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      A arcaica súmula vinculante 

 
       Sérgio Sérvulo da Cunha 

 

 

 

 
O momento do nascimento da democracia, e da política, não é o 

reinado da lei ou do direito, nem o dos “direitos do homem”, nem 

mesmo a igualdade dos cidadãos como tal: mas o surgimento, no 

fazer efetivo da coletividade, da discussão da lei.  

         (Cornelius Castoriadis). 

 

 

 

 

1.    Se o Direito tiver dono, este não será quem dita o ordenamento, mas 

aquele que o interpreta e aplica. 

 

    Toda tentativa de domínio do Direito (e, com ele, da sociedade), 

passa pela tentativa de domínio da interpretação jurídica. 

 

    Em Roma, a partir da técnica da interpretação revelavam-se várias de 

suas regras, apresentadas como conselhos ou recomendações ao intérprete. Assim, por 

exemplo:  

 

    - (9) Semper in obscuris quod minimum est sequimur (Ulpiano) 

      (na dúvida siga-se sempre o que é mínimo) 

 

    - (113) In toto et pars continetur (Gaio) 

      (o todo inclui a parte) 

 

    - (147) Semper specialia generalibus insunt (Gaio) 

      (as coisas especiais sempre se compreendem nas gerais) 

 

     

    Como essas, no Digesto – de cujo livro L, título XVII (De diversis 

regulis juris antiqui), foram recolhidas – encontram-se muitas outras regras de 

interpretação, formuladas pelos juristas romanos principalmente durante a República, 

quando vigente o princípio da autonomia: os juristas emitiam seus pareceres pela confiança 

que inspiravam (“publicae respondendi ius non a Principibus dabatur”), e as regras de 

interpretação, livremente reveladas, apreciavam-se conforme sua utilidade.  
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    No Império porém, desde Augusto, essa atividade só foi possível com 

licença do imperador, e em nome deste, 
1
 considerado como o intérprete autêntico da lei: 

“Eius est legem interpretare cuius est condere” (interpreta a lei aquele que a fez); no livro I 

do código de Justiniano (título XIV, leis 1
a
. a 9

a
, lei 12§1°; 

2
 título XVII, leis 2

a
.§31, e 

3
a
.§21) 

3
 mostram-se normas restritivas da interpretação, ou atributivas do seu monopólio 

ao soberano. 
4
 Por fim, ao homologar o Digesto, Justiniano proibiu não só para os seus dias, 

mas também para a posteridade, que lhe fosse feito qualquer comentário (“§ 2: Omnibus 

similiter interdicimus, ne quis audeat hominum, qui sunt nunc, aut in posterum erunt, 

commentarios scribere harum legum”). 

 

    Esse modelo avançou pela Idade Média, conforme relatam Eduardo 

Espínola e Eduardo Espínola Filho: “....sob os governos absolutos da Média Idade, e, nos 

tempos modernos, enquanto prevaleceu, na constituição dos Estados, o absolutismo régio 

ou imperial, é sensível a preocupação de limitar a atividade interpretativa dos juízes, 

obrigando-os a submeter ao príncipe, para as eliminar, as dúvidas que as leis existentes 

lhes levassem ao espírito. 
5
  

 

    Determinações como essas mostravam-se de acordo com o espírito 

prevalecente até a Reforma, e, depois desta, na Contra-reforma, em que vigia o argumento 

de autoridade, que, hoje sabemos, não possui valor hermenêutico. No currìculo dos “Studia 

humanitatis” adotado pelos jesuìtas constava a ordem para em tudo seguir Aristóteles (“in 

rebus alicuius momenti ab Aristotele non recedat”). Ao demonstrar a incompatibilidade de 

Copérnico com a bíblia, o cardeal Bellarmino lembrava que “o Concílio proíbe explicar as 

Escrituras contra o consenso comum dos Santos Padres”. 
6
 

 

     Em Portugal, por alvará de 25 de junho de 1760 assim determinava o 

rei:“§ 20: Pela informação que tive de que uma das causas que até agora impediram a 

exata e necessária observância das leis estabelecidas para a paz pública da Minha Corte, 

consistiu em serem as mesmas Leis entendidas, especulativamente, pelas opiniões dos 

doutores juristas, as quais são entre si tão diversas como o costumam ser os juízos dos 

homens: e para que a segurança dos Meus Vassalos não fique vacilando na incerteza das 

                                                 
1
 V. Pompônio, Digesto, livro I, título II, § 47: “Primus divus Augustus, ut major juris auctoritas haberetur, 

constituit ut ex auctoritate ejus responderent, et ex illo tempore peti hoc pro beneficio coeperit: et ideo 

optimus Princeps Hadrianus, cum ab eo Viri praetorii peterent, ut sibi licere respondere, rescripsit eis, hoc 

non peti, sed praestari solere”. 
2
 “Si enim in praesenti leges condere soli Imperatori concessum est: et leges interpretari solo dignum imperio 

esse oportet”.  
3
 “Si quid vero, ut supradictum est, ambiguum fuerit visum: hoc ad imperiale culmen, per judices referatur, et 

auctoritate Augusta manifestetur, cui soli concessum est leges, et condere et interpretari”; “Si quid enim forte 

ambiguum fuerit visum, vel litium certatoribus, vel his qui rebus judicandis praesunt: hoc imperator 

interpretabitur recte: nam haec facultas illi soli a legibus permissa est”. 
4
 No Código encontrava-se a origem do chamado “apelo ao legislador”: “Si quid vero in iisdem legibus latum 

fortassim obscurius fuerit, oportet id (ab) imperatoria interpretatione patefieri” (livro I, título XIV, lei 9
a
.). 

5
 Eduardo Espínola e Eduardo Espínola Filho, in Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro, Carvalho 

dos Santos (org), vol. 28, verbete Interpretação da lei. 
6
 V. Pablo R. Mariconda, Introdução ao “Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo ptolomaico e 

copernicano”, de Galileu Galilei, Discurso Editorial-Fapesp, 2001. 
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sobreditas opiniões. Ordeno que esta Lei, e as mais que por ela tenho exercitado, se 

observem literal e exatamente como nelas se contém sem interpretação, ou modificação 

alguma, quaisquer que elas sejam; porque todas proíbo e anulo”. 
7
 Alvará de 12 de maio 

de 1769, a seu turno, reservava aos “legisladores supremos” a faculdade de interpretar as 

leis; o que, aliás, já se encontrava há mais de século na carta régia de 6 de setembro de 

1616.  

 

    Parece que tais determinações não foram suficientes, porque em 18 

de agosto de 1769, o rei D. José, tendo em vista “o cuidado de todas as Nações polidas da 

Europa de se precaverem com sábias providências as interpretações abusivas” e que as 

famílias muitas vezes são animadas a injustas demandas “por frívolos pretextos tirados das 

extravagantes sutilezas, com que aqueles que as aconselham e promovem querem 

temerariamente entender as leis mais claras e menos suscetíveis de inteligências que 

ordinariamente são opostas ao espírito delas, e que nelas se acha literalmente significado 

por palavras exclusivas de tão sediciosas e prejudiciais cavilações”, editou o que veio a 

ser conhecido como “lei da boa razão”.  Ela previa a imposição de pesadas multas aos 

advogados, cujas interpretações consistiam ordinariamente em “raciocínios frívolos e 

ordenados mais a implicar com sofismas as verdadeiras disposições das leis, do que a 

demonstrar por elas a justiça das partes”; mandava que para a solução das dúvidas se 

elaborassem assentos; e determinava ainda que, havendo disposição legal a respeito, não se 

levassem em conta quaisquer considerações da doutrina, seja nas alegações das partes, seja 

nas decisões.   

 

    Corrêa Telles, em seus comentários a essa lei, considerando que “era 

muito fácil deixar-se corromper o jurisconsulto a quem se pedia a interpretação da lei, e 

muito difícil havê-la do soberano, sendo tantos os negócios que estão a seu cargo”, e tendo 

em vista ainda que “os ministros autorizados para tomar os Assentos têm à sua conta a 

decisão de tantos objetos, que, mal podem aviar, e menos poderiam se eles fossem muito 

freqüentes”, conclui: “Se houvesse um Tribunal encarregado somente da interpretação 

autêntica, ao qual todos os Julgadores e Advogados dirigissem suas dúvidas acerca do 

entendimento das Leis, este seria o melhor remédio; e, enquanto não for adotado, a 

jurisprudência será abundante de Arestos e opiniões, e minguada em doutrinas certas.” 
8
 

 

    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 

                                                 
7
 cf. Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, Sistema de ciência positiva do Direito, Rio de Janeiro, Borsoi, 

2
a
. ed., 1972, vol. 3, p. 286. 

