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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho se propõe a fazer uma crítica ao instituto da súmula 

vinculante, recentemente incluído no art. 103-A da Constituição da República. A crítica 

será feita destacando a impossibilidade de serem atingidos os objetivos pretendidos pelos 

que a enxergam como solução para os problemas do Poder Judiciário no Brasil, 

principalmente pela limitada concepção do direito que embasa a teorização desses 

objetivos. 

Para tanto, inicialmente, será delineado, de forma sintética, o marco teórico a ser 

utilizado na problematização. Utilizar-se-á a teoria dos sistemas de Niklas Luhmann como 

referencial no entendimento do direito como subsistema da sociedade. 

Em seguida, será descrita a evolução do direito como sistema parcial da 

sociedade, em direção à adoção de uma Constituição escrita, não apenas como mais um 

momento da positivação de normas, mas como possibilidade de interiorização do problema 

da verificação da justiça das decisões jurídicas. Será ainda demarcado o papel dos tribunais 

superiores, tendo em vista os marcos evolutivos no que se refere a institucionalização do 

direito. 

Na seqüência, serão enumerados alguns momentos relevantes da positivação dos 

mecanismos de uniformização da jurisprudência já adotados na história do ordenamento 

nacional, desde os assentos portugueses até a inclusão da súmula vinculante no texto 

constitucional. 

Finalmente, em conclusão, a súmula vinculante será problematizada em suas 

pressuposições quanto ao direito, aos limites da atividade jurisdicional e aos problemas 

atualmente enfrentados na prestação jurisdicional no Brasil. 
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O DIREITO NA SOCIEDADE 

Pela teoria formulada por Niklas Luhmann, o Direito pode ser entendido como o 

subsistema social cuja operação característica é a produção de comunicação direcionada 

para a generalização congruente das expectativas normativas existentes no seio da 

sociedade que lhe é ambiente. Como tal, o subsistema do Direito dá forma à sua 

diferenciação, ou seja, distingue-se do ambiente, por meio da produção reprodutiva da 

diferença entre direito e não-direito. 

Essa idéia peculiar requer breves esclarecimentos em relação aos seus 

pressupostos e às conseqüências dela decorrentes. Requer ainda, ao mesmo tempo, 

esclarecimento quanto ao que não lhe é pressuposto e o que não lhe é decorrente. 

Inicialmente, pressupõe-se que a sociedade seja entendida como o sistema global 

de comunicação, dentro do qual ela ocorre em sua totalidade e que apenas por ela se 

constitui. Todo o resto, que não pode ser entendido como comunicação, constitui o 

ambiente em relação ao qual, ao se diferenciar, o sistema adquire sua unidade. É uma 

teorização social que reconstrói uma noção elaborada na biologia, segundo a qual as 

estruturas organizacionais de um organismo vivo são percebidas se reproduzindo por meio 

da produção novos de elementos a partir de elementos anteriores, previamente produzidos 

por essas próprias estruturas. 

Verifica-se um ciclo autopoiético, que ocorre sem interferências externas diretas, 

criando uma ordem peculiar1, na qual os organismos vivos reproduzem a vida a partir da 

vida pré-existente. Utilizam-se para tanto de elementos ingeridos, provenientes do meio 

externo. Mas em seu interior, tais elementos externos são apreendidos e transformados de 

                                                 

1 NICOLA, 1997. P.226. 
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acordo com as características individuais do organismo vivo. E ao final desse processo, o 

organismo produz e reproduz a si mesmo. 

Para Luhmann, nos sistemas sociais é a comunicação que serve como operação de 

autoprodução e reprodução, que diferencia o sistema do seu ambiente. Em cada subsistema 

organizacional da sociedade, a produção de sentido ocorre de acordo com uma lógica 

específica e oferece elementos futuros para a reprodução da diferença com o ambiente. Na 

dinâmica interna dos subsistemas, constrói-se um feixe de premissas de experimentação 

que constitui a organização estrutural que leva a uma pré-seleção das possíveis relações 

entre os elementos internos do sistema. 

Os elementos externos são reconstruídos em um processo de produção de sentido 

característico a cada subsistema social, que reproduz em seu interior sua diferença em 

relação ao ambiente a partir das produções de sentidos anteriores. Forma-se assim o ciclo 

autopoiético de produção de sentido no interior do sistema, que gera a sua diferenciação. 

Nesse singular entendimento, os seres humanos figuram como ambiente para o 

sistema da sociedade. Com isso, delimita-se que os indivíduos estão fora da sociedade. 

Esta não existe sem aqueles, uma vez que o sistema existe na única condição de que possa 

ter um ambiente do qual se distinga. Mas é apenas na auto-referência, definindo o que é e o 

que não é comunicação, quanto a informações relevantes ou não, que a sociedade se 

distingue como unidade. 

Há outro aspecto relevante, diretamente decorrente dessa premissa. Com a retirada 

dos indivíduos do interior do conceito da sociedade, torna-se perfeitamente possível 

conceber a comunicação como universalmente referente, como produção válida de sentido 

em toda a extensão social, ainda que os processos comunicativos se dêem sem que a 

totalidade dos indivíduos sempre deles participe. 
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Seguindo com a noção da sociedade como sistema, tais processos comunicativos 

são descritos não de forma linear, mas circular, ocorrendo em auto-referência2. No tempo, 

a comunicação se dá a partir de remissões a comunicações anteriores e possibilita a 

ocorrência de comunicações futuras; materialmente, as informações que possibilitam o 

processo comunicativo são elas também produtos de comunicação; e, socialmente, a 

comunicação não faz menos que comunicar, atingindo, portanto, sua função3. 

Essa circularidade interna do sistema, em sua forma autológica, apóia-se nas 

operações de construção da diferenciação entre o sistema e o ambiente. Cria-se, assim, o 

paradoxo pela qual a unicidade do sistema depende da existência da unidade da diferença. 

Em outras palavras, só há sociedade porquanto ela se diferencia do seu ambiente, 

porquanto ela delineia o seu próprio perímetro distintivo. 

Vale destacar que essa perspectiva teórica pretende uma maior possibilidade de 

compreensão da sociedade pondo a si mesmo como parte própria da sociedade. Afinal, ela 

é produzida no interior da sociedade, já que comunicativa. Nessa perspectiva, essa mesma 

concepção se sustenta em uma circularidade de conceitos, que requer as devidas 

delimitações. 

Pelo conceito de complexidade tem-se que o mundo oferece ao ser humano mais 

experiências do que ele pode vivenciar. Assim, há mais informações disponíveis no 

ambiente do que um indivíduo pode perceber e assimilar. E, como corolário, frente a essas 

inúmeras informações, existem mais possibilidades de ação do que esse mesmo indivíduo 

seria capaz de realizar. Assim, apresenta-se ao homem a inafastável necessidade de 

seleção. 

                                                 

2 "O sistema autopoiético é autônomo por que a produção de novos elementos depende das operação 
precedentes e constitui pressuposto para as operações posteriores. A cada operação o sistema entra em 
contato consigo mesmo", NICOLA, 1997. P. 227-228. 
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Pelo conceito de contingência, tem-se inicialmente que cada experiência concreta 

remete o indivíduo a um novo leque de novas experiências possíveis. Cada uma destas 

pode, no entanto, desapontá-lo em suas expectativas, uma vez que a realidade prática pode 

negá-las. Assim, a noção de contingência traz consigo a necessidade de o ser humano 

assumir riscos durante a seleção. 

Na relação sistema/ambiente existente entre o indivíduo e a sociedade, formam-se 

estruturas de assimilação das experiências, que possam absorver e controlar os problemas 

da complexidade e da contingência, que forçam o indivíduo a selecionar e assumir os 

riscos de desapontamentos de expectativas4. 

Consideram-se então duas espécies contrárias de reação do indivíduo frente a 

desapontamentos de expectativas. É possível, por um lado, que a expectativa decepcionada 

pela experiência seja adaptada à realidade decepcionante: fala-se em expectativa cognitiva, 

voltada para o aprendizado a partir da experiência e disposta se a renovar a partir das novas 

informações. 

Em postura alternativa, pode-se pretender sustentar a expectativa mesmo contra a 

realidade decepcionante: tem-se a expectativa normativa, direcionada para a 

reconfiguração da realidade, de acordo com os termos da expectativa que se quer 

reforçada. 

Nas relações entre os indivíduos, informado por suas expectativas, cognitivas e 

normativas, em primeiro plano um sujeito seleciona dentre as inúmeras possibilidades de 

atuação frente a um outro indivíduo. Sua seleção de ação leva em conta as várias 

possibilidades de reação do outro que ele considera plausíveis, gerando para si mesmo 

expectativas quanto ao outro. 

                                                                                                                                                    

3 NICOLA, 1997. P. 234-235. 
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Além disso, o indivíduo sabe que o outro detém expectativas em relação às 

possibilidades de seu comportamento. Mas ele não sabe, dentre as várias possíveis, 

precisamente quais são essas expectativas. Logo, não apenas as ações, mas também as 

expectativas entre os indivíduos figuram como variáveis. Ou seja, o sujeito não pondera 

apenas quanto à ação do outro para consigo, mas quanto às expectativas do outro para 

consigo. Tudo isso, também de forma seletiva dentre as inúmeras possibilidades. 

Nesse quadro, resulta que a contingência se faz duplicada na complexidade das 

interações entre indivíduos, uma vez que cada sujeito tem expectativas sobre as 

expectativas do outro, e sabe que o mesmo ocorre do outro para consigo. É o problema da 

chamada “dupla contingência”. 

Os subsistemas sociais, nessa realidade complexa e contingente, problematizada 

pela dupla contingência, cuidam cada um de um tipo específico de comunicação. O 

subsistema do direito, conforme já dito, trata da generalização congruente de expectativas 

normativas. Assim, permite-se, sob o selo da validade, que os indivíduos possam conhecer 

de antemão, com certa precisão, quais as expectativas normativas que circulam na 

sociedade. 

