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RESUMO 

 

 

A Reforma do Judiciário de 2004 é parte de um longo processo de tentativas políticas 

de implementação de mudanças que não surgiriam espontaneamente na cultura jurídica. A 

súmula vinculante é exemplar desse histórico, pois se trata de instrumento voltado para 

corrigir problemas persistentes que decorrem da ausência de uma cultura jurídica de 

precedentes no Brasil. Entretanto, o próprio funcionamento do instituto depende da adequada 

aplicação da lógica de precedentes, pois a clareza dos enunciados vinculantes aprovados 

decorre da clareza da ratio decidendi de seus respectivos precedentes. Além do estudo dos 

debates legislativos que criaram o instituto da súmula vinculante, bem como dos 

procedimentos de aprovação das súmulas vinculantes penais editadas até o final de 2010, 

pesquisou-se como o Supremo Tribunal Federal administrou o manejo deste instituto 

conflitante com a maneira tradicional de fundamentação judicial e de referência não-fática, 

mas conceitual, entre decisões passadas. 

Palavras-chave: Reforma do Judiciário; Neoinstitucionalismo; Cultura Jurídica; 

Separação de Poderes; Súmula Vinculante; Precedentes; Stare decisis. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The 2004 Brazilian Judiciary Reform is part of a long process of political attempts to 

create changes that were not produced spontaneously by the legal culture. The súmula 

vinculante is a great example of such process, since is a legal institute aimed to solve 

persistent problems that came from the absence of a legal culture of precedents in Brazil. 

However, the own effectiveness of the institute depends on the adequate use of a precedents 

rationale, since the clarity of the binding rulings depends on the clarity of the ratio decidendi 

of the respective precedents. By the analysis of the legislative debates that created the súmula 

vinculante, as well of the approval proceedings of the binding rulings related to criminal law 

issued until the end of 2010, it was researched precisely how the Brazilian Supreme Court 

managed to handle such institute that conflicts with the traditional way of providing grounds 

to judicial decisions and of conceptual rather than factual relation between past decisions. 

Keywords: Judiciary Reform; Neoinstitucionalism; Legal Culture; Separation of 

Powers, Súmula Vinculante; Precedents; Stare decisis.  
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1. INTRODUÇÃO: Desenvolvimento Institucional do Direito 

 

 

O principal instrumento disponível aos Governos que desejam redesenhar as 

instituições estatais é a promoção de reformas legislativas. A Reforma do Judiciário, 

promovida por meio da Emenda Constitucional nº 45 de 2004 (EC 45/04), é só o exemplo 

mais recente de um longo processo de tentativas políticas de implementação de mudanças que 

não surgiriam espontaneamente na cultura jurídica brasileira, ou seja, que não ocorreriam 

sem um esforço de intervenção racional sobre esse aspecto social; ou pelo menos, não no 

tempo considerado adequado pelos agentes fomentadores da respectiva mudança. A 

preocupação central da presente dissertação diz respeito justamente à capacidade dos 

redesenhos institucionais influenciarem e modificarem a cultura jurídica. 

No Brasil, desde o Império, o modelo de produção de decisões judiciais (a 

“cultura jurídica”) foi incapaz de lidar adequadamente com os problemas de “incoerência da 

jurisprudência”, de contradições nos tribunais e de “incerteza dos direitos do cidadão”
1
; 

problemas que tentaram ser solucionados por reformas legais desde a fundação da República: 

  

“A grande reforma introduzida pela República foi sem dúvida o 

controle de constitucionalidade difuso. A partir de 1891 todos os juízes poderiam 

deixar de aplicar uma lei qualquer por considerá-la contrária à Constituição. Mas se 

os juízes passaram a ter o poder de conhecer da constitucionalidade das leis, e o 

Supremo [Tribunal de Justiça] o poder de revê-la, a cultura jurídica continuou 

estranha ao precedente vinculante, instrumento corriqueiro do direito norte-

americano. Frequentemente, o Supremo, já na Primeira República, era obrigado a 

conhecer repetidas vezes de assuntos semelhantes, sem dispor de um mecanismo de 

generalização de suas interpretações.”
2
 (destaquei).  

  

 

 

                                                           
 

 

 

1
 LOPES, José Reinaldo de Lima. Direitos sociais: teoria e prática. São Paulo: Ed. Método, 2006, p. 31. 

2
 LOPES, José Reinaldo de Lima. O Direito na História: lições introdutórias. São Paulo: Ed. Atlas, 3ª Ed., 2009, 

p. 350. 
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Nesse sentido, a súmula vinculante é o resultado de mais um passo em um 

experimentalismo constante na história brasileira, que visa modificar nosso modelo 

institucional, a fim de permitir uma “centralização do poder político constitucional na cúpula 

do Poder Judiciário”. 
3
  

O antecedente institucional direto da súmula vinculante foi criado pelo Ministro 

do STF Vitor Nunes Leal que foi também o responsável por convencionar chamar de 

“súmulas” o meio de apresentar o entendimento reiterado dos tribunais superiores, de maneira 

clara e organizada, tal como nos moldes atuais.
4
 Após a aprovação do então novo Regimento 

Interno do STF em agosto de 1963, os ministros Gonçalves de Oliveira, Pedro Chaves e Vitor 

Nunes Leal compuseram a Comissão de Jurisprudência que aprovou os primeiros enunciados 

do STF, com produção de seus efeitos a partir de 1964. O escopo das súmulas foi esclarecido 

pelo próprio Vitor Nunes Leal em 1966: 

 

“Para usar a imagem dos demógrafos, vivemos, aqui e alhures, uma 

fase de explosão judiciária. Disso resultam dois graves problemas: Os Juízes e 

Tribunais ficam impossibilitados de cumprir – ou de cumprir bem – sua esmagadora 

tarefa e, de outro lado, torna-se penosa a sistematização dos precedentes 

jurisprudenciais, o que contribui para manter os dissídios de jurisprudência, motivo 

de incerteza e insegurança jurídica. É indiscutível que a Súmula tende a remover – 

ou, pelo menos aliviar – esse inconvenientes, e estamos convencidos de que ela 

representa, a longo termo, solução mais prática e eficaz, para nós, do que tem sido, 

para os norte-americanos, o seu Restatement of Law, como se verá de um breve 

confronto das duas fórmulas”
5
. (destaque no original) 

 

Por outro lado, a própria história da criação e fortalecimento do sistema 

concentrado de controle de constitucionalidade é exemplificativa dessa concepção política. O 

contínuo aumento dos poderes de uniformizadores do STF sobre a Jurisprudência ocorreu 

desde a criação da ADI Interventiva (1934), passando pela Representação de 

Inconstitucionalidade (EC nº 16/65) na Constituição de 1946 até o desenho atual da 

Constituição Federal de 1988 que trouxe a ADIn, ADIn por Omissão, a ADPF e a ADC (já 

                                                           
 

 

 

3
 VIEIRA, Oscar Vilhena. “Que Reforma?”. In: Revista de Estudos Avançados, vol. 18, nº 51, maio-agosto 2004.  

4
 GOZETTO, Andréa Cristina Oliveira. “A súmula vinculante e o equilíbrio entre os poderes no Brasil”. In: 

PESSÔA, Leonel Cesarino (Org.). A Súmula Vinculante e Segurança Jurídica. Ed. LTR: São Paulo, p.54. 
5
 NUNES LEAL, Vitor. “A Súmula do Supremo Tribunal Federal” e o “Restatement of the Law” dos norte-

americanos. Apud MÓSCA, Hugo Pinto da Luz. Súmulas do Supremo Tribunal, aplicação e apontamentos. 

Brasília: José Buschatsky, 1977.  
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criada com efeitos vinculantes pela EC nº 03/93). A Reforma do Judiciário de 2004 aumentou 

os poderes do STF também nessa esfera, estendendo, em âmbito constitucional, efeitos 

vinculantes à ADIn. 

Ademais, a busca pela uniformização das orientações jurisprudenciais também 

esteve sempre na pauta das reformas processuais. À época da criação das súmulas em 1966, 

Haroldo Valadão e Alfredo Buzaid tentavam conferir efeito vinculante às decisões dos 

tribunais superiores perante os demais magistrados, respectivamente, pelo Anteprojeto de Lei 

Geral de Aplicação das Normas Jurídicas (1961) e Anteprojeto do Código de Processo Civil 

(1964) – ambos sem sucesso
6
 – cujo modelo paradigmático era, por sua vez, os assentos 

obrigatórios do Direito português
7
. Atualmente, além da extensão do efeito vinculante aos 

motivos determinantes da decisão de controle concentrado de constitucionalidade por meio do 

artigo 28 da Lei nº 9.868/99, o Código de Processo Civil promove também o efeito vinculante 

por meio da “decisão de indeferimento prima facie” (art. 285-A) e da “súmula impeditiva de 

recurso” (art. 518, §1º). 

Assim, o reconhecimento da historicidade dessa concepção política é fundamental 

para a compreensão da natureza das transformações geradas pela Reforma do Judiciário de 

2004, ao invés de se considerá-las como o resultado de simples modismo, transplantes 

institucionais afobados ou a pura “importação” de regras do common law. 
8
 

No plano teórico, essa é uma das grandes objeções à concepção 

(neo)institucionalista e à sua pretensão de intervir efetivamente nos modos de organização e 

conduta da sociedade por meio da modificação das instituições. Oliveira Viana é um dos 

grandes expoentes desta linha de argumentação e para criticar nossas “habituais inexecuções 

das Cartas constitucionais”, culpa o idealismo jurídico e seu fetiche com a cultura estrangeira: 

 

                                                           
 

 

 

6
 SCUDELER, Marcelo Augusto. A Súmula Vinculante. In: Luiz de Almeida, Jorge (Coord.). A Reforma do 

Poder Judiciário: uma abordagem sobre a Emenda Constitucional n. 45/2004.  São Paulo: Millenium, 2006. p. 

50.  
7
 Para um aprofundamento histórico vide MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e 

súmula vinculante. 3 ed. rev. ampl. São Paulo: Revista dos tribunais, 2007. 
8
 VIEIRA, Oscar Vilhena. “Supremocracia”. In: Revista DIREITO GV, nº 8, São Paulo, jun/dez 2008, p , 444. 

Disponível em: <http://www.direitogv.com.br/subportais/publica%C3%A7%C3%B5e/RD-

08_6_441_464_Supremocracia_Oscar%20Vilhena%20Vieira.pdf>. Acesso em: 12 de dezembro de 2009  
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“Para essa elite dirigente (que „imaginou‟ o regime, ou que o 

„importou‟ de um país mais culto ou mais educado politicamente), estas nossas 

habituais inexecuções das Cartas constitucionais, que elaboraram com sua 

metodologia de „legistas‟, estas deturpações, a que o nosso povo-massa, por esse 

Brasil afora, submete os tais princípios, mandamentos e normas, são considerados 

sob um critério de censura ou de moralidade. Quero dizer: - são vistas como 

„corrupções do regime‟. [...] Ora, o ângulo da ciência – do ponto de vista 

estritamente culturológico – muitas destas „corrupções‟ e muitos destes „corruptos‟, 

condenados (ou ameaçados de condenação) às fogueiras desta reação puritana, só 

são „corrupções‟ e só são „corruptos‟ se tomarmos como critério julgador os 

paradigmas estrangeiros que serviram para elaborar estas Constituições, ou os 

padrões ideais de conduta destes regimes exóticos [...]”.
9
 

  

Em estudo empírico de apuração da opinião dos juízes de primeira instância a 

respeito da súmula vinculante, podemos encontrar essa mesma percepção em “um dos juízes” 

entrevistados: 

 

“„Na verdade, a súmula vinculante foi uma tentativa de fortalecimento 

político do STF, em prejuízo do pluralismo de nosso sistema judicial e, sobretudo, 

em franco ataque ao legislativo e ao próprio Poder Constituinte que, infelizmente, 

não percebeu a tempo essas dimensões de inovação. As experiências semelhantes 

normalmente invocadas – no direito europeu ou norte-americano – nasceram em 

processos históricos absolutamente diversos dos nossos, em que o Poder Judiciário 

conquistara, às vezes por séculos, um estágio razoável de independência judicial, ao 

longo de toda uma sorte de conflitos com os demais Poderes constitucionais. 

Certamente este não é o caso de um País em que, até poucos anos atrás, o 

Judiciário convivia pacificamente, sem maiores hostilidades, com os chamados Atos 

Institucionais impostos pelo golpe militar de 1964, não sendo minimamente zeloso 

de sua independência  e não estando preocupado com a garantia do sistema 

constitucional‟”.(destaquei)
10

 

 

O problema desse sedutor argumento reside, porém, no seu intrínseco 

conservadorismo: se não é possível modificar “como as coisas são”, consequentemente elas 

permanecerão sempre iguais. Nesta dissertação, contudo, parti da premissa de que a 

intervenção sobre instituições sociais geram incentivos e razões de modificação na cultura; 

ainda que sujeitas ao que há de incontrolável na história
11

e às peculiaridades de cada cultura.
12 

                                                           
 

 

 

9
 VIANA, Oliveira. Instituições políticas brasileiras. Vol. II. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Editora da 

USP; Rio de Janeiro: Editora da UFF, 1987, p. 26. 
10

 HADDAD, Eneida Gonçalves de Macedo. “A súmula vinculante sob a ótica de juízes de 1ª instância: um 

estudo exploratório”. In: PESSÔA, Leonel Cesarino (Org.). A Súmula Vinculante e Segurança Jurídica. Ed. 

LTR: São Paulo, p.85. 
11

 PRZEWORSKI, Adam. “A última instância: as instituições são a causa primordial do desenvolvimento 

econômico?”. Novos estudos. - CEBRAP, 2005, vol., nº.72. 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=Przeworski,%20Adam
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1.1. Súmula Vinculante: problemas e hipóteses de pesquisa 

 

O instituto da súmula vinculante é privilegiado para investigar a capacidade de 

desenhos institucionais modificarem a cultura jurídica. Como apresentado, o instituto jurídico 

foi criado para resolver um problema histórico: a dificuldade de o Supremo Tribunal Federal 

impor suas decisões tomadas fora do âmbito do controle concentrado de constitucionalidade.  

Essa outorga desse poderoso instrumento é feita pelo Poder Legislativo ao 

Supremo Tribunal Federal sob uma série de exigências, inclusive, de ordem qualitativa; que 

constam no artigo 103-A da Constituição Federal. 

Entretanto, qual a relevância dos referidos mecanismos de controle para a inclusão 

da súmula vinculante na Reforma do Judiciário de 2004? Em que medida os diferentes 

mecanismos de controle fizeram parte dos debates de criação do instituto? 

