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1. Introdução    

 

 

1.1    A locução efeito vinculante aparece pela primeira vez, no 

ordenamento jurídico brasileiro, com a EC n° 3/1993, que deu ao art. 102 da lei magna, em 

seu § 2°, a seguinte redação: “As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo 

Tribunal Federal, nas ações declaratórias de constitucionalidade de lei ou ato normativo 

federal, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais 

órgãos do Poder Judiciário e ao Poder Executivo.” 
1
 

 

    Quando se buscam figuras semelhantes no Direito de outros países, 

encontramos expressões como: “As decisões do Tribunal Constitucional são obrigatórias 

para todas as entidades públicas e privadas e prevalecem sobre as dos restantes tribunais 

e de quaisquer outras autoridades” (lei portuguesa de organização, funcionamento e 

processo do Tribunal Constitucional, art. 2°). 
2
 A locução contida na EC n° 3/1993 (eficácia 

com relação a todos e efeito vinculante) corresponde a expressões encontradas no Direito 

alemão, como Gesetzeskraft (força de lei) e Bindungswirkung (efeito vinculante).   

 

  Podemos reconhecer vários tipos de “efeito vinculante”: a) como 

fator ativo da eficácia – vínculo correspondente ao nascimento, à modificação, à extinção, à 

exigibilidade ou à efetividade de direitos – todo efeito é vinculante; b) decisão proferida 

pela instância superior, no julgamento de recurso, vincula a instância inferior; esse “efeito 

vinculante”, porém, é efeito intraprocessual, não se confundindo com a eficácia sentencial; 

c) já quando se fala da sentença, o que vincula, nela, são seus efeitos condenatório, 

                                                 
1
 Em seguida à EC n° 3/1993, outras disposições legais trataram do efeito vinculante; vejam-se as leis 9.868, 

de 10 de novembro de 1999 (dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e 

da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal), em seu art. 28, parágrafo 

único, 9.882, de 3 de dezembro de 1999 (dispõe sobre o processo e julgamento da argüição de 

descumprimento de preceito fundamental), em seu art. 10, § 3°, e o art. 557 do Código de Processo Civil, com 

a redação que lhe foi dada pela lei n° 9.756, de 17.12.1998. 

 
2
 Note-se que a Constituição portuguesa fala em “força obrigatória geral” da declaração de 

inconstitucionalidade ou de ilegalidade (art. 281). 
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constitutivo, executivo e mandamental;  d) no contexto dos arts. 102-§2° e 103-A da 

Constituição brasileira – que aqui nos interessa – o efeito vinculante é efeito 

extraprocessual mandamental, dirigido à totalidade dos órgãos judiciais. 

 

 

1.2    A emenda constitucional n° 45, de dezembro de 2004, modificando o 

art. 102 da Constituição brasileira, deu ao seu § 2° a seguinte redação: “As decisões 

definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de 

inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia 

contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 

administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.”  

 

    Há nesse texto, como se vê, uma distinção implícita entre “eficácia 

contra todos” (na verdade, eficácia com relação a todos, e não “contra” todos) e “efeito 

vinculante”. Daí se tiram duas conclusões: a) o entendimento do Supremo Tribunal Federal, 

concernente à constitucionalidade em tese de uma disposição legal, tem a eficácia geral 

própria da lei; b) idêntico entendimento deve ser adotado obrigatoriamente por todos os 

órgãos do judiciário e da administração pública, nos atos de sua competência. 

 

    Esse é caso único de decisão com duas cargas de eficácia máxima: a 

constitutiva, produtiva de efeito material que alcança a todos, e a mandamental, produtiva 

de efeito extraprocessual difuso, que é dirigida aos órgãos do poder jurisdicional e da 

administração pública. Ambas dizem respeito àquilo que os alemães chamam de 

“Leitsatzbindung”, e que podemos designar como “núcleo vinculante” da decisão.  

 

 

1.3    A mesma emenda constitucional instituiu a “súmula vinculante” ao 

mandar inscrever na Constituição brasileira o art. 103-A, com a seguinte redação: 

 

“O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,  

mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre 

matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na 

imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder 

Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual 

e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma 

estabelecida em lei. 