A operacionalidade do subsistema do direito é explicável pelo paradoxo de que o 

sistema do direito é fechado porque é aberto. Ele se fecha quanto à normatividade, 

informando de forma auto-referente o que é e o que não é direito. Ao mesmo tempo, ele 

deve se mostrar aberto cognitivamente, sensibilizando-se para as “irritações” ambientais 

que possam ser juridicamente analisáveis, sob o conceito de fato jurídico. 

O fato, no ambiente, por si só, não constitui informação jurídica. A comunicação 

apenas pode se dar na abertura do sistema para os estímulos externos, mas que somente 

                                                                                                                                                    

4 LUHMANN, 1983. P. 45-46. 
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serão processados após uma construção de informação no seu interior5. Em momentos 

subseqüentes, o sistema inicialmente opera ao gerar uma distinção, mas apenas se distingue 

ao utilizar posteriormente essa distinção. Ou seja, a geração da unidade da diferença 

sistema/ambiente depende da operação a partir de elementos originados em uma prévia 

produção de distinção interna. 

                                                 

5 Por exemplo, "a economia, enquanto forma de pagamento em dinheiro, não entra no direito, mas é 
'decodificada' juridicamente em legal ou ilegal", cf. NICOLA, 1997. P. 228. 
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A POSITIVAÇÃO 

Adotar-se-á aqui o entendimento de que a evolução do subsistema do direito 

trouxe-o ao estágio da positivação6. Tal positivação é entendida como uma fixação de 

sentido que preenche, de forma evidente, a função do subsistema, que é a generalização 

congruente de expectativas normativas, mas que, ao mesmo tempo, abre novas 

possibilidades de diferenciação. 

Para entender como essa positivação significa, em escala evolutiva, uma estrutura 

organizacional altamente improvável diante da possibilidade de aleatoriedade do conteúdo 

do direito7, deve-se trabalhar com três aspectos de desenvolvimento da diferenciação do 

sistema do direito. 

O primeiro aspecto é a normatização, visualizada como possibilidade de em cada 

situação real fazer um confronto entre o acontecimento concretizado e a hipótese esperada, 

com a pretensão de conformar a realidade à previsão, configurada numa regra. 

Outro traço evolutivo do direito é a institucionalização do procedimento decisório. 

Ela possibilita delinear uma distinção temporal entre a criação da norma e a sua aplicação, 

o que abre espaço para legitimar o critério do que seja direito ou não-direito a terceiros, 

não envolvidos diretamente no processo comunicativo específico. 

Por fim, tem-se a positivação, que permite a fixação textual de sentido e funciona 

como criação de elementos internos ao subsistema, a serem recuperados a cada posterior 

aplicação da distinção característica de sua operação comunicativa. 

                                                 

6 Araújo Pinto, ao observar a diferenciação do direito, conclui que a positivação do direito modifica o estilo 
do subsistema, alterando a forma de perseguir e assegurar a generalização congruente de expectativas sobre 
expectativas. Gera-se um incomensurável incremento estrutural para o direito, no que se refere à 
complexidade e à contingência, cf. ARAUJO PINTO, 2002. P. 214-237. 
7 "O que é direito hoje, pode não sê-lo amanhã. Trata-se da principal esfera de variação do sistema." 
NICOLA, 1997. P. 234. 



 13 

Nessa perspectiva, a idéia da positivação de uma Constituição se insere no fluxo 

de positivação como um salto, pois permite a essa evolução uma nova configuração. Ao 

mesmo tempo em que limita valorativamente a produção do direito, fixando sentidos 

normativos, a Constituição permite, em termos mesmos de validade, uma nova 

possibilidade de afirmação ou negação da noção de direito e não-direito, agora traduzível 

nos termos constitucional e inconstitucional. É assim que, no característico paradoxo da 

visão teórica aqui adotada, diz-se que a adoção de uma Constituição fecha e abre o 

subsistema do direito, ao permitir que a limitação de sentido imposta seja reverificada a 

cada situação de aplicação do seu código interno. 

É oportuno ressaltar o detalhe teórico de que no panorama da evolução do direito, 

a Constituição não representa uma novidade do ponto de vista do estabelecimento de um 

critério para a avaliação do que seja ou não o direito. O diferencial é a inédita possibilidade 

que essa operação lance mão de uma auto-referência no que concerne à sua justificação, à 

sua legitimidade. Sem recorrer a um fundamento direto na religião, na natureza do mundo 

ou na razão humana, a Constituição, como parâmetro jurídico, permite interiorizar a 

operação do direito, em um maior fechamento funcional e, logo, em uma maior 

diferenciação8. 

Assim, não se vislumbra afinal a Constituição como tão somente uma mera 

positivação arbitrariamente erigida ao posto superior. Ela inaugura uma possibilidade 

peculiar de o subsistema ser auto-referente, pois, mesmo que se mostre um texto político, 

sua formulação é parte de uma concepção jurídica. Tal é o Estado de Direito, que, em 

                                                 

8 “Não será possível, a partir da diferenciação funcional, estabelecer as bases da cadeia normativa da 
sociedade com fundamento em doutrinas no direito natural (seja ele de ordem cósmica, moral, teológica ou 
racional-especulativa). A luta contra o Absolutismo –  mote central das Revoluções Francesa e Americana – 
e a busca pela tolerância política e religiosa exigirão uma nova forma de estabelecimento e controle do poder. 
Essa forma – uma invenção do final do século XVIII – consolidou-se, na imensa maioria dos países 
ocidentais, por meio das constituições escritas.” In: ARAUJO PINTO, 2003. 
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resumo, caracteriza-se por prever a submissão do exercício do poder a uma verificação de 

sua juridicidade9, permitindo posicionar a Constituição como um estatuto jurídico da 

política. 

Do ponto de vista da instrumentalização, assim como a positivação evoluiu até a 

possibilidade do estabelecimento de uma Constituição, o direito se desenvolveu, em 

paralelo com a crescente complexidade social, criando papéis específicos para a sua 

operação. 

Nesse quadro, os tribunais podem ser tomados como um grau máximo da 

institucionalização de mecanismos para o encaminhamento de desapontamentos no seio do 

subsistema do direito. No topo da hierarquia autológica, permite que o direito observe a si 

mesmo, em uma segunda ordem, mas com o recurso à legislação, da qual ele obtém a 

informação para o critério direito e não-direito a partir do qual se pode questionar a 

juridicidade da decisão de primeira instância10. Internamente, ele reorganiza 

semanticamente a hierarquia entre legislação e aplicação do direito, permitindo uma nova 

operação autológica do próprio direito. 

Assim é que no atual estágio da diferenciação funcional, do juiz é exigido que ele 

não apenas decida sobre cada caso, mas ainda que tome sua decisão de maneira justa. Por 

isso, ao lado da necessidade de que ele decida sempre, abre-se lhe uma liberdade de buscar 

razões para a tomada de uma decisão justa. 

Ora, se as estruturas organizacionais internas dos sistemas funcionam de forma 

seletiva em relação à miríade de possibilidades advindas da complexidade, os tribunais se 

colocam como estruturas organizacionais ocupadas em interiorizar o problema da justiça. 

                                                 

9 LUHMANN, 1985. P. 53. 
10 “A relação entre competência legislativa e competência judicial se constrói sobre um tipo de hierarquia – a 
hierarquia se concebe como uma cadeia de construções ordenada de cima para baixo (não como hierarquia de 
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Sua atribuição é confrontar a decisão ao padrão superior, hierarquicamente, do direito 

posto. 

Na atual complexidade da sociedade, diferenciada funcionalmente, como há uma 

maior gama de possibilidades, há uma crescente necessidade de produção por parte do 

sistema do direito. Isso se traduz numa incessante criação de regras jurídicas, dirigidas aos 

mais variados campos sociais. 

Por isso mesmo, e considerando ainda o atual estágio de instrumentalização, há 

uma crescente possibilidade de comparação da realidade concreta às expectativas 

normativas que derivam das regras jurídicas. Há uma demanda crescente, paralela e 

vinculada ao aumento de complexidade social, por decisões judiciais, por respostas aos 

problemas, que vão se apresentando juridicamente. 

Nesse momento, retome-se a idéia de que cada comunicação gera nova 

comunicação, e que cada possibilidade vivenciada permite cogitar outras novas. Ora, cada 

resultado da operação do código direito e não-direito é em si uma informação; cada 

processo comunicativo no sistema jurídico pode ou não ser aceito. 

Os tribunais têm, então, como atribuição, interiorizar essa operação de retenção da 

nova contingência. Se a assunção de riscos relativos ao desapontamento com a realidade 

pode ser igualmente direcionada às decisões judiciais, as decisões são também alvo de 

expectativas. Nesse contexto, os tribunais, num movimento de reentrada no sistema do 

direito, comparam a decisão judicial com a positivação, e ao estabelecerem qual a 

interpretação da regra jurídica é válida para os casos, permitem que isso seja feito a partir 

de uma leitura tão somente jurídica, no interior do próprio subsistema. 

                                                                                                                                                    
inclusão: como relação do todo e das partes). O tribunal se concebe como um órgão executivo da 
competência legislativa e da metódica jurídica como simples dedução.” In: LUHMANN, 1990. P. 4. 
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Junte-se essa atribuição à evolução da positivação, que possibilitou a adoção de 

uma Constituição, e pode-se compreender, na teoria dos sistemas, qual a importância dos 

tribunais para a diferenciação do subsistema do direito, produzindo a generalização 

congruente de expectativas normativas. 

Com a Constituição, as normas tornam-se elas mesmas passíveis de análise 

jurídica, podendo ser questionadas quanto à sua juridicidade. Em outras palavras, de forma 

geral, toda comunicação que gera a diferença direito não-direito é ela mesma passível de 

verificação de acordo com esse mesmo código, uma vez que o texto constitucional 

materializa uma configuração da forma dessa diferença, que se pretende imponível a todas 

as outras configurações. 