Minha hipótese, nesse nível, é a de que referidos mecanismos de controle fizeram 

parte de uma intenção clara de controle da atuação do Supremo Tribunal Federal na edição de 

súmulas vinculantes. Referida hipótese foi testada diante da análise e comparação dos 

diferentes projetos legislativos propostos durante a tramitação da Reforma do Judiciário, 

pertinentes ao instituto da súmula vinculante. 

Dentre os mecanismos de controle estabelecidos, um deles é especialmente 

relevante para a questão da capacidade de influência de redesenhos institucionais sobre a 

cultura jurídica: impôs-se que o Supremo Tribunal Federal edite enunciados vinculantes a 

partir de “reiteradas decisões”.  

Para ter algum sentido prático, esse mecanismo de controle deve ser 

compreendido como uma exigência de que as súmulas vinculantes sejam aprovadas somente 

se decorrerem de uma Jurisprudência consistente do Tribunal. A finalidade é evitar 

vinculações arbitrárias ou ad hoc. 

                                                                                                                                                                                     
 

 

 

12
 CHANG, Ha-Joon. Understanding the Relationship between Institutions and Economic Development: Some 

Key Theoretical Issues. Working Papers DP2006/05, World Institute for Development Economic Research 

(UNU-WIDER). 

http://ideas.repec.org/s/unu/wpaper.html
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Ironicamente, o instituto que foi criado para conferir autoridade ao STF em um 

sistema cuja racionalidade judicial não é pautada em precedentes, exige necessariamente que 

tais enunciados vinculantes sejam construídos a partir de precedentes.  

É importante esclarecer este ponto: para que o Supremo Tribunal Federal imponha 

suas decisões de âmbito difuso de maneira vinculante, os próprios ministros do STF devem 

incorporar uma racionalidade de precedentes, nos procedimentos de aprovação dos 

enunciados, para atender ao requisito de “reiteradas decisões”.  

Sendo assim, o instituto da súmula vinculante trouxe consigo um choque de 

racionalidades. O modelo tradicional brasileiro traça relações entre julgados em um nível 

muito mais conceitual do que fático. Esse modelo possui grande identidade com o quanto 

descrito e analisado por LÓPEZ MEDINA acerca do sistema colombiano e sua 

incompatibilidade com a lógica de precedentes: 

 

“[...] A análise jurisprudencial ordinariamente produzida na Colômbia, 

não é elaborada a partir de situações fáticas bem delimitadas, mas, ao contrário, a 

partir de uma referência conceitual comum. Por essa razão a investigação das 

decisões jurisprudenciais relevantes é feita com o auxílio de definições conceituais e 

não por meio da identificação de analogias fáticas entre sentenças.  

[...] 

A estas duas formas legítimas de utilização dos precedentes, se 

contrapõem uma ilegítima: as citações de decisões judiciais feitas a partir de uma 

autoridade meramente conceitual podem, de fato, permitir a promoção da 

arbitrariedade quando ela vier a ensejar que os juízes acabem por ignorar ou deixar 

de aplicar os precedentes que derivam de uma autoridade analógica. Nestes casos, se 

substitui uma decisão com força primária (de precedentes), por outra de força 

secundária (de referência conceitual comum). Esse vício é relativamente frequente 

na Jurisprudência colombiana: de fato, a utilização de decisões fundadas em 

autoridade conceitual (em detrimento de casos análogos previamente julgados) é 

uma das características típicas do sistema de Jurisprudência meramente indicativa 

(sistema livre de Jurisprudência).”
13

 (traduzi) 

                                                           
 

 

 

13
 LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo. El Derecho de los Jueces. LEGIS Editores S.A. 2ª Edición, 2006, pp. 115 

e 117. Tradução livre: “[...]El análisis jurisprudencial usual en Colombia no se elabora en torno a situaciones 

fáticas bien delimitadas, sino, más bien, en torno a un referente conceptual común. Por esta razón la búsqueda de 

jurisprudencia relevante se hace con la ayuda de tesauros conceptuales y no a través de la identificación de 

analogías fácticas entre sentencias. [...]  A estas dos formas legítimas de utilización del precedente se contrapone 

una ilegítima: las citaciones jurisprudenciales basadas en autoridad meramente conceptual pueden, de hecho, dar 

lugar a que se cometa una vía de hecho cuando de su utilización se derive que los jueces terminen ignorando o 

inaplicando precedentes existentes de autoridad analógica. En estos casos se desplaza una sentencia con fuerza 

primaria de precedente por otra que sólo tiene fuerza secundaria por tratarse de un referente conceptual común. 

Este defecto es relativamente frecuente en la jurisprudencia colombiana: de hecho, la utilización de 

jurisprudencia de autoridad conceptual (en desconocimiento de casos análogos ya fallados) es una de las 

características típicas del régimen de jurisprudencia meramente indicativo (sistema libre de jurisprudencia).”  
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Um exemplo pode auxiliar no esclarecimento dessa distinção entre relações 

conceituais e factuais. Suponha que o Supremo Tribunal Federal irá julgar se certo Poder 

Executivo Estadual pode publicar na internet o rendimento de todos os seus servidores 

públicos. Considere que o caso foi enquadrado como um embate entre “direito à intimidade” e 

o “princípio da publicidade da Administração Pública”. Suponha, ainda, que os ministros do 

STF buscarão responder a este “hard case” a partir dos julgamentos pretéritos da Corte. 

No modelo de tradicional, de relações conceituais, os ministros fundamentam seus 

votos a partir de casos tidos como paradigmáticos em razão do aprofundamento 

argumentativo a respeito dos conceitos de “direito à intimidade” e “princípio da publicidade”, 

abstratamente considerados. Em tais casos, o que importa é a “doutrina” estabelecida pelo 

Tribunal, seja em casos de violação à intimidade de pessoas públicas na rua, abertura de 

arquivos da ditadura ou blogs que publicam cenas não autorizadas da vida ordinária. 

No modelo de relações fáticas, os ministros fundamentam seus votos a partir de 

decisões pretéritas tomadas em casos análogos à lide sob exame, ou, em outras palavras, 

casos de tutela de direitos semelhantes. Em tais casos, os ministros derivam seus argumentos 

de decisões que envolvam os limites do Poder Público em administrar dados de seus 

servidores e casos semelhantes. Obviamente a estipulação do que são casos semelhantes será 

fornecido por um esforço interpretativo da autoridade judicial. Todavia, diferentemente do 

que ocorre na racionalidade de semelhança conceitual, exige-se que a autoridade judicial 

fundamente (justifique) a suficiente semelhança entre os casos.  

Portanto, a marca de uma cultura jurídica de precedentes não está tanto na relação 

hierárquica entre tribunais ou na obediência às decisões anteriores, mas antes, na valorização 

do tratamento idêntico entre casos semelhantes. Os fatos e as considerações jurídicas em 

torno dos fatos – essenciais para identificar a semelhança entre casos - ganham centralidade 

na fundamentação judicial. Isso porque a racionalidade de precedentes tem muito menos a ver 

com a identidade entre o conteúdo das decisões do que entre as razões para decidir de cada 

julgado, a chamada ratio decidendi. Como aponta DUXBURY: 

 

“[...] A doutrina [do stare decisis] evoluiu [menos em razão da 

hierarquia entre tribunais e mais em razão da mudança […] que tornou os 

julgamentos fundamentados mais visíveis e relevantes, bem como pelas melhoras 

graduais nos relatórios de jurisprudência (inclusive manuscritos) que garantiram 

uma documentação cuidadosa e a identificação dos argumentos centrais desses 

julgados. Para os advogados, precedentes judiciais se tornaram uma questão de 

encontrar decisões anteriores que fossem análogas, proferidas por um tribunal 

adequado, baseadas em fundamentação que, se considerada persuasiva pelo tribunal 

encarregado de decidir o caso concreto, provavelmente sentenciaria em favor de seu 

cliente. A autoridade do precedente tem muito a ver com os precedentes terem sido 
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compreendidos e valorizados enquanto fontes de razões em casos materialmente 

idênticos, não somente pelo conteúdo decidido.”
14

 (traduzi e destaquei) 

 

Apesar da dificuldade de se conceituar precisamente a ratio decidendi, para esta 

dissertação, basta assimilar que a ratio de um julgamento é constituída pelos “[...] fatos que o 

juiz tenha considerado enquanto fatos da demanda, juntamente com a sua decisão baseada em 

tais fatos”
15

. 

Deste modo, esta é a maior barreira cultural para a implementação da súmula 

vinculante: os ministros do Supremo Tribunal Federal fazem parte de uma cultura jurídica que 

associa decisões a partir de semelhanças entre conceitos, ao invés de relacioná-las a partir de 

semelhanças fáticas. Com isso, há um baixo ônus argumentativo que se impõe aos ministros 

quando decidem por modificar decisões pretéritas. 

Temos aqui um outro problema de pesquisa. Será que a aplicação da súmula 

vinculante exige que as “reiteradas decisões” sejam constituídas de precedentes formados a 

partir de ratio decidendi semelhantes? 

A hipótese é a de que o Supremo Tribunal Federal está obrigado a aprovar 

súmulas vinculantes a partir dessa concepção rigorosa de precedentes, sob pena de i) minar a 

capacidade de orientação dos enunciados; e ii) recair em arbítrio (aprovação de súmulas ad 

hoc).  

Nessa conjuntura é possível apresentar o problema de pesquisa que relaciona o 

instituto da súmula vinculante com a capacidade dos redesenhos institucionais modificarem a 

cultura jurídica: os ministros do Supremo Tribunal Federal, ao aprovarem súmulas 

vinculantes, atenderam a essa concepção rigorosa de formação de precedentes? Em outros 

                                                           
 

 

 

14
 DUXBURY, Neil. The Nature and Authority of Precedent. Cambridge University Press, 2008, p. 57. Tradução 

livre: “[...] The doctrine [of stare decisis] evolved, rather, primarily because the shift to post-veredict arguments 

made reasoned judgments more visible and significant, and because gradual improvements in law reporting 

(including headnote writing) ensured that, in general, such judgments were carefully documented and the key 

points of reasoning identifiable. For counsel, seeking a judicial precedent became a matter of searching for an 

analogous earlier decision, reached by an appropriate court, based on reasoning which, if considered persuasive 

by the court deciding the current case, would probably guarantee a ruling in their client‟s favour. The authority 

of precedent has much to do with the fact that precedents came to be understood, and valued, as sources of 

reason, not merely as rulings, in materially identical cases.” 
15

 GOODHART apud DUXBURY, Neil. The Nature and Authority of Precedent. Cambridge University Press, 

2008, p. 83. Tradução livre: “[…] whatever the facts the judge has determined to be the material facts of case, 

plus the judge‟s decision as based on those facts” 
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termos, os ministros do Supremo Tribunal Federal foram conformados pela exigência de criar 

enunciados nos limites estritos de sua Jurisprudência, notadamente em âmbito fático? Ou seja, 

o redesenho institucional pôde modificar a racionalidade judicial da Corte? 

A hipótese, calcada em pesquisa exploratória, é a de que os ministros do Supremo 

Tribunal Federal não foram conformados pelas imposições do redesenho institucional que 

implantou a súmula vinculante no sistema jurídico brasileiro.  

Entretanto, o objeto de pesquisa precisa sofrer alguns recortes. 

 

 

1.1.1. Delimitação do objeto e recorte temático 

 

 

A produção científica nacional que trata da súmula vinculante se dedica, em regra, 

a questionar a natureza democrática do instituto e explorar a contraposição entre “segurança 

jurídica” e “autonomia dos juízes”.
16

 Esta dissertação, contudo, insere-se na linha de pesquisa 

que explora a noção de que a súmula vinculante é um instituto fundado sobre uma 

racionalidade estranha à cultura jurídica brasileira.  

Nesse nível do debate, procuro averiguar empiricamente como os ministros do 

Supremo Tribunal Federal administram essa tensão decorrente da edição de súmulas 

vinculantes em uma cultura jurídica, na qual a fundamentação judicial é mais centrada sobre 

conceitos do que sobre aspectos fáticos.   

 

                                                           
 

 

 

16
 Nesse sentido, Cf. TAVARES, André Ramos. Reforma do judiciário no Brasil pós-88: (des)estruturando a 

justiça: comentários completos à Emenda Constitucional 45/04. São Paulo: Saraiva, 2005. CONCI, Luiz 

Guilherme Arcaro. Reflexões sobre as Súmulas Vinculantes. In: André Ramos Tavares; Pedro Lenza; Pietro de 

Jesus Lora Alarcón. (Org.) Reforma do Judiciário. São Paulo: Método, 2005. ARANTES, Rogério Bastos. 

Reforma do Judiciário (debate público/ GVlaw, nº 6). São Paulo: GVLaw, 2006. SCUDELER, Marcelo 

Augusto. A Súmula Vinculante. In: Luiz de Almeida, Jorge (Coord.). A Reforma do Poder Judiciário: uma 

abordagem sobre a Emenda Constitucional n. 45/2004.  São Paulo: Millenium, 2006. STRECK, Lenio Luiz. 

Súmulas no Direito brasileiro: eficácia, poder e função: a ilegitimidade constitucional do efeito vinculante. 2. 

ed. rev. ampl. - Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998. 
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No entanto, até o final de 2010, o Supremo Tribunal Federal editou trinta súmulas 

vinculantes.
17

 Na medida em que o objetivo desta dissertação depende da análise cuidadosa 

não só dos debates de aprovação de cada enunciado, mas também da identificação da ratio 

decidendi de cada uma das “reiteradas decisões” indicadas pelo Tribunal, é necessário 

estabelecer um recorte sobre o material a ser pesquisado. 

Dentre os muitos critérios disponíveis para estabelecer esse recorte, opto pela 

análise das súmulas vinculantes que disciplinaram questões relacionadas ao direito material e 

processual penal. Isso porque, em pesquisa exploratória, identifiquei uma potencial 

inconsistência entre os aspectos fáticos de cada uma das “reiteradas decisões” que 

subsidiaram a aprovação das súmulas vinculantes penais. 

Além disso, o campo penal é, provavelmente, a esfera jurídica mais sensível à 

inovação e ao arbítrio judicial, inclusive em razão da centralidade que confere ao princípio da 

legalidade, bem como à impossibilidade da realização de analogias. Os próprios ministros do 

Supremo Tribunal Federal já chegaram a debater - nos debates de aprovação da súmula 

vinculante nº 24 - se era lícito à Corte aprovar enunciados vinculantes no âmbito do direito 

penal, ainda que o conteúdo de tais enunciados fossem favoráveis aos réus.  

Em outras palavras, o campo penal é o que recebe, de forma mais aguda, uma 

eventual extrapolação de competência e dos poderes do Supremo Tribunal Federal ao aprovar 

um enunciado vinculante.  

