casos, seu princípio ou 

fundamento (ratio decidendi), desconsiderando as ponderações paralelas (obter dictum), pois 

os precedentes judiciais têm impositividade restrita ao núcleo da motivação, onde se expõe o 

fundamento jurídico que lastreia a conclusão. 

Há de se mencionar, ainda, preciosa técnica de distinção presente no stare decisis. O 

distinguishing consiste na não aplicação de um precedente em virtude da distinção entre os 

                                                           
4 É como se chamam os juristas da Common Law. 
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casos examinados. Nessa prática, se os fatos fundamentais do caso presente não coincidirem 

com os fatos de outros casos anteriormente julgados, devem os casos ser considerados como 

distintos, de modo a afastar o caso sub judice da força vinculante dos precedentes. Conforme 

esclarece Gilmar Ferreira Mendes, é com base nessa diferença aludida que os juízes 

fundamentam a não aplicação do precedente em um caso sob exame.5 

Como já se havia dito, o advento do Practice Statement indicou a possibilidade de 

superação dos precedentes judiciais. Assim, os Tribunais passaram a poder se afastar de suas 

decisões anteriores quando achasse correto. O mecanismo utilizado para empreender a 

revogação do precedente ultrapassado denomina-se overruling. 

A técnica do overruling confere a possibilidade de o juiz, aplicando o precedente que 

considere injusto ou inadequado, indicar em sua decisão as razões pelas quais deve ser aquele 

entendimento jurisprudencial modificado pelo tribunal superior. 

Possível ainda invocar a técnica do overstatement, através da qual é possível corrigir 

ou reformar um precedente sem derrogá-lo, apenas redefinindo-o para ajustá-lo a novas 

circunstâncias. 

Ou seja, mesmo nos casos em que o juiz está adstrito ao precedente tomado como 

paradigma, ele pode se manifestar pela superação daquele entendimento, esclarecendo, em 

sua sentença, os motivos pelos quais deve aquele precedente ser revogado. As razões 

ventiladas pelo julgador devem ser levadas ao conhecimento da Corte responsável pela 

modificação, para que se proceda análise do caso e se promova ou não a revogação sugerida.   

Enfim, a partir da análise do sistema da common law, pode-se afirmar que o instituto 

da súmula vinculante inspira-se na doutrina do stare decisis, assumindo contudo certas 

peculiaridades inerentes ao sistema romanístico. Com efeito, sempre que se cogita conferir 

eficácia vinculante a quais quer das decisões emanadas do Supremo Tribunal Federal, ou de 

qualquer outro Tribunal, não há como se desvincular do paradigma dos precedentes anglo-

saxões e da criação do Direito através da atividade judicante. 

Há, todavia, distinções relevantes entre a súmula vinculante a utilização do precedente 

na doutrina do stare decisis. Primeiro, impende destacar que no stare decisis é a decisão que é 

                                                           
5 Apud MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 2ª ed. rev. e atual. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 200. 
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vinculante, inexistindo a figura da súmula ou do enunciado que se extrai da sentença. Além 

disso, importa ressaltar que o efeito vinculante, inerente a certos precedentes, advém de uma 

premissa lógica do sistema da common law, qual seja o imperativo de respeito as decisões 

passadas, à segurança jurídica e, sobretudo, à isonomia. Diferentemente, o caráter vinculante 

assumido pela jurisprudência pátria nasceu de uma imposição normativa. 

Em que pese às diferenças, a adoção da súmula vinculante pelo ordenamento jurídico 

pátrio vem manifestar a gradativa interpenetração entre sistemas. O Brasil, pertencente á 

família da civil law, de tradição romanística, cuja principal característica é o primado da lei 

sobre as demais fontes de direito, dá cada vez mais importância à jurisprudência enquanto 

expressão do direito. 

Mundialmente, é possível constatar a constante aproximação entre as famílias de 

direito. A dicotomia civil law e common law vem cedendo passo à  formação de um sistema 

misto no futuro. Nas palavras de Mauro Cappelletti6: 

Para além das muitas diferenças ainda hoje existentes, potentes e múltiplas 
tendências convergentes estão ganhando ímpeto, à origem das quais encontra-se a 
necessidade comum de confiar ao ‘terceiro poder’ de modo muito mais acentuado do 
que em outras épocas, a responsabilidade pela formação e evolução do direito.  

 

1.4 – Conceitos de Jurisprudência 

 

O vocábulo jurisprudência pode assumir diferentes acepções de acordo com o contexto 

em que está inserida. 

Mesmo nos primórdios do Direito, esse termo não era unívoco. Primeiramente, 

impende destacar o conceito de jurisprudência ligado à etimologia da palavra, que vem do 

latim, jurisprudentia, consistente no conjunto de manifestações dos jurisconsultos, ditos 

prudente, ante as questões jurídicas a ele submetidas. Em sentido lato, a jurisprudência 

também podia ser tomada como toda a ciência do direito, teórica e prática, elaborada ou pelos 

jurisconsultos ou por magistrados. 

                                                           
6 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores? Tradução: Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: 
Sérgio Antonio Fabris Editor, 1999. p. 133. 
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Modernamente, é possível se falar em três significados diferentes para o termo 

jurisprudência.  

Vista sob um enfoque comum, menos técnico, a palavra jurisprudência pode exprimir 

a idéia de totalização do resultado final da função jurisdicional de determinado Estado, ou 

seja, o somatório de todas as decisões tomadas pelo Poder Judiciário, abrangendo tanto 

decisões uniformes quanto contraditórias. 

Sob uma ótica mais própria, a jurisprudência é tomada em sentido técnico-jurídico, 

evidenciando um conjunto de decisões uniformes, a respeito de determinada matéria, 

proferidas por um determinado Tribunal ou Justiça. 

Por fim, tomada em sentido potencializado, a jurisprudência fixa uma tese jurídica que 

se destaca e projeta efeitos ultra partes, atingindo, assim, seu ponto máximo de eficácia. Ou 

seja, resolvido o caso concreto, os Tribunais assentam seu posicionamento dominante, que 

projeta seus efeitos em face de outras demandas, exteriorizado sob a forma de súmulas.  

As súmulas geram efeitos relevantes em todos os processos, quais sejam: a) a dispensa 

da indicação de outros julgados a respeito do mesmo tema (art.124, RISTJ); b) a autorização 

dada ao relator de negar seguimento de recurso contrário à tese assente em súmula (art. 157, 

CPC); c) serve como paradigma de julgamento do recurso de revista no âmbito da Justiça do 

Trabalho; e d) projeta efeitos junto à Administração Pública. 

Com relação às súmulas vinculantes, emanadas do STF, é possível destacar a sua 

importância quanto aos seus efeitos, que vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário e a 

Administração Pública direta e indireta. É esse enunciado que, assumindo contornos de norma 

jurídica, se estende para além das partes do processo, em caráter genérico e abstrato, sendo 

sua violação passível de reclamação junto ao Pretório Excelso. 
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Capítulo 2 - A Evolução do Direito Sumular no Ordenamento Jurídico 

Brasileiro e a Adoção do Efeito Vinculante 

 

2.1 - Influência Portuguesa na Formação das Súmulas: os Assentos 

 

Pode-se definir Direito Sumular como sendo o reflexo do direito proveniente das 

súmulas de um Tribunal, tomadas em enunciados, que revelam a jurisprudência majoritária do 

órgão colegiado que a produziu. 

É importante, antes de tudo, ressaltar que o direito sumular desenvolvido no Brasil 

deita raízes alhures. A origem das súmulas remonta o Direito Português, incorporado pelo 

Brasil à época de sua colonização. Assim, para melhor compreender o tema, faz-se necessária 

uma breve digressão histórica. 

Por volta de 200 a.C., a Península Ibérica estava sob o domínio romano, cuja 

influência foi de vital importância no desenvolvimento da região. Por volta dos séculos V e 

VI, os povos nórdicos ocuparam o território, tendo sido, ainda no século VI, subjugados pelos 

visigodos. Posteriormente, no século VIII, os árabes invadiram o território, ali permanecendo 

por sete séculos. 

Nesse contexto, os visigodos procederam a primeira grande compilação de leis 

romanas que, alteradas pelos costumes bárbaros, deram origem, em 476, ao Código Euriciano. 

Posteriormente, o Imperador visigodo Alarico II, sistematizou o direito romano novamente, 

empreendendo maior obra de codificação do direito visigótico, que resultou, em 506, no 

Breviarium de Alaricianum, ou Lex Romana Wisigothorum. 

O Breviário de Alarico II serviu de inspiração para o advento, em 654, do Código 

Visigótico, ou Liber Iudicum, ou ainda, como viria a ser mais conhecido Fuero Juzgo7, que, 

como o próprio nome já revela, servia para a prática forense. 

No século XV, após sete séculos de dominação, os árabes (sarracenos) foram 

expulsos. Na luta contra esse povo árabe, que culminou com a Reconquista, destacou-se a 

                                                           
7 Também chamado de livro dos juízes.  
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resistência do reino de Oviedo, ao qual pertencia o Condado Portucalense, que posteriormente 

viria a separar-se e dar origem à Portugal. Nessa época, predominavam como fontes do direito 

os costumes, as Cartas de Foral, em que se consignavam o direito foraleiro, o Fuero Juzgo e o 

Direito Canônico. 

Porém, desde o século XII, o Direito português, formado pela interação das ordens 

jurídicas já mencionadas, já conhecia o instituto das fazañas y alvedrios, ou simplesmente, 

façanhas, que consistiam em juízo tomado a respeito de algum feito notável ou duvidoso, que, 

em virtude da autoridade de quem as fez ou de quem as tenha aprovado, serviria de aresto em 

casos análogos. Tal instituto também vinha previsto pelo Direito espanhol. 

As façanhas podem ser consideradas ascendentes diretos dos assentos da Casa de 

Suplicação, que vieram à tona em 1521, com as Ordenações Manuelinas. Observa-se, desde 

então, a preocupação com a uniformidade na interpretação de casos semelhante, de modo a 

conferir segurança às relações jurídicas. 

Sob o reinado de D. Diniz, o Direito português passou a assumir contornos próprios, 

evoluindo até a promulgação, por Afonso V, em 1446, das Ordenações Afonsinas, que 

inauguraram, em definitivo, a consolidação jurídica. 

As Ordenações Afonsinas falavam em “estilo da corte” ao se referir à maneira de 

resolver de uma autoridade, passando a designar, posteriormente, a jurisprudência dos 

tribunais superiores, que para se ver configurada exigia-se que tivesse sido manifestada em 

certo número de casos em um período de dez anos. Não se vislumbrava ainda o caráter 

impositivo nessas decisões. 

Em 1497, por ocasião da morte de D. João II, ascende ao trono português D. Manuel, 

o Venturoso, que planejou e levou a cabo a segunda compilação de leis portuguesas, a partir 

de uma revisão empreendida nas Ordenações Afonsinas e nos decretos extravagantes, que 

culminou com o advento, em 1506, das Ordenações Manuelinas. 

Historicamente, Portugal vivia na época das Grandes Navegações. As grandes viagens 

marítimas, iniciadas pelos portugueses por volta do século XV, tinham como objetivo, 

inicialmente, o comércio de especiarias com o Oriente, que foi proibido, em 1453, pelos 

turcos, após efetuarem a tomada de Constantinopla, importante centro de distribuição de 

mercadorias. Nesse contexto, buscando um novo caminho para o comércio com as Índias, os 



30 

 

 

 

portugueses se depararam, em abril de 1500, com o território brasileiro, e fizeram dele sua 

colônia. 

 

2.2 - A Construção do Direito Sumular no Brasil 

 

2.2.1 - Fase colonial 

 

Tendo sido descoberto sob o reinado de D. Manuel, e enquanto colônia portuguesa, o 

Brasil foi submetido às Ordenações Manuelinas, que criaram os assentos da Casa de 

Suplicação, consistentes em decisões desta corte judicante, que se consubstanciavam em 

interpretação autêntica das leis portuguesas. 

Tais assentos assumiram força vinculativa. Desse modo, as soluções estabelecidas 

pelos assentos adquiriam o status de normas jurídicas. De acordo com o livro V, título 58, § 

1º, das Ordenações Manuelinas, em caso de dúvida entre os desembargadores da Casa de 

Suplicação sobre qualquer matéria, deveriam eles deliberar a respeito da dita matéria, 

chegando-se a uma decisão, que seria escrita no livrinho, para que não houvesse dúvidas, e 

que, a partir de então, serviria como paradigma obrigatório para os casos similares. 

Tais Ordenações previam inclusive uma sanção funcional a ser aplicada ao juiz que 

insistisse em não aplicar o entendimento estabelecido. O magistrado renitente era suspenso. 

Assim, a sistemática dos assentos consistia na tomada de um julgado como parâmetro, 

passando ele a ter força obrigatória na solução de casos presentes e futuros análogos ao 

primeiro. 

Depois de D. João III, que assumiu o trono português após a morte de D. Manuel, 

reinou, em Portugal, seu neto D. Sebastião. Este, porém, morre na batalha de Alcáce-Quibir, 

em 1578, na África, combatendo os mouros. Esse monarca foi sucedido pelo seu tio-avô, o 

Cardeal D. Henrique, que reinou por apenas dois anos, vindo a falecer em 1580. Não tendo D. 