Na vivência constitucional brasileira, compete ao Supremo Tribunal Federal 

fiscalizar, de forma concentrada, a vivência da Constituição. Em termos mais teoricamente 

comprometidos, ele é a estrutura organizacional cuja atribuição é selecionar, de forma 

central, quais as interações entre os elementos do subsistema são aceitáveis, do ponto de 

vista da hierarquização do código com o qual ele opera. 

Há ainda a possibilidade do controle difuso de constitucionalidade, em que a cada 

instância decisional da estrutura do Judiciário é possível questionar a adequação à norma 

superior, mas que não será agora senão citada. 

Por hora, fixe-se a idéia de um controle da constitucionalidade das normas, como 

uma forma de o subsistema do direito gerir, por meio de seu próprio código, os problemas 

da complexidade e da contingência, no momento em que estes afetam as comunicações que 

caracterizam as suas operações internas, de definição da diferença direito e não-direito, a 

partir da perspectiva do ganho evolucional que representa a positivação das normas. 

Como parte dessa mesma lógica, há ainda na estrutura do Poder Judiciário 

brasileiro os demais tribunais superiores, cuidando de verificar a juridicidade das decisões 
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de acordo com o sentido positivado nas normas infraconstitucionais. Assim, pelo objeto de 

sua atribuição, no que concerne ao controle de juridicidade interno ao subsistema do 

direito, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho11 podem ser 

localizados, hierarquicamente, imediatamente abaixo do Supremo Tribunal Federal. 

Sua atribuição é fazer o controle de justiça das decisões tomadas em primeira 

instancie e retificadas ou reafirmadas em segunda instância. O dado relevante aqui é quê 

esses tribunais, assim como STF, limitam-se à análise do entendimento jurídico adotado, 

sem se debruçar sobre a comprovação ou questionamento dos fatos que a ensejaram. 

Esses três tribunais fazem, portanto, o cotejo entre a tese de direito perfilhada e 

um parâmetro de justiça positivado. No exercício dessa função, eles atingiram a produção 

de súmulas. 

 

                                                 

11 Embora estruturalmente pudessem ser aqui incluídos, excluem-se dessa enumeração o Tribunal Superior 
Eleitoral e o Superior Tribunal Militar, tendo em vista os baixos volume e constância das decisões que esses 
tribunais produzem, bem com a natureza especial de que tratam. 
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A SÚMULA NO DIREITO BRASILEIRO 

Atualmente os tribunais brasileiros têm nas súmulas de jurisprudência dominante 

um elemento ímpar de sua metodologia de julgamento. As enunciações dos entendimentos 

dominantes são usadas como forma de barrar o conhecimento de recursos ou de dar 

provimento monocraticamente, na pretensão de, com isso, ser conferida celeridade à 

resolução dos litígios. 

Com a previsão constitucional de que a súmula possa ser vinculante, bem como 

com o debate em torno da súmula impeditiva de recursos, alteram-se as possibilidades de 

operação para o subsistema do direito no Brasil. 

Pois desde a origem na tradição dos assentos do direito português até a atual 

previsão das súmulas vinculantes no art. 103-A da Constituição da República, alguns 

momentos determinam o trajeto histórico dos mecanismos de uniformização da 

jurisprudência no Brasil. 

No período colonial, o País se encontrava submetido ao ordenamento português. 

Tanto as Ordenações Manuelinas como as Filipinas previam a edição dos assentos pelo 

órgão de cúpula da Justiça12, a propósito de dirimir as dúvidas jurídicas articuladas durante 

os julgamentos. Os assentos eram proposições abstratas, assemelhadas a normas jurídicas 

materiais e dotadas de força obrigatória geral e de efeito vinculante para as relações e os 

juízes de direito, sujeitos à pena de suspensão em caso de desobediência. Exatamente por 

possuírem força de lei, eram suscetíveis de revogação ou mesmo de declaração de 

inconstitucionalidade. 

                                                 

12 Originariamente, sua edição competia à Casa de Suplicação de Lisboa. Em 1808, a Corte portuguesa se 
instalou no Brasil fugindo de Napoleão e elevou a Relação do Rio de Janeiro (tribunal judiciário de segunda 
instância, competente pelo julgamento dos recursos de agravo e de apelação) à posição de Casa de 
Suplicação do Brasil, com as mesmas atribuições do tribunal lisboeta. Após a independência, em 1828 a Casa 
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Com a república, os assentos foram eliminados do ordenamento brasileiro e a 

legislação processual13, em âmbito infraconstitucional, substituiu o seu caráter obrigatório 

do instituto pela persuasão dos prejulgados. Os prejulgados eram pronunciamentos prévios 

do tribunal pleno ou de órgão colegiado competente, a respeito de qualquer norma jurídica 

sobre a qual houvesse, ou se entendesse possível haver, divergência interpretativa. Seus 

termos deveriam ser seguidos no recurso em andamento, podendo ser suscitados por 

qualquer juiz ou evocados pelas partes. 

O art. 902 da Consolidação das Leis do Trabalho de 194314, de certa forma 

revivendo a experiência dos assentos, previu a ampliação da força dos prejulgados no 

âmbito do processo trabalhista, conferindo efeito cogente e vinculativo à produção do 

Conselho Nacional do Trabalho15. 

A subseqüente inovação ocorreu em 28 de agosto de 1963, quando, por meio de 

uma emenda ao regimento interno, foi criada a “Súmula da Jurisprudência Dominante do 

Supremo Tribunal Federal”, com 370 enunciados. Cada enunciado da Súmula era a 

textualização de um resumo da jurisprudência do tribunal a respeito de determinado tema. 

Não se estavam criando interpretações jurídicas, mas apenas precisando os entendimentos 

adotados reiteradamente pela Corte. 

                                                                                                                                                    
de Suplicação foi sucedida pelo Supremo Tribunal de Justiça, que em 1890 se transforma no Supremo 
Tribunal Federal. Para maiores detalhes históricos, vide DEMO, 2004. P. 81-21. 

13 Art. 861 do CPC de 1939: “A requerimento de qualquer de seus juizes, a Câmara, ou turma julgadora, 
poderá promover o pronunciamento prévio das Câmaras reunidas sobre a interpretação de qualquer norma 
jurídica, se reconhecer que sobre ela ocorre, ou poderá ocorrer, divergência de interpretação entre Câmaras 
ou turmas”. 

14 Art. 902. É facultado ao Conselho Nacional do Trabalho estabelecer prejulgados, na forma que prescrever 
o seu regimento interno. 
§ 1º Uma vez estabelecido o prejulgado, aos Conselhos Regionais do Trabalho, as Juntas de Conciliação e 
Julgamento e o Juizes de Direito investidos da jurisdição a Justiça do trabalho ficarão obrigados a respeitá-lo. 

15 O CNT foi depois substituído nessa atribuição pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Decreto Lei n.º 
8.737, de 1946. 
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A iniciativa teve duas finalidades. Primeiramente, pretendeu-se que a menção ao 

texto sumulado tornasse dispensável a repetição dos fundamentos jurídicos adotados nas 

numerosas decisões que ensejaram a edição do enunciado, como forma de imprimir 

celeridade ao julgamento e liberar a pauta16. Ao mesmo tempo, apresentou-se a Súmula 

como método de divulgação oficial da jurisprudência uniforme do STF. Não havia, 

portanto o caráter cogente dos prejulgados, de forma que além dos limites do próprio STF, 

os enunciados de súmula se limitavam aos seus efeitos persuasivos17. 

Posteriormente, no bojo da uniformização de jurisprudência, a súmula transpôs o 

regimento dos Tribunais e foi positivada no Código de Processo Civil de 197318. Foi 

                                                 

16 “Essa iniciativa do STF, como método de trabalho – já que tal significação na Súmula é muito maior em 
relação à outra, vale dizer, à súmula como método de divulgação – deu certo e influenciou a criação de 
súmulas no âmbito da Justiça Federal, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e, posteriormente, dos 
tribunais de Justiça. Abrange hoje todos os órgãos colegiados, inclusive formados por juízes de 1a instância, 
como são as Turmas Recursais dos Juizados Especiais”. In: DEMO, 2004, p. 83. 

17 Para o Min. Rel. Victor Nunes Leal, a súmula buscava "o ideal do meio-termo, quanto à estabilidade da 
jurisprudência, ficando entre a dureza implacável dos antigos assentos da Casa de 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 juizes. 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", cf. TEIXEIRA, 1999, P. 12. 

18 Art. 476. Compete a qualquer juiz, ao dar o voto na turma, câmara, ou grupo de câmaras, solicitar o 
pronunciamento prévio do tribunal acerca da interpretação do direito quando: 
I - verificar que, a seu respeito, ocorre divergência; 
II - no julgamento recorrido a interpretação for diversa da que lhe haja dado outra turma, câmara, grupo de 
câmaras ou câmaras cíveis reunidas. 
Parágrafo único. A parte poderá, ao arrazoar o recurso ou em petição avulsa, requerer, fundamentadamente, 
que o julgamento obedeça ao disposto neste artigo. 
Art. 477. Reconhecida a divergência, será lavrado o acórdão, indo os autos ao presidente do tribunal para 
designar a sessão de julgamento. A secretaria distribuirá a todos os juízes cópia do acórdão. 
Art. 478. O tribunal, reconhecendo a divergência, dará a interpretação a ser observada, cabendo a cada juiz 
emitir o seu voto em exposição fundamentada. 
Parágrafo único. Em qualquer caso, será ouvido o chefe do Ministério Público que funciona perante o 
tribunal. 
Art. 479. O julgamento, tomado pelo voto da maioria absoluta dos membros que integram o tribunal, será 
objeto de súmula e constituirá precedente na uniformização da jurisprudência. 
Parágrafo único. Os regimentos internos disporão sobre a publicação no órgão oficial das súmulas de 
jurisprudência predominante. 
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estabelecida a possibilidade de pronunciamento prévio do tribunal, mediante solicitação do 

juiz no momento do voto, como expediente para superar uma divergência e uniformizar a 

jurisprudência, sendo o resultado do julgamento objeto de súmula. 