 

 

                                                           
 

 

 

17
 Cf. ANEXO 
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2. A CRIAÇÃO LEGISLATIVA DA SÚMULA VINCULANTE  

 

 

A súmula vinculante foi uma das diversas modificações trazidas pela Reforma do 

Judiciário, promovida por meio da Emenda Constitucional nº 45 de 2004. Compreender seu 

desenvolvimento no âmbito legislativo implica na análise de nove anos de debate. 

O primeiro projeto que tratou do instituto foi a Proposta de Emenda à 

Constituição nº 54 de 1995 (PEC 54/95) oferecida no Senado Federal. Sua redação final foi 

encaminhada para a Câmara dos Deputados, onde foi renumerada como Proposta de Emenda 

à Constituição nº 500 de 1997 (PEC 500/97). Apesar de ter sido admitida, a PEC 500/97 foi 

tida como prejudicada pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 96 de 1992 

(PEC 96/92) da mesma Casa Legislativa que concentrou todos os projetos de Reforma do 

Judiciário. 

Com o encerramento do debate entre os deputados federais, a PEC 96/92 foi 

novamente encaminhada ao Senado Federal sob a renumeração de Proposta de Emenda 

Constitucional nº 29 de 2000 (PEC 29/2000), na qual se estabeleceu a redação final da 

Reforma do Judiciário.  

Por meio da análise da redação de cada proposta legislativa, foi possível mapear 

as propostas concorrentes de súmula vinculante que surgiram no âmbito legislativo, de acordo 

com o quanto eles favoreceram ou restringiram a discricionariedade do Supremo Tribunal 

Federal no manejo da súmula vinculante. A fixação de onde cada projeto deverá estar situado 

nesse mapeamento se dá através de uma avaliação qualitativa dos mecanismos de controle 

previstos em cada projeto político concorrente. Em outros termos, quanto mais rigorosos os 

mecanismos de controle, mais se considerará que o projeto limita a discricionariedade do STF 

e vice-versa.  

 

 

2.1.  As propostas concorrentes no Senado Federal 

 

 

A PEC 54/95 foi proposta no Senado por Ronaldo Cunha Lima (PMDB) que 

pretendia dar ao §2º do artigo 102 da Constituição Federal a seguinte redação:  
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“§2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo 

Tribunal Federal, após sumuladas, produzirão eficácia contra todos e efeito 

vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder 

Executivo.”
 18

 
 

A redação original da emenda conferia efeito vinculante e erga omnes a decisões 

de qualquer natureza tomadas em plenário pelo STF, com limite apenas na sumulação de 

entendimento que tenha transitado em julgado materialmente. Note-se que nos termos do 

artigo 102 do Regimento Interno do STF, o quórum exigido para a edição de novas súmulas 

era o de maioria absoluta dos ministros
19

. 

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal (CCJ/SF), por maioria, 

nos termo do Relator Jefferson Péres (PSDB), reconheceu a constitucionalidade da 

proposição, mas ofereceu a Emenda nº 1
20

, de natureza substitutiva, que criava um sistema 

binário pelo qual as súmulas poderiam ser vinculantes ou não, dependendo da vontade dos 

ministros da Corte Suprema. Essa singela modificação se propôs a aumentar ainda mais os 

poderes do STF, lhe conferindo ampla discricionariedade sobre o nível de obrigatoriedade de 

seus enunciados. Com a proposta de emenda feita pelo Relator na CCJ/SF, a matéria foi 

devolvida ao Plenário, onde foram oferecidas mais seis emendas, do nº 2 a 7.  

A Emenda nº 2
21

, cujo oferecimento foi encabeçado por José Serra (PSDB), 

reformulava o parágrafo 2º, trazendo maior especificidade ao procedimento de edição de 

súmulas vinculantes, novamente em sistema único (todas seriam vinculantes), bem como 

diferenciando-as das situações da Ação Direita de Inconstitucionalidade (“ADI”) e da Ação 

Declaratória de Constitucionalidade (“ADC”). Além disso, propôs a inclusão de um parágrafo 

                                                           
 

 

 

18
 Todas as referências à redação das proposições legislativas referentes à PEC 54/95 no Senado e suas 

justificações foram extraídas do Relatório da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, 

publicado no Diário da Câmara dos Deputados de 13 de janeiro de 1999, pp. 2262 e seguintes (doravante “DCD 

– jan/99”). Disponível em: 

<http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv=D&Datain=19/1/1999&txpagina=2261&altura=70

0&largura=800>. Acesso em: 12.01.2010. 
19

 Regimento Interno do STF, disponível em:< 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=legislacaoRegimentoInterno>. Acesso em 12.01.2010 
20

 DCD – jan/99, p. 2266. 
21

 DCD – jan/99, p. 2266. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=legislacaoRegimentoInterno
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3º que criaria um sistema similar ao de avocatória, chamado de “incidente de 

inconstitucionalidade”.  

A Emenda nº 3
22

, encabeçada pelo Senador Hugo Napoleão (PFL), se opôs 

diametralmente à de nº 2; visando a limitação dos poderes do STF em editar súmulas de 

efeitos vinculante, procurou estabelecer limitações de âmbito procedimental e de conteúdo 

pela inclusão de parágrafos 3º e 4º na referida proposta: 

 

“§3º As decisões de que trata o parágrafo anterior terão por objeto a 

validade, a interpretação e a eficácia de normas tributárias e previdenciárias, 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.” (destaquei) 

“§4º A aprovação, alteração ou cancelamento da decisão com efeito 

vinculante de que trata o §2º deste artigo poderá ocorrer de ofício ou por proposta de 

qualquer tribunal competente na matéria, pelo Ministério Público da União, dos 

Estados ou o Distrito Federal e pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil.” 

 

Além do significado que a Emenda nº 3 traz em si, sua contribuição para o 

contexto dos projetos políticos ligados ao debate da súmula vinculante é igualmente relevante 

– o que vale igualmente para as emendas nº 5 e 6 de conteúdo idêntico à 3ª – qual seja: a 

demonstração do impasse político oriundo da necessidade premente da criação de 

mecanismos uniformizadores do entendimento jurisprudencial em momentos de “crise”, em 

certas matérias, contraposta à ameaça do desequilíbrio institucional, traduzido na alegoria do 

“juiz legislador”
23

. 

Voltando às demais emendas oferecidas em Plenário, a aparente dicotomia 

existente entre as emendas analisadas até o momento foi rompida com a Emenda nº 4, 

oferecida pelo próprio Ronaldo Cunha Lima (PMDB), autor da redação original da PEC 

54/95. Por meio desta, foi proposto o aumento de qualificação do quórum necessário para 

aprovação de enunciados vinculantes - de uma maioria absoluta para uma de dois terços dos 

membros da Corte – bem como a supressão do procedimento de edição de súmulas para dotar 

certas decisões do STF com efeito vinculante.  

                                                           
 

 

 

22
 DCD – jan/99, p. 2266. 

23
 DCD – jan/99, p. 2266. 
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Se pretendeu substituir o procedimento de “sumulação” por um de mera 

declaração. Com isso, extinguia-se qualquer possibilidade de controle sobre a decisão de 

concessão de efeitos vinculantes; o espaço de discricionariedade dos ministros não estava 

sujeito a nenhum procedimento, momento ou espaço específico, que não o quórum 

qualificado. Adaptando o ditado popular: uma no cravo, duas na ferradura.  

Ademais, como acima referido, as emendas nº 5 e 6 não trouxeram inovações ao 

conteúdo da Emenda nº 3 por reproduzirem ipsis literis, respectivamente, aquela proposta de 

criação de um parágrafo 3º e de um parágrafo 4º para o artigo 102 da Constituição Federal. 

Ambas foram propostas por José Ignácio Ferreira (PSDB). Portanto, tais emendas reproduzem 

o mesmo tipo de interesse e preocupação apontados na análise da Emenda nº 3. A razão da 

identidade entre as emendas deriva de sua origem comum: a Ordem dos Advogados do Brasil 

- conforme menção explícita de Hugo Napoleão.
24

 

Com o acréscimo de mais um nível de complexidade ao debate, foi oferecida a 

Emenda substitutiva nº 7 por José Eduardo Dutra (PT), emenda pela qual se propôs o 

abandono da modificação do parágrafo 2º do artigo 102 da Constituição Federal por um 

acréscimo de inciso no artigo 52 da Constituição (e renumeração dos demais), onde estão 

dispostas as competências do Senado Federal: 

 

“XI – atribuir às decisões definitivas de mérito, proferidas pelo 

Supremo Tribunal Federal, após sumuladas, eficácia contra todos e efeito 

vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder 

Executivo.” 

 

A topografia legal proposta ao inciso não foi acidental. Há uma referência clara ao 

inciso X do mesmo artigo pelo qual o Senado Federal pode suspender a execução de lei ou do 

ato normativo julgado inconstitucional pelo STF no exercício de controle difuso de 

constitucionalidade.  

Sendo assim, a Emenda nº 7 não foi apenas uma proposta de deslocamento de 

poder sobre a concessão de efeito vinculante a certa decisão judicial, mas a reafirmação de 

um desenho institucional, onde a liberdade do Poder Judiciário de promover mudanças 

estruturais é limitada, ou ainda, onde a última palavra, nesse âmbito, é do Poder Legislativo. 

                                                           
 

 

 

24
 DSF – 1º turno, página 14876. 
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Após o oferecimento das emendas acima indicas, a PEC 54/95 voltou para a 

CCJ/SF que devolveu a matéria ao Plenário por meio de parecer oral proferido pelo Relator 

Jefferson Péres (PSDB) que opinou favoravelmente à Emenda nº 4 e contrariamente às 

demais (2,3, 5, 6 e 7). Fazendo uso da prerrogativa concedida pelo artigo 126 do Regimento 

Interno daquela Casa Legislativa
25

, segundo a qual o relator das proposições no Senado, 

também o é para as emendas oferecidas. Jefferson Péres ofereceu a Emenda substitutiva nº 8
 

26
 com a seguinte redação: 

 

“§2º Terão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos 

demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder Executivo, as decisões do Supremo 

Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias 

de constitucionalidade de lei ou ato normativo e as definitivas de mérito, se o 

Supremo Tribunal Federal assim o declarar, por voto de dois terços de seus 

membros.” 

 

Na verdade, a Emenda nº 8, que veio a ser a aprovada na Câmara dos Deputados, 

reiterou o projeto político presente na Emenda nº 4, conferindo efeito vinculante às decisões 

de mérito, por mera declaração.  De fato, a única diferença substancial entre as duas emendas 

está na utilização da locução “Poder Executivo” ou “administração pública direita e indireta”. 

No dia seguinte, a matéria foi posta em votação no Plenário para primeiro turno
27

. 

Através do Requerimento 526, Jefferson Péres solicitou preferência para a votação 

da Emenda nº 8, a qual foi aprovada por 60 dos 73 senadores presentes, com a ressalva de se 

substituir a expressão “Poder Executivo” por “administração pública direta e indireta da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e Municípios”.
28

 As demais propostas foram 

rejeitadas ou tidas por prejudicadas. O resultado manteve-se o mesmo no segundo turno.
 29

  

 

                                                           
 

 

 

25
 Regimento Interno do Senado Federal. Disponível em: 

<http://www.senado.gov.br/legislacao/regsf/RegSFVolI.pdf> . Acesso em 12.01.2010 
26

 Conforme histórico de tramitação. disponível em: 

<http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=862>. Acesso em: 12.01.2010 
27

 A votação de propostas de emendas à Constituição se dá em dois turnos em cada casa legislativa, por força do 

artigo 60, §2º da Constituição Federal. 
28

 DSF – 1º turno, página 14873. 
29

 DSF – 1º turno, página 14885. De acordo com manifestação expressa da Presidência do Senado Federal, na 

época ocupada por Antônio Carlos Magalhães (PFL), mediante questionamento de José Eduardo Dutra (autor da 

Emenda nº 7). 
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2.1.1.Mecanismos de controle e mapeamento 

 

 

Para uma visualização e padronização mais eficiente a respeito dos mecanismos 

de controle de cada emenda, podemos fazer uso da seguinte tabela: 

 

Propostas

Tema Objeto Súmulas Quórum Precedentes
Condição 

temporal

Condição 

temporal 

qualificada

Revisão/ 

Cancelamento 

de súmula

Redação 

original não não sim regimental não não não não

Emenda 

nº 1 não não sim regimental não não não não

Emenda 

nº 2 não não sim

maioria 

simples não não não não

Emenda 

nº 3 sim sim sim n/a não sim sim Heterônoma

Emenda 

nº 4 não não não 2/3 não não não não

Emenda 

nº 5 sim sim sim n/a não sim sim não

Emenda 

nº 6 não não sim n/a não não não Heterônoma

Emenda 

nº 7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Emenda 

nº 8 não não não 2/3 não não não não

ProcedimentoConteúdo

Quadro 1                                                                                                                                                     

MECANISMOS DE CONTROLE NO SENADO FEDERAL

 
 

 

Essa tabela merece alguns esclarecimentos quanto às classificações utilizadas. 

Foram chamados de Tema as restrições feitas em razão de alguma área do direito (ex: direito 

tributário, constitucional, processual, etc); enquanto chamamos de Objeto as limitações sobre 

o tipo de exame a ser realizado (ex: validade, eficácia, interpretação, etc). No âmbito do 

procedimento, chamamos de Precedentes a exigência de “reiteradas decisões” como condição 

para a edição de súmulas vinculantes; de Condição Temporal, exigências como as de 

“controvérsia atual”, sendo que separamos os componentes qualificadores como “insegurança 

jurídica” e “relevante multiplicação de processos” em Condição Temporal qualificada. Por 

último, ao tratarmos das previsões acerca de mecanismos de revisão e cancelamento de 
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súmulas, chamamos de “heterônomas” as previsões de cancelamento que deram poderes para 

outros órgãos além da própria Corte para, ao menos, dar início a tais procedimentos. 

Contudo, essa fácil visualização dos mecanismos ainda não traz uma comparação 

clara a respeito do grau de liberdade que cada proposta concede ao STF no manuseio do efeito 

vinculante.  