Henrique deixado herdeiros, inicia-se uma crise na sucessão portuguesa, pois havia se 

extinguido a dinastia de Avis. 
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Alguns concorrentes se candidataram à vaga no trono, tais como D. Catarina, duquesa 

de Bragança, e D. Antônio, prior do Crato. Mas foi o parente mais próximo de D. Henrique, 

Felipe II, rei da Espanha e descendente direto do lado materno de D. Manuel, que se impôs 

como legítimo herdeiro, assumindo o trono português, e passando a governar Portugal e suas 

colônias, incluindo o Brasil. A essa fase, que se inicia em 1580 e se estende até 1640, dá-se o 

nome de União Ibérica, pois houve a união das coroas espanhola e portuguesa.  

 Em Portugal, o rei Felipe II recebeu o título de Felipe I, e, sob o comando dos dois 

países, iniciou um processo de reforma das Ordenações existentes, a partir de um Alvará, 

publicado em 1595, que determinou tal revisão. Tal tarefa teve continuidade no governo de 

seu sucessor Felipe III (D. Felipe II, em Portugal) e encerrou-se com a promulgação das 

Ordenações Filipinas, em 1603, também chamadas de Ordenações do Reino. 

 As Ordenações Filipinas mantiveram o instituto dos assentos da Casa de Suplicação, 

que tinham como finalidade a fixação da verdadeira inteligência da lei. Tal instituto era 

especialmente valorizado, pois sua fixação possibilitava a reiteração de julgados sobre dada 

matéria no mesmo sentido. A repetição das sentenças induzia a um estilo, ou seja, os julgados 

passavam a ter eficácia para além das partes, sendo, pois, considerados abstratamente. Desse 

modo, é possível dizer que os assentos eram fontes de direito na medida em que contribuíam 

para o preenchimento de lacunas do ordenamento positivo e que atuavam como instrumento 

de controle das divergências jurisprudenciais. 

 Previam as Ordenações do reino que os assentos fossem anotados no chamado Livro 

da Relação, daí resultando a força cogente desse instituto. 

 Em 18 de agosto de 1769, foi publicada a Lei da Boa Razão, da autoria de Marquês de 

Pombal. Determinou o referido diploma legal que os assentos já estabelecidos, bem como os 

que fossem criados a partir dessa data, seriam içados à categoria de Leis inalteráveis de 

observância obrigatória. 

 Instituiu ainda a citada Lei que os Tribunais do Rio de Janeiro e da Bahia não 

poderiam mais editar assentos, e que os até então anotados nas Relações dessas Cortes 

judicantes brasileiras somente valeriam se fossem confirmados pela Casa de Suplicação de 

Lisboa, Corte Suprema para Portugal e para as colônias, cujos assentos deveriam ser 

acolhidos obrigatoriamente pelas instâncias inferiores.  
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 Em 10 de maio de 1808, no contexto da fuga da família real portuguesa para o Brasil, 

o príncipe regente D. João VI instituiu, mediante Alvará Régio, a Casa de Suplicação do 

Brasil, sediada no Rio de Janeiro, com predicados iguais aos de Lisboa, restabelecendo a 

prática dos assentos no país. 

 Em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. 

 Em 28 de março de 1822, antes mesmo da proclamação da independência do Brasil, 

chegou ao fim o poder da Casa de Suplicação para proferir assentos por decisão dos membros 

da “Mesa Grande da Relação”. Reputou-se incompatível com o ideário liberal, que 

influenciava o país à época, a atuação da Casa de Suplicação, no tocante à produção de 

assentos de cunho obrigatório sobre a inteligência das leis. Era necessária uma nova 

delegação legislativa que legitimasse a interpretação autêntica realizada pela Casa de 

Suplicação. 

 

2.2.2 - Brasil - Império 

 

 Em 7 de setembro de 1822, D. Pedro I, proclamou a independência do Brasil. Optando 

pela manutenção da Monarquia como forma de governo, D. Pedro I sagrou-se Imperador no 

mesmo ano. 

 Em que pese à independência, no Brasil, continuavam a produzir efeitos jurídicos as 

Ordenações Filipinas e os assentos da Casa de Suplicação, por força do Decreto nº 5, de 20 de 

outubro de 1823, que ratificava a vigência da legislação em questão. 

 Sobreveio, em 1824, a primeira Constituição do Império. Essa Carta Política, porém, 

não fez expressa menção nem às Ordenações do Reino nem aos assentos da Casa de 

Suplicação, tendo atribuído à Assembléia Legislativa a função de interpretar as leis. Não 

exercendo a Assembléia tal atribuição, foi instituído por lei, em novembro de 1841, o 

Conselho de Estado, destinado a ser o órgão interpretativo da lei. 

 Em 1828, foi criado, pela Lei nº 18, o Supremo Tribunal de Justiça, órgão superior do 

Poder Judiciário que se limitava a julgar os recursos de revista a ele submetidos, não atuando 
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no campo da divergência jurisprudencial, tendo, assim, como função primordial verificar a 

legalidade das decisões, sem, contudo, exercer atividade interpretativa. Ou seja, os julgados 

proferidos pelo Tribunal Supremo não eram necessariamente observados pelos Tribunais de 

Relação das Províncias, sendo-lhe defeso, ainda, a tomada de assentos, prerrogativa da Casa 

de Suplicação não estendida à Corte Máxima.  

O art. 19 da mesma Lei que instituiu a Corte Suprema, porém, trata de um processo 

peculiar de uniformização da legislação, que contava com a participação do Supremo Tribunal 

de Justiça, consistente no envio anual, pelo Tribunal Supremo, de uma relação das causas que 

foram revistas, indicando os pontos considerados críticos, que evidenciavam vícios, 

ineficiência da legislação, lacunas ou incoerências no sistema jurídico, para o Governo, que 

levaria ao conhecimento do Poder Legislativo tais deficiências com o intuito de operar 

mudanças que significassem melhorias. 

A partir do Regulamento nº 737, de 1850, o Brasil passou a ter leis próprias de 

organização judiciária e processo civil. Faltava-lhe, porém, regulamentação para a atividade 

jurisprudencial. 

Com o advento do Decreto nº 2.684 de 1875, os assentos da Casa de Suplicação de 

Lisboa assumiram novamente força de lei. Posteriormente, o Decreto nº 6.142, de março de 

1876, conferiu competência ao Supremo Tribunal de Justiça para a tomada de outros assentos, 

que também gozavam de força de lei, regulando o procedimento para sua criação. Tais 

assentos, tanto os proferidos pela Casa de Suplicação quanto os tomados pelo Tribunal 

Supremo, eram obrigatórios provisoriamente, somente até o surgimento de lei posterior que os 

derrogasse. 

 

2.2.3 - Da Proclamação da República aos Dias Atuais  

 

 A República do Brasil foi proclamada em 15 de novembro de 1889, pelo Marechal 

Deodoro da Fonseca. 

Com o início do regime republicano, surgiu a necessidade de elaborar uma nova 

Constituição, pois a anterior seguia ideais monarquistas. Assim, em 1891, foi promulgada a 
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primeira Constituição Republicana, que garantiu alguns avanços políticos, tais como a adoção 

do presidencialismo como forma de governo e o estabelecimento do voto aberto e universal8, 

apresentando, contudo, algumas limitações em razão do seu caráter eminentemente elitista. 

No campo jurídico, foi procedida a “divisão” da Justiça em duas: a Justiça Federal e a Justiça 

Estadual. Além disso, paralelamente, não foram recepcionados pela nova ordem 

constitucional os assentos da vetusta Casa de Suplicação. 

Ocorre que a Constituição de 1891 passou a prever outro modo para atingir a 

pretendida uniformização da jurisprudência. A dita Carta Política prelecionava, em seu art. 

59, § 2º, que as Justiças Federais e Estaduais deverão consultar a jurisprudência uma da outra 

quando tiverem que aplicar leis que não sejam suas. 

Com isso, inaugura-se uma nova era no ordenamento jurídico pátrio, na qual a 

uniformidade jurisprudencial, antes buscada através dos assentos, passa a ser procurada no 

processo comum, através da implementação de recursos que visavam a dirimir a divergência 

no caso concreto, sem força obrigatória para além das partes. 

Confirmando essa nova tendência, a Reforma Constitucional, de 1926, criou o Recurso 

Extraordinário, dirigido a Corte Suprema, nas hipóteses em que dois ou mais tribunais 

estaduais interpretassem de maneira diferente a mesma lei federal. 

Em 1923, o Decreto nº 16.273 inseriu o Prejulgado na legislação do Distrito Federal. 

Ocorre que o instituto disseminou-se para outros estados, até que a Lei Federal 319 de 1936 

conferiu expressão nacional a ele, aduzindo que a Corte Plena poderá, a requerimento de seus 

juízes, pronunciar-se previamente sobre matéria de que dependa a decisão de algum feito, ou 

envolvida nessa decisão, se sobre ela pairar divergência jurisprudencial.  

O instituto do Prejulgado acabou repercutindo em ramos específicos do Direito. Em 

1946, o instituto se estendeu ao âmbito trabalhista, quando o Decreto-Lei nº 8.737 conferiu 

nova redação ao art. 902 da Consolidação das Leis Trabalhistas, facultando ao Tribunal 

Superior do Trabalho o direito de estabelecer prejulgados, com força vinculante em relação 

aos demais órgãos da Justiça do Trabalho, na forma prescrita em seu em seu Regimento 

Interno. Também a Justiça Eleitoral conheceu o instituto em tela, quando, em 1965, a Lei nº 

4.737, previu o seu estabelecimento, em seu art. 263, salvo se, no mínimo, dois terços dos 

                                                           
8 À época, a eleição era direta, salvo para o cargo de Presidente da República. Só podiam votar cidadãos do sexo 
masculino maiores de 21 anos. As mulheres, os soldados e os analfabetos não tinham direito de voto.  
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membros do Tribunal votassem contra a tese. Nesses dois casos, a uniformização retoma a 

expressão vinculativa presente nos assentos, podendo-se dizer que os prejulgados trabalhista e 

eleitoral são precursores imediatos da súmula vinculante.  

Aos poucos, a tendência impositiva volta à lume no Direito brasileiro. Como primeira 

expressão nesse sentido, o Decreto nº 23.055, de 1933, passou a determinar, em seu art. 1º, 

que as Justiças Estaduais, do Distrito Federal e do Território do Acre deveriam interpretar as 

leis da União de acordo com a jurisprudência do STF, cujas decisões viram reforçadas em 

autoridade e eficácia. Sempre que o julgamento de quaisquer dessas justiças contrariasse 

princípio ou disposição constitucional ou fosse de encontro à interpretação do Pretório 

Excelso a respeito de lei federal, decretos ou atos do Governo da União, ao presidente do 

Tribunal, ou da respectiva Câmara, caberia recorrer de ofício, com efeito suspensivo, ao STF 

no prazo de três dias contados da data da publicação do acórdão. 

 Em 1939, o Código de Processo Civil veio à baila trazendo como instrumentos para a 

uniformização da jurisprudência o recurso de revista (arts. 853 a 860) e o extraordinário (arts. 

863 a 869, c/c art. 101, III, d, da CF de 1937). 

 A EC nº 7, de 1977, promulgada sob a vigência do Ato Institucional nº 5, outorga 

força normativa em abstrato à decisão do Pretório Excelso, ao conferir, ao STF, competência 

para processar e julgar representação do Procurador Geral da República voltada à fixação da 

“interpretação de lei ou ato normativo federal ou estadual”, que teria força vinculante, 

implicando sua não observância em negativa de vigência do texto interpretado. 

 Houve tentativa de reintroduzir no ordenamento jurídico pátrio a figura dos assentos. 

Em 1961, o Anteprojeto da Lei Geral de Aplicação das Normas Jurídicas, que previa a 

chamada Resolução Unificadora da Jurisprudência pelo STF, tomada em três acórdãos, por 

maioria absoluta, com caráter de obrigatoriedade para juízes e tribunais. 

 Em 1963, o Ministro Victor Nunes Leal, na condição de Presidente da Comissão de 

Jurisprudência do Supremo, propôs a introdução da súmula no ordenamento jurídico 

brasileiro, embora apenas com caráter persuasivo. Em agosto do mesmo ano, o STF, por 

emenda no seu Regimento Interno, instituiu a “súmula da jurisprudência predominante”, cuja 

função é assentar o posicionamento maduro acerca do conteúdo da lei. 
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O Prof. Alfredo Buzaid apresentou, em 1964, o Anteprojeto do Código de Processo 

Civil que previa a possibilidade de o STF ou qualquer dos Tribunais de Justiça, em processo 

para uniformização de jurisprudência, fixar a interpretação de uma norma jurídica, tomando 

em seguida assento, que passaria a ter força de lei 45 dias após a data de sua publicação. 

Ante o alvitre do douto civilista, porém, a doutrina mostrou-se contrária, alegando a 

inconstitucionalidade dos assentos, cuja eficácia era vinculante. Não tendo sido essa 

sistemática adotada pelo Código, o capítulo referente aos assentos, em vez de suprimido, foi 

adaptado, de modo a prever o procedimento chamado incidente de uniformização da 

jurisprudência, presente até hoje, do qual se extrairia súmula, nos moldes da proposta do Min. 

Victor Nunes. No dito procedimento o recurso ou a ação fica sobrestada, aguardando a 

instauração do incidente, de onde se extrai uma tese que, se aprovada por maioria absoluta, 

pode ser convertida em súmula, que assumirá a posição de precedente; se acolhida, entretanto, 

por maioria simples, aplica-se a tese apenas ao caso concreto. 