 

§ 1° 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. 

 

§ 2° 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. 
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§ 3° 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.” 

 

 

    Com a “súmula vinculante” busca-se conferir, a decisões adotadas 

em processos de controle concreto de constitucionalidade, o mesmo efeito que, mediante o 

§ 2° do art. 102, se obtém em processos de controle “in abstracto”. O art. 103-A não fala 

em eficácia com relação a todos, mas essa eficácia se produz na medida em que os órgãos 

do judiciário e da administração pública se vêm obrigados a adotar o entendimento 

sumulado, nos atos da sua competência. Nesse efeito vinculante está implícita, portanto, a 

eficácia com relação a todos. 

 

    A súmula vinculante é uma súmula de jurisprudência à qual se 

conferiu efeito vinculante. Quanto a ambos tenho dedicado alguns textos. 
3
 O art. 103-A 

não cria “a súmula vinculante”, mas um determinado tipo de súmula vinculante, cujos 

requisitos são aí mencionados. 

 

    Promulgada a EC n° 45/2004, não se trata mais de examinar a súmula 

vinculante “de lege ferenda” como vinha fazendo, mas de refletir sobre sua aplicação, que é 

o que pretendo aqui fazer. Boa parte das linhas que seguem, entretanto, colhidas naqueles 

textos, são  reproduzidas sem aspas e sem referência à respectiva fonte.  

 

 

 

1.4    No ordenamento brasileiro é equívoco o termo “súmula de 

jurisprudência”, que se costuma dizer abreviadamente apenas súmula. A fonte dessa figura 

encontra-se em ato normativo do Supremo Tribunal Federal posteriormente incorporado 

aos arts. 102 e 103 de seu regimento interno. Lê-se na primeira dessas disposições: “A 

jurisprudência assentada pelo Tribunal será compendiada na “Súmula do Supremo 

Tribunal Federal‟. § 1° A inclusão de enunciados na „Súmula‟, bem como a sua alteração 

ou cancelamento, serão deliberados em Plenário, por maioria absoluta. § 2° Os verbetes 

cancelados ou alterados guardarão a respectiva remuneração com a nota correspondente, 

tomando novos números os que forem modificados........”.  

 

    De acordo com esse texto, a Súmula do Supremo Tribunal Federal 

não é uma coleção de todas as suas decisões, mas da sua “jurisprudência assentada”, 

distribuída por verbetes. Na forma como tem sido editada, a Súmula do Supremo Tribunal 

Federal mostra-nos cada um desses verbetes como um enunciado que sumaria a 

                                                 
3
 V. Sérgio Sérvulo da Cunha: Nota breve sobre o efeito vinculante (Revista de Informação Legislativa do 

Senado, n° 129/5, Revista Trimestral de Direito Público 12/143); Ainda o efeito vinculante (RTDP 18/124); O 

efeito vinculante e os poderes do juiz (São Paulo, Saraiva, 1999); e por último, já depois da promulgação da 

EC n° 45, A arcaica súmula vinculante (in Sérgio Rabello Tamm Renault e Pierpaolo Bottini, Reforma do 

judiciário, São Paulo, Saraiva, 2005, pp. 29-52).  
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“jurisprudência assentada” sobre determinado tema; mostra-nos também que a 

jurisprudência assentada corresponde a decisões reiteradas, que fixam o entendimento da 

Suprema Corte quanto a esse tema.  

 

     Entretanto, em nota ao art. 102 do RISTF, informa o consagrado 

“Código de Processo Civil” anotado por Theotonio Negrão e José Roberto Ferreira Gouvêa, 

que “foram canceladas ou revogadas expressamente as seguintes Súmulas: Súmula 4 

(cancelada)....” e assim por diante. Já aí tomou-se por “súmula” o que, segundo o RISTF, 

não passaria de um simples verbete da Súmula. Esta a acepção prevalecente, e que também 

se mostra seja no art. 479 do CPC, seja no art. 103-A da Constituição da República. 
4
 

  

    Podemos dizer portanto, em conclusão: a súmula de jurisprudência é 

um enunciado, estabelecido após decisões reiteradas, que sumaria o entendimento de um 

tribunal sobre determinado tema; esse enunciado, identificado por um número, pode figurar 

como verbete no repertório da jurisprudência assentada desse tribunal.  