8
 José Homem Corrêa Telles, Comentário crítico à lei da boa razão, in Candido Mendes de Almeida, Auxiliar 

Jurídico servindo de apêndice à décima quarta edição do código filipino ou ordenações do reino de Portugal, 

Rio de Janeiro, Typographia do Instituto Filomático, 1869, pp. 445-481. 



 4 

juiz, em caso de dúvida ou dificuldade na aplicação da lei, deveria suspender o processo e 

solicitar a interpretação do monarca. 
9
 

 

    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. 
10

 Pouco depois Robespierre sustentou 

que o vocábulo “jurisprudência” deveria ser banido da lìngua francesa: “Num Estado que 

tem Constituição e legislação, a jurisprudência dos tribunais não pode ser outra coisa 

senão a própria 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. 
11

 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.  

 

      “É, porém, na última metade do século XVIII – assinalam Eduardo 

Espínola e Eduardo Espínola Filho – que, embora conservando um caráter subsidiário, a 

interpretação autêntica tem a mais extensiva aplicação na legislação positiva de quase 

todos os Estados. José II, da Áustria, reproduz, quase integralmente, o sistema justiniâneo, 

limitando a faculdade interpretativa dos juízes, no Josephinisches Gesetzbuch, de 1° de 

novembro de 1786 (I, § 24). E na Prússia, segundo o testemunho de Savigny, algumas 

ordenanças de Frederico II, com idêntica orientação, precediam a publicação do código de 

1794, o qual manteve um instituto com o fim de provocar a interpretação autêntica – 

devendo os juízes recorrer a uma comissão legislativa, à qual competia interpretar os 

pontos obscuros das leis, quando estas lhes apresentassem dúvidas.”  

 

    Acrescentam: “Bem se compreende, a interpretação autêntica 

representa uma absorvente preocupação do poder político, para assegurar o predomínio 

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

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

conteúdo e do sentido das leis. Refere-se que Napoleão, ao ter conhecimento da publicação 

de uma obra interpretativa do Código francês, exclamou: „mon Code est perdu‟.” E por 

fim concluem que a “evolução da legislação francesa sobre o assunto fornece a melhor 

ilustração das vicissitudes, pelas quais o instituto da interpretação das leis passou, na luta 

infeliz do poder público para tomar a si uma função, que a razão e os bons princípios 

atribuem, indeclinavelmente, à obra da ciência, teórica ou prática.” 
12

 

                                                 
9
 Chamava-se “consultatio” o procedimento com o qual o juiz, em Roma, remetia os autos ao imperador e, 

mais tarde,  às magistraturas supremas; veja-se, segundo informa Vittorio Scialoja (Procedura civile romana, 

cit. cf. ed. argentina: Procedimiento civil romano, Buenos Aires, Ed. Jur. Europa-América, 1954, p. 411),  

Dig.  49,1 – de app. et relationibus, Cod. teod. 2, 29 e 11,30, Cod. 7,61 e 62 – de app. et consultationibus.  
10

 No Brasil, a Ordenação de 1824 entregava à Assembléia Geral (Câmara de Deputados + Câmara de 

Senadores), o poder de “fazer Leis, interpretá-las, suspendê-las e revogá-las” (art. 15-VIII); logo após o ato 

adicional editou-se a lei n° 105, de 12 de maio de 1840, para sua interpretação. 

 
11

 id., ib. e também no verbete Interpretação da norma jurídica. 
12

 id., ib. 
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2.   Monarcas absolutos deixaram de existir, mas essa disputa continuou 

no seio do constitucionalismo republicano. Tendo Carl Schmitt sustentado, sob a 

Constituição alemã de Weimar, que o chefe do Estado é o intérprete autorizado da 

Constituição (o guardião da Constituição), foi combatido por Hans Kelsen. Segundo este, o 

que Schmitt pretendia era restaurar, para aplicá-la “sem qualquer restrição ao chefe de 

Estado republicano” a doutrina “de um dos mais antigos e experimentados ideólogos da 

monarquia constitucional – a doutrina do „pouvoir neutre‟ do monarca, de Benjamin 

Constant”. Quando os representantes da teoria constitucional do século XX, diz Kelsen, 

“defendiam a tese de que o natural guardião da Constituição seria o monarca, esta não 

passava .........de uma ideologia muito evidente, uma das tantas que formam a assim 

chamada doutrina do constitucionalismo, e através da qual essa interpretação da 

Constituição procurava mascarar sua tendência básica: a de compensar a perda de poder 

que o chefe de Estado havia experimentado na passagem da monarquia absoluta para a 

constitucional. O que em realidade se queria era........impedir uma eficaz garantia da 

Constituição, pelo menos contra violações por parte de quem mais a ameaçava, ou seja, o 

próprio monarca, ou, mais precisamente, o governo, ou seja, o monarca em conjunto com 

os ministros que assinavam seus atos, pois aquele não podia agir por si só.” 
13

 

 

    Uma coisa, porém, é a disputa sobre quem tem a última palavra na 

decisão de uma controvérsia jurídica (em 1939, arrebatou-a o ditador Getúlio Vargas, ao 

ratificar, mediante decreto lei, disposições que tinham sido declaradas inconstitucionais 

pelo Supremo Tribunal Federal). 
14

  E outra coisa – que passamos agora a examinar – é 

saber se é possível impor normas de interpretação ou monopólios de interpretação. A 

resposta, aqui, é necessariamente negativa. Os princípios da interpretação não são 

princípios jurídicos, e não se colhem no ordenamento: são princípios anti-dogmáticos, 

concernentes à liberdade de conhecimento, de indagação e de expressão. 
15

 O primeiro 

deles, por isso, é o princípio de autonomia da interpretação.  

                                                 
13

 Hans Kelsen, Wer soll der Hüter der Verfassung sein?, in Die Justiz, 1930-1931, Heft 11-12, vol. VI, pp. 

576-628, cf. tradução de Alexandre Krug: Quem deve ser o guardião da Constituição, in Jurisdição 

constitucional, São Paulo, Martins Fontes, 2003, pp. 237s. 
14

 “Decreto-lei n. 1.564, de 5 de setembro de 1939. Confirma os textos de lei, decretados pela União, que 

sujeitaram ao imposto de renda os vencimentos pagos pelos cofres públicos estaduais e municipais. O 

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, e para os efeitos 

do artigo 96, parágrafo. Considerando que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da 

incidência do imposto de renda, decretado pela União no uso de sua competência privativa, sobre os 

vencimentos pagos pelos cofres públicos estaduais e municipais; Considerando que essa decisão judiciária 

não consulta o interesse nacional e o princípio da divisão equitativa do ônus do imposto, decreta: Artigo 

único. São confirmados os textos de lei, decretados pela União, que sujeitaram ao imposto de renda os 

vencimentos pagos pelos cofres públicos estaduais e municipais; ficando sem efeito as decisões do Supremo 

Tribunal Federal e de quaisquer outros tribunais e juízes que tenham declarado a inconstitucionalidade 

desses mesmos textos.”  
15

 Eles não dependem da vontade do legislador, afirma François Geny; “pertencem a uma esfera 

independente, que domina as leis positivas”. E acrescenta: “.....c‟est par un sentiment, aussi fin qu‟exact, de 

cette vérité, que les auteurs du Code civil, après d‟avoir compris, dans leur projet primitif, tout un livre 

préliminaire consacré à la notion philosophique du Droit et des Lois, ainsi qu‟aux règles de leur mise en 

oeuvre, s‟arrétèrent à ne retenir de cet ensemble que les dispositions, susceptibles de fournir aux juges une 

direction précise, et supprimèrent tout le surplus. Ce n‟était pas à dire, seulement, que les textes, 
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    Esse princípio diz respeito a: a) a indeterminação do intérprete; b) a 

autonomia do intérprete; c) a autonomia do texto. 