A Constituição Federal de 1988 criou o Superior Tribunal de Justiça (STJ), que entrou 

em funcionamento em abril de 1989, tornando-se a última instância das leis 

infraconstitucionais tanto no âmbito da Justiça Federal quanto no da Estadual. À tal Corte foi 

conferida prerrogativa de produzir súmulas, de acordo com regulamentação do Regimento 

Interno do Tribunal, a partir das decisões firmadas pelos magistrados que compõem a Corte 

Especial ou a Seção. A inscrição de determinada matéria em súmula é admitida pelo STJ nos 

seguintes casos: a) quando o incidente de uniformização de jurisprudência seja decidido pela 

maioria absoluta dos membros que integram a Corte Especial ou cada uma das Seções; b) nos 

casos em que as decisões são firmadas por unanimidade dos julgadores; e c) quando a decisão 

for tomada por maioria absoluta em pelo menos dois julgamentos concordantes. 

Impende destacar que a súmula de caráter persuasivo, além da influência que ela pode 

exercer no julgamento de casos análogos, produz alguns efeitos no âmbito processual, tais 

como, por exemplo, a possibilidade de indeferimento, por parte do relator, de recursos 

contrários a ela, ou ainda, a resolução de plano de conflito de competência (art. 120, § único, 

CPC), dentre outros. 

Finalmente, em 2004, a EC nº 45 insere na ordem jurídica brasileira o instituto da 

súmula vinculante, que, bem como os assentos obrigatórios, apresenta duas funções: a) função 

documental, que protrai no tempo, na forma de enunciado, a interpretação acordada como 
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sendo a melhor inteligência do dispositivo em análise; e b) função operacional, pois obriga 

aos magistrados a utilização das súmulas para a resolução dos casos a eles submetidos. 

 

2.3 - O Efeito Vinculante no Ordenamento Jurídico Pátrio: incorporação e influência 

externa 

 

A Emenda Constitucional nº 3 de 1993, inspirada no PEC n.130/92, introduziu no 

sistema jurídico pátrio o efeito vinculante propriamente dito em sede de controle concentrado 

de constitucionalidade de lei ou ato normativo. 

Ao conferir nova redação ao art. 102, da Carta Política, a emenda constitucional 

instituiu, além da argüição de descumprimento de preceito fundamental (§ 1º), a ação 

declaratória de constitucionalidade, a cujas decisões definitivas de mérito atribuiu eficácia 

erga omnes e o efeito vinculante. 

Inicialmente, houve certa celeuma no mundo jurídico em razão da alteração produzida 

no dispositivo constitucional em questão, isto porque não havia sido feita menção à ação 

direta de inconstitucionalidade (ADIN). 

Durante longo tempo, questionou-se a respeito da atribuição ou não de efeito 

vinculante às decisões proferidas em ADIN. Conforme orientação majoritária do Supremo, o 

efeito vinculante sempre foi inerente às sentenças prolatadas nas ações de controle 

concentrado de constitucionalidade, haja vista que as decisões do órgão jurisdicional declara 

se a lei ou o ato normativo sob análise está ou não em conformidade como texto 

constitucional, devendo, portanto, ser seguida obrigatoriamente. Não faria sentido qualquer 

outro tribunal aplicar lei inconstitucional, ou mesmo deixar de aplicar norma, sob alegação de 

inconstitucionalidade, quando não está ela acoimada de vício. Essa extensão do efeito 

vinculante, em razão do silêncio da Constituição, decorre da natureza unitária da matéria, pois 

uma lei ou é inconstitucional ou não é. 

Em 1999, a Lei nº 9.868 surgiu para regulamentar o processo e o julgamento das ações 

diretas de inconstitucionalidade e das declaratórias de constitucionalidade, e acabou por 

equiparar os efeitos das sentenças de ambas. Tal diploma legal determinou que terão eficácia 
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erga omnes e efeito vinculante as declarações de constitucionalidade e as de 

inconstitucionalidade, inclusive as inconstitucionalidades parciais, isto é, sem redução de 

texto. 

Por fim, a EC nº 45 dá nova redação ao § 2º do art. 102, rompendo o silêncio 

constitucional, que passa a estendeu o efeito vinculante também às decisões proferidas em 

ADIN. 

No tocante à argüição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), também 

introduzida na Constituição Federal pela EC nº 3 de 1993, igualmente vislumbra-se o efeito 

vinculante, instituído pelo art. 10, § 3º, da Lei nº 9.882/94, que regulamenta o instituto.   

Assim, no contexto de controle de constitucionalidade, o efeito vinculante surge como 

instrumento apto a garantir e ampliar a eficácia das decisões proferidas pelo Supremo 

Tribunal Federal. Tal eficácia, entretanto, não se restringe somente ao dispositivo da sentença, 

albergando, ainda, os fundamentos determinantes da decisão (limites objetivos), que passam a 

vincular os demais órgãos do Poder Judiciário e a Administração Pública direta e indireta, nas 

esferas federal, estadual e municipal, não abrangendo o Poder Legislativo e o próprio 

Supremo (limites subjetivos). 

A EC nº 45/2004 estabeleceu ainda o efeito vinculante para outro instituto, qual seja, a 

súmula de jurisprudência dominante produzida pelo Supremo Tribunal Federal. Antes 

imbuídas apenas de força persuasiva, as súmulas, a partir de então, desde que cumpridos 

certos requisitos, assumem caráter vinculativo9. 

O ordenamento jurídico brasileiro importou o caráter vinculante de outros sistemas de 

Direito, encontrando, assim, antecedentes em outros países. A Áustria, por exemplo, a luz das 

lições de Hans Kelsen, criou, através de sua Carta Política de 1920, uma Corte Constitucional, 

cuja principal atribuição é exercer o controle de constitucionalidade nas formas abstrata e 

concreta, prolatando decisões com efeito erga omnes, ex nunc e vinculante. 

A Alemanha adotou o modelo austríaco de controle de constitucionalidade, porém 

com certas nuances. Existe a figura do Tribunal Constitucional Federal que atua no exercício 

do controle de constitucionalidade, entretanto, a sentença prolatada pela Corte gerará efeitos 

ex tunc, com força de lei e vinculante. Tal vinculação também decorre da Lei Fundamental. 

                                                           
9 Esse tema será melhor abordado no Capítulo 3 deste trabalho. 
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O modelo constitucional espanhol também possui Tribunal Constitucional, e, de 

acordo com a Lei Orgânica dessa Corte, as decisões emanadas de seu Pleno, em sede de 

controle de constitucionalidade, têm caráter vinculante. 

Portugal possui um Tribunal Constitucional, e, de acordo com o art. 282 da 

constituição portuguesa, são dotadas de eficácia vinculante as sentenças declarativas de 

inconstitucionalidade por ele prolatadas nos processos de controle preventivo ou repressivo, 

tanto em abstrato quanto em concreto, de constitucionalidade. Observa-se aqui a peculiaridade 

de que as decisões que declaram a constitucionalidade de determinado ato normativo não se 

revestem do efeito vinculante. 
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Capítulo 3 - Regulamentação do Instituto da Súmula Vinculante 

 

3.1 - Introdução 

 

 Seguindo a tendência uniformizante ínsita à ordem jurídica brasileira, surge o instituto 

da súmula vinculante, cuja finalidade primordial é pôr fim às demandas múltiplas que assolam 

o Poder Judiciário, promovendo, assim, a celeridade processual. 

 A adoção do instituto funda-se, ainda, na necessidade de vivenciar o princípio da 

isonomia, de modo garantir a igualdade dos litigantes perante a interpretação da lei, desde que 

se trate de casos idênticos. 

 Por fim, cumpre salientar a importância da súmula vinculante na concretização do 

princípio da segurança jurídica, posto que, através dela, se assegure a previsibilidade das 

decisões judiciais proferidas em casos análogos. 

Doravante, a súmula vinculante deve ser vista como um processo objetivo típico, que 

aproxima o controle difuso, expresso pelas reiteradas decisões, do controle concentrado, cuja 

conseqüência é a adoção do efeito vinculante. 

 Diante disso, faz-se necessária uma análise a respeito da disciplina constitucional do 

instituto, bem como da sua regulamentação em nível infraconstitucional. 

 

3.2 - A Emenda Constitucional nº 45/04 

 

Em 8 de dezembro de 2004, no contexto da Reforma do Judiciário, é promulgada pelo 

Congresso Nacional a Emenda Constitucional nº 45, que, dentre outras mudanças, promove a 

inserção, no texto Constitucional, do art. 103-A, com a seguinte redação: 

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, 
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre 
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa 
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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.  

§ 1º 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.  

§ 2º 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. 

§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou 
que indevidamente 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 
súmula, conforme o caso. 

Ante o exposto, impende tecer alguns comentários a respeito do tratamento 

constitucional dispensado ao instituto da súmula vinculante. 

 

3.2.1 - Competência 

 

 O constituinte derivado restringiu ao Supremo Tribunal Federal a competência para 

edição de súmulas vinculantes. 

 Inicialmente, o projeto de Reforma do Judiciário estendia o efeito vinculante às 

súmulas emanadas do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho. Tal 

proposta, entretanto, foi rechaçada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. 

Por conta disso, essa matéria retornou à Câmara dos Deputados para votação de uma nova 

proposta (PEC Paralela do Judiciário), que preconiza a possibilidade de edição de súmulas 

impeditivas de recurso pelo STJ e pelo TST. De tal sorte que, a súmula vinculante se traduz 

em instrumento exclusivo do STF. 
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3.2.2 - Pressupostos para edição da súmula 

 

O § 1º do art. 103-A estabelece pressupostos que devem ser obedecidos para a 

materialização do instituto, quais sejam: a) a existência de reiteradas decisões em matéria 

constitucional; b) a controvérsia atual entre órgãos judiciários, ou entre esses e a 

administração pública, acerca de determinada matéria; c) que o enunciado se funde na 

validade, na interpretação ou na eficácia de determinadas normas; e d) que a tese dê causa a 

grave insegurança jurídica e a relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. 

A reiteração de julgados a respeito de matéria constitucional deve demonstrar que a 

tese em discussão já foi suficientemente debatida, de modo a ser possível estabelecer 

posicionamento maduro do Pretório Excelso, passível de ser convertido em um enunciado 

vinculativo, o qual deve ser consectário da evolução do entendimento fixado nas decisões 

anteriores da Corte e não simples criação de nova regra jurídica. 

A atualidade da controvérsia entre os órgãos judiciários ou entre esses e a 

administração pública também constitui pressuposto necessário à edição de súmula de efeito 

vinculante, haja vista que se não houver controvérsia, ou se, tendo ela existido, já foi 

superada, o instituto perde sua razão de ser, qual seja a de sedimentar entendimento de caráter 

impositivo a respeito de determinada matéria. 

Exige-se ainda que a divergência diga respeito à validade da norma, ou seja, quando 

houver dissenso com relação à vigência e à possibilidade de aplicação integral do texto ante à 

norma constitucional; à interpretação, isto é, quando o desacordo for no tocante ao melhor 

sentido a ser atribuído à norma no caso; ou à eficácia, quando a controvérsia girar em torno da 

coercibilidade da norma. 

A tese deve gerar, outrossim, multiplicação de processos e insegurança jurídica grave, 

que, apesar de configurar conceito vago, é aferível a partir da prolação de inúmeras decisões 

divergentes em processos de demanda semelhante, deixando o jurisdicionado sem referencial 

jurídico com relação àquela questão. 

 

 



43 

 

 

 

3.2.3 - Legitimidade para iniciativa 

 

O Supremo Tribunal Federal poderá editar súmula, segundo determina o art. 103-A, ex 

officio ou por provocação externa. 

Se a iniciativa ocorrer de ofício, poderá ela ser proposta por qualquer dos Ministros, 

nos termos do art. 103 do Regimento Interno do STF. 

Em se tratando de provocação externa para edição de súmula vinculante, são 

habilitados aqueles que compõem o rol dos legitimados a propor a ação direta de 

inconstitucionalidade (art. 103, I a X, da CF). Cabe salientar que a legitimidade só será 

reconhecida quanto aos autores previstos nos incisos IV, V e IX, se restar configurada a 

pertinência temática, ou seja, o interesse no ajuizamento da ação com base nos fins 

institucionais daquele ente. 

 

3.2.4 - Quórum 

 

A aprovação da súmula é decidida pela maioria qualificada dos membros da Corte, 

isto é, dois terços dos ministros devem ser favoráveis à edição do enunciado. Como o STF é 

composto por onze ministros, a súmula deverá ser aprovada por no mínimo oito deles. 

 

3.2.5 – Limites 

 

Para ser editada a súmula deve obedecer a certos limites, que se dividem objetivos e 

subjetivos. 
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3.2.5.1 – Limites objetivos 

 

 Com relação a essa espécie de limites, é possível dizer que a súmula, enquanto síntese 

de várias decisões no mesmo sentido, tomada sob a forma de um enunciado, guarda em seu 

conteúdo o que há de essencial, não apresentando ponderações paralelas, aquilo que a 

doutrina do stare decisis conhece como obter dictum10.  

Além disso, ela possui conteúdo estritamente jurídico, ou seja, trata unicamente de 

questões de direito, como deixa claro o art. 103-A ao afirmar que a súmula vinculante tem 

como objeto a interpretação, a eficácia e a validade de normas determinadas, excluindo a 

possibilidade de exame de matéria de fato.  

Exclui-se também da apreciação da súmula vinculante matéria que não possua 

conteúdo constitucional. Assim, além de tratar exclusivamente de questões de direito, o 

enunciado deve ter como base matéria de ordem constitucional. 

Finalmente, é preciso ter em conta que a redação do enunciado da súmula deve ser 

clara e precisa, de modo a não gerar problemas de interpretação maiores que os causados pela 

própria norma, não sendo cabível o uso, por exemplo, de conceitos indeterminados. 

