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Resumo 

A súmula é instrumento processual criado para facilitar o entendimento dos tribunais 
superiores. Com o efeito vinculatório, tanto à Administração pública quanto aos juízes 
de 1ª instância, surge um debate que envolve os fundamentos de legitimidade e de 
separação de poderes do Estado instalado com a Constituição de 1988. Através de 
pesquisa bibliográfica, inclusive de projetos de lei, buscamos analisar o verdadeiro 
significado de propiciar um efeito vinculante a textos normativos gerais criados pelo 
Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, analisamos que a súmula vinculante foi 
criada com o objetivo de acelerar processos, concretizando um princípio que foi 
constitucionalizado com a mesma emenda constitucional nº 45. Todavia o resultado é a 
violação de direitos inerentes aos juízes, como a sua autonomia para interpretar, e a 
violação do princípio da separação de poderes. Como proposta de solução, analisamos a 
propostas de emenda constitucionais que buscam uma reforma na forma de escolha dos 
ministros do STF. Da mesma forma, buscamos exemplos em tribunais constitucionais 
de outros países. Concluímos que o Legislativo é o poder de representação do povo, de 
onde devem vir as leis as quais ele deve seguir. Se o Judiciário, devido ao momento 
institucional, deve criar súmulas abstratas, como leis, deve ser transformado sua 
estrutura, afim de torná-la mais legítima. 
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1. Origem da Súmula vinculante 

É inquestionável a importância que os Tribunais Superiores possuem na construção do 

Direito brasileiro contemporâneo. Não há, como afirma Prof. (ROCHA, 2009), peça ou 

sentença, no Brasil, em que não exista o reflexo das decisões desses tribunais. Tal fato 

se mostra por meio das súmulas. Criação de um brasileiro (ARNALDO, 1993), na 

década de 60, tais instrumentos processuais buscavam resolver um problema que já 

existe há muito tempo em países que adotam o sistema do common Law (DWORKIN, 

2007), qual seja a busca de um trecho da decisão que possa ser utilizado como base em 

outros julgamentos, no caso, do Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, podemos 

afirmar que surgiu uma nova fonte e vertente do Direito nacional, o Direito Sumular  
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Na prática, as súmulas passaram a ser utilizadas por tribunais em todo o País e se 

tornaram verdadeiros meios de veiculação do Direito, as quais, passíveis de 

interpretação, puderam ser livremente utilizadas ou não, sempre de maneira 

fundamentada, pelos juízes de 1ª instância, visto que sua produção é de exclusividade de 

órgãos colegiados dos tribunais. 

Com a promulgação da Constituição de 1988, esse instituto continuou com destacada 

importância no meio jurídico, porém contando com uma novidade: a Carta Magna 

adotou o modelo de proteção aos Direitos Fundamentais. Embasados na proteção à 

dignidade humana e considerados como cláusulas pétreas pelo art. 60, §4º, IV, tais 

direitos fazem parte do ordenamento segundo o modelo chamado Pós-Positivista 

(GUERRA FILHO, 2007), ou seja, de adequação entre princípios e regras.A súmula, 

portanto, apresentava-se como instrumento de interpretação e de adequação de 

princípios, como normas abstratas, aos fatos concretos e de aplicação de regras. 

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal passou a possuir importância destacada ao 

passo que, segundo o art. 102, é de sua competência a guarda da Constituição, ou seja, 

sua interpretação constitucional é a considerada oficial. Como consequência, as súmulas 

criadas por ele se tornariam meios de solução de futuros litígios relacionados com 

Direitos Fundamentais. 

Com a Emenda Constitucional nº45, foi inserido na Carta Maior o artigo 103-A, que 

regula a súmula vinculante constitucional, de exclusividade do STF. Tal instrumento é 

bem diferente de seu antecessor, uma vez que, enquanto a súmula antiga era apenas um 

instrumento de facilitação do entendimento de um Tribunal, podendo ser aplicada ou 

não pelos juízes, em decisões fundamentadas, a súmula vinculante possui muito mais 

força, haja vista que, estabelecidos alguns requisitos legais, ela “terá efeito vinculante 

em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e 

indireta, nas esferas federal, estadual e municipal” e, consequentemente, também 

vinculará os cidadãos da sociedade civil, usuários da administração pública e partes em 

litígios judiciais. Esse instituto, de função destacada no ordenamento, ainda é tema de 

debates e de produções acadêmicas mesmo seis anos após sua entrada na Constituição, 

mostrando incertezas a seu respeito.  