 

    A indeterminação do intérprete significa que a interpretação é 

pública: quanto mais ampla e aberta mais produtiva, mais apta a evidenciar dissensos e 

gerar consensos, a tornar consciente o universo interpretativo. “Em lugar da „consciência 

geral‟ suposta metafisicamente por Kant e que garante desde o início a validação 

intersubjetiva da cognição, – esclarece Karl-Otto Apel – surge o princípio regulador da 

formação crítica de consensos em uma comunidade ideal de comunicação, que só pode ser 

construída na comunidade comunicacional real”. 
16

 

 

    Diz-se que “intérprete”  (de inter + pres) designava aquele que 

descobria o futuro nas entranhas das vítimas, 
17

 tarefa restrita, portanto, ao conhecedor dos 

mistérios. Hoje não é mais assim. Cessou o autoritarismo hermenêutico prevalecente antes 

da Reforma e do Iluminismo, e de que o Direito representou o último reduto. 

 

    “A interpretação constitucional – diz Peter Häberle – é, em 

realidade, mais um elemento da sociedade aberta. Todas as potências públicas, 

participantes materiais do processo social, estão nela envolvidas, sendo ela, a um só 

tempo, elemento resultante da sociedade aberta e um elemento formador ou constituinte 

dessa sociedade. Os critérios de interpretação constitucional hão de ser tanto mais abertos 

quanto mais pluralista for a sociedade. ........ Isso significa que a teoria da interpretação 

deve ser garantida sob a influência da teoria democrática. Portanto, é impensável uma 

interpretação da Constituição sem o cidadão ativo e sem as potências públicas 

mencionadas.” 
18

 

 

    Em sua consagrada obra sobre Hermenêutica e Aplicação do Direito, 

Carlos Maximiliano anota que “Não raro, a obra renovadora parte dos juízes inferiores; 

por isto mesmo, não há motivo para impor aos magistrados obediência compulsória à 

jurisprudência superior, como faziam diversos tribunais locais mediante advertências e 

censuras.” (p. 27); cita Jean Cruet: “A tendência racional para reduzir o juiz a uma função 

puramente automática apesar da infinita diversidade dos casos submetidos ao seu 

                                                                                                                                                     
définitivement effacés, fussent tels pour superflus, pour simplement inutiles. Les motifs de la suppression, tels 

que les exprime le savant et judicieux Portalis, conduisent plutôt à croire que, dans la pensée du Conseil 

d‟État, les définitions des notions juridiques premières et les préceptes de leur application générale, 

ressortissant, par leur nature même, non pas à la législation, mais à la science, ne pouvaient rien gagner ni 

rien perdre à être traduits en articles de loi, et que, par conséquent, la loi, qui, sur ce point, se fût mise en 

contradiction avec les nécessités objectives, n‟aurait pu prétendre à aucun caractère obligatoire.” (Méthode 

d’interprétation et sources en droit privé positif, Paris, Librairie Générale de Droit & de Jurisprudence, 2
a
. ed., 

1919, pp. 106-107). 
16

 Karl-Otto Apel, Transformation der Philosophie, cit. cf. edição brasileira Transformação da filosofia, São 

Paulo, Loyola, 2000, vol. 2, p. 402.  
17

 Luiz Fernando Coelho, Lógica jurídica e interpretação das leis, Rio de Janeiro, Forense, 1981, p. 182. 
18

 Peter Häberle, Die offene Gesellschaft der Verfassungsinterpreten. Ein Beitrag zur pluralistischen und 

“prozessualen” Verfassungsinterpretation, cit. cf. edição brasileira: Hermenëutica constitucional. A sociedade 

aberta dos intérpretes da Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da 

Constituição, tradução de Gilmar Ferreira Mendes, Porto Alegre, Sérgio Antonio Fabris, 1997, pp.13-14. 
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diagnóstico, tem sempre e por toda parte soçobrado ante a fecundidade persistente da 

prática judicial.” (p. 69). E sublinha: “Já Montesquieu observara que todos os poderes 

constitucionais tendem a exagerar as próprias atribuições e invalidar o campo da alheia 

jurisdição. No Brasil, sobretudo, em que o Judiciário é o juiz supremo da sua competência, 

se fôra autorizado a legislar em parte, não tardaria a fazê-lo em larga escala. Há inúmeros 

exemplos de tentativas desse poder para se sobrepor aos outros em todos os sentidos, até 

mesmo na esfera política; e a ditadura judiciária não é menos nociva que a do Executivo, 

nem do que a onipotência parlamentar” (pp. 97-98). 
19

 

 

 

3.   Em 12 de agosto de 1964, falando aos rotarianos mineiros, o ministro 

Victor Nunes Leal queixava-se da pletora de processos no Supremo Tribunal Federal, cerca 

de 7.000 decisões por ano: “podemos ter uma idéia do aumento do serviço quando 

observamos que, em 1950, foram julgados 3.511” (Atualidades do Supremo Tribunal 

Federal, RDPC 5/71). 
20

 Objetivando um sistema de “liberdade garantida”, e não de 

“liberdade tolerada”, instalava o eixo da reflexão sobre o futuro da Corte Suprema: “Antes 

de pensar em reduzir a nossa competência, devemos esgotar as possibilidades de 

organizar, adequadamente, o nosso trabalho.” Referindo-se ao poder que detém a 

Suprema Corte norte-americana de só julgar os casos que entenda relevantes, 
21

 apresentava 

uma outra fórmula, mais adequada à nossa realidade: “Não temos a prerrogativa de 

escolher os casos de relevância jurídica, mas poderíamos alcançar, indiretamente, 

resultados comparáveis. Bastaria simplificar o exame dos processos rotineiros não 

mediante vaga alusão à nossa jurisprudência, mas com precisa indicação dos precedentes 

em que a matéria foi mais amplamente apreciada..... Firmar a jurisprudência de modo 

rígido não seria um bem, nem mesmo viável. A vida não pára, nem cessa a criação 

legislativa e doutrinária do direito.” 

 

    A partir de 13 de dezembro de 1963 o STF seguiu a inteligente 

sugestão de Victor Nunes Leal, passando a elaborar súmulas de sua jurisprudência, simples 

enunciados sintetizando decisões em casos assemelhados, que representavam uma 

orientação para os litigantes e seus defensores. Entre essa data e outubro de 1984, quando 

sua edição foi inexplicavelmente suspensa, não obstante a determinação expressa constante 

do Regimento Interno do STF  
22

 – foram aprovadas 621 súmulas.  

                                                 
19

 Rio de Janeiro-São Paulo, Freitas Bastos, 7
a
. edição, 1961. 

20
 Essas queixas vinham de longe. Segundo Miguel Seabra Fagundes, “tal situação já se desenhava por volta 

de 1931, tendo dado lugar à divisão do Tribunal em duas turmas, para lhe aumentar o rendimento, 

providência que adotada sem propósito definitivo, definitiva se tornou com a Constituição de 16 de julho de 

1934 (art. 73). Em 1942, o congestionamento do serviço no Pretório Supremo se agravara de tal modo, que 

era apontado como alarmante por Filadelfo Azevedo, em artigo publicado no Arquivo Judiciário (n° 62, 

suplemento), e, posteriormente, em trabalho intitulado „A crise do Supremo Tribunal Federal‟, divulgado nos 

Arquivos do Ministério da Justiça (vol. 1°, junho, 1943). Logo a seguir, Levi Carneiro trazia a sua 

contribuição em torno do problema também acentuando sua gravidade: Ainda a crise do Supremo Tribunal 

Federal, Arquivos do Ministério da Justiça, vol. 2°, agosto, 1943” (A reforma do Poder Judiciário e a 

reestruturação do Supremo Tribunal Federal, RF 215/5). 
21

 Não tendo a Constituição norte-americana definido a competência da Corte Suprema (v. art. III, seção 2
a
.), 

ela é fixada ou por normas do Congresso (leis judiciárias) ou pela jurisprudência construtiva da própria Corte.  
22