 

3.2.5.2 – Limites subjetivos 

 

Os limites subjetivos dizem respeito à extensão do efeito vinculante aos entes 

públicos. A súmula emanada do Supremo Tribunal Federal terá caráter vinculante em relação 

aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, nas esferas 

federal, estadual, distrital e municipal. 

De tal sorte que, o Pretório Excelso não se vincula à sua própria súmula, devendo, 

assim, seguir o entendimento esposado no enunciado até que seja ele afastado em virtude de 

revisão ou cancelamento pelo quórum devido e na forma da lei e do seu regimento interno. 

                                                           
10 MANCUSO, Rodolfo. Op.cit. 2001. p.199. 
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O Poder Legislativo, no exercício de sua função típica, também não estará vinculado à 

súmula, podendo ele, assim, legislar em sentido contrário ao entendimento fixado. 

Com relação à Administração Pública direta e indireta, em todas as esferas, impende 

destacar que seus gestores não podem criar situações que afrontem disposição sumular cujo 

efeito seja vinculante. 

 

3.2.6 – Eficácia Temporal 

 

Da leitura do art. 103-A é possível aduzir que a súmula editada pelo Supremo Tribunal 

Federal terá efeito vinculante tão logo seja publicada na imprensa oficial. Essa eficácia, via de 

regra, tem efeito retroativo (ex tunc). 

 

3.2.6.1 – Revisão e Cancelamento de Súmulas 

 

O § 2º do dispositivo em estudo prevê a possibilidade de revisão ou de cancelamento 

de enunciado da súmula vinculante que, por alguma razão, se torne incompatível com o 

direito posto. 

É facultado a Colenda Corte promover a revisão ou o cancelamento de enunciado ex 

officio, por proposta de qualquer um de seus membros. Os procedimentos podem ser ainda 

desencadeados por provocação externa daqueles que gozam da prerrogativa de ajuizar ação 

direta de inconstitucionalidade. Ressalte-se que cabe ao Supremo Tribunal analisar a 

pertinência temática com relação aos legitimados à propositura da ADIN elencados nos 

incisos IV, V e IX, para que reste comprovada a possibilidade de propor revisão ou 

cancelamento de enunciado. 
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3.2.6.2 – Revogação de Súmula Vinculante por Lei 

 

 Em sendo a súmula vinculante um enunciado interpretativo de uma norma jurídica 

preexistente, pode-se dizer que a sua estabilidade está intrinsecamente ligada à manutenção do 

princípio jurídico que orienta a norma.  

Assim, se for procedida alteração no texto da norma legislada, de maneira a modificar 

o princípio que norteia seu sentido, torna-se incompatível o novo texto com o enunciado 

impositivo, falando-se em revogação da súmula por lei. Se, contudo, mesmo após a 

modificação na letra da lei, o princípio a ela subjacente persistir, o enunciado subsistirá por 

estar de acordo com o postulado. 

 

3.2.7 – Súmulas Persuasivas editadas pelo STF até a EC nº45 

 

 De acordo com o art. 8 da EC nº 45, as súmulas de jurisprudência dominante com 

caráter persuasivo editadas pelo Supremo Tribunal Federal até então poderão alcançar o efeito 

vinculante desde que submetidas à confirmação por dois terços dos membros da Corte, ou 

seja, oito ministros deverão votar pela atribuição do efeito vinculante a esse enunciado, que, 

se confirmado, será novamente publicado na imprensa oficial. 

 Os enunciados meramente persuasivos, entretanto, devem se revestir dos requisitos 

exigidos pelo art. 103-A para serem submetidas à votação e alcançarem o efeito vinculante. 

Assim, as súmulas devem: a) versar sobre matéria constitucional; b) interpretar questões de 

direito; c) referir-se a normas que gerem controvérsia atual entre os órgãos judiciários, ou 

entre esses e a Administração Pública; e d) a controvérsia inerente à norma deve estar 

ocasionando grave insegurança jurídica. 

 

 

 



47 

 

 

 

3.2.8 – Da Reclamação 

 

Aduz o § 3º do art. 103-A que é cabível reclamação ao Supremo Tribunal Federal 

contra ato administrativo ou decisão judicial que negue a vigência ou aplique indevidamente a 

súmula dotada de efeito vinculante. Julgada procedente a reclamação, anulado será o ato 

administrativo que afronte a súmula, ou será cassada a decisão judicial reclamada, 

determinando-se que outra seja proferida, em substituição à primeira, com ou sem a aplicação 

da súmula. Ou seja, a reclamação pressupõe processo prévio, com decisão já proferida. 

A tese jurídica contida no enunciado da súmula deve ser aplicada corretamente pelo 

administrador e pelos demais órgãos judicantes, caso contrário as decisões prolatadas estarão 

sujeitas à reclamação.  

Saliente-se que a aplicação da súmula em desconformidade com a interpretação 

revelada pelo Pretório Excelso também acarreta reclamação. Ou seja, deve-se buscar a mesma 

interpretação dada pelo STF, uma vez que a aplicação distorcida do enunciado também 

configura desobediência, ensejando a tomada de medidas cabíveis. 

O instituto da reclamação é fundamental para a efetividade da súmula vinculante, visto 

que ele assegura a integridade da competência do STF, bem como a autoridade de seus 

julgados. 

 

3.3 – As inovações trazidas pela Lei nº 11.417 de 2006 

 

A Lei nº 11.417 foi editada em 19 de dezembro de 2006 com o fito de regulamentar o 

instituto da súmula vinculante em nível infraconstitucional, disciplinando, a edição, a revisão 

e o cancelamento do enunciado da súmula, que terá por objeto a validade, a interpretação e a 

eficácia de normas específicas. 

O novo diploma legal não só reproduziu as normas gerais, constitucionais, 

inauguradas pela EC nº 45, atinentes às súmulas vinculantes, como também inovou em alguns 
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dispositivos, trazendo novas regras para reger o instituto. Cumpre, assim, analisar os preceitos 

legais introduzidos no ordenamento jurídico pátrio pela Lei nº 11.417. 

De acordo com o art. 2, § 2º, do diploma ora em análise, cabe ao Procurador Geral da 

República emitir manifestação prévia nos procedimentos de edição de súmulas vinculantes 

nos quais ele não formulou a proposta. 

O novel diploma fixa um prazo de dez dias, contados da data da sessão em que se 

editou, revisitou ou cancelou súmula com efeito vinculante, para a publicação, em seção 

especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União, do enunciado respectivo. 

A Lei nº 11.417 amplia ainda o rol dos legitimados à propositura de edição, revisão ou 

cancelamento de súmula impositiva. O art. 103-A, com redação dada pela EC nº 45/04, 

determinou que a aprovação, a revisão e o cancelamento de enunciado poderiam ser propostas 

por aqueles habilitados a ajuizar ação direta de inconstitucionalidade, observando-se a regra 

da pertinência temática com relação aos legitimados especiais. O art. 103-A, § 2º, da CF, 

porém, conferiu ao legislador infraconstitucional a possibilidade de alargar a categoria dos 

legitimados. 

Nesse contexto, a lei das súmulas vinculantes previu tanto legitimados autônomos 

quanto incidentais. São autônomos aqueles habilitados que não tenham processo em 

andamento, quais sejam os mesmos da ADIN e aqueles reconhecidos pela nova lei, sendo 

eles: o Defensor Público-Geral da União; os Tribunais Superiores; os Tribunais de Justiça dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; os Tribunais Regionais Federais; os Tribunais 

Regionais do Trabalho; os Tribunais Regionais Eleitorais e os Tribunais Militares. 

Na categoria de legitimado incidental encontram-se os Municípios, que só podem 

propor edição, revisão e cancelamento de súmula vinculante incidentalmente ao curso do 

processo em que figurem como parte, o que não autoriza, porém, a suspensão do processo. 

Saliente-se que, de acordo com o art. 6º da nova lei, nenhum processo que discuta 

questão de direito objeto de proposta de edição, revisão ou cancelamento de súmulas 

vinculantes, será suspenso em virtude proposição. Ou seja, não são apenas nos processos em 

que o Município é parte que está vedada a suspensão.   
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De acordo com o art. 3º, § 2º, do novel diploma, o relator do processo concernente a 

enunciados vinculantes poderá, por decisão irrecorrível, determinar a manifestação de 

terceiros na questão, nos moldes do Regimento Interno do STF. Assim, a lei prevê a 

possibilidade de intervenção do amicus curiae11 nesses tipos de processo. 

Em regra, o enunciado da súmula tem eficácia imediata, porém, o art. 4º da Lei nº 

11.417 possibilita à Corte Suprema a modulação dos efeitos vinculantes, por decisão de dois 

terços dos membros do Pleno (oito Ministros). Será possível determinar a restrição de tais 

efeitos ou mesmo postergar-lhes a eficácia para o momento oportuno, tendo em conta 

excepcional interesse público ou por razões de segurança jurídica. 

Importa asseverar que, ainda quando reconhecido o direito de reclamação ao Supremo 

Tribunal, não haverá prejuízo a quaisquer recursos ou meios de impugnação, segundo 

preleciona o art. 7º da lei das súmulas vinculantes. Nos casos de ato ou omissão da 

administração, o § 1º do mesmo dispositivo adia o uso da reclamação, que só será admitida 

após o esgotamento da via administrativa. 

Ainda com relação à reclamação, cabe mencionar que o art. 9º do diploma em tela 

confere nova redação ao art. 64-B da Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no 

âmbito Federal. Tal dispositivo passa a prever a possibilidade de responsabilização pessoal, 

nas esferas administrativa, cível e penal, do administrador considerado culpado pela violação 

ao enunciado da súmula vinculante, se as futuras decisões administrativas proferidas em casos 

semelhantes não estiverem de acordo com a tese jurídica fixada pelo Supremo.  

Impende destacar, por fim, que subsidiariamente a essa lei, cujo período de vacatio 

legis foi de três meses, aplica-se o que está disposto no Regimento Interno do STF. 

 

 

 

 

                                                           
11 Expressão de origem latina que significa “amigo da corte”. Consiste em pessoa que, embora não sendo parte 
do processo, ingressa no feito apresentando o tema em debate sob sua ótica, manifestando sua opinião sobre os 
aspectos jurídicos e fáticos da matéria a ser apreciada pelos julgadores 
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Capítulo 4 – As Súmulas Vinculantes e o Poder Normativo Judicial 

 

4.1 – Introdução 

 

Antes de dar continuidade ao estudo, é pertinente fazer uma breve recapitulação do 

que já foi exposto. 

O Direito Jurisprudencial tem seu berço histórico na Roma Antiga. Através da 

atividade dos pretores e dos jurisconsultos, surge a jurisprudência, que, com o 

desenvolvimento do sistema da common law, por volta do séc. XII, assume o status de fonte 

principal de direito nos países adeptos à tradição anglo-americana. 

Atualmente, mesmo nas nações em que o ordenamento jurídico é de estirpe romano-

germânica, a jurisprudência adquiriu grande importância, haja vista a necessidade de 

interpretar a lei de maneira autêntica, adaptando-a a realidade cotidiana, e integrar o 

ordenamento. A inexistência do sistema perfeito tem evidenciado influências recíprocas entre 

os sistemas da common law e da civil law, resultando daí a adoção pelo Brasil, filiado à 

tradição romanística, do posicionamento judicial pacífico como paradigma, sob a forma de 

súmula vinculante.  

Assim, tendo-se em conta o conceito técnico-jurídico do vocábulo, a jurisprudência 

revela o direito através do exercício da jurisdição consistindo em um complexo de decisões 

constantes, uniformes e reiteradas, acerca de uma determinada matéria, pronunciadas por 

órgão do Poder Judiciário, evidenciando entendimento majoritário. 

Diante da possibilidade de existirem decisões contrastantes a respeito do mesmo tema 

jurídico, colocando em risco a segurança jurídica, cresce a cada dia as tendências 

uniformizantes. Nesse contexto, a jurisprudência teve sua eficácia potencializada 

gradativamente, culminando com o advento da EC nº 45/2004, que instituiu a súmula com 

efeito vinculante. 

A súmula vinculante, instituto cujas bases estão assentes no sistema anglo-americano 

de direito, surge como resposta aos anseios uniformizadores da jurisprudência, haja vista 
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traduzir-se em enunciado que expressa o posicionamento pacífico do STF a respeito de 

determinada tese jurídica e vincula os demais órgãos do Poder Judiciário e a Administração 

Pública direta e indireta em todas as suas esferas. 

Esse capítulo tem por escopo tratar da súmula vinculante enquanto ato jurisdicional 

normativo, situado em zona de confluência entre os Poderes Judiciário e Legislativo, sendo 

importante, para tanto, partir da análise da teoria da separação dos poderes, seguindo pelo 

estudo da atividade criadora do juiz, e o papel por ela desempenhado, para enfim culminar no 

enquadramento da súmula de efeito vinculante na categoria de norma jurídica.  

 

4.2 – A Teoria da Separação dos Poderes e o Exercício da Função Jurisdicional 

 

4.2.1 – O Desenvolvimento Histórico da Tripartição dos Poderes 

 

Antes de tudo impende destacar que, embora seja comum falar-se em separação, ou 

tripartição dos poderes, é sabido que o poder soberano do Estado é uno e indivisível. O que 

existe, na verdade, é a divisão das funções estatais entre órgão independentes, isto é, vários 

órgãos exercem o poder soberano do Estado, não importando isso no rompimento da unidade 

do poder, mas na sua desconcentração. 