Pela Emenda Constitucional n° 7 de 13 de abril de 1977, incluiu-se no texto da 

Constituição de 1967 a competência do Supremo para processar e julgar a representação do 

Procurador-Geral da República “para interpretação de lei ou ato normativo federal ou 

estadual”. Em seguida, ao disciplinar essa previsão, o Regimento Interno da Corte19 

estabeleceu o efeito vinculante da decisão proferida na “representação interpretativa”. 

Dias depois, em 12 de maio de 1977, no julgamento da Representação n° 946, o 

STF declarou que não apenas diante do texto de 1967, mas desde a Constituição de 1946 a 

potência “normativa” obrigatória conferida pelo art. 902 da CLT aos prejulgados no 

âmbito do processo trabalhista carecia de amparo constitucional20. A extinção formal do 

instituto dessa força vinculante dos prejulgados veio com a revogação expressa do artigo 

consolidado, pela Lei n. 7.033/82. 

Em 1984, a edição da súmula n° 621 pelo STF se tornou um momento relevante 

porque teve então início um hiato na produção de enunciados que duraria quase vinte anos. 

                                                 

19 Art. 179. O Procurador-Geral da República poderá submeter ao Tribunal o exame de lei ou ato normativo 
federal ou estadual para que este lhe fixe a interpretação. 
..............................................................................................................................................................................  
Art. 187. A partir da publicação do acórdão, por suas conclusões e ementa, no Diário da Justiça da União, a 
interpretação nele fixada terá força vinculante para todos os efeitos. 

20 Assim considerou o relator do processo, o Min. Xavier de Albuquerque: “Mas nem a tanto seria preciso se 
abalançar, se se reconhece, como nós, que o art. 902, § 1°, da CLT está revogado desde o advento da 
Constituição Federal de 1946, que, como a atual, não tolerava o poder normativo da Justiça do Trabalho fora 
das hipóteses previstas em lei para a fixação, nos dissídios coletivos, de normas e condições de trabalho. 
Dentro dessa perspectiva, entende-se subsistente o prejulgado in genere apenas como mero veículo em que se 
consubstancia o entendimento prevalecente no seio do Tribunal Superior do Trabalho, sem a força normativa 
que lhe emprestava o derrogado dispositivo consolidado. 
À semelhança da súmula desta Alta Corte, o prejulgado há de ser entendido como a cristalização da 
jurisprudência acerca de determinado tema, já suficientemente amadurecido na análise de casos 
assemelhados, com o que ganhe o Tribunal e ganham os jurisdicionados na celeridade dos julgamentos”. 
BRASIL, 1977. P. 222-223. 
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Nesse ínterim, a redação original da Constituição da República de 1988, ao não 

recepcionar a possibilidade de representação perante o STF para interpretação normativa, 

retirou do ordenamento o amparo ao efeito vinculante, previsto unicamente no Regimento 

Interno da Corte Suprema. 

Em 1990 a súmula teve novo impulso em sua evolução como metodologia de 

trabalho dos tribunais, direcionada a conferir celeridade ao julgamento dos processos. Ao 

instituir normas procedimentais para litígios em curso perante o STF e o recém instituído 

Superior Tribunal de Justiça, a Lei n. 8.038 incluiu dentre suas disposições gerais a 

possibilidade de o relator do processo negar seguimento aos recursos que postulassem em 

sentido contrário à súmula do tribunal julgador21. 

Como dado interessante, em 10 de fevereiro de 1993, o expediente das súmulas 

também foi adotado pelo Poder Executivo, por meio do art. 4, XII, da Lei Complementar 

n° 73, que ao instituir a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União incluiu a edição de 

enunciados entre as atribuições do Advogado Geral da União22. 

Pois em 17 de março do mesmo ano, por meio da Emenda Constitucional n° 03, 

criou-se, ao lado da ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de 

constitucionalidade de lei ou ato normativo, como incremento das possibilidades de cotejo 

abstrato entre um texto normativo e as disposições constitucionais. Previu-se que as 

decisões definitivas de mérito tomadas nesta nova modalidade de ação seriam dotadas de 

eficácia contra todos e de efeito vinculante para os órgãos dos Poderes Judiciário e 

                                                 

21 Art. 38. O Relator, no Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de Justiça, decidirá o pedido ou 
o recurso que haja perdido seu objeto, bem como negará seguimento a pedido ou recurso manifestamente 
intempestivo, incabível ou, improcedente ou ainda, que contrariar, nas questões predominantemente de 
direito, Súmula do respectivo Tribunal. 

22 Art. 4º - São atribuições do Advogado-Geral da União: 
XII - editar enunciados de súmula administrativa, resultantes de jurisprudência iterativa dos Tribunais. 
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Executivo23. Assim, no bojo do controle abstrato de normas, houve o retorno do efeito 

vinculante ao ordenamento jurídico brasileiro. 

Em 1995, a Lei n. 9.139 avançou em relação à previsão da Lei n° 8.038/90 e 

acresceu ao CPC a previsão de o relator denegar recurso interposto no processo de 

conhecimento quando verificada a contrariedade do pedido em relação à súmula também 

de outro Tribunal Superior24. 

Dando ainda mais pujança ao instituto, em 1998 a Lei n° 9.756 inseriu no CPC25 a 

possibilidade de o relator do processo dar provimento ao recurso quando a decisão 

recorrida confrontasse súmula ou mesmo jurisprudência dominante do Supremo Tribunal 

Federal ou de Tribunal Superior. 

Em 1999, o efeito vinculante, por sua vez, atingiu sua atual expansão plena no 

âmbito das decisões proferidas em sede do controle abstrato de constitucionalidade 

brasileiro. Ele foi estendido às decisões de mérito do Supremo Tribunal Federal proferidas 

em sede de ação direta de inconstitucionalidade e de argüição de descumprimento de 

preceito fundamental26, respectivamente pelas leis nos 9.86827 e 9.88228. 

                                                 

23 Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de 
constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; 
..............................................................................................................................................................................  
§ 2.º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações declaratórias de 
constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, 
relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder Executivo. (Redação posteriormente 
alterada) 

24 Art. 557 - O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado 
ou contrário à súmula do respectivo tribunal ou tribunal superior. (Redação dada pela Lei nº 9.139, de 
30.11.1995, alterada pela Lei n° 9.756, de 17.12.1998). 

25 Art. 557. ............................................................................................................................................................  
§ 1o-A Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante 
do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso. 

26 O processo e julgamento desta modalidade de ação dependiam de regulamentação desde a promulgação da 
Constituição de 1988. 



 24 

Finalmente, a edição da Emenda Constitucional n° 45 de 30 de dezembro de 2004, 

que concretizou a chamada “Reforma do Judiciário”, acoplou o efeito vinculante às 

súmulas de jurisprudência, ao positivar no texto constitucional a possibilidade de 

aprovação das súmulas vinculantes29. 

O novo texto constitucional dispôs que para dirimir controvérsia sobre a validade, 

a interpretação ou a eficácia de alguma norma, e assim evitar insegurança jurídica ou 

impedir a multiplicação de processos, o Supremo Tribunal Federal pode aprovar uma 

súmula. Esta terá conteúdo vinculante tanto para os demais componentes da estrutura do 

Poder Judiciário, quanto para todos os entes da administração pública. 

A criação, modificação e a extinção de uma súmula poderão ser fruto de iniciativa 

própria do Supremo ou de proposta feita pelos mesmos legitimados para a proposição de 

uma ação direta de inconstitucionalidade30. Ressalte-se que, nos termos da EC 45/04, as 

                                                                                                                                                    

27 Art. 28. ..............................................................................................................................................................  
Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação 
conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia 
contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, 
estadual e municipal. 
28 Art. 10. Julgada a ação, far-se-á comunicação às autoridades ou órgãos responsáveis pela prática dos atos 
questionados, fixando-se as condições e o modo de interpretação e aplicação do preceito fundamental. 
..............................................................................................................................................................................  
§ 3o A decisão terá eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder 
Público. 

29 Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois 
terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir 
de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder 
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como 
proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das 
quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete 
grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. 
§ 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula 
poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a 
aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato 
administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a 
aplicação da súmula, conforme o caso." 

30 Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: 
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súmulas do STF já existentes dependerão de confirmação para que produzam efeito 

vinculante31. 

Por fim, na hipótese de contrariedade à súmula vinculante ou de aplicação 

inadequada, o texto constitucional prevê a reclamação para o STF. 

Até a presente data, ainda não se concretizou no Brasil a existência de uma 

súmula vinculante. Todavia, diante do atual quadro normativo, já se faz cabível uma 

análise crítica da atual previsão constitucional, a partir da concepção do direito como 

integrante da sociedade, pela teoria dos sistemas, e com vistas aos efeitos para a 

diferenciação do subsistema por meio de suas operações características. 

 

                                                                                                                                                    
I - o Presidente da República; 
II - a Mesa do Senado Federal; 
III - a Mesa da Câmara dos Deputados; 
IV - a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; 
V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal; 
VI - o Procurador-Geral da República; 
VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 
VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; 
IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 

31 Art. 8º As atuais súmulas do Supremo Tribunal Federal somente produzirão efeito vinculante após sua 
confirmação por dois terços de seus integrantes e publicação na imprensa oficial. 
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APONTAMENTOS SOBRE A SÚMULA VINCULANTE 

Definida a teoria dos sistemas como o referencial teórico e estando delineada a 

atual realidade do ordenamento brasileiro quanto à súmula vinculante, pode-se então fazer 

uma crítica fundamentada quanto ao instituto. 