Buscamos neste trabalho analisar a contradição existente em torno da função da súmula 

vinculante como protetora dos Direitos Fundamentais e sua real situação de violação a 

um dos principais destes Direitos, o princípio da Democracia, simplesmente pela sua 

existência e pelo seu procedimento de criação e suspensão. À mesma maneira, lançamos 



uma visão crítica sobre sua aplicação e sua legitimação dentro do ordenamento jurídico 

pátrio.  

 

2. A importância dos princípios no Ordenamento Jurídico Brasileiro  

Pode-se dizer que está superado o modelo chamado de Estado Legalista, de influência 

da Revolução Francesa, em que se buscava que o juiz fosse “a boca da lei”. Após 

algumas constatações sobre as limitações da lei e de algumas tentativas de superar esse 

problema, surgiu, após a 2ª Guerra Mundial, uma corrente que buscou superar o 

extremo legalismo, além de uma busca desenfreada por um fundamento metafísico, a 

qual, na verdade, não propunha nenhum resultado prático. Nessa corrente, desenvolveu-

se a Teoria dos Direitos Fundamentais. 

Como dito anteriormente, a Constituição Cidadã adotou o modelo de Direitos 

Fundamentais. A Teoria do Direito em que esse modelo está fundamentado busca 

superar a antiga dicotomia entre Jusnaturalismo e Juspositivismo (PERELMAN, 2004), 

não necessitando buscar a essência das coisas para se fazerem juízos sobre elas, 

podendo-se utilizarem como base seus fenômenos (GUERRA FILHO, 2007). Dessa 

forma, essa corrente filosófica procura destacar a importância dos princípios dentro do 

ordenamento jurídico, mostrando-os, porém, com uma natureza diferente da legal e de 

sua antiga concepção como normas abstratas sem utilização prática ou mesmo meros 

objetivos gerais a serem alcançados em teoria, críticas comuns de adeptos do 

positivismo (PERELMAN, 2004).  

Estruturalmente as normas são divididas entre regras e princípios. As regras são 

aplicadas na forma do tudo ou nada, cumprindo os pressupostos prescritos. Isso 

significa dizer que, não havendo a situação prescrita na norma, ela não será aplicada no 

caso. Da mesma forma, existindo conflito entre regras, uma delas sairá do ordenamento 

jurídico, já que este é coerente e não aceita leis contraditórias. A única saída é a 

utilização de algumas técnicas de interpretação como a generalização de uma lei e 

especificação de outra (BOBBIO, 2007), em que ambas serão adequadas pela 

interpretação dentro do ordenamento. Em relação aos princípios, existem várias 

diferenças como a generalidade alta, o que dificulta a concretização deles, e o fato de 

que eles são fundamento para regras, sendo, portanto, de natureza diferente destas. 

Outra diferenciação é a de que os princípios são mandatos de otimização, ou seja, 

devem eles ser realizados o máximo que for possível (ALEXY, 2006). Esse ponto se 



alcançará por meio das colisões de princípios, sempre guiadas pelos princípios 

implícitos da proporcionalidade e da razoabilidade (MAGALHÃES FILHO, 2007).   

2.1. A importância do princípio da democracia na Constituição e sua relação com o 

STF 

Com a Revolução Francesa, a Constituição, protegida pelo princípio da legalidade, foi 

instrumento de proteção dos direitos do Homem e do Cidadão. No século XIX, a 

doutrina fundamentou como função da Constituição estabelecer a estrutura do Estado e 

as garantias individuais. Hans Kelsen, já no séc. XX, definindo o direito como uma 

estrutura hierárquica normativa, colocou a Constituição no topo da pirâmide (KELSEN, 

2006), ou seja, como fundamento formal de todo o ordenamento. Portanto, foi herança 

doutrinária a teoria de que só são considerados constitucionais temas a respeito da 

estrutura política e dos direitos individuais. Na ordem do pós-guerra, a doutrina 

constitucional evoluiu e a Constituição também passou a exercer um papel de 

fundamento material no ordenamento, em que toda norma contrária seria inválida. A tal 

condição, somada à antiga, chamou-se de princípio da supremacia constitucional. 