Em um plano de análise bidimensional, podemos considerar que em um extremo 

“A” há um maior nível de liberdade e no outro extremo “B” está um maior grau de restrição 

(mecanismo de controle). Entre os pontos “A” e “B” estão os dois grandes parâmetros de 

seleção indicados. No Senado Federal a comunicação entre os projetos se deu da seguinte 

maneira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todavia, a análise nesse nível não consegue dar conta da proposta política contida 

na Emenda nº 7, na qual a competência para a manipulação do efeito vinculante não seria 

alocada no STF, mas no Poder Legislativo, mais especificamente, no Senado Federal. Logo, 

existe um ponto “C”, fora da reta traçada, que não aceita a premissa partilhada entre os 

projetos identificados em “A-B”, de modo que a representação gráfica de identificação mais 

correta é a seguinte: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Projetos políticos concorrentes no Senado Federal 

Emenda nº 1 

Emendas nº 3, 5 e 6 Emendas nº 4 e 8 

Emenda nº 2 Redação original “B” “A” 

“P-Cont” “P-Proc” 
   “C” 

Emenda nº 7 

Redação original Emenda nº 2 

Emendas nº 4 e 8 Emendas nº 3, 5 e 6 

“P-Cont” 
limites de conteúdo 

“P-Proc” 
 limites de procedimento 

Emenda nº 1 

“A” “B” 
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Sendo assim, nesse momento, o Senado Federal aprovou de forma quase unânime 

o projeto político que dava os mais amplos poderes ao Supremo Tribunal Federal no 

manuseio do efeito vinculante de suas decisões, sem qualquer restrição de conteúdo (“P-

Cont”) ou de procedimento (“P-Proc”). Em nossa representação gráfica, o projeto político 

amplamente aceito no Senado Federal o mais próximo possível do ponto “A”.  

 

 

2.2.  Câmara dos Deputados – PECs 500 e517 

 

 

Ao ser recebida na Câmara dos Deputados, a PEC 517/97 - proposta pela 

Deputada Dalila Figueiredo (PMDB) - foi apensada à PEC 500/97, que já havia sido 

encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Casa Legislativa 

(CCJ/CD). 

 De acordo com o Regimento Interno da Câmara dos Deputados (art. 202), a 

Proposta de Emenda à Constituição recebe, em um primeiro momento, parecer sobre sua 

admissibilidade pela CCJ/CD que, em caso de admissão, passa a ser avaliada por Comissão 

Especial.
 30

 

Por motivos distintos, nenhuma das duas PECs chegou a ser analisada 

autonomamente por Comissão Especial. Enquanto a PEC 517/97 foi rejeitada pela CCJ/CD; a 

PEC 500/97, apesar de admitida, foi tida como prejudicada após a aprovação da PEC 96/92 

(tendo sido apensada a esta) que concentrou todos os projetos de Reforma do Judiciário. 

As duas propostas de emenda à Constituição foram oferecidas por membros do 

PMDB, mas suas semelhanças acabam aí. A primeira delas, a PEC 500/97, recebida pela 

Presidência da Câmara dos Deputados em agosto de 1997, pretendia conferir ao parágrafo 2º 

do artigo 102 da Constituição Federal a seguinte redação: 

 

                                                           
 

 

 

30
 Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Disponível em: < http://www2.camara.gov.br/atividade-

legislativa/legislacao/expoentes/regimento-interno-da-camara-dos-deputados> . Acesso em: 12.01. 2010. 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/expoentes/regimento-interno-da-camara-dos-deputados
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/expoentes/regimento-interno-da-camara-dos-deputados
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“§2º Terão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos 

demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública direta e indireta da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e Municípios, as decisões do Supremo 

Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias 

de constitucionalidade de lei ou ato normativo e as definitivas de mérito, se o 

Supremo Tribunal Federal assim o declarar, por voto de dois terços de seus 

membros.” 

 

De outro lado temos a PEC 517/97, proposta por Dalila Figueiredo em setembro 

daquele ano, algumas semanas após o encaminhamento da PEC 500/97 à CCJ/CD, pela qual 

se pretendia acrescentar um parágrafo 3º ao artigo 102 da Constituição Federal, nos termo 

abaixo: 

 

“§3º O Supremo Tribunal Federal poderá, mediante decisão de três 

quintos dos seus membros, após reiteradas decisões sobre questão processual 

controvertida e excluídas as matérias relativas aos direitos individuais, aprovar 

Súmula que 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”. 

 

Como abordado anteriormente, a PEC 500/97 incorpora um projeto político de 

ampla liberdade para o Supremo Tribunal Federal administrar o efeito vinculante em suas 

decisões, não exigindo sequer a necessidade de fixação do entendimento em súmulas. 

A PEC 517/97, por sua vez, carrega consigo um projeto político com rigorosos 

mecanismos de controle. No âmbito de restrições de conteúdo, inova no universo dos projetos 

políticos de súmula vinculante, inclusive dentre os oferecidos no Senado Federal, por visar à 

restrição do instrumento apenas para questões processuais e por excluir explicitamente 

matérias “relativas aos direitos individuais”. Sendo assim, o dispositivo trabalha com lógicas 

de inclusão e exclusão gerais de conteúdo. Por outro lado, a proposta também estabeleceu um 

alto grau de exigências e natureza procedimental: fixou o quórum necessário à edição de 

súmulas vinculantes em três quintos dos ministros do STF, bem como inseriu a condição de 

“reiteradas decisões”. Por último, prevê mecanismos de revisão e cancelamento da súmula 

vinculante, sem conceder direito para que outras instituições possam provocar os 

procedimentos. Visualmente, ambas se contrastam da seguinte maneira: 
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Propostas

Tema Objeto Súmulas Quórum Precedentes
Condição 

temporal

Condição 

temporal 

qualificada

Revisão/ 

Cancelamento 

de súmula

PEC 

500/97 não não não 2/3 não não não não

PEC 

517/97 sim não sim 3/5 sim sim sim Autônoma

ProcedimentoConteúdo

Quadro 2                                                                                                                                            

MECANISMOS DE CONTROLE NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

 
 

 Essas duas opções levadas à CCJ/CD demonstram, por si, a relevância da 

pesquisa de como se deliberou sobre a admissão das propostas. A aceitação de uma em 

detrimento da outra implica na opção de favorecer a votação de certos termos e parâmetros 

pela Comissão Especial daquela Casa Legislativa, bem como na oneração de outros termos e 

parâmetro.  

Todavia, há ainda um outro nível de relevância nesse debate: nele foram lançados, 

com maior vigor, os argumentos e razões contrárias à ampla liberdade do Supremo Tribunal 

Federal no manejo da súmula vinculante. 

Contraditoriamente, o resultado da votação da CCJ/CD, qual seja, de admissão da 

PEC 500/97 em detrimento da PEC 517/97, foi acompanhado de razões pela restrição da 

discricionariedade do Supremo Tribunal Federal, mais especificamente, foi realizada uma 

exposição das “recomendações” da CCJ/CD para a Comissão Especial: 

 

 Restrição do precedente vinculante às ações com causa de pedir e 

pedido absolutamente iguais, chamadas de “causas de safra”; (destaquei) 

 “Limitar o precedente vinculante às matérias trabalhistas, 

administrativas, tributárias e previdenciárias, desde que idênticos os pedidos 

e causas de pedir” (destaque no original); 

 Transformar o projeto em “súmula impeditiva de recurso”; 

 Limitar a aplicabilidade do instituto somente para os recursos que 

“partem da própria administração”, por serem “os mais numerosos”; e 
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 “[...] essa norma dos precedentes vinculantes deveria ficar sujeita a 

revisão daqui a cinco anos, para verificação de sua eficácia na solução dos 

problemas do Poder Judiciário.” (destaque no original).
31

 

 

Nesse âmbito, a CCJ/CD restringiu seu poder de emenda por sugerir que tais 

modificações tratariam de questões de mérito. No entanto, ao mesmo tempo, não deixou de 

consignar que considerava certas ideias “bastante adequada[s]” e o que “dever[iam] ser 

debatido na Comissão Especial”.
32

 Além disso, o CCJ/CD emendou a PEC 571/97 para que 

“após o vocábulo „mérito”‟ constasse a expressão “em matéria constitucional”, sob o pretexto 

de se tratar de emenda de redação, mas criando efetivo mecanismo de controle sobre o 

conteúdo.
 33

  

A despeito de toda essa manifestação a favor da diminuição da discricionariedade 

e do poder do Supremo Tribunal Federal no manejo da Súmula Vinculante, com a votação a 

favor da admissibilidade da PEC 500/97, no final das contas, a CCJ/CD aprovou a proposta 

que concedia o nível mais alto de liberdade ao STF, mantendo-se muito próxima ao 

posicionamento do Senado Federal.  

 

 

2.3.  Câmara dos Deputados – PEC 96/92 e Redação Final da EC 45/04 

 

 

A PEC 96/92 serviu como meio de concentração de todas as propostas políticas de 

Reforma do Judiciário. Não havia qualquer menção à súmula vinculante em sua redação 

original, mas a série de emendas oferecidas criou um embate entre as propostas da chamada 

“súmula impeditiva de recurso” e a de súmula vinculante. A Reforma do Judiciário somente 

tomou corpo semelhante ao efetivamente delineado na EC 45/04, sob a relatoria da Deputada 

Zulaiê Cobra (PSDB), em 1999.  

                                                           
 

 

 

31
 Todas sugestões em DCD – jan/99, p. 2277. 

32
DCD – jan/99, p. 2277  

33
 DCD – jan/99, p. 2277. 
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No parecer substitutivo da relatora na Comissão Especial destinada a proferir 

parecer à PEC 96/92-A (“Comissão Especial”), de 19 de outubro de 1999, foi vencedor o 

sistema de súmula impeditiva de recurso, incorporado no artigo 15 desse parecer. 

Na “complementação de voto da relatora”, de mesma data, a Comissão Especial, 

utilizando da prerrogativa do artigo 57 do Regimento Interno, acolheu sugestões, até mesmo, 

do aperfeiçoamento das súmulas impeditivas. Manteve-se o instituto, inclusive, não sendo 

acolhidas as sugestões dos Deputados Vicente Arruda, Luiz Antônio Fleury (PTB) e Ney 

Lopes em favor da súmula vinculante. 

Contudo, na “reformulação parcial de voto da relatora”, de 17 de novembro de 

1999, foi acolhido o “destaque sem número ao relatório parcial do Deputado Luiz Antônio 

Fleury” que reintroduziu a súmula vinculante na Reforma do Judiciário, conferindo a seguinte 

redação para o artigo 103-A: 

 

“Art. 103-A O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais 

Superiores poderão, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços de 

seus membros, após reiteradas decisões sobre a matéria, aprovar súmula que, a partir 

de sua publicação, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder 

Judiciário sujeitos à sua jurisdição e à administração pública direita 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 processo 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 Tribunal que 

a houver editado, o qual, 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.” 

 

Após a votação pela aprovação do parecer da Comissão Especial, o Deputado 

Arnaldo Faria de Sá levantou questão de ordem que, acatada pelo Presidente da Casa, 

Deputado Michel Temer, remeteu referido parecer à aprovação do Plenário.  

 A votação em Plenário levou os partidos a um grande acordo realizado no 

Gabinete do Presidente da Casa, Michel Temer, segundo manifestações do próprio e da 
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Deputada Zulaiê Cobra.
 34

 A concessão política do PSDB em certos pontos da Reforma do 

Judiciário foi crucial para a obtenção de votos favoráveis de bancada de oposição. As 

manifestações dos Deputados Jutahy Junior (PSDB) e Nelson Pellegrino (PT) mostram bem 

que a redação final da PEC 96/92 é fruto de múltiplas concessões políticas, dentre as quais 

estão a rejeição do incidente de inconstitucionalidade e a restrição da súmula vinculante 

apenas ao Supremo Tribunal Federal.
 35

 

 Com a adaptação do artigo 103-A, formulado pela Comissão Especial para que 

o instituto da súmula vinculante fosse restrito ao Supremo Tribunal Federal, o artigo foi 

aprovado em ambos os turnos da Câmara dos Deputados e veio, posteriormente, a ser 

aprovado também no Senado Federal, na votação da PEC 29/00, onde não recebeu nenhuma 

mudança de caráter substancial, salvo a de restrição ao tema de direito constitucional. A 

redação definitiva do artigo 103-A, na Emenda Constitucional nº 45 de 2004, foi a seguinte: 

 

“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.” 

 

                                                           
 

 

 

34
 Diário da Câmara dos Deputados de 20 de janeiro de 2000, pp. 02587 e 02617. Disponível em: < 

http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv=D&Datain=20/1/2000&txpagina=2587&altura=700

&largura=800>. Acesso em: 12.01.2010. 
35

 Diário da Câmara dos Deputados de 20 de janeiro de 2000, pp. 02602. Disponível em: < 

http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv=D&Datain=20/1/2000&txpagina=2587&altura=700

&largura=800>. Acesso em: 12.01.2010. 
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Desse modo, a proposta política vencedora na PEC 96/92 e na PEC 29/00, se 

desenhou como muito mais rigorosa do que anteriormente havia sido estabelecida no debate 

da PEC 54/95 e PEC 500/97, estabelecendo limitações de conteúdo e de procedimento sobre a 

atuação do Supremo Tribunal Federal. Com isso, temos a seguinte comparação: 

 

Propostas

Tema Objeto Súmulas Quórum Precedentes
Condição 

temporal

Condição 

temporal 

qualificada

Revisão/ 

Cancelamento 

de súmula

PEC 

54/95 (SF)
não não não 2/3 não não não não

PEC 

500/97 

(CD) sim não não 2/3 não não não não

PEC 

96/92  

(CD) não sim sim 2/3 sim sim sim sim

PEC 

20/00 

(SF) sim sim sim 2/3 sim sim sim sim

ProcedimentoConteúdo

Quadro 3                                                                                                                                                     

MECANISMOS DE CONTROLE NOS DEBATES LEGISLATIVOS FINAIS

 
 

 

 

 

2.4.  Análise da criação legislativa da súmula vinculante 

 

 

A partir da investigação acima apresentada, constatei que os debates a respeito de 

aprovação ou não da súmula vinculante estavam intrinsecamente relacionados com os debates 

relativos aos mecanismos de controle que acompanhariam o instituto. 

Isso porque o que estava em jogo era a distribuição de poder dentro do Estado 

Democrático de Direito. Os debates refletiam, indiretamente, diferentes interpretações da 

Constituição Federal. 

As diferentes propostas de emenda oferecidas à PEC 54/95, no Senado Federal, 

são elucidativas do embate de concepções subjacentes ao debate legislativo. Foi possível 

contrastar como as diferentes propostas equacionaram as relações de poder. 

Por exemplo, a Emenda nº 7 proposta por José Eduardo Dutra, que propunha a 

alocação do poder vinculante no Senado, era a reafirmação de um desenho institucional, onde 

a liberdade do Poder Judiciário de promover mudanças estruturais é limitada, ou ainda, 

onde a última palavra, nesse âmbito, é do Poder Legislativo. 
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Algumas propostas acataram a outorga do poder vinculante ao Supremo Tribunal 

Federal, mas na tentativa de evitar o desequilíbrio institucional, propuseram diversos 

mecanismos de controle de conteúdo e de procedimento. Outras propostas dispensaram 

qualquer tipo de mecanismo de controle, conferindo efeito vinculante às decisões de mérito, 

por mera declaração (emendas nº 4 e 8). 