 

    A súmula vinculante referida no art. 103-A da Constituição é o 

enunciado, aprovado por no mínimo dois terços dos membros do Supremo Tribunal 

Federal, que sumaria reiteradas decisões dessa corte sobre o mesmo tema constitucional, e 

que tem efeito vinculante em relação aos demais órgãos do poder judiciário e à 

administração pública. Isto é: esses enunciados têm a força de lei, devendo portanto ser 

geralmente observados, o que está implícito na afirmação de que vinculam todos os órgãos 

do poder judiciário. 

 

  

1.5    Cabem agora algumas considerações quanto à inconstitucionalidade  

da EC n° 45, na parte em que instituiu a súmula vinculante. 
5
 

 

   De Direito, decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal – 

como, aliás, as de qualquer corte ou juízo – têm efeito apenas com relação às pessoas que 

tenham participado do respectivo processo, por si mesmas ou mediante substituto 

processual.     

 

    Essa característica – considerada uniformemente como traço 

distintivo da jurisdição – é indissociável de três garantias fundamentais, a saber:  

 

    “Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senão em virtude de lei” (Constituição brasileira, art. 5°-II); 

 

    “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito” (Constituição brasileira, art. 5°-XXXV); 

                                                 
4
 Diz o art. 479 do CPC, pertencente ao capítulo sobre uniformização da jurisprudência: “O julgamento, 

tomado pelo voto da maioria absoluta dos membros que integram o tribunal, será objeto de súmula e 

constituirá precedente na uniformização de jurisprudência.” 
5
 Como tenho sustentado em outros escritos, também me parece inconstitucional o efeito vinculante conferido 

a decisões proferidas em processos de controle “in abstracto” de constitucionalidade despidos da necessária 

“objetividade”. 
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    “Aos litigantes em processo judicial ou administrativo.....são 

assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” 

(Constituição brasileira, art. 5°-LV). 

 

    Não é demais assinalar que o termo “lei”, aí, abrange emendas à 

Constituição. Direitos e garantias fundamentais incluem-se no cerne da lei magna, 

inadmitindo contrariedade mesmo em decorrência de emenda, donde o consenso de que 

pode haver emenda inconstitucional. Reza o art. 60 da Constituição brasileira, em seu § 4°, 

que “Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: ....... IV – os 

direitos e garantias individuais.” 

 

    Aplicada a súmula vinculante, pessoas que não defenderam seu 

direito em juízo serão atingidas pelas respectivas decisões, e, embora não as tenham 

discutido antes, ficarão impedidas de, em seguida, submeter suas razões ao judiciário. Se 

insistirem, essas razões não serão conhecidas, como se depreende do referido art. 103-A.  

 

    A súmula obrigatória, portanto, afronta os princípios da legalidade, 

do acesso à prestação jurisdicional, do contraditório e da ampla defesa, consagrados não só 

pela Constituição brasileira, mas por inúmeras declarações internacionais de direitos, e por 

pactos de que o Brasil é signatário. Ela agride, além disso, os princípios da divisão dos 

poderes e da imodificabilidade do sistema de controle de constitucionalidade. Com efeito, o 

controle de constitucionalidade é meio de defesa do povo contra o governo; o sistema de 

controle, estabelecido em defesa de si própria pela Constituição, não pode ser alterado sem 

ruptura constitucional. 
6
 

 

    A questão da inconstitucionalidade da súmula vinculante deve ser 

deixada entre parênteses, para que possamos estudar o modo de sua aplicação caso o juiz a 

entenda constitucional. Para que possamos fazê-lo, é preciso examinar, antes, ainda uma 

outra noção.     