Muitos dos dispositivos estabelecidos na Constituição, que devem ser respeitados pela 

supremacia constitucional, são princípios, como o princípio democrático, logo precisam 

ser interpretados e aplicados ao máximo no caso concreto. O STF, como intérprete 

oficial, possui essa função embrionária.  

O princípio democrático (ROCHA, 2009), é um princípio político, ou filosófico fora do 

ordenamento jurídico. Dessa forma, ele é a forma de legitimação do Poder político e, 

por consequência, da Constituição por ele produzida. Ao ser trazido para dentro do 

ordenamento jurídico, conclui o emérito jurista: 
(...) se transforma em princípio jurídico, porque objeto de uma norma jurídica, passando a exercer uma 
dupla função: serve de fundamento de validade de toda legalidade produzida no interior do Estado e, 
ao mesmo tempo, assegura a legitimidade da legislação que vai sendo produzida pelos órgãos 
institucionais, constituindo um fenômeno que os teóricos e filósofos do Direito denominam de 
legitimidade pela legalidade (ROCHA, 2009; p. 71).  

 

Dessa forma, o STF tem o dever de utilizar o princípio democrático, quando necessário, 

em seus julgamentos com o objetivo de legitimar sua decisão e, também, formalizar, 

haja vista que o respeito a esse princípio jurídico é fundamento de validade. Por último, 

devemos destacar que o princípio da democracia é um superprincípio (GILMAR, 

COELHO, BRANCO, 2009), na medida em que podemos extrair dele diversos 

subprincípios como os da legalidade, da separação de Poderes, da igualdade, da 

soberania popular e das eleições periódicas. Tais subprincípios são essenciais para a 



realização da Democracia, porque, como afirma  Prof. Rocha, corolário da democracia é 

que as normas jurídicas só obrigam aqueles que tenham participado de sua criação, por 

meio de seus representantes(ROCHA, 2009). Para que isso ocorra, é necessário que o 

povo participe de forma igualitária, garantia adquirida pela legalidade,  pela eleição de 

seus representantes.   

     

3. A súmula vinculante como protetora dos Direitos Fundamentais 

A súmula vinculante tem por objetivo, como prescreve o art. 103-A, §1º, ser aplicada 

quando “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”. Podemos perceber que esse dispositivo, o qual criou a súmula 

vinculante, visa à garantia de um direito que passou a ser fundamental com a mesma 

Emenda Constitucional N.º 45, a razoável duração do processo, segundo o art. 5º, 

LXXVIII. Atitude justificada, dada a situação de excessos de processos e de demora nas 

decisões dos Tribunais brasileiros.   

Pel do Direito comparado, percebeu-se que principalmente os tribunais de última 

instância possuíam um poder de decisão vinculativa, em destaque nos países de modelo 

consuetudinário, ou common law, como Estados Unidos, Inglaterra e Canadá. Porém 

isso não impede a adoção do sistema de precedentes em países de tradição romanista 

como o Brasil (MENDES, COELHO, BRANCO, 2009). Tal fato já é percebido no 

direito Processual nacional nos casos em que decisão baseada em súmula de tribunal 

superior impede recurso (CUNHA JR., CUNHA, 2009). Comparando com os Estados 

Unidos, podemos perceber uma aproximação ainda maior entre os dois sistemas, uma 

vez que a súmula vinculante é bem parecida com a stare decisis da Suprema Corte 

americana, principalmente na utilização nos casos concretos e na fundamentação para 

futuros litígios (TAVARES, 2009).  