Antes, contudo, convém mencionar que o passado da positivação sempre contou 

com uma paralela discussão na doutrina, com argumentos tanto favoráveis como 

desfavoráveis à adoção pelo ordenamento brasileiro do instituto da súmula vinculante32. 

Os defensores da sua adoção sustentam basicamente que a prestação jurisdicional 

se tornaria mais ágil e, portanto, mais eficiente, uma vez que afastaria milhares de ações 

desnecessárias e recursos meramente protelatórios que congestionam os tribunais33. Ao 

mesmo tempo, ela atenderia ao princípio da isonomia, ao eliminar o risco de decisões 

contraditórias, muitas delas contrárias inclusive a declarações de inconstitucionalidade. 

Com isso, estaria garantida a segurança jurídica, diante da assegurada 

previsibilidade das decisões judiciais em causas idênticas. Aliás, consideram injustificadas 

as numerosas demandas sobre teses jurídicas idênticas, que em sua maioria já têm uma 

definição pelo Supremo Tribunal Federal, sendo certo ainda que grande parte do 

descumprimento das diretrizes dessas decisões emana da própria administração pública. 

Quanto ao juiz de primeira instância, entendem que o efeito vinculante não lhe 

retira a liberdade de decidir, mas apenas o impede de dar curso à renovação de teses já 

apreciadas e decididas anteriormente de forma reiterada por órgãos colegiados. Por fim, 

                                                 
32 São autores favoráveis à súmula vinculante Ada Pellegrini Grinover, Augusto Zimmermann, Geraldo 
Brindeiro, Gilmar Ferreira Mendes, Nilson Naves, Pedro Lenza, Reis Friede, Sérgio Bermudes, Silvio 
Nazareno Costa; contra a adoção do instituto, posicionam-se Evandro Lins e Silva, José Afonso da Silva, 
José Barcelos de Souza, Lênio Luiz Streck, Oscar Vilhena Vieira e Ronaldo Poletti, cf. HÉLIO, 2006. 
33 "A existência de julgamentos uniformes irá melhorar a rapidez e a qualidade dos julgamentos, reduzindo 
drasticamente a quantidade de injustiças que são cometidas em diversos casos concretos." In: SILVA, 2004. 
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afirmam a inexistência do risco de engessamento da jurisprudência, diante da 

previsibilidade de cancelamento e a alteração dos enunciados sumulares. 

Contra a adoção da súmula vinculante, tomadas como uma mimetização do 

sistema do common law, sustenta-se que elas contrariam o princípio da separação dos 

poderes do Estado por atribuir função de natureza legislativa ao Judiciário. Ela é ainda 

apontadas como um instituto autoritário, que atenta contra a independência jurídica do 

julgador, restringe a criação do direito pela jurisprudência, concentra em demasia o poder 

nos tribunais superiores e tolhe o direito de ação do jurisdicionado. 

São defesas e críticas que merecem uma melhor problematização, de acordo com 

a teoria dos sistemas e a partir das conseqüências para a diferenciação do subsistema do 

direito. 

A afirmação de que a súmula vinculante seja mera importação de uma tradição 

estranha a nossa realidade jurídica34, implica que a transposição dos stare decisis et non 

quieta movere, típico do common law, para o Brasil, filiado à tradição do civil law, 

fracassaria ao tentar superar problemas locais por meio da adoção de soluções estrangeiras, 

estranhas às condições aqui experimentadas. 

Com efeito, a edição de um enunciado de súmula pressupõe uma divergência 

jurisprudencial. Além disso, geralmente ele representa a condensação textual de várias 

decisões que adotaram idêntico entendimento na interpretação jurisprudencial de uma 

mesma matéria jurídica. Por sua vez, os precedentes da tradição anglo-saxã derivam de 

julgamentos específicos entre duas partes singulares, e sua influencia direta sobre decisões 

futuras encontra força nos argumentos em que o tribunal se baseou. Assim, a importância 

                                                 
34 Ronaldo Poletti, como de costume, adota uma postura bastante clara e enfática sobre o tema, referindo-se 
reiteradamente à súmula vinculante como uma “Caricatura da regra do stare decisis et quieta muovere do 
direito anglo-saxônico”, Cf. POLETTI, 2002. 
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do precedente não se limita a uma conclusão jurídica, incluindo em sua essência os 

fundamentos da decisão. 

Contudo, a comparação de semelhanças e diferenças entre as tradições jurídicas, 

bradando contra a capitulação da tradição romanista, e demonizando a cópia de um 

mecanismo alheio à nossa tradição pode se reduzir a uma discussão relacionada a quais são 

as fontes válidas do direito. Essa perspectiva pouco auxilia no entendimento do 

funcionamento do sistema parcial do direito, logo, do próprio subsistema jurídico. 

Da mesma forma, faz-se a crítica de que o defeito das súmulas estaria numa 

deficiência de democracia na atuação do Poder Judiciário, decorrente do fato que as 

decisões são tomadas por indivíduos dotados de técnica e saber jurídicos, mas que não 

foram escolhidos para tanto. 

Uma alteração na Constituição que tencionasse democratizar o procedimento pelo 

qual são empossados os juízes não teria nenhuma influência, não ofereceria nenhuma 

resposta para o problema que aqui se coloca. Há a noção clara de que ao interpretarem um 

texto normativo, no momento de sua aplicação, os juízes estão de fato criando a norma. 

Mas a instrumentalização política do procedimento de escolha dos juízes, de forma a 

determinar que eles fossem atores representativos, como forma de legitimar a “criação do 

direito” em sua instância mais concreta, não teria impactos sobre a estrutura hierárquica 

pela qual ocorre a autologia do direito. Em resumo, não se trata de um déficit de 

democracia. Nem a eleição de juízes de primeira instância, nem a eleição de ministros para 

os tribunais superiores, impediria que ocorressem divergências de entendimentos que 

ensejassem sua uniformização por uma instância superior, que se pudessem manifestar em 

um número de processos a ser considerado excessivo. A questão é de como o subsistema 

resolve internamente uma controvérsia jurídica que ocorra em suas estruturas 

institucionalizadas. 
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Igualmente infrutífero é o argumento da afronta à separação entre os poderes do 

Estado. Isso porque as questões, nesses parâmetros, são colocadas em um ponto de vista 

eminentemente político, pouco relacionado às dificuldades jurídicas decorrentes da 

implementação das súmulas vinculantes. Com efeito, tanto seria irrelevante para a 

problemática aqui apontada a hipótese de os membros de um tribunal serem eleitos como 

que houvesse um órgão legislativo responsável pela edição de textos interpretativos da lei. 

A problematização das súmulas deve ser jurídica, e estar voltada para as questões 

que o instituto impõe às operações internas do subsistema. 

Os defensores da súmula vinculante incluíram-na na Constituição com a pretensão 

de resolver problemas práticos vividos pelo Poder Judiciário. Como se pode enxergar no 

próprio texto do art. 103-A, o instituto pretende diretamente evitar a insegurança jurídica e 

diminuir o número de processos. 

Evidencia-se a preocupação em evitar que haja repetição da operação autológica 

do direito e o tribunal superior se veja novamente julgando pelo mesmo critério uma 

decisão que se posiciona da mesma forma que uma anterior. Todavia, essa preocupação 

considera apenas a possibilidade de ser mantido o entendimento do tribunal, ignorando que 

pode haver reconsideração do sentido jurídico a partir dos elementos presentes nos casos, e 

toma como certa a reforma da decisão de primeira instância que não se conforma à decisão 

anterior de segunda instância. Com isso, considera-se que a norma foi pré-definida, assim 

como o seu entendimento, e que não haverá situação da realidade que possa exigir nova 

materialização do sentido do direito. 

Primeiramente, portanto, é preciso decodificar como são entendidas a segurança 

jurídica e a diminuição do número de processos. Somente assim, de forma mais profunda, 

pode-se questionar a visão do direito que se revela no texto constitucional. 
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Como primeiro dado, tome-se a preocupação com a quantidade de processos35. 

Em outros termos, a questão costuma ser posta na perspectiva do embate entre o princípio 

do acesso ao Judiciário e a viabilidade da prestação jurisdicional. Entende-se que a garantia 

ao direito individual de cada sujeito deduzir sua pretensão em juízo estaria contraposta à 

viabilidade de os sujeitos obterem a devida resposta pelo Poder Judiciário, justa é rápida, 

uma vez que ele se encontra abarrotado de processos e, portanto, moroso. 

O problema para isso, contudo, não pode ser resolvido apenas pela pretendida 

eliminação da incerteza quanto à interpretação do direito. Antes, é necessário lembrar que 

as partes, componentes do processo, são sujeitos de direito, e protagonizam também o 

processo comunicativo. No caso concreto, cada parte é fonte de uma demanda por uma 

nova resposta. São as partes que interpõem os recursos. É pouco provável que com isso se 

esteja ensejando incongruência de expectativas normativas. 

Tem-se ainda que o Estado também pode ser parte de um litígio. Um problema de 

ordem prática, no espectro da inércia judiciária, pode ser encontrado na previsão de que o 

entendimento sumulado seja seguido pelos entes da administração pública. Todavia, 

mostra-se questionável a eficácia da vinculação se, do ponto de vista prático, quanto à 

administração, pois a não aplicação do sentido fixado em uma decisão do Poder Judiciário 

configura um descumprimento, e não exatamente uma controvérsia judicial36. 

De qualquer forma, em reação ao cunho quantitativo da proposta, responde-se 

contra as súmulas que simplesmente poderia ocorrer uma enxurrada de reclamações para o 

STF; que em vez de se contestar a aplicabilidade das normas, se contestaria a adequação do 

                                                 
35 Para Sérgio Bermudes, “a instituição da súmula vinculante busca resolver, em parte, o gravíssimo 
problema dos reiterados à jurisprudência assente de um tribunal por julgamento e recursos contrários a ela. 
Isso impõe à corte uma atividade inútil e onerosa.”, cf. HÉLIO, 2006. 