 Assim dispõe o Regimento Interno do STF, atualmente em vigor (DOU de 27.10.1980): “Art. 102. A 

jurisprudência assentada pelo Tribunal será compendiada na Súmula do Supremo Tribunal Federal. § 1° A 
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    A experiência das súmulas de jurisprudência não se fez, contudo, nos 

termos do previsto: dentre essas 621, 79 foram editadas com base em apenas um único 

precedente e 74 com base em apenas dois precedentes. Por fim, dentre elas viriam a ser 

canceladas seis, e revogadas formalmente quatro, embora muitas tenham sido superadas 

pela legislação superveniente e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a 

partir de sua criação pela nova lei magna (1988) passou a apreciar matéria anteriormente 

entregue à competência do Supremo Tribunal Federal. 
23

 

 

    Vale registrar o juízo do eminente ministro Evandro Lins e Silva: 
24

 

“Segundo as queixas dos eminentes magistrados que compõem o STF e o STJ, o principal 

fator de obstrução do andamento dos seus trabalhos é o imenso recebimento de feitos 

repetitivos. Foi justamente essa abundância de causas iguais que inspirou a feitura das 

Súmulas. A Súmula resolve com toda a rapidez os casos que sejam repetição de outros 

julgados, por simples despacho de poucas palavras do relator. Faz muito tempo que o 

Supremo não edita novas súmulas, talvez há mais de doze anos. A ausência de súmulas 

retira do julgador o instrumento para solucionar, de imediato, o recurso interposto ou a 

ação proposta. Por outro lado, os tribunais e juízes inferiores, que, de regra e geralmente, 

utilizam as súmulas como fundamento de suas decisões, não têm como se valer delas, 

inclusive para a celeridade de seus pronunciamentos. É muito difícil, devem ser raríssimos 

os casos de rebeldia contra as súmulas. Ao contrário, os juízes de segunda e primeira 

instância não apenas as respeitam, mas as utilizam como uma orientação que muito os 

ajuda em suas decisões. Todos sentem falta das Súmulas, que se tornaram instrumentos 

utilíssimos a todos os juízes e aos advogados. Elas, na prática, já são quase vinculantes, 

pela tendência natural dos juízes em acompanhar os julgados dos tribunais superiores. 

                                                                                                                                                     
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 numeração 

com a nota correspondente, tomando novos números os que forem modificados. § 3° Os adendos e emendas à 

Súmula, datados e numerados em séries separadas e sucessivas, serão publicados três vezes consecutivas no 

Diário da Justiça. § 4° A citação da Súmula, pelo número correspondente, dispensará, perante o Tribunal, a 

referência a outros julgados no mesmo sentido. Art. 103. Qualquer dos Ministros pode propor a revisão da 

jurisprudência assentada em matéria constitucional e da compendiada na Súmula, procedendo-se ao 

sobrestamento do feito, se necessário.” 
23

 Em 2004, na fase final de discussão da reforma do judiciário, retomou-se o trabalho com as súmulas. No 

dia 14 de abril, o presidente Maurício Corrêa comunicou a conclusão do trabalho de revisão das 621 súmulas 

até então editadas, bem como a aprovação e publicação de novas: “Já aprovamos 115 novas súmulas e uma 

comissão formada por três assessores de ministros, por mim constituída, encarregou-se do árduo e minucioso 

trabalho de rever, uma por uma, as 621 súmulas então existentes, confrontando-as com a nova ordem 

constitucional e com a legislação em vigor, além de verificar a evolução jurisprudencial da Corte.”........ 

“Terminado esse ciclo, teremos a Súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal totalmente 

atualizada, assegurando efetividade integral a esse extraordinário mecanismo.”  Por fim, no dia 10 de 

outubro, o Diário da Justiça publicou 99 novas súmulas, reabrindo-se a partir daí nova série. 
24

 O ministro Evandro Lins e Silva, à semelhança dos ministros Victor Nunes Leal e Hermes Lima,  foi 

afastado do STF pelo golpe militar de 1964, aposentado compulsoriamente pelo general Costa e Silva no dia 

16 de janeiro de 1969, com base no ato institucional n° 5. Além desses ministros, requereram aposentadoria 

na mesma ocasião o ministro Lafayette de Andrade (não foi cassado porque seu irmão, líder do governo na 

Câmara dos Deputados, assumiu com o governo o compromisso de colher seu pedido de aposentadoria), e o 

presidente recém-empossado, o ministro Gonçalves de Oliveira. Este era muito ligado a Juscelino Kubitschek, 

e no Tribunal tinha uma posição liberal, como informa o ministro Evandro em seu livro de memórias (O salão 

dos passos perdidos, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1997, pp. 397-403). 
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Torná-las obrigatórias é que não me parece ortodoxo do ponto de vista da harmonia, 

independência e separação dos poderes. Todos os juízes devem ter a independência para 

julgar de acordo com a sua consciência e o seu convencimento, inclusive para divergir da 

Súmula e pleitear a sua revogação.” 
25

 

 

    O ministro Prado Kelly saudara as súmulas de jurisprudência 

afirmando que, com elas, afastava-se “o risco de revivescência de editos pretorianos (frag. 

2, § 1°, D., 1, 2; Mackeldey, Elementos de direito romano, §§ 30 e 32; P. Kruger, História, 

fontes e literatura do direito romano, p. 35 e s.) ou de assentos do Supremo Tribunal de 

Justiça (Decs. n. 2.684, de 1875, e n. 6.142, de 1876; Lei de 18.9.1828, art. 19), na esteira 

dos assentos das Casas de Suplicação (Ord., L. 1, tit. 4, § 1°; tit. 5, § 5°; Lei de 18.8.1769, 

§ 4°; Ribas, Curso de Dir. Civ. Bras., p. 121 e s.), e que o Supremo Tribunal, desde a 

fundação da República, reputou inconstitucionais, no dizer de Macedo Soares, por não ter 

ele recebido tal poder nem do art. 59 da Constituição de 1891, nem do decreto n. 843, de 

1890, nem da lei n. 221, de 1894 (Cons. Cândido de Oliveira, Legislação Comparada, p. 

106). Atendeu-se, tão-só, à conveniência de evitar, quanto possível, a versatilidade dos 

julgados, tão censurada por Lafayette (Direito das coisas, prefácio, p. IX), e de restituir à 

jurisprudência o valioso papel que desempenha na ordem jurídica (Paula Baptista, 

Hermenêutica, § 21; Clovis Bevilaqua, Revista Trimestral, 83:338-9), sem se incorrer 

todavia nos perigos da estratificação abusiva nem da coerção reprovável.” 
26

 

 

    Já ocorrera de fato, em nossa história, a experiência de se conceder 

efeito vinculante – equivalente ao da força obrigatória (na verdade, efeito) da lei – às 

decisões dos tribunais. É o que faziam em Portugal os “assentos” da Casa da Suplicação, 

conforme disposições das ordenações manuelinas e das ordenações filipinas, que vigoraram 

no Brasil mesmo após a Independência. 
27

 O decreto n. 2.684, de 23 de outubro de 1875, 

dava força de lei, no Império, aos assentos da Casa de Suplicação de Lisboa, e competência 

ao Supremo Tribunal de Justiça (antecessor do Supremo Tribunal Federal) para tomar 

outros. 
28

 O decreto n° 6.142, de 10 de março de 1876, regulava o modo pelo qual deviam 

ser tomados os assentos do Supremo Tribunal de Justiça.  

 

    Repelidos no Brasil, os assentos persistiram em Portugal, 
29

 embora  

considerados, pela doutrina, como inconstitucionais. Para Canotilho eles são “verdadeira 

                                                 
25

 Crime de hermenêutica e súmula vinculante, Jornal do Brasil, data não identificada. 
26

 Enciclopédia  Saraiva do Direito, ementa Súmula, vol. 71, p. 316. Ao ser ditado o ato institucional n° 5, em 

13 dezembro de 1968, Prado Kelly já se havia aposentado como ministro do Supremo Tribunal Federal. 
27

 Sobre os assentos, veja-se a excelente dissertação de Nelson de Souza Sampaio, encaixada em seu artigo 

sobre “O Supremo Tribunal Federal e a nova fisionomia do Judiciário” (RDP 75/5), assim como as 

considerações do ministro José Néri da Silveira (O Supremo Tribunal Federal e a interpretação jurídica com 

eficácia normativa, Arquivos do Ministério da Justiça, 159/7), que faz também referência à falta de uso 

daquela faculdade pelo Supremo Tribunal de Justiça, durante o Império, conforme assinalado por Cândido de 

Oliveira Filho (Direito prático e direito teórico, Arquivo Judiciário 33/213). 
28

 V. Antonio Joaquim Ribas, Consolidação das leis do processo civil, Rio de Janeiro, J. Ribeiro dos Santos, 

1915, pp. 104, 303 e 305. 