 

 

2. O enunciado sumular 

 

    Sem que isso afete sua função como proposições de dever-ser, os 

enunciados sumulares adotam a mesma forma declarativa que têm as ementas de acórdãos, 
7
 e, na maior parte das vezes, os enunciados das disposições legais.   

 

    Todo acórdão proferido no Brasil costuma ser encimado por uma 

ementa, mas a obrigação de que a contenha só foi criada legalmente com a lei n° 8.950, de 

13.12.1994, que deu ao art. 563 do CPC, sem entrar em mais detalhes, a seguinte redação: 

“Todo acórdão conterá ementa.” Antes disso, via-se referência à ementa nos regimentos 

dos tribunais, como acontece com o do STF: “A publicação do acórdão, por suas 

conclusões e ementa, far-se-á, para todos os efeitos, no Diário da Justiça” (art. 95). O 

                                                 
6
 V. O efeito vinculante e os poderes do juiz, conclusão “n” (p. 209).  

7
 O termo “ementa” (do latim “ementa”, algo que provém da mente, idéia, pensamento), passou a significar 

apontamento, rol, lembrança, sumário, resumo. 
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mesmo preceito encontra-se no regimento interno do STJ (art. 102). O regimento interno do 

TJSP é ligeiramente mais explícito, pois estabelece que “os acórdãos serão precedidos de 

ementas redigidas pelos relatores.” 

 

    Na praxe judiciária brasileira a ementa é mais do que um resumo do 

que se decidiu; nosso modelo normativista induziu a que o relator, em vez de apenas 

resumir o que foi decidido, o faça ao modo do legislador, a fim de que o enunciado abstrato 

constante da ementa sirva como orientação para o comportamento ou a decisão em casos 

semelhantes. A ementa possui, por isso, a mesma característica identificada, nos assentos, 

por Castanheira Neves: ela “se desvincula, na sua formulação, do caso jurídico concreto 

que esteja em sua origem, e passa a operar sem concreta relação com esse caso, apenas 

como diretiva que se observa na autonomia formal do seu próprio e abstrato conteúdo.” 
8
 

 

    A diferença entre a ementa e a súmula está em que a ementa sumaria 

a decisão tomada num caso determinado, enquanto a súmula sumaria várias decisões 

adotadas em casos distintos. A súmula não é uma síntese que agrupa sob um mesmo 

denominador decisões assemelhadas, nem é uma decisão autônoma em que o Supremo 

enuncia entendimento ainda não manifestado, mas um enunciado que reproduz ementas 

semelhantes, distintas apenas pela causa que as ensejaram. Em sua elaboração inexiste 

judicialidade, porque nada se julga; mas há procedimento e deliberação quanto à fidelidade 

entre seu enunciado e o das várias ementas que estão à sua base. Daí a necessidade de 

maior cuidado ao se redigir cada ementa, no sentido de se identificar o núcleo vinculante 

das decisões da Suprema Corte em matéria constitucional.  

 

    No “common law” essa é uma discussão freqüente, travada 

doutrinariamente ou caso a caso. Aí, o precedente é casuístico: tem-se uma aplicação do 

particular ao particular, por razões de identidade, semelhança ou analogia. Mas se no 

sistema do “civil law” a decisão judicial passa a ter força obrigatória de lei, é preciso 

determinar-se não apenas aquilo que, dentro dela, tem força de lei (excluindo-se, por 

exemplo, os “obiter dicta”), como também transformar-se, num enunciado geral e abstrato, 

aquilo que foi decidido. No sistema atual, embora encime qualquer acórdão, a ementa não 

se integra à sua eficácia (ela tem apenas um efeito paradigmático com relação a casos 

futuros). Mas a partir da introdução do precedente obrigatório, a ementa (em que se 

costuma sintetizar a “ratio decidendi”) será então um elemento do decisório, e como tal 

precisará ser apreciada pelo colégio e constar também da ata da sessão de julgamento. 