Essa polarização se manteve durante todo o debate legislativo ocorrido entre 1995 

e 2004, de modo que os projetos variaram entre a outorga de amplíssima liberdade de ação 

para o Supremo Tribunal Federal, a supressão do instituto, sua extensão a todos os tribunais 

superiores e, ao final, a instituição da maioria dos mecanismos de controle já propostos, mas 

que haviam sido descartados anteriormente. 

No que se refere especialmente ao requisito de “reiteradas decisões”, pôde-se 

constatar que o mecanismo de controle somente foi aprovado como parte do instituto da 

súmula vinculante na votação da PEC 96/92, na Câmara dos Deputados, onde houve um 

movimento explícito de restrição da liberalidade das propostas aprovadas anteriormente.  

Se no Senado Federal foi aprovada, primeiramente, a proposta que conferia efeito 

vinculante às decisões de méritos dos ministros do STF por mera declaração (dispensando a 

exigência de súmulas), na Câmara dos Deputados a criação de mecanismos de limitação e 

controle sobre a atuação do Supremo esteve sempre fortemente presente na pauta, incluindo, 

até mesmo, a tentativa de supressão da súmula vinculante.  

Conforme apontado nas transcrições do Diário Oficial, a aprovação da Reforma 

como um todo está diretamente ligada à composição de interesses que se deu no gabinete de 

Michel Temer. No que se refere especialmente à súmula vinculante, tal proposta foi aprovada 

sob protestos dos mesmos líderes partidários que votaram por sua aprovação. Aparentemente, 

as concessões que levaram à aprovação do instituto estão ligadas à supressão do “incidente de 

inconstitucionalidade” e a restrição da súmula vinculante apenas ao Supremo Tribunal Federal 

e com limites procedimentais.
 36

 

                                                           
 

 

 

36
 Diário da Câmara dos Deputados de 20 de janeiro de 2000, pp. 02602. Disponível em: < 

http://imagem.camara.gov.br/dc_20.asp?selCodColecaoCsv=D&Datain=20/1/2000&txpagina=2587&altura=700

&largura=800>. Acesso em: 12.01.2010. 
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Nesse sentido, a aprovação do requisito de “reiteradas decisões”, bem como dos 

demais mecanismos de controle, foi claramente o produto de uma composição de interesses 

que aceitou a outorga dos poderes de vinculação ao Supremo Tribunal Federal, desde que 

condicionada a uma série de requisitos quantitativos e qualitativos. A primeira hipótese de 

pesquisa foi confirmada. 

Ademais, o material pesquisado conduz a outras conclusões relevantes. No que se 

refere ao interesse apresentado em cada uma das Casas Legislativas, a pesquisa aponta que o 

Senado Federal foi extremamente receptivo ao instituto, enquanto a Câmara dos Deputados 

foi refratária à súmula vinculante. 

Entretanto, mesmo diante da resistência generalizada da maioria dos integrantes 

da Câmara dos Deputados ao instituto, ele foi aprovado em moldes muito semelhantes ao 

texto definitivo que hoje consta da Constituição Federal. Tanto os partidos de oposição como 

os de governo eram contrários à súmula vinculante, inclusive o PSDB e a própria Relatora da 

PEC 96/92, Zulaiê Cobra (em pleno Governo de Fernando Henrique Cardoso).
37

 

A misteriosa força que permitiu a inserção do instituto na Reforma do Judiciário, 

na visão de Zulaiê Cobra, foi o lobby dos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal e 

do Superior Tribunal de Justiça, os quais conseguiram, ao influenciar o Governo e certos 

deputados federais, manter a súmula vinculante sempre na pauta da PEC 96/92 e, portanto, 

permitindo sua incorporação nas negociações finais da Reforma; apesar do lobby em sentido 

contrário do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
38

 

Outro ator extremamente relevante para a aprovação da PEC 96/92 parece ter sido 

o então Presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer (PMDB), cuja finalidade seria 

“entrar para a história” como articulador da Reforma do Judiciário.
39

 

Seja como for, a despeito dos interesses políticos específicos que motivaram a 

inclusão da súmula vinculante na Reforma do Judiciário, o instituto foi aprovado dentro de 

um debate a respeito de um modelo específico de distribuição de poder no Estado 

Democrático de Direito. A súmula vinculante não foi a outorga de um cheque em branco ao 

                                                           
 

 

 

37
 COBRA, Zulaiê. Entrevista concedida em fevereiro de 2011. 

38
 COBRA, Zulaiê. Entrevista concedida em fevereiro de 2011. 

39
 COBRA, Zulaiê. Entrevista concedida em fevereiro de 2011. 



38 
 

 

Supremo Tribunal Federal, a despeito do possível protagonismo dos membros da instituição 

na aprovação do instituto. 

Cabe agora, analisar em que medida tais ministros foram conformados pelos 

limites impostos pelo Poder Legislativo. Em especial, o quanto o requisito de “reiteradas 

decisões”, compreendido dentro de uma lógica de precedentes, limitou o modo pelo qual o 

Supremo Tribunal Federal fez uso das súmulas vinculante (penais). 
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3. AS SÚMULAS VINCULANTES PENAIS 

 

 

“O único recurso de hermenêutica da súmula é 

consultar os seus precedentes. E ninguém tem dúvida de que os 

precedentes não faziam distinção alguma. Agora, o Tribunal 

tem, para questões excepcionais de afirmação da sua 

autoridade, um outro instrumento constitucional, hoje, que é a 

„súmula vinculante‟. Esta, sim, permite per saltum, mediante 

reclamação, que se corrija ou que se imponha a jurisprudência 

que o Tribunal entenda de qualificar como vinculante, 

imediatamente.” (destaque no original) 

Sepúlveda Pertence, julgamento do HC 85.185 

 

 

Até o final do ano de 2010, o Supremo Tribunal Federal editou seis súmulas 

vinculantes relacionadas às matérias penal e processual penal, quais sejam: as de nº 9, 11, 14, 

24, 25 e 26, conforme se verifica pelo quadro esquemático abaixo
40
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 Para tabela completa, consulte o Anexo. 
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Esquematização das Súmulas Vinculantes Penais 
 

Nº Enunciado 

Data 

Aprovação 

/ 

Publicação 

Referência 

Constitucional 

Referência 

Legal 
Precedentes 

Publicação 

De Prec. 

 

9 

 
O disposto no artigo 127 da lei 

nº 7.210/1984 (lei de execução 

penal) foi recebido pela ordem 
constitucional vigente e não se 

lhe aplica o limite temporal 

previsto no caput do artigo 58. 

 
12/06/2008 

 

20/06/2008 

 

 5º, XXXVI e 
XLVI 

 
Lei nº 7.210/84 

(art. 58, caput",  

art. 127) 

 

RE 452994 

HC 91084 
AI 570188 AgR  

HC 90107 

AI 580259 AgR 
HC 92791 

 

 

29/09/2006 

11/05/2007 
22/06/2007 

27/04/2007 

26/10/2007 
16/05/2008 

 

11 

Só é lícito o uso de algemas em 

casos de resistência e de fundado 

receio de fuga ou de perigo à 
integridade física própria ou 

alheia, por parte do preso ou de 

terceiros, justificada a 
excepcionalidade por escrito, sob 

pena de responsabilidade 

disciplinar, civil e penal do 
agente ou da autoridade e de 

nulidade da prisão ou do ato 

processual a que se refere, sem 
prejuízo da responsabilidade 

civil do estado. 

13/08/2008 

 
22/08/2008 

 1º, III 

 5º, III, X e 
XLIX 

C P 

(art. 350 ) 
 

CPP 

(art. 284) 
 

CPPM 

(art. 234, §1º) 
 

 Lei nº 

4.898/1965 
(art. 4º, “a”) 

RHC 56465 
HC 71195 

HC 89429 

HC 91952 

06/10/1978 
04/08/1995 

02/02/2007 

19/12/2008 

14 

É direito do defensor, no 

interesse do representado, ter 

acesso amplo aos elementos de 
prova que, já documentados em 

procedimento investigatório 

realizado por órgão com 
competência de polícia 

judiciária, digam respeito ao 

exercício do direito de defesa. 

02/02/2009 
 

09/02/2009 

 1º, III, 
 5º, XXXIII, 

LIV e LV 

 

CPP 

(arts. 9º e 10) 
 

Lei nº 

8906/1994, 
(art. 6º, 

parágrafo 

único, e art. 7º, 
XIII e XIV) 

HC 82354 

HC 87827 

HC 88190 
HC 88520 

HC 90232 

HC 92331 
HC 91684 

24/09/2004 

23/06/2006 

06/10/2006 
19/12/2007 

02/03/2007 

01/08/2008 
17/04/2009 

24 

Não se tipifica crime material 

contra a ordem tributária, 

previsto no art. 1º, incisos I a IV, 
da Lei nº 8.137/90, antes do 

lançamento definitivo do tributo. 

02/12/2009 

 
11/12/2009 

 5º, LV. 

 129, I. 

CP 

CTN 

Lei 8.137/90, 
Lei 9.430/96 

Lei 10.684/03,  

HC 81611 

HC 85428 
HC 86120 

HC 83353 

HC 85463 
HC 85185 

13/05/2005 

10/06/2005 
26/08/2005 

16/12/2005 

10/02/2006 
01/09/2006 

25 

É ilícita a prisão civil de 

depositário infiel, qualquer que 

seja a modalidade do depósito. 
 

16/12/2009 
 

23/12/2009 

 5º LXVII. 

 5º, § 2. 

CADH (art. 7º, 
§ 7º). 

 

PIDCP (art. 
11). 

 

HC 90172 

HC 95170 MC 

RE 562051 RG 

HC 96582 

HC 93435 
HC 91950 

HC 96687 MC 

HC 95967 
RE 349703 

RE 466343 

HC 87585 

17/08/2007 

04/08/2008 

12/09/2008 

07/11/2008 

07/11/2008 
14/11/2008 

19/11/2008 

28/11/2008 
05/06/2009 

05/06/2009 

26/06/2009 

26 

Para efeito de progressão de 
regime no cumprimento de pena 

por crime hediondo, ou 

equiparado, o juízo da execução 
observará a 

inconstitucionalidade do art. 2o 

da Lei n. 8.072, de 25 de julho 
de 1990, sem prejuízo de avaliar 

se o condenado preenche, ou 
não, os requisitos objetivos e 

subjetivos do benefício, podendo 

determinar, para tal fim, de 
modo fundamentado, a 

realização de exame 

criminológico. 

16/12/2009 
 

23/12/2009 

  5º, XLVI. 

 5º, XLVII. 

CP, 
(art.59 e 33, § 

3º) 

 
Lei 

7.210/1984,  

(art. 66, III, 

"b"). 

 
Lei 

8.072/1990. 

 

RHC 86951 
HC 88231 

AI 504022 EDv 

HC 86224 
HC 82959 

AI 460085 EDv 

AI 559900 EDv 

HC 85677 QO 

HC 90262 
 

 

 

24/03/2006 
05/05/2006 

02/06/2006 

23/06/2006 
01/09/2006 

11/05/2007 

03/08/2007 

17/08/2007 

22/02/2008 
 

 

 

http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=79033&codigoClasse=349&numero=82354&siglaRecurso=&classe=HC
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=378656&codigoClasse=349&numero=87827&siglaRecurso=&classe=HC
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=382091&codigoClasse=349&numero=88190&siglaRecurso=&classe=HC
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=502970&codigoClasse=349&numero=88520&siglaRecurso=&classe=HC
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=408912&codigoClasse=349&numero=90232&siglaRecurso=&classe=HC
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=539127&codigoClasse=349&numero=92331&siglaRecurso=&classe=HC
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=586969&idDocumento=&codigoClasse=349&numero=91684&siglaRecurso=&classe=HC
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=78807&idDocumento=&codigoClasse=349&numero=81611&siglaRecurso=&classe=HC
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=79896&idDocumento=&codigoClasse=349&numero=85428&siglaRecurso=&classe=HC
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=363810&idDocumento=&codigoClasse=349&numero=86120&siglaRecurso=&classe=HC
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=79332&idDocumento=&codigoClasse=349&numero=83353&siglaRecurso=&classe=HC
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=79916&idDocumento=&codigoClasse=349&numero=85463&siglaRecurso=&classe=HC
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=358733&idDocumento=&codigoClasse=349&numero=85185&siglaRecurso=&classe=HC
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=479172&pgI=1&pgF=100000
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28dje-143%2895170.NUME.%20OU%2095170.DMS.%29%29%20NAO%20S.PRES.&base=baseMonocraticas
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=547365&pgI=1&pgF=100000
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28dje-211%2896582.NUME.%20OU%2096582.DMS.%29%29%20NAO%20S.PRES.&base=baseMonocraticas
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=559837&pgI=1&pgF=100000
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=561159&pgI=1&pgF=100000
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28dje-220%2896687.NUME.%20OU%2096687.DMS.%29%29%20NAO%20S.PRES.&base=baseMonocraticas
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=565687&pgI=1&pgF=100000
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=595406&pgI=1&pgF=100000
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=595444&pgI=1&pgF=100000
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=597891&pgI=1&pgF=100000
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=103056&pgI=1&pgF=100000
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28HC%2088231%20%28DJ%2005/05/2006%29%2888231.NUME.%20OU%2088231.DMS.%29%29%20NAO%20S.PRES.&base=baseMonocraticas
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=363860&pgI=1&pgF=100000
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=79206&pgI=1&pgF=100000
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=479158&pgI=1&pgF=100000
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=510669&pgI=1&pgF=100000
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A análise individual de cada uma, em ordem cronológica, apesar de útil, 

dificultaria a percepção dos padrões e singularidades existentes no processo de aprovação de 

cada enunciado em relação ao objetivo desta dissertação. Desse modo, optei pelo sistema de 

exposição baseado no tratamento que os ministros do Supremo Tribunal Federal deram à ratio 

decidendi dos precedentes dos respectivos enunciados. 

Dessa maneira, será possível examinar o quanto os ministros do STF editaram 

enunciados vinculantes nos limites da ratio decidendi dos respectivos precedentes indicados, 

sem a necessidade de um aprofundamento excessivo na matéria de cada súmula. 

 

 

3.1.  A súmula vinculante nº 11 - vinculação ad hoc 

 

 

O leitor dos debates de aprovação da súmula vinculante nº 11 pode ter a 

impressão de que, naquele momento, os ministros se dedicavam exclusivamente a questões de 

redação. A ilusão de que o momento consistia apenas em discussões vazias a respeito das 

melhores formas de construção gramatical do enunciado esconde a total desconsideração que 

o Supremo Tribunal Federal teve em relação à exigência de “reiteradas decisões” para a 

aprovação da súmula vinculante em questão.   