 
29

 Em Portugal, extinguiram-se os assentos com a revogação, em 1995, do art. 2° do código civil. Restaram 

decisões com força obrigatória geral previstas em três pontos da Constituição: nos arts. 281-1-a (“O Tribunal 

Constitucional aprecia e declara, com força obrigatória geral: a) a inconstitucionalidade de quaisquer 
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„legislatio‟, violando o princípio da tipicidade das leis”. 
30

 Castanheira Neves dedicou a 

essa matéria uma obra primorosa (O instituto dos assentos e a função jurídica dos Supremos 

Tribunais), 
31

 onde mostra: a) que os assentos possuem as notas materiais e formais das 

disposições legislativas (p. 398); b) que é anômala e contrária a princípios constitucionais 

essa função em supremo tribunal (p. 407); c) que isso deflui, em parte, da exigência da 

“não politização da justiça, como condição capital do Estado-de-direito e para que os 

tribunais possam ser o jurídico „contra-poder do político‟. Tem pois decerto razão Arndt 

(Gesetzrecht und Richterrecht) quando afirma que a „legislação judicial‟ mais não é afinal 

do que arbítrio” (p. 619). 

 

    Anteriormente a 2004, tinham ocorrido aqui duas tentativas 

frustradas de ressuscitar essa figura. A primeira com o anteprojeto de uma lei geral de 

aplicação das normas jurídicas, elaborado por Haroldo Valladão em 1961, e a segunda em 

1964, com o anteprojeto de código de processo civil redigido por Alfredo Buzaid.  
 

    Dizia aquele, em seu art. 7°: “O Supremo Tribunal Federal, no 

exercício das atribuições que lhe confere o art. 101, III, da Constituição Federal, uma vez 

fixada a interpretação da lei federal pelo Tribunal Pleno, em três acórdãos, por maioria 

absoluta (Const. Fed., art. 200), torná-la-á pública, na forma e nos termos determinados 

no Regimento, em Resolução que os tribunais e os juízes deverão observar enquanto não 

modificada segundo o mesmo processo, ou por disposição constitucional ou legal 

superveniente”.  Nessa última parte não era tão aberrante a proposta de Haroldo Valladão, 

porque admitia a possibilidade de reforma do assento por disposição legal superveniente, o 

que já não é possível com relação ao assento ora denominado “súmula vinculante”, da 

emenda constitucional n° 45/2004. 

 

    Alfredo Buzaid, nos arts. 516 a 520 de seu anteprojeto, previa a  

possibilidade de o STF ou qualquer dos tribunais de justiça, em processo para 

uniformização de jurisprudência, fixarem a interpretação da norma jurídica, baixando em 

seguida assento, com força de lei, a contar de quarenta e cinco dias após sua publicação. 

 

    Ao justificar a criação da simples súmula de jurisprudência, Victor 

Nunes Leal mencionou essas tentativas, que repeliu: “O método que o Supremo Tribunal 

Federal incorporou na súmula – para documentar de modo formal, e simplificar seus 

julgamentos – refletia uma posição equilibrada, isto é, sem qualquer excesso. Como tive 

ocasião de observar, de público, em Belo Horizonte, em 12.8.1964, a Súmula realizou o 

ideal do meio-termo, quanto à estabilidade da jurisprudência....., ela ficou entre a dureza 

                                                                                                                                                     
normas”), 281-3 (“O Tribunal Constitucional aprecia e declara ainda, com força obrigatória geral, a 

inconstitucionalidade ou a ilegalidade de qualquer norma, desde que tenha sido por ele julgada 

inconstitucional ou ilegal em três casos concretos”); e no art. 1119-1-g, que manda publicar no jornal oficial 

as decisões a que a lei confira força obrigatória geral). José de Oliveira Ascensão (O direito – introdução e 

teoria geral, Coimbra, Almedina, 1986, p. 306) considerava “também como fontes do direito em Portugal os 

acórdãos com força obrigatória geral”); sobre a instituição moderna dos assentos em Portugal veja-se 

Castanheira Neves (O instituto dos assentos e a função jurídica dos supremos tribunais, Coimbra Ed., 1983, 

passim e principalmente p. 192).  
30

 José Joaquim Gomes Canotilho, Direito constitucional, Coimbra, Almedina, 1986, p. 727.  
31

 A. Castanheira Neves, ob. cit.) 
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implacável dos antigos assentos da Casa da Suplicação, „para a inteligência geral e 

perpétua da lei‟ e a virtual inoperância dos prejulgados. É um instrumento flexível, que 

simplifica o trabalho da justiça em todos os graus mas evita a petrificação, porque a 

Súmula regula o procedimento pelo qual pode ser modificada....Apenas exige, para ser 

alterada, mais aprofundado esforço dos advogados e juízes. Deverão eles procurar 

argumentos novos, ou aspectos inexplorados nos velhos argumentos, ou realçar as 

modificações operadas na própria realidade social e econômica. Com essa precaução, a 

Súmula substitui a loteria judiciária das maiorias ocasionais pela perseverança 

esclarecida dos autênticos profissionais do direito”. 
32

 

 

    A posição de Victor Nunes Leal foi relembrada no acórdão proferido 

pelo Supremo Tribunal Federal na medida cautelar correspondente à ADIn 594 (julgada em 

19.2.1992, v. RTJ 151/20), principalmente nos votos dos ministros Carlos Velloso e 

Sepúlveda Pertence. A propósito da natureza da simples súmula  de jurisprudência, 

discorreu-se nesse acórdão sobre o efeito vinculante das decisões judiciais, seja na forma de 

assentos, de prejulgados, ou de representações interpretativas. O primeiro desses ministros 

enfatizou então: “A Súmula, que não obriga e que, por isso, não é ato normativo, realiza o 

ideal do meio-termo acima indicado, que o seu criador imaginou”; e refere passagem da já 

mencionada conferência proferida em Belo Horizonte: “Firmar a jurisprudência de modo 

rígido não seria um bem, nem mesmo viável; a vida não pára, nem cessa a criação 

legislativa e doutrinária do direito.”  

 

    O ministro Sepúlveda Pertence, por sua vez, observou que, na 

República, “o primeiro texto positivo a emprestar força normativa geral à interpretação 

judicial da lei foi o do art. 902, § 1°, da CLT, que fazia compulsório para os Tribunais 

Regionais e as Juntas o respeito aos prejulgados do Tribunal Superior do Trabalho. 

Significativamente, a norma fora editada sob a Carta do Estado Novo, infensa à ortodoxia 

do dogma da separação dos Poderes e ao corolário da indelegabilidade da competência de 

um a outro deles”.  Acrescentou: “O momento mais inequívoco de outorga de força 

normativa a uma decisão judiciária ocorreu, no entanto, por via da outorgada Emenda 

Constitucional n° 7/77, com o instituto da representação do Procurador Geral da 

República ao Supremo Tribunal Federal para interpretação em tese de leis ou atos 

normativos federais ou estaduais. Cuidava-se – pude afirmar certa feita (Processo PGR 

2.460/87, em Parecer do Procurador Geral da República, 1985-1987, ed. 1988, p. 547) – 

de medida através da qual, rompendo as linhas demarcatórias da distinção entre as 

funções estatais, confia-se ao Supremo Tribunal Federal tarefa que, substancialmente, é 

menos de jurisdição do que legislativa ....., nela não se concretiza, como é próprio da 

sentença judicial, a norma individual de um caso concreto, mas norma geral – seja, 

embora, a título de interpretação de disposição legal preexistente – para reger 

compulsoriamente a solução de casos futuros, vinculando à sua observância..... todos os 

demais órgãos da jurisdição”. 