No mundo hodierno, a concepção de separação de poderes se desenvolveu 

gradativamente junto com o Estado Moderno, não tendo se inspirado na divisão de funções 

estabelecida por Aristóteles, que não tratou da importância dessa separação, não tendo 

instituído a independência entre poderes. Maquiavel aponta que, no século XVI, já existia, na 

França, três funções distintas: legislativa, exercida pelo Parlamento; executiva, centrada na 

figura do rei; e judiciária independente. Segundo esse eminente filósofo, tal divisão conferia 

maior segurança e liberdade ao rei, que acabava sendo poupado de interferir nas disputas e 

não desagradava nenhuma das partes. 

A primeira sistematização doutrinária da separação dos poderes, contudo, veio, no 

século XVII, pelas mãos de John Locke, que apontava a existência de quatro funções 
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fundamentais: a função legislativa, exercida pelo Parlamento; materializada na figura do rei, 

tem-se a função executiva, que se poderia se desdobrar em federativa, quando se tratasse de 

relações exteriores; e, por fim, a função prerrogativa, caracterizada pela discricionariedade de 

fazer o bem público sem, no entanto, estar subordinado a regras. Locke, contudo, não 

contemplou expressamente o Poder Judiciário, tratando a atividade judicial como atividade 

meio do poder legislativo. 

Mas é com Montesquieu que a teoria da separação dos poderes, ganha destaque, se 

incorporando ao Constitucionalismo. No período de transição entre o Estado Absolutista e o 

Estado Liberal, o Barão de Montesquieu concebeu, em sua obra “O Espírito das Leis”, editada 

em 1748, um sistema em que se conjugassem um executivo, um legislativo e um judiciário, 

independentes e harmônicos entre si. Saliente-se que foi pelas mãos de Montesquieu que o 

poder de julgar foi erigido ao status de poder estatal. 

A teoria da separação de poderes, além de assegurar a liberdade dos indivíduos, 

limitava o poder estatal, diminuindo visivelmente o absolutismo dos governos. 

Desconcentrava-se o poder no intuito de enfraquecer o Estado. À época, as Constituições 

impuseram a tripartição dos poderes como dogma do Estado Moderno, ou seja, a separação 

dos poderes passa a estar intimamente ligada à idéia de Estado Democrático, chegando-se 

mesmo a sustentar a inexistência de democracia sem aquela divisão. 

A separação dos poderes, associada, por Montesquieu, ao conceito de liberdade e de 

direitos fundamentais, foi acolhida, pelos revolucionários franceses, na Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, com data em 26 de agosto de 1789, em seu art. 16, que 

prelecionou: “Toda sociedade na qual a garantia dos Direitos não é assegurada, nem a 

Separação dos Poderes determinada, não possui Constituição”. Antes, porém, a Declaração de 

Direitos da Virgínia, de 1766, já trazia em seu bojo a determinação de que o executivo e o 

legislativo deveriam estar separados, sendo ainda distintos do judiciário. 
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4.2.2 – A Divisão das Funções Estatais  

 

Historicamente, a idéia de que o poder estatal deveria ser exercido por meio de 

funções distintas tem suas origens na célebre obra de Aristóteles, intitulada “A Política”. 

Diante da complexidade crescente da atividade do poder público, a especialização das funções 

surgiu como conseqüência natural, tendo o douto pensador dividido o governo, enquanto 

exercício do poder supremo do estado, em três funções distintas. A primeira delas, exercida 

através da assembléia dos cidadãos, seria a deliberativa, ou seja, aquela em que o órgão busca 

soluções para os negócios do Estado, correspondendo à função legislativa. A segunda 

compreendia todas as magistraturas ou poderes constituídos, isto é, aqueles de que o Estado 

precisa para agir, com funções equivalentes ao Executivo. A terceira função diz respeito aos 

cargos de jurisdição, exercidos por um corpo judiciário, aproximando-se da função 

jurisdicional. 

Cumpre, inicialmente, não confundir funções do poder com divisão de poderes. De 

acordo com Pontes de Miranda, a distinção entre as funções do Estado é uma constatação 

fática, “pertinente à natureza dos fatos da vida social”, não podendo ser confundida com a 

separação dos poderes, que é “regra de distribuição das competências orgânicas”.12
   

Desde a antiguidade os doutrinadores perceberam a necessidade de distinção e 

distribuição das funções do Estado para a melhor organização do aparato estatal, aumentando 

sua eficiência, pois cada órgão seria especializado em determinada função. A teoria da 

separação dos poderes surge posteriormente evidenciando um caráter democrático arraigado 

ao Estado Moderno. 

A divisão de poderes foi feita a partir da atribuição de cada uma das funções 

governamentais, quais sejam, legislativa, executiva, jurisdicional, a órgãos específicos 

(poderes), que levaram os nomes das respectivas funções, sistematizando-se, assim, as 

manifestações do poder estatal através da especialização funcional baseada na independência 

orgânica, haja vista a inexistência de subordinação entre os poderes. Ou seja, cada poder 

exercia uma função típica inerente à sua natureza, atuando de maneira autônoma e 

independente. 

                                                           
12 MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de 1946. 4ª Ed. Rio de Janeiro, Borsoi, 1963. 
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Diante da conjuntura política atual, que se pauta no equilíbrio, coordenação e, 

sobretudo, na cooperação entre os poderes, fez-se necessária uma releitura do princípio da 

separação dos poderes. Essa imanente interpenetração entre os poderes no exercício de suas 

atribuições evidenciou a necessidade de se abrandar a teoria desenvolvida por Montesquieu. 

Não mais subsiste a idéia de separação absoluta entre os poderes, que podem legislar, 

administrar e julgar. 

Assim, além do exercício das funções típicas, inerentes à sua natureza, ou seja, aquelas 

executadas de maneira preponderante, cada poder exerce, também, funções ditas atípicas, 

assim entendidas como aquelas ínsitas a atuação dos outros poderes. 

Importante frisar que, mesmo executando função atípica, o órgão exercerá função 

própria, não se configurando, assim, afronta ao princípio da separação dos poderes, haja vista 

ter sido tal competência estabelecida pelo poder constituinte originário. 

 

4.2.3 – O Sistema dos Checks and Balances 

 

O Sistema dos “checks and balances” 13 tem sua origem no direito anglo-americano.  

O “balance” (contrapeso) surge na Inglaterra, com a atuação da Câmara dos Lordes no 

sentido de equilibrar os projetos de leis oriundos da Câmara dos Comuns14, no intuito de 

evitar que fossem aprovadas leis unicamente em razão do impulso momentâneo das pressões 

populares. Na verdade o clero e a nobreza objetivavam conter o povo, principalmente no que 

tange a ameaças aos privilégios das classes dominantes. 

O “check” (freio), segundo PAULO FERNANDO SILVEIRA, surgiu quando o Justice 

MARSHAL, atuando no famoso caso Marbury x Madison, em 1803, afirmou que o Poder 

Judiciário teria a prerrogativa, assegurada constitucionalmente, de controlar a atuação dos 

demais órgãos no intuito de afastar o abuso de poder, podendo, inclusive, declarar a 

inconstitucionalidade, dos atos do Congresso, tornando-os nulos, quando não estivessem em 

                                                           
13 Em português, sistema de freios e contrapesos. 
14 Câmara baixa do Parlamento do Reino Unido criada para representar politicamente a classe dos "comuns", ou 
seja, aqueles que não compunham a elite. Constituída por membros eleitos diretamente pela população, é a 
câmara parlamentar com maior poder atualmente. 
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harmonia com a Constituição. Logo, observa-se ligação entre a doutrina do Judicial Review e 

os “freios” estabelecidos pelo Poder Judiciário aos demais poderes. 

O sistema dos “checks and balances” surge, assim, como principal elemento 

caracterizador da teoria da separação dos poderes no Direito Contemporâneo. Consiste tal 

sistema em mecanismo de controle recíproco entre os órgãos constitucionalmente 

estabelecidos. Ou seja, os poderes limitam-se mutuamente, de modo a harmonizar o poder 

uno que se traduz na soberania estatal, respeitando a independência orgânica a eles inerente.  

 

4.2.4 – A separação dos poderes na Constituição brasileira de 1988 e a Atuação 

do Poder Judiciário 

 

A Carta Política, promulgada em 1988, consagra o princípio da Separação dos Poderes 

em seu art. 2º, aduzindo que os Poderes da União, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, 

são independentes e harmônicos entre si.  

Visando à permanência de tal premissa no ordenamento jurídico brasileiro, o 

constituinte originário elencou a separação dos poderes no rol do art. 60, § 4º, inciso III, do 

texto constitucional, que veda expressamente a deliberação sobre proposta de Emenda à 

Constituição tendente a abolir o princípio em questão. 

Nessa conjuntura jurídica, o Poder Judiciário aparece, na lição de Montesquieu, como 

o terceiro poder, haja vista não ter a mesma importância política que os outros, mas se destaca 

na medida em que busca a efetivação das liberdades e dos direito individuais e sociais, cujas 

tutelas lhe são confiadas. 

A função precípua do Judiciário é a jurisdicional. Tendo, porém, a teoria da separação 

dos poderes se incorporado ao ordenamento jurídico pátrio de maneira mais branda, 

caracterizando-se pela ingerência e colaboração mútuos, observa-se que não há rígida 

correspondência entre os poderes estatais e as funções a eles atribuídas. Nesse mister, o 

Judiciário exercerá função normativa atípica quando os Tribunais elaborarem os seus 

regimentos internos ou quando esses órgãos colegiados tomam a iniciativa das leis de 
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organização judiciária. Já a função administrativa, no âmbito do Poder Judiciário, pode ser 

identificada no exercício do autogoverno. 

Retomando, o Poder Judiciário tem como atribuição principal (função típica) o 

exercício, através do processo, da função jurisdicional, que consiste no julgamento de 

conflitos de interesses, públicos e privados, por órgãos imparciais e independentes entre si. 

Ou seja, exercendo a jurisdição, o Estado substitui as partes, cujos interesses colidem, no 

intuito de obter a pacificação do conflito de maneira justa. 

Atualmente, identifica-se a chamada reserva de função, constitucionalmente fixada, 

que garante a realização efetiva de determinada função pelo órgão responsável, sem 

interferência dos demais órgãos no que tange àquele núcleo constitucional. Nesse contexto, é 

possível asseverar o princípio da indelegabilidade de função, que veda a delegação de 

atribuições entre quaisquer dos poderes. No âmbito do Judiciário, o postulado da reserva 

constitucional de jurisdição importa na submissão de determinados atos, de maneira 

exclusiva, à esfera de decisão dos juízes. 

 

4.3 – A Atividade Criadora do Juiz 

 

4.3.1 - Introdução 

 

No exercício da função jurisdicional, o juiz é chamado a aplicar o direito ao caso 

concreto, com o fito de dirimir conflitos existentes na sociedade. Para proferir a decisão que 

põe fim ao litígio, o magistrado identifica a norma que rege aquela situação e aplica-a ao caso. 

Durante muito tempo questionou-se acerca da possibilidade de o juiz participar do 

processo criativo do direito no momento da subsunção do fato à norma, seja através da 

supressão de lacunas existentes no ordenamento, ou mesmo por via da interpretação do texto 

da norma, impregnando-o de convicções pessoais. 

Várias foram as correntes hermenêuticas que buscaram esclarecer os limites da 

atividade judicial. 
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4.3.2 – Escolas Hermenêuticas 

 

Cumpre, inicialmente, destacar a existência de duas grandes tendências no âmbito da 

interpretação da lei: a dogmática e a realista. 

A corrente dogmática, também chamada de formalista, rechaça a atividade criativa dos 

juízes, em quaisquer que sejam os casos, por considerar a lei como única fonte de direito; 

atividade jurisdicional é um mero ato de conhecimento da lei. Em contrapartida, a tendência 

realista aduz que a atividade do juiz é um ato de vontade, para o qual concorrem fatores 

externos que influenciam na sua decisão. 

Importante se faz, ainda, identificar as escolas hermenêuticas que se posicionaram, ao 

longo do tempo, com relação ao problema da interpretação da lei.  

No contexto do surgimento da teoria da separação dos poderes, apregoava-se que eram 

os órgãos absolutamente estanques, não podendo o juiz, enquanto mero aplicador da lei 

interpretá-la, salvo se gramaticalmente. O magistrado não poderia substituir a vontade do 

legislador pela sua, através da interpretação, pois estaria, com isso, se intrometendo na esfera 

de competência de outro poder. Não se via, à época, a possibilidade de integração do 

ordenamento jurídico. Filiava-se a esse pensamento a Escola da Exegese. 

Sob a inspiração do Código Civil Napoleônico, a Escola da Exegese seguia o sistema 

dogmático e afirmava que o Código Civil, de 1804, encerrava todas as situações humanas 

possíveis, não necessitando de integração. Dizia ainda que, em sendo a interpretação da lei um 

ato de conhecimento, o magistrado deveria aplicá-la de acordo com a intenção do legislador. 

Por esse viés, a atividade interpretativa nada mais é senão a aclaração do texto da lei e não a 

interpretação do direito. 

Com o passar do tempo, as insuficiências da legislação iam se revelando. Ao fim do 

século XIX, a Revolução Industrial promoveu profundas mudanças na sociedade, 

evidenciando o anacronismo das primeiras codificações. 

Diante desse quadro de mudanças, surge, na Alemanha, a Escola Histórica, cujo maior 

expoente foi Savigny. Tal escola afirmava que para cada Nação deveria haver um Direito, que 

seria proveniente do espírito do povo. O “volksgeist”(espírito do povo) seria a fonte principal 
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do direito, cuja manifestação imediata era o costume. Para Savigny, a legislação só seria 

válida se estivesse de acordo com os costumes, cuja evolução é espontânea, identificando, 

assim, o povo como legítimo criador do direito, um direito vivo. Ou seja, o legislador estava 

adstrito ao costume no momento da criação da norma. O jurista, à luz dessa doutrina, era o 

representante do espírito do povo. Para essa corrente, era necessário verificar qual seria a 

intenção do legislador se, ao seu tempo, tivessem ocorridos os fatos a época da interpretação. 