O Min. Marco Aurélio apresentou a seguinte proposta inicial para o verbete, sob a 

alegação de que estaria fundamentada no conteúdo do RHC 56.465, HC 71.195, HC 89.429 e 

HC 91.952:  

 

“Preso. Uso de algemas. A utilização de algemas, sempre excepcional, 

pressupõe o real risco de fuga ou a periculosidade do conduzido, cabendo evitá-la 

ante a dignidade do cidadão”. 

 

Todavia os ministros do Supremo Tribunal Federal chegaram à conclusão que o 

enunciado vinculante deveria ser o seguinte: 

 

“Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado 

receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso 

ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de 

responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade 

da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil 

do estado.” 
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Tanto no que se refere i) aos requerimentos para utilização de algemas quanto ii) 

às consequências jurídicas do desrespeito à normatização vigente (tanto no âmbito da 

responsabilidade quanto de repercussões processuais), a redação final da súmula vinculante nº 

11 violou o requisito constitucional de “reiteradas decisões”. 

Nenhuma das decisões indicadas como precedentes possuía ratio decidendi capaz 

de fundamentar o enunciado tal como foi aprovado. Tais casos não se prestam a fornecer 

regras gerais para casos concretos futuros que tratem de ilicitude na utilização de algemas. 

A parte do dispositivo que remete à responsabilização estatal e de seus agentes 

não foi abordada em nenhum dos julgados indicados como precedentes. Esta parte do 

enunciado vinculante foi construída a partir da exortação do Min. Menezes Direito, nos 

debates de aprovação, de que “[n]ós temos de explicitar que o descumprimento dessa súmula 

vinculante traz conseqüência, conseqüência não apenas no campo penal, com o  crime de 

desobediência, como conseqüências gerais para o Estado no campo da indenização por dano 

moral [...]”. Este exemplo, por si só, já seria suficiente para demonstrar a falta de 

comprometimento do Supremo Tribunal Federal em editar súmulas vinculantes nos termos 

exatos do que já havia sido decidido anteriormente pelo Tribunal. 

O mesmo tipo de vício está presente na parte do enunciado que se refere aos 

procedimentos de utilização de algemas. Na verdade, esse trecho da súmula é baseado na final 

de acórdão do STF que antecedeu os debates de sessão ordinária em apenas uma semana. 

Com isso, foi estabelecido um enunciado vinculante ad hoc. 

A análise das razões para decidir que estão presentes nos julgados indicados 

como precedentes não dá qualquer suporte ao enunciado vinculante e, até mesmo, o contraria. 

Os dois primeiros precedentes (RHC 56.465 e HC 71.195) confirmam uma autonomia quase 

absoluta do juiz de primeira instância no que se refere à adequação do emprego de algemas, 

uma vez que os argumentos utilizados pelas respectivas autoridades judiciais não foram 

objeto de qualquer avaliação. 

O terceiro precedente indicado tampouco serve para fundamentar a súmula 

vinculante nº 11. Neste caso de 2006, o HC 89.429, a Primeira Turma do STF apreciou o 

pedido feito em favor do paciente – Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de 

Rondônia - para não ser constrangido por algemas em qualquer procedimento posterior. O 

enfoque do julgamento recaiu sobre a questão da exposição pública do réu, mais 

precisamente, sobre a exposição midiática. Esta decisão versou, conforme sintetizado pelo 

Ministro Sepúlveda Pertence, a respeito de “transformar a pessoa em troféu da diligência 
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policial”. Reconheceu-se, unanimemente, pela relatoria da Ministra Carmen Lúcia, o 

constrangimento ilegal em tais hipóteses. 

Todavia, referida decisão não guarda relação com os demais “precedentes” da 

súmula vinculante nº 11 que sequer foram citados durante o julgamento do acórdão. Talvez 

isso decorra da singularidade do caso, cujo ineditismo foi exteriorizado em manifestação do 

Min. Sepúlveda Pertence: “Creio que é a primeira vez que o Tribunal tem que enfrentar a 

questão do abuso das algemas que tem se tornado uma prática frequente, destinada a dar 

colorido ao espetáculo da prisão”. (destaquei) 

Essa falta de conexão com os demais casos foi mencionada expressamente no 

julgamento do último “precedente” indicado, o HC 91.952, que é o julgado que merece a 

maior atenção dentre os demais, na medida em que esse precedente foi a efetiva base para a 

edição da súmula vinculante nº 11. Trata-se de caso em que o STF apreciou a hipótese de 

constrangimento ilegal, decorrente do uso de algemas em julgamento perante o Tribunal do 

Júri, em que a Corte acolheu a tese da defesa de que o déficit na segurança do tribunal 

(“apenas dois policiais civis”) seria insuficiente para fundamentar a utilização de algemas no 

réu. 

 A análise do acórdão em questão permite identificar a artificialidade que existe 

em sustentar uma relação de precedentes entre os julgados que foram indicados para essa 

finalidade; acórdão este, registre-se, publicado quatro meses após a aprovação e publicação da 

própria súmula vinculante nº 11. 

 Primeiramente, não há qualquer menção do RHC 56.465 no julgado. O HC 

71.195 foi citado como uma decisão em que se “assentou que a utilização de algemas em 

sessão de julgamento apenas se justifica quando não existe outro meio menos gravoso para 

alcançar o objetivo visado”, que por sua vez, é interpretação contrario sensu notadamente 

alargadora do que consta no referido acórdão.  

 A Ministra Carmen Lúcia, por sua vez, ponderou haver motivos suficientes 

para a manutenção das algemas no referido precedente, mas não no caso em apreço. 

Entretanto, esta ponderação indica a contradição inerente ao uso do referido julgado enquanto 

precedente, uma vez que bastou constar no acórdão recorrido daquele caso que “(...) o 

Magistrado explicou o réu (sic) estava algemado para segurança dele, Dr. Juiz, do Dr. 

Promotor oficiante no Júri, eis que o acusado pretendia agredi-los”.   

  



44 
 

 

Ao contrário do que se desejou fazer entender no voto da Min. Carmen Lúcia, não 

havia no referido precedente o rigor de comprovação de periculosidade do réu que estava 

sendo exigido no julgamento do HC 91.952. Há uma inerente contradição justamente sobre 

os limites da discricionariedade judicial na justificação do uso de algemas – ponto central da 

súmula vinculante. 

Por fim, o HC 89.429, mencionado como precedente pelo Relator, foi rechaçado 

no voto do Min. Menezes Direito como “sem serventia para o caso concreto (...)”. A Min. 

Carmen Lúcia se manifestou nesse mesmo sentido, tratando o julgado como “situação 

completamente diferente”. 

 Deste modo, a peculiaridade do HC 91.952 era tamanha que o Ministro Eros 

Grau foi enfático ao afirmar que “[...] [embora] não estejamos traçando uma norma geral 

sobre a matéria, estamos afirmando o que esta Corte entende a respeito da matéria.” A 

manifestação dos Ministros, bem como de seus colegas MM. Ellen Gracie, Joaquim Barbosa e 

Ricardo Lewandowski, definia o julgado tão somente como fonte de maior delineamento 

daquilo que se entende como (in)justificável para a utilização de algemas em uma sessão de 

tribunal do júri. 

 Todavia, a vontade de tornar referido julgado em caso paradigmático, 

apresentada inicialmente no voto do Min. Cezar Peluso, tomou forma concreta com a sugestão 

do Min. Gilmar Mendes de que deveria ser editada súmula vinculante sobre o tema, em 

iniciativa imputada ao Min. Celso de Mello (sem voto publicado no acórdão). É possível notar 

a surpresa dos demais ministros com a iniciativa, através da colocação do próprio Min. Marco 

Aurélio que, apesar da veemência com que redigiu seu voto, não havia compreendido o apelo 

do Presidente da Corte por um posicionamento mais explícito; pelo menos em um primeiro 

momento: 

 

“Explicitar ainda mais, Presidente. 

Creio que não seria demasia nem indelicadeza que se encaminhasse, 

inclusive, cópia do acórdão a Sua Excelência, o Ministro de Estado da Justiça, e 

também aos vinte e sete secretários de Segurança Pública.”   

  

Mas em poucos momentos (e páginas) se passou da intenção de notificação à de 

criação de uma súmula vinculante, cuja edição se deu após a breve “gestação” de uma 

semana.  
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É possível afirmar, sem qualquer ressalva, que a súmula vinculante nº 11 foi 

aprovada como instrumento de ocasião, sem sofrer qualquer limitação pelas exigências 

estabelecidas constitucionalmente e, portanto, sem qualquer compromisso do Supremo 

Tribunal Federal com as suas próprias razões para decidir em casos pretéritos ou com a 

relação que os precedentes indicados guardam entre si.  

Com isso, a capacidade de orientação do enunciado vinculante aprovado a partir 

de tais precedentes foi minada. Os níveis completamente diferentes de rigor exigidos na 

comprovação da periculosidade do réu, nos HC 71.195 e HC 91.952, por exemplo, impedem 

que a autoridade vinculada realmente tenha conhecimento a respeito dos limites da 

discricionariedade judicial de que trata a súmula vinculante. Essa multiplicidade de 

orientações conflitantes, na verdade, resulta em orientação nenhuma. 

 

 

 

3.2.  As súmulas vinculantes nº 9, 14 e 24 - O que estamos dizendo? 

 

 

Os enunciados das súmulas vinculantes nº 9, 14 e 24 possuem redação 

perfeitamente adequada ao conteúdo das ementas dos julgados respectivamente indicados 

como precedentes. Contudo, todos os respectivos debates de aprovação foram marcados por 

longas discussões a respeito da equivocidade dessas súmulas, nos quais são feitas declarações 

de que certos pontos ficaram “em aberto” para serem julgados, que não estão “cristalizados” 

na Jurisprudência do Tribunal ou que seria irrelevante incluir tal ou qual matéria na redação 

da súmula; tudo em razão da inobservância das situações fáticas dos precedentes indicados.  

Como se verá, a falta de preocupação dos ministros com a exata ratio decidendi 

destes precedentes prejudica, quiçá inviabiliza, a capacidade de orientação dos enunciados 

aprovados diante de casos concretos nas instâncias inferiores. 
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3.2.1. A súmula vinculante nº 9 – a perda de todos dias remidos 

 

No caso da súmula vinculante nº 9 
41

, dentre os seis precedentes indicados, todos 

confirmam a constitucionalidade do artigo 127 da Lei de Execuções Penais (LEP)
42

, enquanto 

metade deles trata (endossando) explícita ou implicitamente da inaplicabilidade do limite 

previsto no artigo 58
43

.  

Os dispositivos legais em questão tratam do instituto jurídico da remissão, 

previsto na LEP, pelo qual o condenado a regime privativo de liberdade pode reduzir o 

montante de sua pena em virtude de dias trabalhados. Assim, a cada três dias de trabalho, o 

preso pode deduzir um dia de sua sentença.
 44

 

Disciplinando a matéria, o artigo 127 da LEP determina que “[o] condenado que 

for punido por falta grave perderá o direito ao tempo remido, começando o novo período a 

partir da data da infração disciplinar.” 

O entendimento do Supremo Tribunal Federal, bem firmado a partir do 

julgamento do Pleno no RE 452.994, consolidou-se no sentido de que a perda dos dias 

remidos não é contrária ao regime constitucional. Nesse sentido, a Corte refutou as teses 

defensivas de que o benefício gozaria da qualidade de direito adquirido e de coisa julgada. 

Ademais, refutou também a tese de que o preso poderia perder, no máximo, trinta dias 

remidos pela aplicação do artigo 58 à matéria. 

No entanto, a tranquilidade dos debates foi perturbada pela insistência repetida do 

Ministro Carlos Britto de que a Corte não estava fixando, por meio do enunciado, nenhuma 

interpretação específica do artigo 127. Em ambas ocasiões ele foi prontamente tranquilizado, 

de forma lacônica, por seus colegas: 

 

                                                           
 

 

 

41
 “O disposto no artigo 127 da lei nº 7.210/1984 (lei de execução penal) foi recebido pela ordem constitucional 

vigente, e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58.” 
42

 RE 452.994; HC 90.107; HC 91.084; AI 570.188 AgR-ED; AI 580.259 AgR; e HC 92.971. 
43

 HC 90.107;AI 580.259 AgR; e HC 92.971 
44

 Artigo 126 da LEP. 
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“O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO - Isso não implica definição 

de falta grave, não estamos definindo o que seja falta grave; nem implica prejuízo de 

se analisar a falta grave sob o critério da proporcionalidade. Não é isso? 

O SR. MINISTRO CEZAR PELUSO - Nada. 

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO - Está certo. 

[...] 

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO - Senhor Presidente, vou 

aderir, insistindo nas duas observações. O conceito de falta grave está em aberto. 

Nós não estamos aqui fechando nenhum compromisso com o conceito de falta 

grave. Depois, a perda dos dias remidos pode se dar por forma proporcional à 

gravidade da falta. Então, com essas duas ponderações, eu acompanho. 

O SR. MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - De 

qualquer forma, submetida a controle judicial devido, claro. 

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO - Perfeito. Não estamos 

dizendo que se perde tudo, que os dias remidos serão totalmente perdidos a partir da 

constatação de falta grave. 

O SR. MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - Só está-se 

dizendo da previsão da perda dos dias. 

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO - Apenas isso, que a previsão 

da perda dos dias remidos é constitucional. É o que nós estamos afirmando. Então, 

está certo. 

O SR. MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - E que, 

portanto, não haveria falar em direito adquirido, porque estaria submetido a regras 

específicas. É só isso. 

O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO - Perfeito.” (destaquei) 

 

A despeito do modo pelo qual a existência de “alguma divergência” foi 

reconhecida, a maioria dos ministros entendeu que tais discussões não eram suficientemente 

relevantes.
 45

 Todavia, as objeções apontadas pelo Min. Carlos Britto estão no cerne da 

aplicação do artigo 127 da LEP e, portanto, da aplicação da súmula vinculante nº 9. 

Este é o ponto em que a cultura jurídica estabelecida entra em conflito com a 

racionalidade de precedentes. Isso porque os ministros se preocupam em fixar o enunciado 

vinculante a partir do que “estamos dizendo”, ao invés de se pautarem, digamos, pelo o que 

“foi dito até hoje”. 

A despreocupação com a exata ratio decidendi dos precedentes indicados é 

consequência direta dessa concepção de que a súmula vinculante é formada a partir de um 

debate – seja em um caso recente ou nos debates de aprovação do enunciado – e não como o 

produto de uma série de “reiteradas decisões”. 