 

    Devido à abstração sofrida pela decisão aproveitada no enunciado 

sumular, é quase como se ela se decompusesse em duas: a primeira, contendo aquilo que 

alguns autores gostariam de designar como “norma individual”, com efeito intraprocessual 

no caso concreto; e a outra para as hipóteses futuras, com efeito extraprocessual. Isso evita 

que, à semelhança do que acontece no “common law”, se rediscutam passo a passo, em 

casos assemelhados, todas as circunstâncias implicadas na prolação do precedente, para 

verificar se ele realmente é adequado à nova hipótese.     

       

                                                 
8
 Castanheira Neves, O instituto dos assentos e a função jurídica dos supremos tribunais, Coimbra, Coimbra 

Editora, 1983, p. 228). 
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3. A aplicação da súmula vinculante  

 

    Tal como acontece com a lei, a súmula vinculante, desde que editada, 

se acrescenta ao ordenamento como fonte do Direito. Entra portanto na consideração do 

juiz, no momento em que deve despachar a petição inicial.  

 

    Não consta porém do art. 103-A nenhuma orientação sobre como 

deve proceder o juiz ao receber pedido contrário à súmula. Este o objeto da nossa 

indagação. 

 

    À primeira vista, se o pedido contraria a súmula, caracteriza-se a 

incompetência absoluta do juízo. Com efeito, a edição da súmula parece criar uma espécie 

de “reserva sumular”, ficando a respectiva matéria restrita à competência do Supremo 

Tribunal Federal. A hipótese se enquadraria, portanto, no chamado “référé”, isto é, naquilo 

a que, em determinado momento da tramitação da reforma do judiciário, se designou como 

“questão constitucional” ou como “incidente de inconstitucionalidade”, de modo que, 

suspenso o processo, o juiz deveria reportar-se ao Supremo para que decidisse essa questão 

incidental. 
9
 

 

                                                 
9
 Na competência do Supremo Tribunal de Justiça, em seu art. 191°, a Constituição portuguesa de 1822 

incluía “propor ao rei, com o seu parecer, as dúvidas, que tiver ou lhe forem apresentadas por quaisquer 

autoridades, sobre a inteligência de alguma lei, para se seguir a conveniente declaração das Cortes”. Na 

França, vinha de longe (ordenança de 1667 fazia-o expressamente obrigatório) aquilo que se passou a 

denominar “référé”, um mecanismo segundo o qual o juiz, em caso de dúvida ou dificuldade na aplicação da 

lei, deveria suspender o processo e solicitar a interpretação do monarca. Quanto a isso a Revolução nada 

alterou, tendo apenas substituído a pessoa do monarca pela soberania do poder legislativo. Decreto de 16-24 

de agosto de 1790 proibiu os tribunais de fazerem regulamentos e induziu-os a se dirigirem ao legislativo toda 

vez que julgassem necessário interpretar uma lei. Em dezembro desse ano instituiu-se a Corte de Cassação e 

criou-se o “référé nécessaire”, uma consulta ao poder legislativo em caso de divergência jurisprudencial. 

Mesmo após o código de Napoleão subsistiu o mecanismo, devendo ser acionado o Conselho de Estado como 

o competente para a interpretação autêntica, o que persistiria até a lei de 1-2 de abril de 1837, que situou 

definitivamente a Corte de Cassação acima de qualquer outro órgão judiciário ou político. Sobre o “référé” 

veja-se O efeito vinculante e os poderes do juiz, pp. 131-133. 
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    Não é isso, entretanto, o que acontece. Havendo súmula, mesmo o 

Supremo fica impedido de apreciar pedido que a contraria, a não ser na instância 

administrativa (na verdade instância política) do seu cancelamento ou revisão. O que faz a 

súmula é retirar a questão sumulada do universo da justiciabilidade: sua apreciação por 

qualquer tipo de juízo só poderá voltar a ocorrer em caso de revisão ou cancelamento da 

súmula, na forma estabelecida em lei.  A alegação contrária à súmula é injusticiável. Aqui é 

violento e direto o choque com o art. 5°-XXXV da Constituição. Continuemos, entretanto, 

como se não fosse. 