 

 

4.    Justifica-se a lembrança da auto-denominada “emenda 

constitucional”  n° 7, de 13 de abril de 1977, que o general Ernesto Geisel só pôde baixar 

                                                 
32

 Victor Nunes Leal, Passado e futuro da súmula do STF, RDA 145/10). 
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“manu militari” após fechar o Congresso. Alguns anos antes, a auto-denominada “emenda 

constitucional” n° 1, de 1969, na verdade uma Carta outorgada por junta militar, permitira 

ao Supremo Tribunal Federal indicar, em seu regimento interno, as causas que escolhesse 

admitir pela via do recurso extraordinário, conforme sua natureza, espécie, ou valor 

pecuniário. A esses elementos (natureza, espécie ou valor pecuniário da causa), a emenda 

constitucional n° 7/1977 acrescentou mais um: a “relevância da questão federal”, dado que 

ao ditador não ocorreu designar, tal elemento, como “repercussão geral”.  

     

     “Vem então” – relata o ministro Sepúlveda Pertence, 
33

 “a longa 

história das restrições regimentais, das várias emendas regimentais, que mudam a técnica, 

começam com rol de exclusão de causas pela natureza, pelo seu valor – este um capítulo 

realmente lamentável na história do tribunal em matéria de recurso extraordinário, onde o 

relevo é a tese – selecionar as causas pelo seu valor, que não funciona sequer como forma 

de seleção econômica, porque muitas vezes a causa de pequeno valor é causa de grande 

valor econômico”.  

 

    A  emenda constitucional n° 7/1977 foi batizada como “pacote de 

abril”. Ela institucionalizava uma “reforma do judiciário” que, sugerida ao general Geisel 

pelo Supremo Tribunal Federal, fôra recusada pelo Congresso. Em artigo publicado nos 

Arquivos do Ministério da Justiça (n° 159, p. 7), o ministro José Néri da Silveira diz que o 

relatório do Supremo Tribunal Federal (elaborado por uma comissão composta pelos 

ministros Thompson Flores, Xavier de Albuquerque e Rodrigues Alckmin) foi enviado ao 

ditador no dia 17 de junho de 1975, refere as razões doutrinárias da resistência que lhe foi 

oposta pelo Congresso e pela Ordem dos Advogados do Brasil, e reproduz os itens 39 e 40 

daquele relatório, que recomendavam a outorga de eficácia normativa (efeito vinculante) a 

decisões da Corte Suprema.  

 

    Em suas memórias, 
34

 o general Geisel conta a história do pacote de 

abril: “........Era preciso fazer alguma coisa, providenciar uma reforma no Poder 

Judiciário, e eu achava que não havia ninguém mais capacitado para trabalhar nesse 

sentido do que os ministros do Supremo Tribunal Federal, não só porque eram a cúpula do 

poder, como porque eram homens que tinham larga experiência e cultura. ........Os 

ministros concordaram comigo e aí levaram um tempo enorme para chegar a certas 

conclusões. Fizeram um inquérito em todo o país sobre os problemas do Poder Judiciário e 

no fim chegaram a uma reforma que importava alterar alguns dispositivos da 

Constituição.” 
35

  E assinala, a propósito de sua recusa pelo Congresso:  “Qual era a 

solução que eu tinha? Pensei muito e achei que era um desafio da oposição. Era uma 

demonstração de força usada em detrimento do interesse real da nação. Eu também estava 

preocupado em permitir que o meu sucessor pudesse governar em melhores condições. 

Uma dessas condições estava ligada à eleição dos governadores, em 1978. Eu vinha 

                                                 
33

 José Paulo Sepúlveda Pertence, Competência recursal do Supremo Tribunal Federal, RDP 93/188. 
34

 Ernesto Geisel, Fundação Getúlio Vargas, p. 392.  
35

 O resultado do levantamento feito pelo Grupo de Trabalho de Pesquisa Judiciária, criado pela portaria STF 

n° 90, de 25.6.1974, foi incluído no relatório anual da presidência do STF, publicado no Diário da Justiça de 

21.2.1975, e aproveitado no documento designado como “Reforma do Poder Judiciário”, editado em 1975 

(Relatório da Comissão Especial dos Ministros do STF. Veja-se Igor Tenório, Jurisdição discricionária, in 

Enciclopédia Saraiva do Direito, 47/106). 
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matutando como isso podia ser feito. Em vez de voltar ao voto direto, eu achava mais 

conveniente manter o voto em dois níveis. A única maneira de fazer isso era realmente um 

ato de força. Creio que o problema da reforma do Judiciário me incentivou a fazê-lo de 

uma vez e então juntei as duas matérias. Para realizar a reforma e atender ao problema de 

viabilizar o novo governo, resolvi colocar o Congresso em recesso e baixar um novo ato 

que a oposição chamou „pacote de abril‟.   

 

     

5.    Se não contarmos o chamado “relatório Alckmin”, o primeiro 

documento oficial do Supremo Tribunal Federal em defesa do efeito vinculante para suas 

decisões veio em despacho proferido pelo ministro Moreira Alves (processo administrativo 

n° 4477/72), a propósito da “representação de inconstitucionalidade”. Como se sabe, desde 

1934 as Constituições brasileiras obrigavam o Supremo Tribunal Federal a comunicar suas 

decisões de inconstitucionalidade ao Senado, para que este, no desempenho de suas funções 

legislativas, suspendesse a execução das normas tidas como inconstitucionais. No despacho 

acima referido disse aquele ministro: “......a comunicação ao Senado só se faz em se 

tratando de declaração de inconstitucionalidade incidente, e não quando decorrente de 

ação direta, caso em que, se relativa à intervenção federal, a suspensão do ato é da 

competência do Presidente da República, e, se referente a declaração de 

inconstitucionalidade em tese não há que se falar em suspensão, pois, passando em julgado 

o acórdão desta Corte, tem ele eficácia „erga omnes‟ e não há que se suspender lei ou ato 

normativo nulo com relação a todos.....”. 
36

 

 

    Logo após a promulgação do famigerado “pacote”, o Supremo 

Tribunal Federal apressou-se em adaptar-lhe seu regimento interno. No dia 18 de abril, a 

orientação sugerida no despacho do ministro Moreira Alves transformou-se em norma 

administrativa, incorporando-se ao regimento interno do STF e depois à sua jurisprudência 

(RTJ 97/1371); deixou-se assim de encaminhar a comunicação das decisões de 

inconstitucionalidade ao Senado, a fim de que este pudesse suspender a vigência da norma 

inconstitucional.  

 

    No dia 28 de agosto de 1978 a imprensa oficial publicou a emenda 

regimental n° 7, traçando os contornos e finalidades da “representação interpretativa”, 

assim dispondo em seu art. 9°: “A partir da data da publicação do acórdão, por suas 

conclusões e ementa, no Diário da Justiça da União, a interpretação nela fixada terá força 

vinculante, para todos os efeitos”.  Assim, desde a emenda constitucional n° 7, de 13 de 

abril de 1977, combinada com a emenda regimental n° 7, de 28.8.1978, passaram a ter 

efeito vinculante as decisões da Corte Suprema, proferidas em processos de natureza não-

contenciosa (sem partes, contraditório ou defesa), iniciados mediante representação do 

Procurador Geral da República. “A eficácia que a Corte, no primitivo tratamento 

regimental do instituto, emprestou à solução da representação interpretativa, foi 

inequivocamente a de um ato normativo geral, e não o de uma decisão judicial ou de uma 

                                                 
36

 Esse parecer, juntamente com a manifestação dos demais membros da Comissão de Jurisprudência do STF 

e o despacho do presidente dessa corte, é reproduzido integralmente por Ana Valderez Ayres Neves de 

Alencar (RIL 57/223). 
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simples súmula de jurisprudência pré-existente” , viria a comentar o ministro Sepúlveda 

Pertence (RTJ 151/35). 

 

 

5.    Durante onze anos o Supremo Tribunal Federal utilizou à sua 

discrição esses instrumentos (a argüição de relevância, 
37

 a avocatória, 
38

 a representação 

interventiva com efeito vinculante). Eles foram sepultados, por fim, pela Constituição de 

1988, como parte do “entulho autoritário”.     

 

     Duas foram as principais providências adotadas pela nova lei magna 

para diminuir o volume de serviço da Suprema Corte: a criação do Superior Tribunal de 

Justiça – tirado da costela do STF – e a instituição da ação direta de inconstitucionalidade. 