Dessa forma, a súmula vinculante visa a diminuir o excesso de processos repetidos que 

entopem as vias recursais dos tribunais superiores, principalmente as do STF, que 

deveriam ser utilizadas em casos de controvérsia de destacada importância 

(BERMUDES, 2005). Defendendo o mesmo ponto de vista, Orlando Soares afirma que 

tal instrumento não é anômalo no ordenamento nacional, dado que possui antepassados 

no Direito luso-brasileiro como, por exemplo, as deliberações da Casa de Suplicação, 

denominadas “assentos”, que possuíam caráter impositivo(SOARES, 2006) nas 

Ordenações Filipinas. 



A fim de que as súmulas vinculantes não possuam vigência ad eterno, a lei 11.417 de 

dezembro de 2006, que regulamenta o dispositivo constitucional que as prevê, prescreve 

a possibilidade de revogação da súmula vinculante em decisão pela maioria de 2/3 dos 

ministros do Supremo. Isso mostra a possibilidade de mudança de opinião do pretório 

excelso e de sua adaptação às mudanças que surgem na sociedade. Tal mudança pode 

ser requisitada pelos legitimados, que são maior número do que para controle de 

constitucionalidade,  ou ser de ofício. 

Em relação aos magistrados de 1º grau, competirá a eles a interpretação no caso 

concreto frente à súmula vinculante, decidindo pela sua aplicação ou não. Esse 

mecanismo já é comum no direito norte-americano, chamado de distinguishing, que 

consiste na distinção fundamentada entre o precedente e o caso em questão (MORAES, 

2007).  

Para garantir a eficácia das decisões tomadas pelo STF em súmulas vinculantes, o art. 

103-A, §3º, prescreve que “do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a 

súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo 

Tribunal Federal”. O Tribunal, caso julgue procedente (a reclamação), anulará a decisão 

ou ato administrativo. Em relação ao ato administrativo, para evitar o excesso de 

reclamações, é necessário que se tenham exaurido as vias administrativas, mesmo ainda 

existindo certa controvérsia (CUNHA JR, CUNHA, 2009).  

Destarte, podemos dizer, segundo parte da doutrina, que a súmula vinculante é 

instrumento eficaz na busca de um Poder Judiciário mais rápido, de acordo com a 

razoável duração do processo, pois a vinculação da decisão já garante a decisão correta 

na 1ª instância. Tudo isso, além de garantir o respeito às decisões do Tribunal 

Constitucional, o que produz uma maior segurança jurídica, já que foge de divergências 

já pacificadas pelo Supremo.  

No mesmo sentido, pela reclamação, é conferido ao cidadão o direito de ter acesso à 

efetivação das decisões judiciais tanto nos fóruns quanto na administração pública, 

acionando diretamente o órgão produtor da súmula vinculante. Por tudo isso, para 

alguns doutrinadores, os Direitos Fundamentais os quais sejam matéria das súmulas 

possuem maior proteção e maior chance de serem realizados. 

 

 

4. A súmula vinculante como violadora do princípio da Democracia 



 Por motivos didáticos, iremos desenvolver esse tópico com a violação aos principais 

subprincípios da democracia, para demonstrar a violação do superprincípio. 

4.1. Violação do princípio da separação dos Poderes e da soberania popular. 

Como dito anteriormente, conforme os ensinamentos do Prof. Rocha, para que seja 

efetivada a democracia é necessário que o povo participe igualmente do processo de 

produção das leis por meio de seus representantes. Por isso, é de competência do Poder 

Legislativo a criação de normas gerais de aplicabilidade para todos os cidadãos. O 

Poder Judiciário possui a função de aplicar tais normas no caso concreto, uma vez que o 

juiz atua de forma mais imparcial, por isso que possui garantias de independência e de 

estabilidade no cargo.  