36 Cf. SORMANI, 2005. 
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entendimento sumulado ao caso concreto, o que anularia o benefício resultante da 

diminuição de recursos que seguissem pelas vias habituais. 

A súmula vinculante é apenas uma previsão legal, que depende de 

regulamentação, e não constitui ainda uma realidade. Contrapor que não haveria 

diminuição de processos, ou mesmo que os juízes não seguiriam as determinações, 

representa apenas um exercício de futurologia. É uma resposta presa à própria mentalidade 

que vê na conferência de efeito vinculante às súmulas a possibilidade de impedir a 

multiplicação de processos. 

Pois a previsão de que a súmula possa ter esse efeito quantitativo revela 

imediatamente uma preocupação menos jurídica que administrativa. Essa contabilidade 

numérica dos litígios, a pretexto de oferecer uma melhor prestação jurisdicional, preocupa-

se em reduzir a quantidade de processos a serem julgados. Pressupõe-se, com isso, uma 

linearidade inversamente proporcional, no embate entre quantidade e qualidade dos 

processos. Menos processos representariam mais qualidade no julgamento. Assim, um 

grande número de processos representa hoje, constitucionalmente, um entrave ao 

funcionamento do direito. 

Essa postura, de vislumbrar os processos como adversários do Poder Judiciário, é 

contrária ao próprio direito. Este subsistema social institucionalizou ao longo de sua 

evolução os mecanismos estruturais que permitem o encaminhamento de questões jurídicas 

a uma resolução jurídica. Tome-se como fato que o número de processos atual supera a 

capacidade de absorção e resolução pelos Tribunais Superiores. Ora, deve-se entender que 

a realidade da sociedade, complexa como nunca, exige um número crescente de 

informações jurídicas e são as possibilidades de atuação do Poder Judiciário que não 

comportam essa demanda por operacionalização do código direito e não-direito. 
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Nesse contexto, uma possibilidade seria desenvolver uma forma que conferisse a 

maior operacionalização do subsistema, por meio de um incremento comunicativo em sua 

institucionalização, que viabilizasse um maior número de relações entre seus elementos, e, 

com isso, permitisse um aumento de complexidade proporcional ao número de demandas. 

A complexidade social poderia ser simplificada por meio de seu fracionamento difuso 

entre as operações internas do sistema do direito, com nova configuração estrutural. Poder-

se-ia privilegiar as possibilidades de resoluções coletivas dos conflitos, dando maior 

representatividade jurídica para os chamados sujeitos de direito coletivo, como forma de 

solucionar as causas que atingem numerosos indivíduos. 

Em vez disso, as súmulas vinculantes representam a adoção da postura de ignorar 

irritações internas típicas, como forma de condicionar a realidade social às limitações 

presentes nas estruturas organizacionais do sistema parcial. Assim, o direito não deixa de 

reconstruir internamente a realidade, mas de forma excludente, nega parte de sua 

complexidade; em vez de se ocupar em simplificá-la no todo, ele a reduz. 

Ora, se a complexidade impõe mais demandas judiciais do que a estrutura pode 

processar, um caminho seria a estrutura interna evoluir e se tornar mais complexa. Por 

outro lado, a súmula vinculante pretende simplesmente negar o status de juridicidade às 

demandas que são vinculadas ao código direito e não-direito, considerando-as já 

solucionadas. Isso retira dos processos a possibilidade de uma solução jurídica singular 

quanto ao seu mérito, mas sem resolver o problema específico. Da perspectiva jurídico-

social, as demandas continuam a surgir, apenas não são mais contabilizadas como números 

que limitem o alcance da perseguida eficiência. 

Os tribunais, como forma de atenuar o paradoxo que é a tomada de uma decisão, 

têm como atribuição gerar decisões sobre decisões. A fim de interiorizar o problema da 

justiça, suas decisões devem ser tomadas juridicamente. Em outras palavras, cada decisão 
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do tribunal deve levar também em conta as conseqüências da decisão proferida, não apenas 

analisando a conformidade do caso ao código, e essa conformidade de segunda ordem deve 

ser auto-referente; deve ser jurídica. 

Nesses parâmetros, uma decisão que leve em conta suas conseqüências do ponto 

de vista da geração de expectativas normativas congruentes, a partir dos códigos já 

existentes no interior do próprio subsistema, é jurídica; um pronunciamento judicial que se 

comprometa com a diminuição do número de processos, por sua vez, é administrativo. 

Há um agravante se essas decisões administrativas são tomadas por um tribunal 

cuja função é relacionar elementos resultantes da alta evolução no interior do subsistema 

(como é o caso da Constituição), das normas positivadas e do funcionamento das 

instituições jurídicas. Comprometem-se as possibilidades da auto-referência de forma mais 

ampla que apenas ao caso concreto. Sim, pois a universalidade da comunicação pressupõe 

que ela transborde os indivíduos participantes. 

Dessa forma, os próprios instrumentos internos de seleção de possibilidades 

negam-se a capacidade de evoluir. Eles são capazes de detectar sua incapacidade 

operacional, mas respondem de forma negativa ao seu próprio incremento de 

complexidade. Eles não permitem novas relações que possibilitem reduzir a complexidade, 

mas fixam-se na sua limitação e passam a responder, assumidamente, de acordo com outro 

código, de acordo com premissas enfeixadas na direção de outra função. 

No parâmetro da fixação de sentido, tem forma circular a existência de uma 

espécie de regra jurídica que serve de ponto de partida para a juridicidade de outras. Essa 

tautologia é ocultada pela assimetrização. A operação comunicativa que opere a partir da 

assimetria gera novas possibilidades comunicativas, novas alternativas para a operação 

circular no interior do sistema. Por outro lado, o questionamento da assimetria impede 

novas comunicações. Concorrente a essas alternativas, a negação da possibilidade mesma 
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de se operar comunicativamente, decorrente da preocupação em diminuir a quantidade de 

litígios analisados pelos tribunais superiores, obsta a construção de ulteriores 

diferenciações. A evolução depende da geração de novas possibilidades que, por sua vez, 

possibilitem novas possibilidades. 

Quanto à insegurança jurídica que se pretende evitar com as súmulas vinculantes, 

a melhor crítica precisa questionar qual segurança jurídica a nova norma busca alcançar; 

qual segurança jurídica se pretende atingir por meio da vinculação das instâncias inferiores 

a entendimentos cristalizados pelo Supremo Tribunal Federal quanto à interpretação de 

normas constitucionais. 

Conhecendo o histórico da positivação dos mecanismos de uniformização de 

jurisprudência no ordenamento brasileiro, não é difícil perceber onde se encontram os 

elementos que engendraram as súmulas vinculantes. Se esses elementos evidenciam uma 

visão míope quanto aos processos, e os toma como adversários do bom funcionamento do 

Poder Judiciário, outra não pode ser a concepção que eles carregam a respeito da segurança 

jurídica. 

A segurança jurídica que se pretende manter com as súmulas vinculantes se 

identifica com a certeza quanto ao significado da norma, com a pré-definição unívoca 

quanto ao resultado da operação do código direito e não direito. Considerando as questões 

da complexidade e da contingência, essa certeza é absolutamente inatingível. Não há como 

o legislador prever de forma precisa todas as situações reais em que caberá uma resposta 

do direito, nem mesmo qual será essa resposta. 

Se houvesse como definir de antemão o resultado do processo comunicativo, ele 

em si seria obviamente desnecessário. Bastaria a simples enunciação da norma para que 

fosse revelado o resultado da operação do código direito e não direito, inexistindo a 

demanda pela solução jurídica de conflitos de interesses. Ocorre que as normas não contêm 
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um sentido evidente a priori. Os sentidos possíveis são igualmente legítimos, e se 

encontram dissolvidos na sociedade. Em cada caso, a norma adquire o sentido diante da 

situação concreta. E o sentido não está previamente incrustado na norma, devendo ser a ela 

conferido no bojo da operação do código. 

Por outro lado, não se pense que os sujeitos de direito não estejam 

individualmente inseguros quanto a qual seja o seu direito. Cada um deles é capaz de 

pensar a norma e a interpretar de uma forma a lhe dar razão. Cada sujeito, então, se mostra 

tão certo quanto à sua pretensão que se dispõe a arcar com procedimentos que guardam 

pouca relação com suas esferas usuais de convivência, na certeza de que ao final o direito 

lhe confirmará a razão. Nessa perspectiva, a única insegurança que o direito pode se 

comprometer a combater é aquela decorrente de uma conclusão não jurídica para o embate 

de interesses. 

A segurança jurídica advém da certeza de que o juiz se encontra livre de quaisquer 

pressões e possa decidir a despeito dos interesses pessoais, ligados a seus familiares ou 

amigos. O direito assegura que todos terão um julgador livre de laços de parentesco e das 

amizades; por conseguinte, independente da diferenciação segmentaria, abrindo espaço 

para a diferenciação funcional. Assim é que a liberdade do juiz foi construída como um 

pressuposto do funcionamento do subsistema do direito. 

Ele tem liberdade para operar dentro do código direito e não-direito e conferir 

sentido à realidade que lhe é relatada pelas partes. Com a Constituição, a justiça de sua 

decisão pode ser auferida a partir de um texto igualmente jurídico, mantendo a solução da 

dicotomia no interior do sistema parcial. Assim, o tribunal pode examinar a própria decisão 

de primeira instância, que é resultado de um processo comunicativo, como uma nova 

informação, ou seja, como dado de entrada em um novo processo comunicativo. 
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A segunda instância surge então como forma de diluir o paradoxo que é a decisão 

jurídica, tomada mesmo diante da imponderabilidade de se pretender solucionar uma 

questão sem solução possível. Em seqüência, a chamada terceira instância renova a auto-

referência do subsistema e permite uma nova verificação da adequação da resposta 

oferecida pelo direito, o que é plenamente cabível, considerando que a decisão da segunda 

instância é igualmente uma informação. 