 

    A criação de outra corte ou cortes para absorver parte da competência 

do STF – assim diminuindo sua carga de processos – era reivindicação antiga de advogados 

e professores de Direito. Ao participar do Congresso para Definição das Reformas de Base, 

reunido em janeiro de 1963, em São Paulo, por iniciativa da Folha da Manhã e do Correio 

da Manhã, Miguel Seabra Fagundes sugerira que se criassem três tribunais regionais de 

recursos, para julgamento dos recursos extraordinários fundados em violação de lei, e dos 

recursos ordinários em mandados de segurança e habeas corpus. A proposta, segundo 

relatava seu autor em conferência proferida em 23 de setembro de 1965 (RF 215/15), foi 

aprovada pela Comissão de Reforma Constitucional e pelo Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil, sendo aproveitada pelo Instituto de Direito Público e Ciência 

Política, da Fundação Getúlio Vargas, que sugeriu se criasse apenas um Tribunal Superior 

de Justiça, mantendo-se o Tribunal Federal de Recursos tal como existia. 

 

    O Supremo Tribunal Federal opôs-se a essas propostas, alinhando em 

contrário onze razões,  como se vê no documento denominado “Reforma judiciária” (STF, 

Departamento de Imprensa Nacional, 1965), entregue ao ministro da Justiça, o dr. Milton 

Campos; no primeiro desses argumentos, por suposto o mais importante, sustentava que 

elas “esvaziam o Supremo Tribunal Federal, e, conseqüentemente, o desprestigiam”. 

Afirmava, em seguida, que “a criação de uma ou de algumas Côrtes, às quais se transfira 

parte da atual jurisdição do Supremo Tribunal, afeta o regime federativo, pois neste só se 

                                                 
37

 A “argüição de relevância”, prontamente regulamentada pelo STF em seu regimento interno, era um 

procedimento prévio ao recurso extraordinário, em que se avaliava sua admissibilidade; para apreciá-la 

reunia-se o Conselho do Supremo Tribunal Federal em sessão secreta. O grande advogado Theotonio Negrão 

teve a pachorra de radiografar a sessão do Conselho do Supremo no dia 12.8.1987: “começou às 17:30 e 

„julgou‟ 419 argüições de relevância. Se a sessão terminou às 19 horas e não teve interrupção, cada 

argüição foi, em média, julgada em 12 segundos e 88 centésimos de segundo. Experimente ler o número da 

argüição, o nome do relator e as partes..... fiz a experiência, cronometrando: deu 19 segundos e oito 

décimos.” 
 
38

 Mediante a avocatória, entregava-se ao Supremo Tribunal Federal a faculdade de atrair, para seu 

julgamento, causas processadas perante quaisquer juízes ou tribunais. De um só golpe, feria-se a 

independência da magistratura, o princípio do juiz natural e a garantia dos jurisdicionados. O pacote de abril 

transformava o Supremo em tribunal de exceção, que para prevenir “imediato perigo de grave lesão à ordem, 

à saúde, à segurança ou às finanças públicas”, e a pedido do procurador-geral da República, poderia 

suspender os efeitos de qualquer decisão judicial proferida no país e avocar o respectivo processo. 
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admite um Tribunal da Federação superior a todos os demais, sendo outros que se 

instituam meras Côrtes da União”. Por ocasião dos trabalhos preparatórios da Constituinte 

de 1987-1988, esse entendimento foi ratificado em “Exposição de motivos” remetida à 

Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, por solicitação de seu presidente, o 

senador Afonso Arinos.  

 

    Hoje, o entendimento não é o mesmo; o STF agora reconhece que, 

após a redução efetuada pelo constituinte de 1987-88, muito ainda restou, no rol da sua 

competência, que pode e deve ser afastado, como aponta o ministro Carlos Velloso: “Por 

exemplo, os habeas corpus tomam, demasiadamente, o tempo da Corte, que na maioria dos 

casos está a examinar sentenças de juízos criminais de 1° grau. A competência do Supremo 

Tribunal, no ponto, devia limitar-se ao julgamento de habeas corpus nos quais fossem 

pacientes os que estão sujeitos à jurisdição penal da Corte e os denegados em única 

instância pelos tribunais superiores. Merecem reflexão, ademais, as competências inscritas 

no art. 102, I, “b” (competência para julgamento de membros do Congresso), “c” 

(julgamento de Ministros de Estado, Comandantes das Forças Armadas e membros do 

Tribunal de Contas da União), “d” (mandado de segurança contra ato do Tribunal de 

Contas da União), “e” (litígios das entidades da administração indireta), “g” 

(extradição), “h” (homologação de sentença estrangeira e a concessão de exequatur às 

cartas rogatórias).” 
39

 

 

    Quanto à ação direta de inconstitucionalidade, trata-se de meio de 

controle abstrato de constitucionalidade de lei ou ato normativo, capaz de evitar a 

interposição de milhares de recursos extraordinários, aliviando assim a pauta do Supremo 

Tribunal Federal e o serviço dos tribunais por onde esses tramitam antes de serem 

remetidos para julgamento.  

 

    A instituição de controle abstrato (a possibilidade de declarar-se a 

inconstitucionalidade de uma lei em tese) representa amplificação e não restrição do 

controle concreto. Milhões de pessoas, por meio da declaração de inconstitucionalidade em 

processo de controle abstrato, ganham proteção contra o arbítrio do governo. Essa 

amplificação mostra-se com nitidez na história constitucional brasileira, na evolução 

gradual da representação de inconstitucionalidade, que a transformou, em 1988, em ação da 

cidadania. 
40

 

 

    Dentre as conclusões aprovadas pelo Congresso Nacional de 

Advogados Pró-Constituinte, realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil em São 

Paulo, em 1983, encontrava-se esta, de autoria do Prof. Miguel Reale Jr.: “Deve estar 

                                                 
39

 Excerto de discurso do ministro Carlos Velloso no 175° aniversário do STF, publicado no site Consultor 

Jurídico, 24.9.2003. 
40

 Durante a fase final da ditadura, e no subseqüente período de transição democrática, a cidadania insurgia-se 

contra o monopólio do procurador-geral da República, como único legitimado ativo à representação de 

inconstitucionalidade. A ampliação dessa legitimação era tema recorrente na imprensa e nos congressos de 

advogados. Vejam-se por exemplo, além da tese do prof. Miguel Reale Jr., apresentada ao Congresso 

Nacional de Advogados Pró-Constituinte (1983), as teses apresentadas à 7
a
. Conferência Nacional da OAB, 

em 1978 (Victor Nunes Leal), à 8
a
. Conferência, em 1980 (José Ignacio Botelho de Mesquita),  e à 9

a
. 

Conferência, em 1982 (Luiz Carlos Valle Nogueira).  
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explícito, no texto constitucional, que a legitimação ativa para a propositura de ação 

direta de inconstitucionalidade cabe ao Procurador Geral da República, aos partidos 

políticos, aos Presidentes da Câmara e do Senado, aos Presidentes das Assembléias 

Legislativas, aos Presidentes dos Tribunais Superiores, aos Presidentes dos Tribunais de 

Justiça e ao Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil.” Em 1986, em Belém, o tema 

reapresentou-se à XI Conferência Nacional da OAB, de cuja declaração final constava este 

parágrafo: “É sugerida a criação de um Tribunal Constitucional composto por juízes 

eleitos com mandato certo, aos quais competirá a missão de zelar pelo respeito à 

Constituição, quer através de recursos extraordinários que versem matéria constitucional, 

quer através de ações diretas de inconstitucionalidade, ou ainda de decisões que ponham 

cobro às denominadas inconstitucionalidades por omissão”.  

 

    É portanto inegável que a Ordem dos Advogados do Brasil lutou pela 

instituição da ação direta de inconstitucionalidade, que reputava como importante conquista 

da cidadania, sendo essa uma das tarefas levadas a cabo pelo seu “Bureau de 

Acompanhamento da Constituinte”. 
41

 

     

    Promulgada a Constituição, foi dúbia a posição do STF quanto à ação 

direta de inconstitucionalidade. Por um lado reivindicava efeito “erga omnes” para a 

respectiva decisão; mas, por outro, a) restringia sua legitimação ativa mediante a adoção de 

teses como a da exigência de “pertinência temática”, 
42

 e b) estabelecia para essa ação um 

procedimento fechado, que inadmitia a intervenção de terceiros como assistentes (“amici 

curiae”), única forma de construção de um “processo objetivo” que justificasse a eficácia 

“erga omnes” da respectiva decisão. 
43

 

 

                                                 
41

 No dia 19 de novembro de 2004 o jornal Folha de São Paulo estampou: “O presidente do Supremo 

Tribunal Federal, ministro Nelson Jobim, rebateu as críticas contra a súmula vinculante ........ dizendo que 

seus opositores são os advogados, que, por causa dela, perderão trabalho. „A súmula, ao reduzir o número 

de recursos, reduz o mercado de trabalho‟, afirmou ele ontem, num seminário em São Paulo. A súmula 

vinculante obriga juízes das instâncias inferiores a seguir as orientações do Supremo. Deverá diminuir o 

número de recursos, mas poderá impedir decisões diferentes em processos parecidos – o que, para muitos, 

„engessa‟ o Judiciário”.   