Devido à velocidade das transformações sociais, o papel do Judiciário passou a se 

destacar na medida em que os juízes se deparavam com casos que não eram previstos 

nas normas (VASCONCELOS, 2003). Destarte, pode-se dizer que os juízes passaram a 

produzir Direito no caso concreto. No Brasil, a importância dos tribunais superiores 

tornou a súmula produzida por eles um padrão interessante para produção de 

jurisprudência. No entanto, a partir do momento em que essas súmulas possuem um 

efeito vinculante, a dimensão aumenta imensamente, visto que elas se tornam superiores 

à lei. Isso porque consistem mesmo numa interpretação da lei e, consequentemente, 

possuem maior força dentro do ordenamento (ROCHA, 2009). As súmulas vinculantes, 

além disso, são de conteúdo geral e de aplicação geral, ou seja, tem a mesma estrutura 

das leis. Esse é um ponto importante a ser discutido,  considerando que a criação das 

súmulas é de competência de 11 ministros do Supremo Tribunal Federal de cargo 

vitalício, escolhidos pelo Presidente da República e ratificados burocraticamente pelo 

Senado Federal, ou seja, de representatividade, no mínimo, questionável. Nesse 

contexto, a vitaliciedade e a estabilidade é uma maneira de frear a evolução de um 

entendimento pela sociedade quando comparada com eleições regulares de 

representantes. 

 Dessa forma, podemos concluir que a súmula vinculante, instituída pelo art. 103-A, é 

inconstitucional, pois viola a cláusula pétrea da Separação dos Poderes inclusos no art. 

60, §4º, III, da Constituição Federal. O argumento justificador da complementaridade e 

harmonia dos Poderes (MATTOS, 2010) não é forte, haja vista que tal fator 

complementar não engloba funções essenciais dos Poderes, nem abrange uma confusão 

entre elas. A respeito da importância da Democracia e sua relação histórica com a 

Separação de Poderes, comenta Paulo Bonavides: 



Quando o princípio da separação de poderes se institucionalizou, o parlamento na Europa se ergueu 
como primeiro ramo do poder soberano, concentrando mais legitimidade que o executivo. Visto à luz 
do plano dialético era ele a ideia nova, figurava a participação dos governados no exercício do poder e 
abrigava enfim um valor em cujos fundamentos se lia o futuro da evolução política do Ocidente, seu 
irreprimível teor de idealismo e vocacionalidade para o governo do povo, pelo povo e para o povo. 
(BONAVIDES, 2007, Pág. 317) 

 Também é atingida a soberania popular, tutelada na Constituição com a proteção do 

sufrágio por meio de cláusula pétrea, no art. 60, §4º, II, uma vez que a gênese sumular 

viola a importância do voto na construção da “vontade geral” (ROUSSEAU, 2000)ao 

delegar aos ministros do Supremo, escolhidos politicamente pelo Presidente, a criação 

de leis gerais de aplicação para todos, o que seria, naturalmente, função do Congresso 

Nacional.  

4.2. Violação do princípio da independência do juiz 

A independência do juiz é essencial para a concretização da democracia pela sua 

imparcialidade e segurança na aplicação e criação do Direito. Nesse sentido, o instituto 

da reclamação viola esse princípio no ponto em que, dado provimento ao pedido, o STF 

cassará a decisão reclamada, determinando a aplicação da súmula ou a sua retirada da 

fundamentação judicial. Limitando a independência do juiz, a reclamação se torna um 

instituto radical (ROCHA, 2009) quando comparado com outros países, pois limita o 

instrumento de independência do magistrado, sua interpretação. Inclusive, o instituto da 

reclamação contra súmula vinculante também dificulta o objetivo de diminuir o número 

de processos para o STF, porque é um meio de questionamento da decisão preferida 

pelo Tribunal, o que também o torna um julgador de instâncias de fato, fugindo de sua 

natureza. 

4.3. Visão geral a respeito do tema 

Claramente, podemos perceber um conflito de princípios ou direitos fundamentais. 

Enquanto a criação do instituto da súmula vinculante visa à garantia da razoável 

duração do processo e da segurança jurídica, acaba violando o princípio da separação 

do poderes e da soberania popular e, dessa forma, também viola o superprincípio da 

democracia. Não podemos negar a necessidade da criação de instrumentos processuais 

constitucionais que almejem a aceleração do processo e sua efetividade, porém, nos 

momentos de crise institucional, é que se devem fortalecer os institutos democráticos, 

sejam diretos ou indiretos. Do contrário, estaremos aceitando implicitamente a ideia que 

de que a segurança jurídica é mais importante do que a legitimidade e a democracia. 