 

    No ordenamento brasileiro, nem mesmo o pedido contrário à lei é 

injusticiável. Dentre as nove hipóteses do art. 295 do CPC, que fazem cabível o 

indeferimento da petição inicial, a única em que parece se abrigar a contrariedade à lei é a 

do inciso I, combinada com a do inciso III do seu parágrafo único, isto é: inépcia da inicial, 

quando o pedido for juridicamente impossível. Essa também parece a disposição incidente 

em caso de gritante contrariedade à súmula. Nesse caso caberá apelação por parte do autor, 

e o processo prosseguirá em seus trâmites, segundo o previsto no art. 296 do CPC. A 

alegação do apelante será a de que o enunciado da súmula não incide sobre os fatos que 

fundamentam o pedido, ou, quanto ao Direito, a de que seu pedido não contraria a súmula, 

que está sendo incorretamente interpretada pelo juiz.  

 

    Se parecer, ao juiz, que a contrariedade à súmula só se poderá 

caracterizar após a instrução, ou que o pedido possui mais de um fundamento, de tal modo 

que existe a possibilidade de se proferir sentença sem contrariedade à súmula, a petição 

inicial poderá ser deferida. Em tal caso o réu poderá argüir a contrariedade à súmula em 

contestação, ou, desde logo, em reclamação ao Supremo Tribunal Federal.  

 

    Pode acontecer que o autor postule abertamente contra a súmula, 

desde logo sustentando sua inconstitucionalidade, material ou formal; quanto à argüição da 

inconstitucionalidade formal, pode surgir com referência ao próprio art. 103-A, na medida 

em que na edição da súmula não se tenham observado os seus requisitos. 
10

  

 

    Nesse caso há mais de uma alternativa para o juiz: a) discordando das 

alegações do autor, indeferir a inicial; b) embora concordando com as alegações do autor, 

indeferir a inicial por uma razão de política judiciária; c) concordando com as alegações do 

autor, ou achando que elas merecem melhor exame, dar seguimento ao processo. Na 

alternativa “b”, o juiz entende ser inútil discordar da súmula, dado que ao Supremo 

Tribunal Federal cabe a última palavra nessa questão. Na alternativa “c” o juiz pode 

entender que ao Supremo cabe a última palavra, mas não o monopólio da jurisdição 

constitucional. 
11

 Se adotar a alternativa “b” o juiz poderá dar ciência do processado ao 

                                                 
10

 Por exemplo: o dr. Luiz Armando Badin, consultor chefe do Ministério da Justiça, verificou que das 621 

primeiras súmulas de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 79 foram editadas com base em apenas um 

único precedente, e 74 com base em apenas dois precedentes. A tais súmulas faltaria o requisito do art. 103-A, 

segundo o qual a súmula vinculante deve sumariar decisões reiteradas. 
11

 Vem à baila, aqui, o voto do ministro Francisco Rezek, ao julgar-se questão de ordem sobre a 

constitucionalidade da EC n° 3/1993: “Houve uma época – membros mais antigos deste Tribunal o recordam 

– em que determinado Tribunal de Justiça, numa prestigiosa unidade da Federação, dava-se crônica e 

assumidamente a desafiar a jurisprudência do Supremo a respeito de um tema sumulado (um tema, por sinal, 
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Supremo Tribunal, a quem – tendo-se em vista a eventualidade de revisão ou cancelamento 

da súmula – será útil o conhecimento das impugnações que lhe estão sendo opostas.  

   

    Tendo em vista a valia dessa impugnação, o juiz poderá ou não 

condenar a parte como litigante de má-fé. Se a oposição é útil para o reexame da súmula, 

seu interesse assume uma dimensão coletiva, e seria desproporcionado exigir que a parte o 

silencie, permitindo-se apenas sua manifestação administrativa. Impõe-se aqui o inciso 