 
42

 Os legitimados ativos à ação direta de inconstitucionalidade não buscam interesse próprio, mas agem no 

interesse de todos. Vai assim contra a Constituição que deles se exija a demonstração da pertinência entre o 

seu interesse específico e o ato argüido como inconstitucional (v.g. RTJ 147/372 e 376, 133/1011, 145/735, 

153/428, 151/435, 157/816, 159/756 e 771). No julgamento da ADIn 305 (RTJ 153/428) o ministro Paulo 

Brossard afirmava: “Entendo que não há necessidade de pertinência entre a norma argüida e os objetivos 

sociais da entidade de classe para legitimá-la nas ações diretas, embora reconheça que razões em contrário, 

de utilidade e conveniência, são abundantes.  ...... Sou o primeiro a reconhecer que, pelo número de ações 

ajuizadas, caminhamos para um número inquietante, e noto que os partidos políticos com representação no 

Congresso ainda não descobriram essa via.” 
43

 Somente no dia 30 de março de 2004, na gestão do presidente Maurício Corrêa, mediante a emenda 

regimental n° 15 (que acrescentou o § 3° ao art. 131 de seu regimento interno), o STF passou a admitir a 

“intervenção de terceiros no processo de controle concentrado de constitucionalidade”. Note-se aliás que até 

hoje, passados dezesseis anos de vigência da Constituição democrática de 1988, o STF não adaptou seu 

regimento à nova lei magna. O regimento interno que continua em vigor, com ligeiras alterações tópicas,  é o 

de 1980, elaborado em plena ditadura, sob o guante da Ordenação de 1969. 
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    Reduziram-se destarte – à semelhança do que aconteceu com o 

mandado de injunção e com a ação de inconstitucionalidade por omissão – os proveitos da 

ação direta de inconstitucionalidade. A decepção da cidadania com a forma de utilização 

desse importante instrumento mostra-se no número das ações ajuizadas, que, estacionário, 

contraria a tendência revelada em todos os outros índices relativos ao volume de serviço 

judicial. 
44

 

 

 

6.   A emenda constitucional n° 45, de dezembro de 2004, mandou 

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. 

 

§ 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.” 

 

 

    De Direito, decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal – 

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

                                                 
44

 É este o número das ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas ano a ano, desde 1989 até 2004: 1989 

– 159; 1990 – 254; 1991 – 233; 1992 – 166; 1993 – 162; 1994 – 197; 1995 – 209; 1996 – 159; 1997 – 204; 

1998 – 185; 1999 – 183; 2000 – 255; 2001 – 209; 2002 – 205; 2003 – 303; 2004 – 287 (Banco Nacional de 

Dados do Poder Judiciário – STF). Nesses dezesseis anos foram distribuídas 3.371 ações e julgadas 2.329. A 

média é de aproximadamente 211 ações distribuídas por ano, o que significa aproximadamente 21 ações por 

ministro. 
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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); 

 

    “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”, aì, 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, não as tendo 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 defesa de um direito subjetivo em juízo compreende não apenas a 

narração e prova do fato, mas também a identificação da norma incidente sobre esse fato, 

sua interpretação, indicação e discussão dos respectivos efeitos quanto à hipótese concreta. 

É possível, sem dúvida, interpretar um enunciado legal em tese. Mas se os enunciados 

legais fossem auto-explicativos independentemente dos fatos que os eventram, não haveria 

necessidade de tribunais, e Robespierre teria razão.  

 

    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. 

 

    A súmula vinculante criada pela EC ° 45/2004 vai além dos assentos, 

e coloca-se acima da lei. Primeiro, porque é próprio da lei ser interpretada, mas é da 

natureza pervertida da súmula proibir a própria interpretação; segundo porque a lei pode ser 

mudada ou revogada por outra lei, mas a súmula não. O poder legislativo poderá sem 

dúvida disciplinar de modo diferente a matéria objeto de uma súmula, mas só o Supremo 

Tribunal Federal poderá revê-la, ou dizer que ficou prejudicada com a nova disciplina 
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normativa. Um dia vai cair a ficha do Congresso – particularmente do Senado – que 

abdicou de sua competência constitucional. 

 

    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. Regimes de controle concentrado não se estabelecem para a 

guarda da Constituição, mas para a preservação do poder. O controle de constitucionalidade 

é meio de defesa do povo contra o governo, e o sistema de controle, estabelecido em defesa 

de si própria pela Constituição, não pode ser alterado sem ruptura constitucional. 

 

    Miguel Seabra Fagundes, após traçar em linhas magníficas a 

“Evolução do sistema de proteção jurisdicional dos direitos no Brasil republicano” (RDP 

23/103, jan/mar 1973), deu pinceladas finais a esse retrato: “........para situações 

emergentes só se encontram, destarte, soluções simplórias, estranguladoras do excelente 

remédio processual de amparo do indivíduo contra atos administrativos inconstitucionais 

ou ilegais. É tudo, como bem se vê, o reflexo de um estado de espírito, de uma mentalidade, 

de uma posição restritiva em face dos direitos subjetivos, contrastante com a larga visão 

das primeiras décadas da República....Todos esses critérios se inspiram em razões 

contingentes, a primeira das quais é reduzir a carga insuportável de feitos, que sobe 

anualmente ao Supremo Tribunal. Mas a solução envolve um equívoco. O que importa, 

primariamente, é assegurar a prevalência e a unidade do Direito da União, bem como 

justiça eficiente às populações brasileiras de todos os Estados. A carga de trabalho da 

Magna Corte há de ser vista em segundo plano. É de se desejar, tendo em conta o vulto de 

trabalho dos egrégios juízes, e até próprio para correta prestação da justiça, que chegue 

ao Tribunal, cada ano, um número restrito de litígios, de modo a se poderem julgar após 

exame acurado e com relativa celeridade; a solução teria de orientar-se por vias que a 

ambas essas considerações atendessem, sem menosprezo das finalidades precípuas de 

unidade do Direito e eficácia da prestação jurisdicional. ....... Uma grande nação se 

constrói não apenas pela prosperidade material, senão também pela soma, na sucessão 

das gerações, do que de positivo cada uma oferece ao acervo espiritual comum. Por isto 

mesmo, em matéria como a que nos ocupa, não é possível encarar os fatos e buscar as 

soluções, em termos do medíocre dia-a-dia das medidas de emergência, mas sim com a 

visão do futuro, que se mede por dezenas de anos, e recolhendo o que de fecundo se 

elaborou no passado. Um patrimônio jurídico da excelência do construído, na lei e na 

jurisprudência, em fase áurea da vida republicana, para a proteção eficaz dos direitos 

subjetivos, merece ser desenvolvido e aprimorado, nunca mutilado ao sabor de 

conveniências ocasionais.”  

 

    Um modelo de Suprema Corte concebido para julgar apenas mil 

processos por ano só serviria para uma sociedade que produzisse não mais de mil argüições 

de inconstitucionalidade por ano. Conseqüência do monopólio estatal da jurisdição e da 

proibição da justiça de mão própria é a coextensão de direitos e ações. Quando a 

Constituição assume, em todos os países, sua missão histórica como fundamento da 

positividade, e quando as Constituições sociais se transformam em programas analíticos, é 

inconcebível que, na contra-mão desse movimento, se restrinja a jurisdição constitucional. 

Tudo se resume, por fim, em saber se o Brasil deve adequar-se às dimensões do seu 
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judiciário, ou se o judiciário (e particularmente o Supremo Tribunal Federal) deve adequar-

se às dimensões do Brasil. 

 

   

 

 

             o o o 

 