Nada mais iluminadamente moderno do que a concepção de que para um mesmo 

caso concreto haja apenas uma única resposta jurídica correta, como se esta pudesse 

derivar automaticamente, de forma silogística, do simples confronto entre os elementos 

fáticos do caso e o panorama normativo em que ocorre o conflito de interesses. O juiz, 

nessa concepção, teria o papel de um mero aplicador da legislação aos fatos consumados, 

julgando tão somente conforme previsto no ordenamento positivado. 

Por trás dessa concepção, acredita-se que haja uma verdade nas palavras a ser 

apreendida pelo intérprete, uma verdade única e intrínseca à própria realidade. É assim que 

se a lei é clara, a interpretação é instantânea. Em verdade, defende-se que em muitos casos 

o texto normativo prescinda de qualquer interpretação, bastando ao julgador captar o 

verdadeiro sentido da lei37. 

Transposta para o exercício da atividade jurisdicional, essa concepção apresenta 

um duplo aspecto negativo. De um lado, delineia uma limitação para o juiz, em sua 

capacidade de interpretação da realidade, ao aprisioná-lo a um pretenso trilho invariável do 

silogismo aristotélico, em cujo destino se encontraria a decisão justa. 

                                                 
37 Delineando uma remissão das súmulas vinculantes ao instituto lusitano dos assentos, em sua proposta de 
problematizar a própria idéia de uniformização das decisões judiciais, Fábio Machado sintetiza bem os 
contornos dessa concepção: "Esta compreensão do direito pressupõe que o juízo prático-normativo de que se 
encarrega a jurisprudência no contexto dos problemas jurídicos concretos seja lógico-dedutivamente extraído 
de uma premissa normativa evidente, unívoca e perfeitamente acabada no seu sentido normativo abstrato. A 
tarefa do juiz ficaria limitada à investigação do caso para à correspondente premissa normativa conjugar 
outra relativa aos fatos, a partir das quais apenas uma conclusão seria possível." In: MACHADO, 2005. P. 1. 
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Do outro lado, como mero corolário, a decisão judicial passa a ser encarada como 

se fosse vazia de conteúdo em si mesma. Sendo assim, ela deixa de ser passível de críticas 

que transbordem o ordenamento aplicado e que não se limitem a aspectos lógicos jurídicos 

da fundamentação. 

Todavia, tratando-se de um processo comunicativo direcionado à construção de 

sentido, negar a legitimidade jurídica da interpretação judicial não lhe retira o lugar no 

mundo. Ao proferir a decisão judicial, o julgador constrói um novo sentido para a realidade 

que foi exposta nos autos, a partir de sua interpretação do ordenamento posto, bem como 

da própria realidade. Veda-se, assim, apenas, e de forma contraproducente, a possibilidade 

de se questionar juridicamente a interpretação do texto legal adotada pelo juiz, o que 

ocorre inexoravelmente. 

Com efeito, a possibilidade da existência de várias decisões juridicamente 

possíveis para um mesmo caso e à luz de um mesmo ordenamento é inclusive reconhecida 

pelos tribunais superiores brasileiros, que admitem mais de uma interpretação razoável 

para um mesmo dispositivo legal. Súmulas do TST38 e do STF39 são expressas no sentido 

de que não implica necessária violação literal do texto legal a simples adoção de 

interpretação divergente. 

Com isso, os tribunais superiores reconhecem, de forma indireta, quão complexo é 

o problema interpretativo bem como que o fundamento sobre o qual se erige o sentido de 

uma norma está no conjunto dos elementos fáticos do caso concreto e nas demais 

                                                 

38 Nº 221. Recursos de revista ou de embargos. Violação de lei. Indicação de preceito. Interpretação razoável. 
(incorporada a Orientação Jurisprudencial n° 94 da SBDI-1) - Res. 129/2005 - DJ 20.04.2005 
..............................................................................................................................................................................  
II - Interpretação razoável de preceito de lei, ainda que não seja a melhor, não dá ensejo à admissibilidade ou 
ao conhecimento de recurso de revista ou de embargos com base, respectivamente, na alínea “c” do art. 896 e 
na alínea “b” do art. 894 da CLT. A violação há de estar ligada à literalidade do preceito. 
39 Súmula 400. Decisão que deu razoável interpretação à lei, ainda que não seja a melhor, não autoriza 
recurso extraordinário pela letra "a" do art. 101, III, da constituição federal. 
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contingências que cercam o seu julgamento. É apenas diante do caso concreto que o juiz 

pode perceber a adequação de uma resposta jurídica prevista no ordenamento. 

E se a decisão pode ser entendida como um paradoxo, na medida em que ela se 

propõe a solucionar um problema que é insolucionável, e não apenas não solucionado; se 

ela representa uma escolha entre alternativas, e não a revelação do caminho correto, as 

súmulas seguem a mesma trilha. Elas representam uma escolha entre interpretações 

divergentes. Seu caráter paradoxal está no fato de que não produzem automática 

convergência de interpretação. Pelo contrário, ancoram-se na hierarquia do sistema e são 

construídas para dar fim à divergência40, ao desautorizar as demais interpretações. Desse 

modo ela ganha sua força negando a existência da divergência, que é a condição mesma 

para que haja a necessidade da edição de uma súmula. 

Esse paradoxo constituinte das súmulas, quanto à existência e a não existência de 

divergência, é de certa forma reconhecido pelos tribunais superiores. O Tribunal Superior 

do Trabalho41, por exemplo, mostra-se sensível ao componente temporal da súmula e, em 

sede de ação rescisória, reconhece expressamente que a inclusão da matéria em orientação 

jurisprudencial é o momento a partir do qual deixa de existir a divergência interpretativa. 

                                                 
40 Em seu parecer ao Projeto de Lei n° 6.636/2006, que "regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal, 
para disciplinar a edição, revisão e cancelamento de súmulas com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal 
Federal, e dá outras providências.", o Deputado Maurício Rands (PT-PE), relator na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, demonstrou a visão do direito que sustenta a 
regulamentação do dispositivo constitucional: "Enxergamos, numa questão básica, que tem sido levantada há 
muito por juristas do quilate de Teresa Arruda Alvim Wambier, uma das chaves do problema que se vivencia 
hoje no Brasil no campo do direito: a divergência jurisprudencial produz diversos efeitos nocivos para a 
sociedade e para o próprio sistema jurídico, e, embora tolerada, não é, e nem pode ser, desejada. (...) A 
instituição da súmula vinculante é uma tentativa de amenizar os problemas interpretativos das normas 
constitucionais através de um rígido esquema vertical, que compele órgãos jurisdicionais e Administração 
Pública à estrita observância da interpretação fixada pelo Supremo Tribunal Federal. É certo que isso trará 
uma elevada dose de segurança ao sistema, mas o trade off apresenta-se imediatamente: o cerceamento da tão 
propalada atividade criativa do juiz, não obstante a possibilidade de revisão e cancelamento de enunciados da 
súmula vinculante." In: BRASIL, 2006. 
41 N° 83. Ação rescisória. Matéria controvertida. (incorporada a Orientação Jurisprudencial n° 77 da SDI-II – 
Res. 137/2005 – DJ 22.08.2005). 
..............................................................................................................................................................................  
II- O marco divisor quanto a ser, ou não, controvertida, nos Tribunais, a interpretação dos dispositivos legais 
citados na ação rescisória é a data da inclusão, na Orientação Jurisprudencial do TST, da matéria discutida.. 
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Essa sensibilidade, contudo, é incompleta, pois pressupõe que a comunicação, por meio da 

edição do texto sumulado, seja automática e simultânea em todo o subsistema, e de 

imediato extinga a controvérsia interpretativa. 

Ora, a escolha por uma ou outra decisão deve levar em conta necessariamente a 

realidade dos fatos levados ao juiz, que simplesmente é complexa demais para poder ter 

sido abarcada em todos os seus aspectos no momento da previsão normativa. Sendo assim, 

se se entende a norma como incapaz de prever a totalidade da realidade, não faz sentido 

esperar que uma dada interpretação possa conferir ao subsistema a certeza quanto ao 

direito (“segurança jurídica”), apenas por se encontrar no alto da hierarquia interna e ser 

dotada de eficácia vinculante. 
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CONCLUSÃO 

No momento do julgamento, que é um processo comunicativo, há uma 

circularidade no quesito de validade, que não se dirige apenas aos fatos jurídicos e aos 

direitos subjetivos, mas também às próprias normas jurídicas. Para que esse fluxo seja 

visto de forma clara, o ponto de partida é ver o juiz como parte integrante desse círculo. 

Ele deve ainda avaliar o fato em todas as suas especificidades, pois são elas que 

diferenciam as situações reais e que requerem uma resposta quanto ao código direito e não-

direito. Ao mesmo tempo, a própria norma deve ser contraposta à realidade, verificando se 

ela pode alcançar os seus objetivos. 

Mas se a norma tem uma avaliação prévia por meio de uma interpretação quanto à 

sua aplicabilidade, fixada em um texto sumulado, e ao juiz é vedada a interpretação ampla 

dos elementos em confronto, por conta do efeito vinculante, o julgamento não produzirá a 

adequada comunicação jurídica. 

O direito é dotado de uma racionalidade prática. Como subsistema, ele encerra um 

feixe de premissas que fornecem sentido de acordo com as operações produzidas em seu 

interior. Para essa operação ocorrer ele precisa estar aberto cognitivamente ao ambiente. 

Assim, o seu fechamento normativo, a produção de sua diferenciação interna, depende de 

uma constante abertura aos ruídos do ambiente, que internamente serão apreendidos de 

acordo com o seu código próprio. Portanto, sem a abertura cognitiva, o direito fica incapaz 

de operar normativamente. 