XXXV do art. 5°. 
12

 No julgamento da já referida questão de ordem sobre a EC n° 3/1993, 

assim votou o ministro Carlos Velloso: “.....a declaração de constitucionalidade da lei não 

impede, a meu ver, diante de alteração das circunstâncias fáticas ou da realidade 

normativa, a propositura da ação direta de inconstitucionalidade. Penso que esta é uma 

posição que a Corte constitucional deve assentar. É que, como foi dito: hoje, a lei pode ser 

constitucional, amanhã não.” (RTJ 157/401). O ministro Gilmar Mendes também busca 

escapatória à rigidez, afirmando: “declarada a constitucionalidade de uma lei, ter-se-á de 

concluir pela inadmissibilidade de que o Tribunal se ocupe, uma vez mais, da aferição de 

sua legitimidade, salvo no caso de significativa mudança das circunstâncias fáticas ou de 

relevante alteração das concepções jurídicas dominantes.” (Cadernos de Direito 

Constitucional, n°  4/130). 
13

 

 

                                                                                                                                                     
menor: a representatividade da ofendida em caso de crime contra os costumes). O Supremo tinha posição 

firme, constante e unânime a tal respeito, e certo Tribunal de Justiça, porque pensava diferentemente, dava-

se à prática de decidir nos termos de sua própria convicção, valorizando a chamada „liberdade de 

convencimento‟ própria de todo juiz ou tribunal. Resultado: todas essas decisões eram, mediante recurso, 

derrubadas por esta casa. Aquilo que deveria acabar na origem, à luz da jurisprudência do Supremo, só 

acabava aqui, depois de um lamentável dispêndio de recursos financeiros, de tempo e de energia, num 

Judiciário já congestionado e com tempo mínimo para cuidar de coisas novas. E quando acontecia de a 

jurisprudência do Supremo acabar não prevalecendo, e de a decisão do tribunal rebelde encontrar seu 

momento de glória? Quando o réu, porque assistido por advogado relapso, ou porque carente de outros 

meios, não apresentava recurso.... Só nessa circunstância infeliz a rebeldia contra a jurisprudência do 

Supremo dava certo. Com todo o respeito pelo que pensam alguns processualistas, não vejo beleza alguma 

nisso. Pelo contrário, parece-me uma situação imoral, com que a consciência jurídica não deveria, em 

hipótese alguma, contemporizar.” (RTJ 157/393). 
12

 Em nota ao art. 16 do CPC, Theotonio Negrão alinha as seguintes decisões: “Não se caracteriza a 

litigância de má-fé se a parte argúi teses de direito que, embora não prevalentes na jurisprudência, 

encontram respaldo em doutrina ou em votos minoritários” (RF 328/208); “Se a parte utiliza os meios 

disponíveis no direito positivo para a defesa dos seus direitos, não se pode pretender, pelo vigor com que 

litiga, que exista fundamento para a condenação por litigância de má-fé” (RSTJ 132/338). A meu ver, 

ofendem aos princípios da proporcionalidade e da insubordinabilidade as sanções legais (nelas incluídas as 

injunções) que representem, por si sós, impedimento à prática do ato sancionado. Diz Eduardo Garcia 

Maynez: “En cuanto expresión de deberes, las normas dirígense a seres capaces de cumplirlas o violarlas. El 

supuesto filosófico en que descansan es la existencia de la libertad. Si el individuo no pudiese dejar de hacer 

lo que prescriben, no serían normas genuínas, sino leyes naturales.”  (Etica, Mexico, Porrua, 1989, p. 21).  
13

 Sobre inconstitucionalidade e mudança nas relações fáticas, veja-se o mesmo autor, Controle de 

constitucionalidade, São Paulo, Saraiva, 1990, p. 88). No tocante especificamente à declaração de 

constitucionalidade, afirma: “A força de lei (Gesetzeskraft) da decisão do Bundesverfassungsgericht que 

confirma a constitucionalidade revelar-se-ia problemática se o efeito vinculante geral, que se lhe reconhece, 

impedisse que o Tribunal se ocupasse novamente da questão (cf., a propósito, BVeerfGE 33, 199, 203 e s.; 

Hans Brox, Zur Zulässigkeit der erneuten Überprüfung einer Norm durch das Bundesverfassungsgericht, in 

Festschrift für W. Geiger, p. 810); in Nelson Jobim e Gilmar F. Mendes, A reforma do judiciário – a 

jurisdição constitucional na revisão constitucional de 1994 – parte I, Revista de Direito Administrativo 