Essa corrente pecou por não indicar regras de adaptação da lei velha à realidade dos fatos.  

 O método da Escola Histórica refletiu na França, onde Saleilleis criou a chamada 

Escola Histórico-Evolutiva, que preconizava que, depois de elaborada, a norma se desprendia 

da pessoa do legislador e passaria a trocar influências com o meio, o quê implicava na 

mudança do seu significado. Ou seja, a norma jurídica era um produto da formação social, 

não se identificando com o “espírito” da época. 

 A mudança de paradigmas marca ainda a criação da Escola da Livre Investigação 

Científica do Direito, cujo corifeu foi Geny, que afirmava que o intuito de interpretar a lei 

estava em descobrir o pensamento do legislador, remontando-se o momento histórico em que 

os textos legais foram formulados, em vez de considerar as circunstâncias momentâneas, 

subtraindo-se, contudo, da autoridade da lei que, segundo essa corrente, não é a única fonte de 

direito. 

 A Escola Teleológica, com Ihering, inaugura uma concepção antinormativista na 

medida em que coloca a finalidade da norma como elemento metodológico central. Para 

Ihering, é a avaliação do interesse, consistente no objeto a ser protegido pelo direito, que 

determina a atividade interpretativa, fornecendo a diretriz para a adaptação das normas aos 

fins a que elas se propõem. 

 Cabe, por fim, falar sobre a Escola de Direito Livre, que consistia em tendência 

manifestada por diversos autores com teorias diferentes, só havendo de comum entre elas o 

fato de não reconhecer ao legislador a exclusividade na criação do direito, haja vista não 

terem as leis capacidade de acompanhar as constantes transformações sociais. 
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4.3.3 – A criatividade judicial 

 

Diante da insuficiência da legislação, a atividade jurisdicional manifesta-se como 

determinante na criação do direito. Toda interpretação judiciária de norma evidencia o caráter 

criativo judicial, que é inegável. 

A criatividade judicial é imanente à norma jurídica, pois esta tem como característica a 

“textura aberta” de seu conteúdo. 

Textura aberta do direito significa que existem áreas da conduta descrita pela norma 

que devem permanecer indefinidas para serem desenvolvidas pelos tribunais ou juízes 

singulares à luz das circunstâncias concretas, que variam caso a caso. Desse modo, o 

magistrado é encarregado de dizer o direito a partir de um sistema aberto de normas, de que 

faz parte a sua apreciação. A criatividade judicial, assim, é um pressuposto do complexo 

normativo. 

Assim, sob o enfoque da dogmática, o magistrado era tido como parte externa ao 

sistema de normas. Na nova perspectiva, a vontade do juiz, traduzida na interpretação da 

norma, torna-se elemento intra-sistêmico. 

Nesse contexto, faz-se necessário mencionar a importância da motivação das decisões 

judiciais, que constitui garantia efetiva contra o subjetivismo na atividade judicante, isto é, 

contra o arbítrio do juiz, que deve exercer sua função dentro dos limites do sistema. 

 

4.3.4 – A Universalização do Critério de Decisão e a Uniformização da 

Jurisprudência 

 

Ao decidir no caso concreto, o juiz deve, além de individualizar a norma jurídica, 

universalizar o critério da decisão prolatada, ou seja, ao formular uma regra para o caso 

específico, o magistrado deve ter em mente a possibilidade de aplicar aquela decisão a outros 

casos semelhantes. Ou seja, o poder criativo do juiz reside não só em formular normas 
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jurídicas aplicáveis a uma situação de conflito, mas em estabelecê-las de tal modo que possam 

vir a servir para outros casos em que se trate da mesma matéria. 

Assim, todo precedente judiciário dota-se de força persuasiva, exercendo influência no 

julgamento de casos futuros que tenham a mesma substância. Os casos decididos pelo tribunal 

poderão servir de paradigma para outros no futuro, que se orientarão pela mesma linha 

interpretativa.  

Desse modo, ainda que não seja dotada de efeito vinculante, determinada decisão 

judicial pode ir além do caso concreto haja vista a sua força persuasiva, pois dificilmente um 

Tribunal se afastará de uma jurisprudência pacífica. 

De tal sorte que, após algum tempo, certas decisões tomadas em litígios específicos 

tornam-se direito vigente em virtude de sua reiteração no mundo jurídico, o que contribui para 

a uniformidade da jurisprudência.  

   

4.3.5 – A Jurisprudência e seus Corolários como Fonte de Direito 

 

 Segundo preleciona o douto civilista Caio Mário da Silva15: 

Quando se tem em vista um direito atual, a palavra fonte designa as diferentes 
maneiras de realização do direito objetivo (fonte criadora), através das quais se 
estabelecem e materializam as regras jurídicas, às quais os indivíduos se reportam 
para afirmar o seu direito, ou o juiz alude para fundamentar a decisão do litígio 
suscitado entre as partes, e tem o nome de fonte formal. 

Desse modo, é possível afirmar que fontes de direito são os meios através dos quais as 

regras jurídicas se expressam, adquirindo vigência e eficácia dentro de uma estrutura 

normativa. 

Nesse contexto, a Lei de Introdução ao Código Civil declara, em seu art. 4º, que as 

fontes de direito são a lei, a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. 

                                                           
15 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de direito civil: introdução ao direito civil, teoria geral de direito 
civil. 22ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. 
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Não havendo a mencionada lei elencado no rol das fontes de direito a jurisprudência, é 

cabível indagar se esta pode ou não ser vista como tal. 

Tomando-a em seu sentido técnico jurídico, a jurisprudência pode ser entendida como 

um conjunto de decisões consonantes quanto à substância das questões objeto de seu 

pronunciamento, que expressam o entendimento majoritário de determinada Corte a respeito 

de uma matéria. Ou seja, o Direito Jurisprudencial pressupõe a reiteração de um 

posicionamento, no sentido de uma determinada tese jurídica, em uma série de julgados, 

estabelecendo uma sucessão harmônica de decisões de um Tribunal.  

Ora, inerente à aplicação da norma jurídica, está o processo interpretativo 

desenvolvido pelo magistrado. Afastando-se da visão clássica de Montesquieu, o juiz não é 

mais concebido apenas como “a boca que pronuncia as palavras da lei”16. Chamado a aplicar 

o Direito aos casos concretos, no intuito de dirimir conflitos que surgem entre indivíduos e 

grupos, o magistrado realiza um trabalho prévio de interpretação das normas jurídicas. Ou 

seja, o juiz, ao tempo em que aplica, cria o direito, pois incorpora ao texto da lei o sentido 

necessário para o emprego dessa norma jurídica no âmbito das relações sociais.  

Logo, é possível dizer que o juiz formula regras jurídicas, haja vista que sua tarefa 

supera a aplicação contenciosa da lei. O magistrado confere à letra da lei um sentido, dentre 

os muitos que ela pode assumir, ajustando-a as circunstâncias, revelando, com isso, o direito 

no caso concreto. Deve-se ter em mente que, o que importa, de fato, é o conteúdo 

significativo da norma, que varia de acordo com alterações no plano dos fatos ou dos valores, 

e que é atingido com a atividade de interpretação. 

Essas regras formuladas a partir do labor judicante evidenciam-se através dos 

julgados, que tomados em conjunto, sobre determinada matéria e em certo sentido, são 

chamados de jurisprudência. 

Assim, é possível dizer que o direito jurisprudencial é fruto da atividade interpretativa 

do juiz. Nas palavras de Miguel Reale17: 

                                                           
16 MONTESQUIEU. O Espírito das Leis. Trad. Cristiana Murachco. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 175. 
17 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 169. 
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Se uma regra é, no fundo, a sua interpretação, isto é, aquilo que se diz ser o seu 
significado, não há como negar à jurisprudência a categoria de fonte de Direito, 
visto como ao juiz é dado armar de obrigatoriedade aquilo que declara ser de direito 
no caso concreto. O magistrado, em suma, interpreta a norma legal situado numa 
“estrutura de poder”, que lhe confere competência para converter em sentença, que é 
norma particular, o seu entendimento da lei.  

 A jurisprudência evidencia regras jurídicas, que podem ser tomadas como diretrizes 

na resolução de casos análogos, pois expressam um direito para além do texto legal, haja vista 

serem produtos da atividade interpretativa do juiz. Nesse contexto, assume a jurisprudência o 

inegável caráter de fonte de direito, por revelar a norma jurídica, podendo ser invocada por 

qualquer das partes em um processo para fundamentar uma posição. 

Existem dois postulados fundamentais no ordenamento jurídico pátrio com base em 

que é possível ratificar o papel da jurisprudência como fonte de direito. O primeiro afirma que 

a lei não pode excluir da apreciação do judiciário qualquer lesão ou ameaça de direito. O 

segundo aduz que o juiz não pode se imiscuir de sentenciar ou despachar alegando a 

existência de lacunas no ordenamento ou obscuridade na lei. 

A jurisprudência pode inovar em matéria jurídica, compondo uma norma através da 

fusão de dois dispositivos, antes vistos isoladamente, ou mesmo através da cisão de preceitos, 

até então analisados em conjunto. O juiz poderá, ainda, construir normas no caso concreto 

quando lhe for permitido o julgamento por equidade, além dos casos em que a lei se mostre 

lacunosa. É possível, igualmente, notar a expressão do poder criativo do magistrado quando 

da aplicação de normas que possuam modelos normativos abertos. 

No que tange à jurisprudência revestida do efeito vinculante expressa através de 

súmulas também é possível se falar em formação de normas jurídicas, na medida em que, 

estabelece preceitos jurídicos que devem ser seguidos pelos órgãos do Poder Judiciário e da 

Administração Pública direta e indireta, em todas as esferas. 

Conforme destaca Mônica Sifuentes18: 

As súmulas brasileiras, com o poder atual que se confere ao relator do processo, no 
tribunal, de negar provimento imediato ao recurso interposto da decisão que as 
contrariar, podem ser qualificadas como verdadeiras fontes de direito. A mesma 
atribuição tem sido dada pela doutrina e jurisprudência à sentença normativa na 
Justiça do Trabalho. 

                                                           
18 SIFUENTES, Mônica. Súmula vinculante: um estudo sobre o poder normativo dos tribunais. São Paulo: 
Saraiva, 2005. p. 272. 
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A doutrina, contudo, diverge a respeito do status de fonte de direito conferido ao 

direito jurisprudencial.  

 

4.4 – Súmula Vinculante enquanto Norma Jurídica 

 

A súmula vinculante, enquanto forma de manifestação do caráter uniforme da 

jurisprudência, foi introduzida no sistema de direito pátrio com o objetivo de garantir a 

segurança jurídica nos litígios análogos e o tratamento isonômico aos indivíduos envolvidos. 

O efeito vinculante inerente às súmulas aprovadas, após reiteradas decisões sobre o 

assunto, por dois terços dos membros do Supremo Tribunal Federal, conferem a elas um 

caráter de enunciado prescritivo, assemelhando-a a norma jurídica produzida pelo legislativo. 

O douto constitucionalista Jorge Miranda19 divide os atos jurisdicionais em duas 

categorias: a) ato de conteúdo normativo; e b) ato de conteúdo não normativo. 

O ato jurisdicional normativo é aquele emanado de um Tribunal, no exercício de sua 

função típica, que ultrapassa os limites do caso concreto, e assume a forma de norma jurídica 

de aplicação geral e futura. Ou seja, a Corte vai além de sua função jurisdicional, editando 

enunciado que passará a vincular para além das partes. 

É possível afirmar, assim, que a diferença básica entre as duas espécies de ato 

jurisdicional reside na normatividade, inerente à súmula vinculante, por exemplo. Isto porque 

o ato jurisdicional normativo tem a capacidade de ultrapassar os limites do caso julgado, 

passando a evidenciar a generalidade e a abstração comuns às leis. 

Importante se faz, outrossim, fundamentar a classificação da súmula como ato 

jurisdicional com conteúdo normativo. 

O ato normativo da jurisdição não consiste em decisão judicial em caso isolado, mas 

em súmula com efeito vinculativo, cuja elaboração, de ofício ou por provocação, é facultada 

                                                           
19

 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. 1ª ed. t. 5. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 25. 
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ao STF, após reiterados julgados a respeito da questão, quando a matéria debatida gera 

controvérsia entre os órgãos judiciários. A partir daí, o preceito jurídico elaborado passa a 

obrigar os demais órgãos do Poder Judiciário e a Administração Pública direta e indireta em 

todas as esferas. 

Inicialmente, cumpre salientar que, diferentemente do que ocorre nos países que fazem 

parte do sistema da common law, não são os casos precedentes que vinculam, mas sim o 

enunciado prescritivo extraído da questão controvertida. A obrigatoriedade de tal enunciado 

reflete sua semelhança com a norma jurídica emanada do Poder Legislativo. E, de acordo com 

José de Albuquerque Rocha20, “o conteúdo de sentido de um enunciado prescritivo é uma 

norma”.  