                                                           
 

 

 

45
 “O SR. MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, temos já alguns precedentes que têm se 

repetido aqui no sentido das súmulas vinculantes. Há a presença do eminente Procurador-Geral da República; é 

uma matéria, data venia, sobejamente conhecida por parte de ambas as Turmas - é verdade que há alguma 

divergência, mas existem também mecanismos de revisão de súmula, se for o caso. [...]”. 
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O resultado saliente dessa divergência entre a teoria e a prática do instituto é a 

instalação da insegurança jurídica. Isso porque a análise do que efetivamente “foi dito até 

hoje”, ou seja, da ratio decidendi dos precedentes indicados pela Corte, revela uma frontal 

contradição com o que o STF “estava dizendo”, segundo a visão dos MM. Carlos Britto, 

Cezar Peluso e Gilmar Mendes. 

No caso da primeira objeção, o Min. Carlos Britto pretende que se mantenha “em 

aberto” qual é a extensão do conceito de “culpa grave” que enseja a aplicação da perda dos 

dias remidos prevista no artigo 127 da LEP. Entretanto, no julgamento do último precedente 

indicado, o HC 92.971, a Primeira Turma decidiu que o Tribunal não possuía competência 

para reavaliar a decisão de enquadramento da conduta dos prisioneiros enquanto “falta grave” 

– o que consta inclusive na ementa. 

O mesmo tipo de problema ocorre com a segunda objeção levantada pelo Min. 

Carlos Britto: dos seis precedentes apontados, cinco (com exceção do RE 452.994) confirmam 

a tese de que a aplicação do artigo 127 da LEP implica na perda de todos os dias remidos do 

condenado. Tal noção é central à ratio do próprio enunciado vinculante: serviu de base para o 

exame de constitucionalidade da norma, já que, conforme decidido pelo STF, a “decretação 

automática da perda total dos dias remidos” não violaria os princípios constitucionais, bem 

como que a redação do dispositivo não comporta a limitação pelo artigo 58.
46

 

Sendo assim, ainda que o posicionamento da Corte a respeito dessas duas 

objeções não conste da redação da súmula vinculante nº 9, ele faz parte das razões para 

decidir que a instituição adotou nos julgados que qualificou como precedentes. Dessa forma, 

não estaria a Corte obrigada a vincular a si própria e ao restante do Judiciário àquilo que 

desejava deixar em aberto, mas que constitui o fundamento do enunciado vinculante?  

 

 

 

                                                           
 

 

 

46
 Entendimentos explicitados, respectivamente, no HC 91.085 (Min. Eros Grau) e HC 92.971 (Min. Carmén 

Lúcia). 
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Nesse caso, a autoridade vinculada que busca orientação para compreender os 

limites de sua conduta, passa por um tipo de dúvida diferente da presente na súmula 

vinculante nº11. Onde deve ser encontrada a ordem vinculante da súmula, nos precedentes 

indicados ou nos debates de aprovação? Ao aplicar a súmula, deve-se valorizar o que “foi 

dito” ou o que se estava querendo dizer? Problema semelhante ocorre na súmula vinculante nº 

24. 

 

 

3.2.2.A súmula vinculante nº 24 – a prescrição de crime contra a ordem tributária 

 

 

No presente caso, fixou-se o entendimento de que a tipificação do crime contra 

ordem tributária ocorre somente após o lançamento do respectivo tributo, estabelecendo que 

não é possível o ajuizamento de ações penais desse gênero antes que a Administração 

Fazendária determine, pelo lançamento, o total devido pelo contribuinte.  

Todavia, os MM. Ellen Gracie, Joaquim Barbosa e Marco Aurélio rejeitaram a 

redação oferecida pelo Min. Cezar Peluso, sob o argumento de que a súmula vinculante nº 

24
47

 estaria prejudicada por não tratar de questão central ao tema e que, inclusive, havia sido 

objeto de decisão nos precedentes indicados. 

Entenderam os ministros dissidentes que a definição do prazo inicial (dies a quo) 

da prescrição penal do crime contra a ordem tributária deveria constar do enunciado. Em 

outros termos, que deveria constar na súmula se a demora no lançamento definitivo do tributo 

prejudicaria ou não a capacidade do Estado ajuizar a respectiva ação penal contra aqueles que 

tiverem capacidade de postergar os processos administrativos cabíveis.  

De fato, todos os precedentes indicados, com exceção do HC 83.353, consignaram 

que o prazo penal não teria início senão após a constituição definitiva do crédito tributário 

que, segundo o entendimento da Corte, ocorreria apenas quando não fosse mais possível 

recorrer no processo administrativo voltado para tal fim. 

                                                           
 

 

 

47
 “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incs. I a IV, da Lei nº 8.137/90, 

antes do lançamento definitivo do tributo.” 
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Todavia, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal se negou a incluir 

tal dispositivo no enunciado vinculante de tal modo, que o Min. Gilmar Mendes, ao fim de 

seu voto, declarou: “Não há nenhuma dúvida [quanto à questão da prescrição], e, se houvesse, 

esse debate está a esclarecer que a dilação que haverá é em favor do fisco, não contra o fisco”. 

A despeito da percepção do Min. Gilmar Mendes de que os debates de aprovação 

das súmulas vinculantes devem ser fonte hermenêutica dos enunciados vigentes, importa 

inquirir sobre a recusa do Tribunal em sumular explicitamente algo que foi tratado durante os 

debates como “conseqüência necessária da tese”, nos termos do próprio redator do enunciado 

aprovado, Min. Cezar Peluso. 

Isso porque “o que foi dito” a respeito da prescrição penal difere substancialmente 

de como tal matéria foi considerada na respectiva sessão de PSV (Proposta de Súmula 

Vinculante). No caso unanimemente compreendido como leading case do entendimento 

sumulado, HC 81.611, a disposição de que a prescrição penal não corre durante o processo 

administrativo foi fator decisivo para a aceitabilidade da tese principal, pois afastou a 

consequência temerária da impunidade. Estabelecer a questão da prescrição foi tão necessário 

que até mesmo o Min. Sepúlveda Pertence, logo após o voto-vista da Min. Ellen Gracie, 

elaborou aditamento ao voto para se posicionar a respeito. 

Ao longo de todo acórdão, existem manifestações de ministros que aderiram à 

tese central do julgado a este respeito, tais como do próprio Min. Gilmar Mendes, para quem 

“[...] a questão relativa à prescrição e à suspensão responde de forma superior à objeção séria 

quanto a um eventual risco de impunidade”; ou ainda do Min. Carlos Velloso, segundo o qual 

“[s]e o direito de ação ainda não nasce, não há que se falar em prescrição. [...] Só assim será 

possível falar-se na ocorrência da figura típica do crime de sonegação fiscal”. As 

manifestações finais do Min. Cezar Peluso e do próprio Min. Sepúlveda Pertence são 

sintomáticas da relevância da questão, ainda mais ao se considerar que no início do 

julgamento, o Min. Pertence tratava-a como meramente “extra-jurídica”, mas acabou por 

afirmar que tanto em caso de “suspensão” ou não do prazo, “[e]m qualquer das duas, a 

prescrição não correu um dia, sequer”. 

As “reiteradas decisões” que forneceram suporte à súmula vinculante nº 24 trazem 

o mesmo tipo consideração. No HC 86.120, o Tribunal reconhece que a prescrição é 

intrínseca à decisão da tipicidade; no HC 85.428, o Min. Gilmar Mendes manifesta que “[...] 

não se pode sequer cogitar do curso de lapso prescricional, o qual somente terá termo inicial 

com a consumação do delito [...]”. 
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 O Min. Carlos Britto, no HC 85.463, incorpora o vínculo que existe entre a tese 

central e a de prescrição: “[..] Isto sem prejuízo do oferecimento de nova denúncia (ou 

aditamento), após o exaurimento da via administrativa. Ficando, naturalmente, suspenso o 

curso da prescrição.” 

Nesse sentido, fica clara a mitigação que a decisão a respeito da prescrição sofreu 

na sessão de Proposta de Súmula Vinculante para aprovação da súmula vinculante nº 24, 

gerando os mesmos problemas de orientação identificados na súmula vinculante nº 9. Com 

isso, a Corte novamente tentou favorecer “o que estamos dizendo”, visando não se 

comprometer com argumentos e teses que integram o próprio fundamento do entendimento 

que foi sumulado, repetindo a conduta vista também na aprovação da súmula vinculante nº 

14. 

 

 

3.2.3. A Súmula Vinculante nº 14 – Um pequeno detalhe: as escutas telefônicas 

 

 

A aprovação da súmula vinculante nº 14 foi um marco importante de dois 

momentos do instituto: foi o primeiro enunciado aprovado por meio do procedimento próprio 

estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal (PSV – Proposta de Súmula Vinculante) e, 

também, foi o primeiro enunciado proposto por um dos agentes legitimados estabelecidos 

pelo artigo 103 da Constituição Federal, no caso, o Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil (CFOAB). A proposta original continha a seguinte redação: 

 

“O advogado constituído pelo investigado, ressalvada as diligências 

em andamento, tem o direito de examinar os autos de inquérito policial, ainda que 

eles tramitem sob sigilo.” 

 

No entanto, após longa deliberação, refutando a sugestão de emenda feita pela 

Associação dos Advogados de São Paulo (AASP), bem como os argumentos de rejeição da 

Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), os ministros do Supremo 

Tribunal Federal alcançaram a seguinte redação: 

 

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo 

aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório 

realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao 

exercício do direito de defesa”. 

 

 



52 
 

 

Em síntese, os principais pontos de alteração em relação à proposta original são os 

seguintes: i) substituição de “advogado” por “defensor”; ii) substituição de “investigado” por 

“representado”; iv) suprimir passagens relacionadas à tramitação sigilosa dos autos; e iv) 

restringir o acesso não por critério negativo (“ressalvada as diligências em andamento”), mas 

por critério positivo (“acesso amplo aos elementos de prova [...] já concluídos [...] que digam 

respeito ao exercício do direito de defesa”). 

A nova composição do enunciado é uma mistura de formulação apresentada pelo 

Min. Cezar Peluso no julgamento do HC 88.190, com uma série de ponderações de ordem 

prática feitas no PSV - como a equivalência de prerrogativas entre advogados e defensores 

públicos ou o direito de acesso aos autos por testemunhas – que acabavam por encontrar 

amparo nas “reiteradas decisões” indicadas pela Corte.  

No entanto, se o enunciado representa bem o modo como o direito em questão 

havia sido abstratamente protegido pelo Supremo Tribunal Federal, encontramos 

contradições no que se refere à tutela do direito perante casos concretos, notadamente nos 

casos de quebra de sigilo telefônico. Certos posicionamentos expressos sem oposição no PSV 

colidem frontalmente com o conteúdo da maioria dos julgados indicados como precedentes. 

A primeira mitigação ao enunciado vinculante, feita no acórdão da respectiva 

PSV, pode ser encontrada no voto do Min. Cezar Peluso mediante interpelação do Min. 

Carlos Britto: 

 

“O SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO – Eu pensei numa 

redação, Ministro, não sei se Vossa Excelência concordaria com a redação que fiz, 

também para a discussão, evidente.” 

“O advogado constituído pelo investigado tem o direito de acesso ao 

conteúdo das diligências policiais já concluídas em inquérito policial.” 

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO - Nem todas, porque, 

como disse o Procurador, com toda razão, há certos elementos que, embora já 

concluídos, indicam a necessidade de realização de outros.  

[...] as autoridade policiais continuarão autorizadas a estabelecer seu 

programa de investigação sem que os advogados lhe tenham acesso. O que não 

poderão evitar é apenas isso, e que me parece fundamental na súmula: os elementos 

de prova já coligidos, mas que apontem para outras diligências, que não impliquem 

conhecimento do programa de investigação da autoridade policial, enfim que não 

cerceiem de nenhum modo o Estado no procedimento de investigação, esses não 

podem ser subtraídos do advogado. Então ele terá acesso, mas evidentemente a 

autoridade policial estará autorizada a separar os elementos de inquérito. [...]” 

(destaquei) 

 

 

Outra mitigação feita ao texto da própria súmula que se pretendia aprovar foi 

veiculada em manifestação do Min. Celso de Mello, para quem o acesso ao registro da quebra 

de sigilo telefônico, somente poderia ocorrer após a juntada de tais dados aos autos: 
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“[...] Tratando-se de interceptação telefônica, esse procedimento 

probatório instaura-se em autos apartados, que somente serão anexados aos do 

inquérito penal (ou do processo judicial) quando já encerrada a execução dessa 

medida extraordinária (Lei nº 9.296/96, art. 8º). Isso significa, portanto, que, 

enquanto estiver em curso a diligência probatória de interceptação telefônica, os 

respectivos autos permanecerão inacessíveis, porque ainda não apensados aos 

autos do inquérito policial ou do processo judicial.” (destaquei) 

 

 

Entretanto, estas interpretações contrariam frontalmente a ratio decidendi 

expressas nos acórdãos HC 82.354, HC 87.827, HC 90.232 e HC 92.331. Em tais julgados, o 

acesso do defensor às informações constantes das diligências investigativas depende tão 

somente de sua conclusão e documentação. No HC 82.354, o Min. Sepúlveda Pertence 

qualifica como ilícita a medida “que transfere do advogado para a autoridade policial 

selecionar o que, dos autos do inquérito, interesse à orientação do cliente” e afirma que “[...] 

da sua documentada, que, embora mantida em autos apartados – e sigilosos para terceiros – 

[a interceptação telefônica] estará aberta à consulta do defensor do investigado [...]”. 

Ademais, no HC 92.331, os ministros da Primeira Turma fixaram a seguinte 

exceção: a partir do momento em que existe interrogatório dos envolvidos, deve ser garantido 

ao defensor acesso irrestrito aos autos e ao registro de diligências investigativas, mesmo das 

que estejam em andamento. 

Em resumo, a súmula vinculante nº 14 nasce com equivocidades, cuja gravidade é 

majorada quando considerada a natureza penal desta norma jurídica. Afinal, talvez fosse essa 

a natureza da resistência da Min. Ellen Gracie em aprovar referido enunciado, a despeito de 

concordar com o mérito das “reiteradas decisões” indicadas: a intrínseca amplitude 

interpretativa da autoridade policial em definir a quais diligências investigativas serão dadas 

acesso ao defensor.  

É importante ressaltar, ainda, outro ponto grave do enunciado: a diversidade de 

razões pelas quais os precedentes indicados são resolvidos impede uma compreensão 

hermenêutica coerente do enunciado vinculante para a resolução de casos concretos. Em 

outros termos, ainda que certos julgados cheguem à mesma decisão genérica de tutela, a 

diversidade dos fundamentos jurídicos de cada julgado impede a formação de uma linha de 

precedentes. De modo que aqui também resta prejudicada a capacidade de orientação perante 

as autoridades vinculadas. 
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Sendo assim, o conflito entre “o que foi dito” e o “que estamos dizendo” paralisa 

a capacidade das instâncias inferiores de desenvolverem o distinguishing sobre os enunciados 

vinculantes; essa é a real distorção gerada pela inobservância da estrita ratio decidendi dos 

precedentes. Curiosamente, as súmulas vinculantes nº 25 e 26 não padecem deste problema.  