202/111).  
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    Em instância superior, a postulação contrária à súmula pode ensejar o 

não-conhecimento do recurso ou da ação de competência originária do tribunal, e a 

inadmissão de recurso especial ou extraordinário. Diz o art. 557 do CPC: “O relator 

negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou 

em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do 

Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. § 1°-A: Se a decisão recorrida estiver 

em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo 

Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso.” 
14

 

 

   Cabe-nos agora examinar a reclamação para o Supremo Tribunal 

Federal, que nos termos do § 3° do art. 103-A, é a providência cabível se o ato 

administrativo ou a decisão judicial contrariar a súmula ou indevidamente a aplicar. 

     

    A reclamação 
15

 não é recurso, mas – à semelhança dos embargos de 

terceiro e do  mandado de segurança contra decisão judicial – ação autônoma de 

impugnação de ato judicial. 
16

 É importante assinalar que, como anota Theotonio Negrão, o 

Supremo: a) considera inexistir prazo para sua apresentação (RTJ 133/526); mas b) 

inadmite reclamação contra decisão transitada em julgado (RTJ 56/539, 132/620, 142/385). 

Assim, salvo decisão irrecorrida que o tenha trancado, o processo em que se discute 

aplicação da súmula continua até que, em processo de reclamação: seja suspenso por 

decisão do relator, do Pleno ou da Turma; seja circunduzido por decisão final que, cassando 

decisão contrária à súmula ou que indevidamente a aplicar, determine a prolação de outra.  

 

                                                 
14

 Em nota a esse artigo Theotonio Negrão arrola decisões do STF que julga constitucionais suas disposições; 

mas, em contrário, refere acórdãos da 2
a
. Turma do STJ, tomados por maioria, no sentido de que a nova 

redação do art. 557 do CPC “constitui inequívoca restrição ao princípio da ampla defesa”. Quanto à 

inconstitucionalidade do art. 557, veja-se Lenio Luiz Streck, Jurisdição constitucional e hermenêutica, Rio de 

Janeiro, Forense, 2004, pp. 501 e ss. 
15

 A princípio prevista apenas no regimento interno do STF, a reclamação foi incluída na competência 

constitucional daquela corte (art. 102-I-l) por sugestão do dr. Theotonio Negrão durante o processo 

constituinte. A seu propósito, veja-se Ada Pellegrini Grinover: Da reclamação, Revista Brasileira de Ciências 

Criminais, n° 38 (abril-junho de 2002), pp. 75-83. 
16

 Sobre a reclamação assim dispõe o regimento interno do STF: “Art. 156. Caberá reclamação do 

Procurador-Geral da República, ou do interessado na causa, para preservar a competência do Tribunal ou 

garantir a autoridade das suas decisões. Parágrafo único. A reclamação será instruída com prova 

documental. Art. 157. O relator requisitará informações da autoridade, a quem for imputada a prática do ato 

impugnado, que as prestará no prazo de cinco dias. Art. 158. O relator poderá determinar a suspensão do 

curso do processo em que se tenha verificado o ato reclamado, ou a remessa dos respectivos autos ao 

Tribunal. Art. 159. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Art. 160. Decorrido o 

prazo para informações, dar-se-á vista ao Procurador-Geral, quando a reclamação não tenha sido por ele 

formulada. Art. 161. Julgando procedente a reclamação, o Plenário ou a Turma poderá: I – avocar o 

conhecimento do processo em que se verifique a usurpação de sua competência; II – a ordenar que lhe sejam 

remetidos, com urgência, os autos do recurso para ele interposto; III – cassar decisão exorbitante de seu 

julgado, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição. Art. 162. O Presidente do 

Tribunal ou da Turma determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão 

posteriormente.” Essas disposições são reproduzidas nos arts. 13 a 18 da lei n° 8.038/1990.   
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    Tendo sido suspenso, retoma-se o processo a partir do ponto em que 

foi suspenso em caso de: a) ter sido a reclamação julgada improcedente; b) ter sido 

cancelada ou revista a súmula em questão. 

   

 