Sobre as diferenças entre os sistemas anglo-americano e romanístico, preleciona 

Marcos Antônio Barros21: 

Não estamos no Sistema da Common Law, onde há dois tipos ou efeitos das 
decisões judiciais sobre os casos futuros: o efeito meramente persuasivo, equivalente 
ao das atuais súmulas, entre nós, e o efeito vinculante  (binding precedents). Mesmo 
nesta última hipótese, o efeito obrigatório do precedente é sempre relativo, podendo 
o juíz ora desconsiderá-lo por se tratar de fatos diversos e, também, mesmo 
reconhecendo a identidade do fato, caso ele seja "desarrazoado e inconveniente"  
(unreasonable and inconvenient), desde que o juiz decline cumpridamente as razões 
para esse julgamento 

Além disso, como aduz o art. 103-A, a súmula vinculante se dirige aos demais órgãos 

do Poder Judiciário e à Administração Pública em geral, de onde se pode inferir que ela é 

dotada de generalidade, haja vista que são ditas gerais as normas jurídicas que têm como 

destinatárias todas as pessoas ou todos os componentes de uma classe.  

Ainda que o dispositivo tenha restringido os efeitos da súmula ao âmbito do Judiciário 

e da Administração Pública, é possível inferir que, mesmo não vinculando diretamente os 

particulares, seu teor repercute de maneira reflexa sobre os interesses dos indivíduos, que 

terão suas demandas circunscritas pelos enunciados com efeito vinculante, a partir dos quais 

balizarão suas condutas. Pode-se dizer, então que, em que pese à redação do art. 103-A, 

                                                           
20

 ROCHA, José de Albuquerque. Súmula Vinculante e Democracia na Constituição. Disponível em 
<http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/anais/salvador/jose_de_albuquerque_rocha.pdf>. p. 2647. 
21 BARROS, Marco Antonio. Anotações sobre o Efeito Vinculante. Revista dos Tribunais. Ano 86 /V. 735. jan. 
1997, p. 101. 
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inserido na Constituição Federal através da EC nº 45, a súmula vinculante tem oponibilidade 

erga omnes. 

É possível, outrossim, listar como atributo da súmula vinculante a abstração, posto que 

ela prevê hipóteses e não casos concretos. Ou seja, o enunciado com efeito vinculativo se 

aplica para o futuro, sempre que se verificar a ocorrência da situação hipoteticamente prevista. 

Cabível mencionar ainda a cominação da possibilidade de reclamação, quando for 

proferida decisão judicial ou na ocorrência de ato administrativo contrário ao enunciado da 

súmula. Ou seja, a reclamação é imputada como espécie de sanção ao descumprimento de 

ordem prevista em súmula vinculante. 

Por fim, a súmula vinculante, tal qual norma emanada do legislador, é ditada por órgão 

competente do sistema jurídico, qual seja o Supremo Tribunal Federal, cuja legitimidade foi 

conferida pela norma máxima do sistema, a Carta Cidadã. 

 

4.4.1 – Críticas ao Poder Normativo Judicial  

 

Restando-se patente o caráter normativo de que a súmula vinculante está imbuída, 

impende tecer algumas críticas à inconveniência desse tipo de ato por parte do Poder 

Judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal. 

Não há dúvidas a respeito da importância do movimento de uniformização da 

jurisprudência, cujo ideal se consubstancia nos princípios da segurança jurídica e da isonomia, 

bem como na constante busca pela celeridade. Entretanto, o enunciado com efeito vinculativo 

acarreta graves conseqüências à ordem jurídica. 

É incontestável o caráter construtivo da jurisprudência. A lei, muitas vezes, não 

acompanha as constantes mudanças inerentes a uma sociedade globalizada como a de hoje. É 

nesse contexto que as normas construídas no caso concreto, através da sentença, atuam, dando 

uma melhor interpretação às leis, aplicando-as sob um novo enfoque, o que viabiliza a 

concretização da justiça nas situações em exame. É expressiva a quantidade de normas 
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vetustas que povoam o ordenamento jurídico brasileiro, ensejando um enorme trabalho por 

parte dos juristas, que desempenham um trabalho de renovação do direito posto. 

Ínsita ao pronunciamento da sentença está a noção de que os aplicadores do direito 

atuam de acordo com suas convicções pessoais, ainda que dentro dos limites da lei, 

direcionando a criação da norma no sentido que entender mais correto, o que pode gerar 

interpretações diversas acerca dos mesmos institutos, abrindo espaço para insegurança no 

meio jurídico. Porém, a vinculação das decisões dos magistrados às súmulas do Supremo 

pode causar um prejuízo ao desenvolvimento do direito. 

Em que pese o fato de o distanciamento existente entre operadores do direito e a 

sociedade ser um problema de ordem geral, os magistrados dos Tribunais superiores estão 

bem mais alheios aos clamores sociais que os juízes de primeiro grau, que tem um contato 

mais direto com as partes durante o processo, estando mais sensíveis às demandas recorrentes, 

que geram uma necessidade mudança de perspectiva no tocante às leis. 

Ainda que se tenha previsto a possibilidade de revisão e cancelamento das súmulas 

vinculantes, diante do rol taxativo de legitimados a essa proposição, a demora dessas 

alterações pode prejudicar os indivíduos que detém certo direito incompatível com o 

enunciado sumular. 

Além disso, cumpre ressaltar os abusos cometidos pelo Supremo Tribunal Federal na 

edição de tais súmulas. Tome-se como exemplo o caso da súmula vinculante nº 11, que trata 

do uso de algemas. Aduz a referido enunciado: 

Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou 
de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, 
justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, 
civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual 
a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.22 

 Em que pese a importância da ponderação no uso das algemas, é importante remontar 

em que contexto surgiu a referida súmula. Em 2008, a Polícia Federal, no curso da Operação 

Satiagraha, efetuou a prisão do banqueiro Daniel Dantas por corrupção e lavagem de dinheiro. 

Na ocasião, o banqueiro foi algemado pelos policiais, ensejando a edição da súmula 

vinculante nº 11. 

                                                           
22 Disponível em: <http://www.stf.jus.br>. 



67 

 

 

 

 Diante de tais fatos, é importante ponderar: em benefício de quem trabalha o 

Supremo? 

A prisão de pessoas de classes mais abastadas gerou essa indignação, como se o uso de 

algemas tivesse vilipendiado a dignidade de Daniel Dantas, enquanto ser humano, mais do 

que a qualquer outra pessoa. O debate até então travado no Pretório Excelso a respeito dessa 

matéria era raso. Para se ter noção disso, importante se faz notar que apenas quatro acórdãos 

são referenciados, como precedentes, por tal súmula, não perfazendo o requisito para edição 

de enunciado, qual seja a necessidade de reiterados julgados. 

 Em exemplo brilhante Gilka Sabino23, evidencia a diferenciação latente feita entre 

ricos e pobres que é refletida na edição da súmula vinculante nº 11: 

(...) Por que rico não pode ser algemado quando é preso? Por que é “chocante” para 
o STF o Dantas preso e os jovens com corda no pescoço não, ou mesmo exibidos 
para os telejornais? 
Um exemplo dessa disparidade pode ser comprovada com a catarse para a classe 
média a prisão dos supostos assassinos do garoto João Hélio registrada pelo 
fotógrafo Guilherme Pinto. Os “facínoras” estavam agarrados pelo pescoço, os 
policiais babavam furiosamente após salvarem a sociedade de tais monstros. 
Somente mais tarde se descobriu que um dos jovens facínoras nada tinha a ver com 
o cruel homicídio de João Hélio. Sem algemas, mas com garrote e estrangulamento. 

  

Casos como esse precisam ser considerados: é possível que a sociedade brasileira 

permanecer à mercê do alvedrio do Supremo Tribunal Federal, na figura de seus Ministros, na 

criação de súmulas vinculantes? Com certeza, a resposta é negativa. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 SABINO, Gilka. Porque eles não podem usar algemas? Disponível em: <http://inverta.org/jornal/edicao-
impressa/427/social/algemas/>. Acesso em 10 de outubro de 2009. 
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Capítulo 5 – O Ato Normativo Judicial e o Prejuízo no Acesso à Justiça 

 

5.1 - Introdução 

 

Após esclarecer alguns aspectos relevantes a respeito da súmula vinculante, é 

importante analisar quais são as implicações práticas de sua utilização. 

Para além das já mencionadas vantagens, alegadas por aqueles que defendem o 

instituto, existem prejuízos inerentes à súmula de jurisprudência com efeito vinculante. Ao 

tomar a forma de enunciado prescritivo, passando a obrigar os juízes a decidirem conforme 

seu conteúdo e cominando a possibilidade de reclamação ao Supremo Tribunal Federal contra 

decisão judicial ou ato administrativo que contrarie o entendimento fixado pela súmula, o 

instituto malfere um dos postulados basilares do Estado Democrático de Direito, qual seja a 

garantia de acesso à justiça, assegurada a todos os cidadãos brasileiros. 

Cabe uma análise a fundo dessa garantia fundamental, constitucionalmente prevista, 

com o fito de confirmar o dano causado, pela introdução da súmula vinculante, no âmbito do 

acesso a uma ordem jurídica justa. 

 

5.2 - Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição 

 

O processo, enquanto instrumento de pacificação social, decorre da existência de 

conflitos a dirimir, as chamadas crises jurídicas. 

Nesse contexto, o inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal, afirma que a lei 

não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Esse dispositivo 

garante que as crises jurídicas, surgidas no seio da sociedade e capazes de gerar a insatisfação 

dos indivíduos, serão adequadamente apreciadas pelos órgãos judicantes. É o chamado 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, que surgiu a partir do momento em que a 

autotutela privada de interesses restou proibida, passando o Estado a assumir o monopólio da 
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função jurisdicional. Violado um direito, estabelece-se o dever do Estado de prestar 

jurisdição, que no nosso sistema é una, ou seja, qualquer espécie de lide deverá ser examinada 

pelo Poder Judiciário, entendendo-se lide como um “conflito de interesses qualificado por 

uma pretensão resistida”.24 

 Inicialmente, esse postulado era compreendido apenas como o direito de ação e do juiz 

natural. Porém, com o passar do tempo, chegou-se à conclusão que não é suficiente que o 

autor tenha direito de ação, pois este apenas assegura a obtenção da sentença, que não precisa 

ser necessariamente favorável, ou seja, ter ação garante o provimento jurisdicional, que pode 

ser favorável ou não. A mera afirmação desses direitos em nada garante a sua efetiva 

concretização. 

Nesse contexto, surge a noção de tutela jurisdicional, que consiste no encargo jurídico 

do Estado de, através dos juízes, velar pela pretensão do detentor do direito em litígio 

deduzido no processo. Assim, ela representa a melhoria da situação de uma ou mais pessoas 

em relação ao bem pretendido ou à situação material pleiteada, não se traduzindo 

necessariamente em tutela de direitos, mas de indivíduos (DINAMARCO) A tutela deve ser 

oferecida pelo juiz, através de sentença, àquele que tiver direito a ela, precisando, ainda, ser 

efetiva, enquanto resultado do processo, e adequada. 

O princípio em questão assegura, assim, uma tutela jurisdicional, adequada à realidade 

jurídico-substancial que é levada aos órgãos judicantes para a solução, e caracterizada pela 

integridade do procedimento, da cognição, da natureza do provimento e dos meios 

executórios necessários. Junto a ele, atuam uma série de garantias constitucionais tendentes ao 

cumprimento satisfatório da inafastabilidade da jurisdição. 

Deve-se salientar, por fim, que esse postulado traduz a possibilidade ampla e irrestrita 

de acesso à justiça por todo aquele que se sentir-se lesado ou ameaçado em seu direito.  

 

 

 

                                                           
24 CARNELLUTI apud DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. 1. 5ª. ed. 
rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 116. 
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5.3 - O Acesso à Justiça 

 

5.3.1 – Conceito e novas tendências 

 

Importante deixar registradas as ponderações de Mauro Cappelletti25, que afirma: 

A expressão acesso à justiça é reconhecidamente de difícil definição, mas serve para 
determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico – o sistema pelo qual as 
pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver seus litígios sob os auspícios 
do Estado. Primeiro o sistema deve ser igualmente acessível a todos; segundo, ele 
deve produzir resultados que sejam individual e socialmente justos.  

Inerente ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, o acesso à justiça consiste na 

garantia de que todos os titulares de posições jurídicas de vantagem terão prestadas suas 

respectivas tutelas jurisdicionais de maneira eficaz, de modo a efetivamente proteger os 

direitos em discussão. Tal garantia é reconhecida, não só pelo direito interno como também 

pela legislação internacional, como direito fundamental que merece a mais sólida proteção. 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, firmada pela ONU, em 1948, 

aduz, em seu art. 10, o seguinte: 

Art. 10: Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública 
audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir sobre seus 
direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. 

É possível a partir daí constatar a importância que possui o preceito em questão no 

âmbito mundial.  

Nas palavras de Kazuo Watanabe26, o acesso à justiça é acesso à ordem jurídica justa, 

ou seja, implica na obtenção da justiça substancial através do processo. 

O processo justo, celebrado com meios adequados e produtor de resultados justos, é 

produtor de tutela jurisdicional a quem tem razão. 

                                                           
25 CAPPELLETTI, Mauro. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1988. p. 
8. 
26

 Apud CAMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. Vol.1. 16ª ed. rev. e atual. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 36. 
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Acesso à justiça não equivale a mero ingresso em juízo. O próprio princípio 

constitucional da inafastabilidade da jurisdição seria inoperante se ficasse restrito a assegurar 

que as pretensões das pessoas cheguem ao processo, sem garantir-lhes também um tratamento 

adequado e uma tutela efetiva. Faz necessário que as pretensões apresentadas aos magistrados 

sejam julgadas a fundo. 

Só tem acesso à ordem jurídica justa quem recebe justiça. E receber justiça significa 

ser admitido em juízo, poder participar, contar com a adequada participação do juiz e, ao fim 

receber provimento jurisdicional compatível com os valores da sociedade. 