Problemas como esse, de conflito de princípios fundamentais, portanto, devem ser 

resolvidos pelo Supremo, dado ser possível o controle de constitucionalidade de 



Emendas Constitucionais (MIRANDA, 2005) pelo Tribunal Constitucional.  Todavia 

sabemos que tal instituição não negará o mecanismo pelo qual poderá exercer com 

maior efetividade sua honrosa função de defensor da Constituição. Por isso, defendemos 

que o único meio de legitimação da súmula vinculante é uma nova Emenda 

Constitucional, editada pelo Congresso Nacional. 

5. Análise da PEC 342: uma proposta de reforma no STF 

Através do Direito comparado, podemos perceber as diversas formas de composição das 

instituições responsáveis pela guarda da Constituição. Na Espanha, o Tribunal 

Constitucional é composto por membros nomeados pelo rei, em que os nomes são 

propostos pelo Congresso, pelo Senado, pelo Governo e pelo Conselho Geral do Poder 

Judicial, todos com mandato de nove anos. Na Itália, a Corte é formada por membros 

nomeados pelo Parlamento, pelo Presidente e pelos Tribunais Superiores, todos, 

também, com mandatos de nove anos. Situação semelhante podemos encontrar em 

países como Portugal e Peru. A principal fundamentação para essas estruturas é uma 

maior legitimação daqueles que criam o Direito dentro da Corte Constitucional, haja 

vista que é necessária uma maior participação das Casas Congressistas, reais 

representantes do povo (LIMA, 2001). Nos Estados Unidos, país da qual a Suprema 

Corte foi utilizada como modelo para o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal 

Constitucional é composto por juízes que possuem mandatos vitalícios indicados pelo 

Presidente da República. Isso é aceitável devida a importância estabelecida ao 

precedente no common law americano, mas é questionável quando utilizado em um 

sistema civil law como o brasileiro.  

Nesse sentido, foi proposta no Congresso Nacional em 2009 uma PEC que busca 

reformar o mecanismo de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Proposta 

pelo Dep. Flávio Dino do PC do B do Maranhão, a PEC 342 propõe principalmente que 

os ministros do STF tenham mandatos de 11 anos, vedada a recondução ou o exercício 

de novo mandato. Nesse caso, a Câmara Federal, o Senado Federal, o próprio Supremo 

Tribunal Federal e o Presidente da República teriam que escolher certa parte de 

ministros. Tais escolhas seriam de listas tríplices que viriam das instituições da classe 

jurídica como a OAB, o CNJ e o CNMP, assim como do TST e do STJ e, inclusive, de 

órgãos colegiados das Faculdades de Direito com doutorado em funcionamento há pelo 

menos 10 anos. Na justificação, comenta o deputado: 
O Supremo Tribunal Federal é, essencialmente, uma Corte Constitucional, sendo o órgão responsável 
pela interpretação definitiva de nossa Constituição Federal. Participa, como tal, da tomada de decisões 
acerca de assuntos da mais alta relevância para o Estado e para a sociedade. Assim o faz não só 



atuando como legislador negativo, realizando o controle de constitucionalidade das leis, mas também 
exercendo funções legiferantes positivas, por exemplo, por meio da elaboração de súmulas vinculantes 
e pelo salutar ativismo judicial diante de omissões legislativas declaradas inconstitucionais. É inegável, 
portanto, o fato de que sua atuação tem forte carga política e consequências de igual natureza.( PEC 
3422)  

Portanto, essa reforma muda a estrutura do STF, já que um Tribunal em que são 

produzidas verdadeiras “leis” como a súmula vinculante deve também ter maior 

participação popular ou de seus representantes.   

6. Conclusão 

O nascimento das súmulas, assim como sua transformação em súmula vinculante, é 

resultado de um aumento na velocidade das relações sociais dentro de um contexto de 

busca da efetivação dos direitos. Dessa forma, concluímos que o real desafio é alcançar 

a realização dos Direitos Fundamentais dentro de um contexto de democracia e 

legitimidade daqueles que estão no Poder. A súmula vinculante é um instrumento eficaz 

para a realização da razoável duração do processo, contudo para que isso seja realizado 

dentro de um processo democrático é necessária uma mudança na composição do STF.  
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