Para a instituição cuja atribuição é a autologia do direito, e isso se estende a todo 

o subsistema, é importante que haja a justa composição do conflito de interesses. A decisão 

é observada pelo direito em segunda ordem, renovando a operação do código direito e não 

direito, com isso diluindo o risco intrínseco ao processo decisório. Esse segundo resultado 
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do julgamento, contudo, é menos vinculado à concretude do caso e mais direcionada à 

abstração da regra que se extraiu da norma no momento da sua aplicação. Essa perspectiva 

se reflete na formulação das súmulas. 

Os enunciados de súmula cujo teor for mais abstrato poderão abarcar mais casos, 

mas com isso ela se afasta da concretude destes. Em contrapartida, a concretude que 

permite precisar um sentido de justiça, do ponto de vista jurídico, tem uma particularidade 

tal que lhe permite abarcar menos casos. 

Nessa tensão, as súmulas, por se tratarem de uma forma textual, têm limitações 

para fixar satisfatoriamente um sentido específico e imediatamente aplicável para o caso 

concreto e ao mesmo tempo pertinente a um número grande de casos. A fixação de sentido 

só ocorre de forma satisfatória, ou seja, de forma que se possa considerar justa, no caso 

concreto, não tendo como haver uma prévia definição do resultado da decisão antes que se 

coloque o conflito. 

Ora, o grande número de casos em si não pode ser tomado como um problema. 

São oportunidades concretas de operacionalização do código do direito, são ocasiões em 

que ele pode produzir sua diferenciação. Contudo, diante das limitações das estruturas, é 

um problema de administração da função jurisdicional. 

Para a norma, a incapacidade da racionalidade humana em prever a totalidade da 

complexidade não se confunde, obviamente, com a completa incapacidade de previsão. 

Mas a previsão se orientará, a partir das experiências, no eixo abstração/concretude, e sua 

realização satisfatória depende de que no exercício da atribuição de aplicador da norma o 

intérprete investido de autoridade esteja sensível às especificidades do caso e sua demanda 

por justiça, e como a norma pode se mostrar justa. 

Essas especificidades podem exigir uma nova equação das premissas, uma nova 

operação do código direito e não-direito, inclusive quanto ao sentido de constitucional e 
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não constitucional. Por isso que a prévia fixação do resultado dessa operação compromete 

a capacidade da plena realização da previsão normativa, ou seja, da justiça. 

Contudo, a súmula vinculante, preocupada com a quantidade de processos e com 

uma busca mítica por um direito unívoco, fecha o subsistema para as especificidades que 

só na concretude dos casos pode ser percebida pelo direito como elemento relevante. 

Afinal, é apenas no contexto que a norma adquire sentido. 

Pode-se imaginar que a repetição de situações leve o tribunal a se posicionar 

repetidas vezes da mesma forma. Mas é dessa maneira, na dinâmica do funcionamento 

institucionalizado do direito, que ele se diferencia. É a reiteração auto-referente do sentido 

conferido à norma que lhe permite produzir sua unidade. 

Do contrário, supor que já houve casos o bastante para se fechar cognitivamente o 

sistema e dar por encerrada a construção do sentido jurídico de uma norma, na verdade 

atende a uma preocupação que, repita-se, é menos jurídica que administrativa. Se houver 

uma fixação artificial da jurisprudência, que não seja renovada nos casos concretos levados 

ao judiciário, haverá a certeza quanto ao entendimento abstrato do tribunal quanto a uma 

norma, mas não quanto ao seu real sentido no caso concreto. 

Se as normas não são capazes de prever de antemão a realidade em toda a sua 

complexidade, é por coerência que não se pode pretender que um entendimento 

jurisprudencial tenha sucesso nessa tarefa inatingível. E a norma constitucional, de forma 

equivocada, acaba por batizar essa inalcançável certeza quanto ao direito de segurança 

jurídica42. 

                                                 
42 “Em suma, a instituição da súmula vinculante não pretende garantir a coerência e a harmonia entre as 
diversas decisões jurisprudenciais, consideradas as particularidades dos casos no contexto dos quais estas 
decisões sejam proferidas, mas pré-determinar em abstrato as premissas normativas do raciocínio prático-
jurídico, com a intenção de assegurar a igualdade formal das decisões, consideradas apenas as circunstâncias 
de fato relevantes à subsunção do caso a um unívoco critério normativo, permitindo que a decisão resulte de 
um raciocínio lógico-dedutivo estritamente silogístico.” In: MACHADO, 2005. P. 1. 
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Todavia, o direito não pode pretender que o resultado de uma produção 

comunicativa não seja objeto de nova comunicação. Ora, as súmulas, como resultado de 

uma interpretação jurídica, podem, elas mesmas, ser objeto de interpretação. E assim o 

serão, no momento de sua aplicação aos casos concretos. 

Nem se pode perder de vista que no Supremo Tribunal Federal há um âmbito 

jurídico em que, de forma plenamente esperável, a decisão pode se mostrar menos 

diferenciada, e se comprometer com racionalidades econômicas, políticas, direcionadas a 

uma governabilidade autoritária. Em discussão abstrata e concentrada, os outros sistemas 

parciais podem impor sua lógica de forma mais direta. Apenas a operação em termos 

jurídicos da justificativa da decisão tomada em segunda ordem gera diferenciação do 

subsistema do direito. 

É por isso que uma interpretação difusa da Constituição tem o condão de permitir 

sua maior juridicização. O juiz singular, livre de pressões locais e superiores, com 

liberdade horizontal e vertical, é capaz de exercer sua capacidade interpretativa voltada 

para a operação do código do direito e preocupada com a satisfação, no caso concreto, dos 

critérios de justiça internos ao sistema. Nessa esteira, a possibilidade de contestação da 

decisão de primeira instância, dentro dos próprios mecanismos institucionalizados de 

encaminhamento, mantém no interior do sistema a produção de sentido das comunicações 

dos tribunais superiores. 

Considerar, no sentido inverso, que a prévia determinação do sentido, em caráter 

abstrato, teria o condão de por si só garantir uma maior justiça, corresponde a um 

fechamento cognitivo do sistema para as especificidades da realidade cuja percepção 

enseja a efetiva justiça. 

Pode-se vislumbrar uma espécie de renovação do positivismo legalista, agora 

centrada não na supervalorização das possibilidades da lei, mas na supervalorização das 
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possibilidades da interpretação das leis. Disso decorre a falha dessa pretensão. As súmulas 

não terão o condão de encerrar as divergências jurisprudenciais porque em sua formulação 

não será possível apreender de forma definitiva todos os possíveis aspectos da 

complexidade das situações concretas. E o direito só pode ter controvérsia  sobre seu 

significado na concretude das situações. 

As súmulas vinculantes são propostas com solução de caráter abstrato, dirigidas a 

“revelar” uma interpretação da norma, deixando de lado que a melhor interpretação da 

norma depende da adequada apreensão da realidade, que depende, por sua vez, da abertura 

cognitiva do sistema. 

Como válvula de escape à petrificação do sentido por meio do efeito vinculante 

das súmulas, a norma constitucional previu a possibilidade de revisão e cancelamento. 

Esses procedimentos, contudo, não servirão ao propósito de abrir o sistema cognitivamente 

porque os sujeitos legitimados para propor essas mudanças não poderão atuar em hipóteses 

efetivamente concretas. A exceção talvez sejam as entidades sindicais, que podem atuar 

como parte em processos que discutam direitos individuais homogêneos, mas mesmo estas 

têm sua legitimidade tolhida no âmbito do controle concentrado de normas, por critérios 

como a pertinência temática e a injustificada necessidade de atuarem em âmbito nacional. 

Se um texto apenas adquire sentido em seu contexto, a norma apenas se 

materializa juridicamente na aplicação ao caso concreto, o que pressupõe a interpretação 

da norma pelo juiz singular. Essa interpretação deve ser livre, no sentido de que o juiz deve 

escolher dentre as possibilidades encontradas no ordenamento uma decisão adequada ao 

caso concreto, mas sem a pretensão de que essa seja a melhor decisão. É apenas uma entre 

as possíveis, de forma que a segurança jurídica reside na certeza de que essa decisão será 

tomada de acordo com o código direito e não-direito, em um caminho que corresponda à 

diferenciação funcional do subsistema. 
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Mas, se a interpretação do caso concreto é previamente imposta ao julgador, ele 

fica tolhido em sua possibilidade de analisar corretamente os elementos concretos que lhe 

permitiriam adotar uma decisão adequada. Afinal, se em sua decisão, para se ajustar a 

alguma especificidade não prevista na norma nem no momento da fixação de 

jurisprudência, o juiz inovar frente ao texto da súmula vinculante, na interpretação de uma 

norma constitucional aplicável ao caso, sua decisão será reformada de imediato. E se o 

procedimento da reforma, assim como o procedimento da criação das súmulas, ocorre num 

âmbito hierarquizado da estrutura interna do direito em que não se admite a revisão do 

conjunto probatório, a realidade é excluída do processo comunicativo, restando a 

construção de um sentido abstrato. 

Assim é que se a comparação da decisão a uma norma superior é uma forma 

interna ao direito de verificar se a justiça foi feita no caso concreto, eliminar de antemão a 

análise dos elementos do caso concreto é obliterar a própria verificação da justiça. 

Pretender a vinculação de sentidos jurídicos, impedindo novas operações do 

código direito não-direito, implica pensar a uniformidade de jurisprudência como uma 

conceitualização abstrata a ser declarada, revelada pelas instâncias superiores. Ao 

contrário, a uniformidade de jurisprudência deve ser fruto concreto de uma construção 

dinâmica, gerada na vivência da experiência auto-referente do direito, no interior dos seus 

processos comunicativos. 
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