Sábias palavras profere Pastora Do Socorro Teixeira Leal ao afirmar que “a cidadania 

é diretamente proporcional extensão dos direitos fundamentais e do acesso à justiça”.27 

 

5.3.2 – O prejuízo do acesso à justiça em função da súmula vinculante 

 

A súmula vinculante consiste em resumo da jurisprudência majoritária de um tribunal, 

que expressa a interpretação autêntica da Corte com respeito à determinada norma. O 

enunciado obriga as decisões judiciais, que deverão acompanhar o posicionamento dominante 

esposado na súmula, caso contrário, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal. Diante 

disso, pode-se afirmar que o efeito vinculante imposto obstaculiza o acesso a uma ordem 

jurídica justa. 

Ora, os litígios devem ser apreciados de maneira adequada pelo Poder Judiciário, não 

sendo plausível afirmar que a mera repetição do enunciado da súmula assegura esse direito 

aos indivíduos. Ao reproduzir o posicionamento sumulado, o juiz não examina o 

posicionamento da parte, que pode ter argüido algum ponto relevante que suscite mudança no 

entendimento da Corte. Nesses casos a motivação, elemento essencial da decisão judicial, 

esvazia-se de sentido, tendo em vista que o magistrado não julgou com base em suas 

convicções e impressões a respeito do caso, tendo permanecido atado as amarras das súmulas. 

                                                           
27 LEAL, Pastora do Socorro Teixeira . A vinculação da interpretação judicial:aspectos constitucionais. Revista 
de Direito Constitucional e Internacional, São Paulo, v. 43, p. 209-277, 2003. p. 256. 
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Impende destacar, ainda, que, embora o julgador acredite que uma das partes tenha o 

direito alegado, em que pese ser contrário a enunciado de súmula vinculante, ou que foi 

destacado ponto inédito na análise daquela situação, que modifica a compreensão sobre o 

tema, não pode ele se evadir de aplicar sentença conforme o enunciado sumular, não 

possuindo nem mesmo a faculdade de peticionar ao STF pela revisão do posicionamento, 

acabando, assim, por perpetrar uma injustiça. 

É possível dizer, ainda, à luz desse princípio basilar do Estado Democrático de Direito, 

que as súmulas vinculantes são inconstitucionais. O art. 60, da Carta Política de 1988, que 

trata das limitações expressas que condicionam o poder constituinte derivado reformador, 

estipula, em seu § 4º, os limites materiais, conhecidos por cláusulas pétreas, que podem ser 

definidas como sendo um núcleo intangível28 da Constituição, determinada pelo constituinte 

originário, que não pode ser objeto de emenda à constituição que preveja a sua supressão. 

Desse modo, aduz o art. 60, § 4º: 

Art. 60. 
§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 
I - a forma federativa de Estado; 
II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 
III - a separação dos Poderes; 
IV - os direitos e garantias individuais. 

A grande maioria dos direitos e garantias individuais está elencada, em rol 

exemplificativo, no art. 5º da Constituição Federal, no qual se situa o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição (inciso XXXV), de onde se deduz a garantia do acesso à justiça. 

No momento em que a súmula vinculante inviabiliza a apreciação justa da demanda 

proposta, ela suprime a garantia fundamental de acesso a uma ordem jurídica justa, pode-se 

dizer que ela viola cláusula pétrea, estando, pois inquinada de vício. 

Acerca do tema, convém destacar célebre frase de Sérgio Sérvulo da Cunha, na qual 

ele afirma “não tem Constituição o País em que qualquer pessoa, natural ou jurídica, ferida 

(ou acreditando-se ferida) em seus direitos constitucionais, não pode ser ouvida pelo juiz do 

lugar.” 29 

                                                           
28 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 13ª ed. rev. atual. e amp. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 
413. 
29 CUNHA, Sérgio Sérvulo da apud SANTOS, Manuela. Súmulas Vinculantes: implicações de sua adoção. 
Revista de Direito Constitucional e Internacional, São Paulo, v. 61, p. 196-217. 2007. p.212.  
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Capítulo 6 – Estudo de caso: Súmula Vinculante nº 19 

 

6.1 - Introdução 

 

O Supremo Tribunal Federal, no uso de sua competência constitucionalmente aferida 

pelo art. 103-A, editou, até o presente momento, vinte e uma súmulas vinculantes. 

Os três últimos enunciados criados pelo Pretório Excelso foram publicados no Diário 

Oficial em 10 de novembro de 2009. Dentre elas, merece destaque a súmula vinculante nº19, 

que trata da constitucionalidade da taxa de coleta de lixo. 

O enunciado da súmula nº 19 preleciona que “a taxa cobrada exclusivamente em razão 

dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos 

provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.” 

Impende, diante do imperativo constitucional acima expresso, tecer alguns 

comentários a respeito da inviabilidade da cobrança, pelo Poder Público Municipal, da taxa de 

coleta de lixo. 

 

6.2 – Taxas 

 

De acordo com o art. 145 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios poderão instituir taxas em função do exercício regular do poder de 

polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, 

prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição. 

O ente a quem compete à cobrança da taxa é aquele que presta o respectivo serviço ou 

que exerce o respectivo poder de polícia. A Carta Cidadã dispõe, em seu art. 25, §1º, que aos 

Estados é atribuída a competência material residual, podendo desempenhar os serviços não 

prescritos expressamente à União e aos Municípios. Nessa linha, portanto, os Estados 

possuem competência residual em matéria de instituição de taxas. 
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A respeito da taxa, preleciona ainda o art. 77 do Código Tributário Nacional (CTN): 

Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 
Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o 
exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço 
público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. 
Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos 
que correspondam a imposto nem ser calculada em função do capital das empresas. 

 

O fato gerador da taxa é, assim, a atividade estatal específica e referível ao 

contribuinte, consistente ou no exercício regular do poder de polícia ou na prestação de 

serviço público específico e divisível. Ou seja, não é um fato do contribuinte que enseja a 

cobrança da exação, mas um fato estatal, que a partir do exercício de determinada atividade, 

enseja a cobrança da taxa àquele que dela se beneficia. 

 

6.2.1 – Taxa referente ao exercício do Poder de Polícia 

 

 De acordo com o art. 78 do CTN, o poder de polícia é a atividade da administração 

pública que regula a prática de ato ou abstenção de fato, limitando ou disciplinando direito 

interesse ou liberdade para tanto, em função do interesse público relacionado à segurança, à 

higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de 

atividade econômica da qual dependa concessão ou autorização do Poder Público, à 

tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais. 

Assim, é o princípio da supremacia do interesse público que serve de diretriz no 

exercício do poder de polícia, que, para possibilitar a cobrança de taxa, precisa ser 

desempenhado de acordo, com a lei com a observância do princípio do devido processo legal, 

sem desvio ou abuso de poder, e ter sido efetivo o exercício da atividade. Apenas no âmbito 

dos serviços públicos é que a possibilidade de cobrança potencial gera a obrigação de pagar. 
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6.2.2 – Taxas cobradas pelos Serviços Públicos 

  

Nas palavras de Hugo de Brito Machado30, “podemos entender por serviço público 

toda e qualquer atividade prestacional realizada pelo Estado, ou por quem fizer suas vezes, 

para satisfazer, de modo concreto e de forma direta, necessidades coletivas.” 

Os serviços públicos podem ser utilizados pelo contribuinte de maneira efetiva, 

quando de fato dele usufruir, à qualquer título, ou de potencial, quando, sendo de utilização 

compulsória, são disponibilizados mediante atividade administrativa que esteja em 

funcionamento. 

O serviço público, entretanto, deve se caracterizar pela divisibilidade e pela 

especificidade. Diz-se divisível, aquele serviço que é passível de utilização em separado por 

cada um de seus usuários. Entende-se por específica a atividade estatal que puder ser 

destacada em unidades autônomas de intervenção de utilidade ou de necessidade públicas. 

 

6.3 - Conclusão 

 

 Ante o que foi exposto, pode-se dizer que a atividade de coleta, remoção tratamento ou 

destinação do lixo, tratada pela súmula vinculante nº 19, enquadra-se na categoria dos 

serviços públicos prestados pelo Município. 

Ora, para que seja constitucional, o serviço precisa ser específico e divisível. Em se 

tratando de coleta de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, que é a hipótese aventada pelo 

enunciado vinculante, verifica-se a divisibilidade, visto que a atividade aproveita a um 

indivíduo ou a um grupo determinado, ou seja, a utilização se dá em separado por parte de 

cada contribuinte e de seu núcleo familiar. Com relação à especificidade, ela é possível, tendo 

em vista a possibilidade de identificação dos usuários. 

                                                           
30 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 29ª ed. Malheiros. São Paulo. 2008. p. 426. 
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Entretanto, para que seja específica, uma atividade precisa ser de utilização individual, 

de modo que se identifique o usuário, e mensurável. O problema da taxa de coleta de lixo 

recai sobre a possibilidade e os critérios de mensuração do serviço. O ideal seria que o lixo 

proveniente de cada imóvel fosse devidamente pesado, e, diante disso, aferido um valor a ser 

cobrado a título de taxa. Porém, diante da inviabilidade da pesagem dos resíduos, os 

legisladores buscam outras soluções para a aferição de valores. 

Ocorre que, diante de vedação constitucional expressa, a taxa não pode possuir a 

mesma base de cálculo que os impostos (art. 145, § 2º, CF). Assim, a cobrança da exação será 

inconstitucional se violar o disposto na Carta Política. Não é possível, por exemplo, que a 

base de cálculo da taxa seja o valor venal do imóvel, haja vista ser essa a base de cálculo do 

Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU). 

Portanto, a questão da especificidade da taxa de coleta de lixo vai depender do modo 

de mensuração da exação. 

Diante de tudo o que foi dito, se, eventualmente, criando norma arbitrária e 

flagrantemente inconstitucional, o Poder Legislativo de uma cidade estabelecer taxa de coleta 

de lixo com base de calculo idêntica a de um determinado imposto, nada poderá ser feito a 

não ser aguardar que um dos legitimados proponha a revisão do enunciado vinculativo. Até lá, 

a administração pública cobrará a exação com respaldo na súmula vinculante nº 19, 

infringindo o direito de inúmeros indivíduos, visto que qualquer decisão judicial deverá 

permanecer adstrita ao comando sumular. É aí que reside o inconveniente da súmula 

vinculante: direitos poderão ser violados sem que, em razão disso, seja possível recorrer ao 

Judiciário, no intuito de ver satisfeita a tutela jurisdicional pretendida.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Emenda Constitucional nº 45 trouxe a tona a Reforma do Poder Judiciário, que pode 

ser considerada um marco no panorama institucional brasileiro. Longe de se considerar 

acabada, as inovações implementadas são, na verdade, os primeiros passos na busca por um 

novo direito, com estruturas compatíveis com os anseios da sociedade, que clama por uma 

justiça célere, mas acima de tudo efetiva, que garanta o provimento da tutela jurisdicional da 

parte em cuja pretensão repousa a verdadeira razão. 

Dentre as novidades inauguradas no ordenamento jurídico pátrio está a súmula 

vinculante, que é a expressão da jurisprudência pacífica dos Tribunais, haja vista consistir em 

síntese de reiteradas decisões de uma Corte acerca de uma mesma matéria, à qual se atribui 

efeito vinculativo. 

Como se pôde observar, a jurisprudência, desde a Antiguidade, possui extrema 

importância, no sentido de servir ao atendimento das demandas sociais. As decisões de 

determinados litígios, na medida em que se repetiam, passavam a orientar o deslinde de outros 

casos análogos, criando uma corrente jurisprudencial. 

Partindo dessa premissa, é possível dizer que o enunciado sumular dotado de caráter 

persuasivo, que também exprime o resumo da jurisprudência dominante, contribui para o 

atendimento isonômico das pretensões levadas a juízo, sendo salutar na medida em que serve 

de diretriz na aplicação das normas às situações sub judice, diminuindo os impactos da 

divergência jurisprudencial no sistema jurídico vigente sem, no entanto, petrificar o direito. 

O trabalho dos juízes de aplicação, flexibilização e renovação do direito, criando 

normas no caso concreto, no momento da aplicação da sentença, deve ser preservado, pois as 

decisões judiciais estão sempre à frente das leis, em que pese o abismo ainda existente entre 

as Cortes e os clamores da população. Não é difícil imaginar o mar de estagnação no qual 

viveria submersa uma sociedade que não se beneficiasse do poder criativo da jurisprudência, 

guiando-se cegamente pelo rigor das leis.  

As súmulas vinculantes refletem o poder normativo judicial emanado do STF, sendo 

improvável que o processo de revisão ou cancelamento de enunciado se dê a tempo de 

impedir a violação de um direito. 
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Além disso, é cediço que o Poder Público, com os recursos repetitivos, é o grande 

responsável pelo acúmulo de processos, prejudicando a celeridade que deveria ser inerente a 

prestação jurisdicional. Ora, se é a própria Administração Pública que obstaculiza o trabalho 

dos juízes, provocando um congestionamento nas vias judiciárias, porque os cidadãos devem 

arcar com o ônus da irresponsabilidade arraigada a gestão da máquina pública?   

Ante o exposto, é possível afirmar que as conseqüências da implementação da súmula 

vinculante não se coadunam com os ideais de celeridade, efetividade e justiça, haja vista a 

clara violação à garantia do acesso a uma ordem jurídica justa, sem falar na imposição, 

imanente à elaboração dos enunciados, do arbítrio dos juízes, que claramente atuam na defesa 

dos interesses das classes altas. 
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