 

 

3.3 As súmulas vinculantes nº 25 e 26 – Sucesso por acidente? 

 

 

 As últimas súmulas penais editadas pelo Supremo Tribunal Federal não sofrem 

das mesmas dificuldades hermenêuticas que suas antecessoras. Não há espanto algum na 

construção adequada de verbetes vinculantes em si, mas no fato de tais construções terem 

surgido sem que tenha ocorrido qualquer mudança relevante no modo pelo qual os ministros 

do Supremo Tribunal Federal deliberam e aprovam súmulas vinculantes.  

 

3.3.1. A súmula vinculante nº 25 – Aprovada sem uma linha de debate 

 

 

O julgamento do Recurso Extraordinário 349.703, que levou o Tribunal Pleno a se 

manifestar acerca da (i)licitude da prisão civil de depositário infiel, teve início em abril de 

2003 e foi finalizado, juntamente com o RE 466.343, HC 87.585 e HC 92.566, em dezembro 

de 2008. 

Em novembro de 2006, no RE 466.343, o placar de votação do Supremo Tribunal 

Federal contava com sete votos pelo reconhecimento da ilicitude da prisão civil do depositário 

infiel, ou seja, da prisão por dívida decorrente de todas as “relações ou situações jurídicas” 

equiparadas por lei a “essa figura específica e inconfundível de quem é parte no contrato de 

depósito”, nos termos do Min. Cezar Peluso.  

Entre novembro de 2006 e dezembro de 2008, os dois recursos extraordinários 

foram objeto de votos-vista pelos MM. Celso de Mello e Menezes Direito nos períodos 

respectivos de um ano e de nove meses. Durante esta longa paralisação, em que já estava 

consolidada uma maioria absoluta dos membros do Tribunal a favor da tese da ilicitude da 

prisão civil do depositário fiel, os próprios ministros passaram a reconhecer o respectivo 
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direito monocraticamente, em sede de habeas corpus. Algumas dessas decisões monocráticas 

foram, inclusive, indicadas como precedentes do próprio enunciado vinculante, qual seja:  

 

“É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.” 

 

A clareza da súmula vinculante nº 25, por sua vez, não é isenta de mistérios. Se 

por um lado ela poderia estar relacionada com o extenso período de tempo que o meio 

jurídico teve para acomodar a tese consagrada nos julgados indicados acima, por outro, a 

liberdade interpretativa sobre o enunciado é marcadamente baixa. É sintomático disso, o fato 

de que não houve qualquer tipo de manifestação verbal por parte de nenhum ministro na 

sessão de aprovação do referido enunciado. 

De todo modo, uma vez julgado o leading case, os casos seguintes foram julgados 

formando uma genuína linha de precedentes. O mesmo ocorreu com a súmula vinculante nº 

26. 

 

 

3.3.2. A súmula vinculante nº 26 - Transcrições e precedentes 

 

 

3.3.2.1. Uma triste questão preliminar  

 

A análise dos debates de aprovação da súmula nº 26 merece uma nota de pesar. 

Todo aquele que examinar as notas taquigráficas da respectiva sessão de Proposta de Súmula 

Vinculante (PSV nº 30), notará uma incoerência entre os debates e o resultado alcançado. 

Porém, receberá maior choque aquele que vier a confrontar tais notas taquigráficas com os 

registros da sessão feitos em vídeo
48

. 

A redação oficial do enunciado que consta no website do Supremo Tribunal 

Federal, baseada na proposta original de redação apresentada pelo Min. Cezar Peluso, possui 

a seguinte formulação: 

                                                           
 

 

 

48
 Disponível em : http://www.youtube.com/watch?v=j99fVwUyFbM. Acesso em 20.12.2010. 

http://www.youtube.com/watch?v=j99fVwUyFbM
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“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por 

crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a 

inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo 

de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do 

benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de 

exame criminológico.” 

 

Todavia, nos debates do PSV nº 30, os ministros do Supremo Tribunal Federal, 

com exceção do Min. Marco Aurélio, acataram a sugestão feita, em sustentação oral, pela 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo, de que o enunciado deveria conter referência 

expressa ao posicionamento da Corte no que se refere ao conflito temporal das normas penais 

que regulam a progressão de regime prisional em crimes hediondos e equiparados. 

Surpreendentemente, na gravação da referida sessão, constata-se que os ministros aprovaram 

uma redação modificada pelo próprio Min. Cezar Peluso, o qual havia incorporado tais 

sugestões, transcrita abaixo: 

 

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por 

crime hediondo, ou equiparado, praticado antes de 29 de março de 2007, o juízo da 

execução, ante a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 

1990, aplicará o artigo 112 da LEP na redação original, sem prejuízo de avaliar se 

o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, 

podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame 

criminológico.” (destaque feito para as alterações da redação aprovada). 

 

É justamente essa modificação que o Min. Dias Toffoli acata, bem como os 

demais ministros que aprovaram o enunciado, nas próprias notas taquigráficas da sessão de 

PSV nº 30, ao afirmar que foi resolvido o problema do conflito temporal de normas penais na 

redação do enunciado.  

Diante desta constatação, surge a dúvida: qual versão utilizar para os fins desta 

pesquisa? Na medida em que esta dissertação se propõe a analisar o grau de 

comprometimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal com a precisa ratio decidendi 

dos julgados indicados como precedentes ao elaborar e aprovar novas súmulas vinculantes, 

optei por utilizar a versão efetivamente aprovada na sessão. 

 

 

 

 

 



57 
 

 

 

3.3.2.2. A análise 

 

 

Conforme mencionado anteriormente, a Defensoria Pública do Estado de São 

Paulo realizou manifestação oral para requerer, em síntese, que do enunciado vinculante i) 

não constasse qualquer remissão à possibilidade do exame criminológico, bem como ii) 

constasse a tese da Corte relativa ao conflito de leis penais no tempo, estabelecido à época. 

Tal conflito se refere ao debate jurídico surgido à época da promulgação da Lei nº 

11.464/07, que estabeleceu normas para a progressão do regime prisional em caso de crimes 

hediondos e equiparados, em condições mais graves do que as estabelecidas no artigo 112 da 

Lei de Execuções Penais (regra geral), mas bem mais benéficas do que as estabelecidas no 

artigo 2º da Lei nº 8.072/90, que foi julgado como inconstitucional pelo Supremo Tribunal 

Federal.  

A dúvida repousava em saber se referida norma deveria retroagir e, portanto, 

aplicar-se a todos os casos de prática de crime hediondo e equiparados ou se, ao contrário, 

deveria ser aplicada prospectivamente, somente para a prática de atos posteriores à sua 

promulgação, por ser mais prejudicial aos réus do que a situação decorrente do 

reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei nº 8.072/90 (prestes a ser 

consagrada na súmula vinculante analisada). 

Na sessão de PSV, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal 

concordou em acrescer a tese majoritária da Corte na redação do enunciado vinculante: de 

aplicação prospectiva da Lei nº 11.464/07. No entanto, o Min. Marco Aurélio, único voto 

divergente, alegava tanto que a matéria não estava pacificada e, principalmente, que nenhum 

dos julgados indicados como precedentes tratava deste conflito.  

De fato, nenhuma das “reiteradas decisões” indicadas faz menção ao conflito. Mas 

ainda assim, o restante dos ministros, notadamente o Min. Celso de Mello (cujas 

manifestações foram removidas das notas taquigráficas) argumentava a respeito da 

pacificação da tese no Supremo Tribunal Federal, tratando de casos julgados “ontem mesmo”. 

Assim, mesmo diante da falta de indicação de precedentes naquele sentido, os ministros da 

Suprema Corte resolveram aprovar enunciado que continha a tese prevalente na instituição, 

mas que não se manteve na redação publicada oficialmente, constante das notas taquigráficas 

e do website. 
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Por outro lado, o Min. Marco Aurélio endossou a tese de que deveria ser excluída 

qualquer referência ao exame criminológico na súmula vinculante nº 26. No entanto, restou 

vencido pelos demais ministros que, por sua vez, contavam com o respaldo explícito de 

grande parcela dos precedentes indicados. 

Em resumo, a efetiva deliberação da Corte no PSV nº 30, com exceção da parcela 

relacionada ao conflito de temporal das normas penais envolvidas, se pautou no conteúdo dos 

precedentes indicados, nos quais restava estabelecida a inconstitucionalidade do artigo 2º, §1º 

da Lei nº 8.072/90, inclusive para os crimes equiparados aos hediondos, bem como a licitude 

da requisição de exame criminológico pelo juiz de execução.  

A despeito de não haver aí uma conformação com a concepção rigorosa de relação 

de julgados em âmbito fático, a identidade entre as questões “de direito” bastou para que o 

enunciado fosse claro e que não houvesse conflitos entre as reiteradas decisões indicadas.   

 

 

3.4. Análise da aplicação das súmulas vinculantes penais  

 

 

O objetivo desta dissertação, conforme exposto em sua introdução, consiste na 

verificação das implicações que a incipiência de uma cultura jurídica de precedentes traria na 

concretização de instrumento criado no âmbito legislativo, voltado para a superação de 

problemas que decorrem justamente dessa característica cultural; isso porque a própria 

aplicação do instituto depende de uma cultura de precedentes. 

Na introdução desta dissertação se apresentou a ideia de que a boa súmula 

vinculante é aquela capaz de efetivamente oferecer orientação aos juízes de instâncias 

inferiores para decidirem sobre casos concretos.  

A hipótese traçada foi a de que a clareza de tais enunciados dependeria da clareza 

das razões que o Supremo Tribunal Federal teve nas “reiteradas decisões” que 

respectivamente lhes antecederam, ou seja, na ratio decidendi de tais casos. Ademais, 

presumiu-se também que o modelo tradicional de fundamentação das decisões judiciais, que 

confere centralidade aos conceitos ao invés de aos aspectos fáticos, seria um obstáculo à 

concretização da súmula vinculante. Ao final desse estudo, referida hipótese foi parcialmente 

confirmada dentro do recorte estabelecido. 
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Pelo exame da aprovação das súmulas vinculantes penais, pode-se constatar dois 

tipos diferentes de problemas decorrentes do fato de o Supremo Tribunal Federal não levar 

em conta a ratio decidendi das “reiteradas decisões” indicadas: 

 

i. Julgados contraditórios ou inconsistentes entre si (súmula 

vinculante nº 11): Neste caso, não é sequer possível falar em precedentes. As 

contradições entre os julgamentos indicados não permitem a criação de uma regra 

geral a partir dos casos concretos. Aprovar um enunciado vinculante nessas condições 

equivale à situação de arbítrio. 

ii. Contradição entre conteúdo dos precedentes e o conteúdo dos 

debates de aprovação (súmulas vinculantes nº 9, 14 e 24): Nesta hipótese, a 

interpretação dos julgados indicados como precedentes é capaz de criar regras gerais 

para a conduta dos juízes de instâncias inferiores. Entretanto, a capacidade 

orientadora das súmulas vinculantes é mitigada quando existe contradição entre parte 

do que foi estabelecido nos julgados e o que se acorda nos debates de aprovação do 

enunciado. A desconsideração da ratio decidendi dos precedentes, abre aos ministros 

do STF a possibilidade, posteriormente à edição do enunciado, de 

questionar/modificar os próprios fundamentos jurídicos daquilo que pretendem 

sumular. Todavia, se é modificado o fundamento jurisprudencial do entendimento 

sumulado, não haveria um desrespeito superveniente à exigência de reiteradas 

decisões? Não há aí arbítrio? 

Entretanto, a hipótese acima é refutada, parcialmente, na medida em que esta 

pesquisa revela a aprovação de enunciados vinculantes dotados de clareza e, portanto, de 

capacidade orientadora, mesmo que os ministros não tenham demonstrado maior respeito pela 

ratio decidendi dos precedentes indicados. As súmulas 25 e 26 não geraram qualquer debate 

ou dúvida quanto à sua aplicação em casos concretos. 

Todavia, nesses casos as questões de fato foram irrelevantes para as decisões do 

Supremo Tribunal Federal. Tanto no caso da vedação de prisão do depositário infiel quanto 

no da vedação de progressão de regime prisional, nenhum dos precedentes ofereceu nuances 

relacionadas às situações fáticas dos autos. 

Diante dessa constatação, fica em aberto se a hipótese desta dissertação foi 

parcialmente contrariada ou se, em verdade, a conclusão da pesquisa é apenas uma 

sofisticação da hipótese. 
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Vejamos. Se o critério essencial de identificação da ratio decidendi é a 

fundamentação jurídica criada sobre os fatos da demanda, sua relevância é diretamente 

proporcional à relevância de detalhes dos fatos para assemelhar ou distinguir demandas. Em 

outras palavras, quanto mais a decisão judicial for sensível às variações fáticas da demanda, 

maior será a capacidade de distorção gerada ao se tentar criar uma linha de precedentes sem 

atenção à ratio decidendi dos julgados. 

Por exemplo, no caso da súmula vinculante nº 11, na qual a licitude da utilização 

de algemas depende da aferição do quanto o réu efetivamente oferece risco de fuga ou de 

agressão, a construção de precedentes capazes de orientar julgamentos futuros depende de 

uma alta coesão fática entre as “reiteradas decisões” selecionadas. A desatenção à ratio 

decidendi dos julgados tem o potencial de anular a capacidade orientadora do enunciado 

vinculante – tal como ocorreu com a súmula em questão. 

Em outro exemplo, no caso da prisão civil do depositário infiel, a orientação da 

súmula vinculante nº 25 incide sobre a consequência do enquadramento jurídico da relação 

estabelecida entre as partes em litígio. As nuances fáticas são relevantes apenas durante o 

momento de caracterização ou descaracterização da relação de depósito. A ausência de 

dissidência entre os ministros do Supremo Tribunal Federal a esse respeito é indicativa do 

quanto a capacidade orientadora da súmula vinculante não foi prejudicada pela diversidade de 

relações fáticas. O esforço interpretativo da autoridade aplicadora do enunciado é, por este 

motivo, baixo. 

Portanto, a análise dos resultados conduz à conclusão de que a clareza das 

súmulas vinculantes aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal dependerá da observância da 

ratio decidendi dos precedentes indicados pela Corte na mesma proporção em que sua 

aplicação ao caso concreto depender de valoração sobre os fatos materiais da demanda. 
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4. CONCLUSÃO 

 

“O sábio começa no fim; o tolo termina no começo” 

GEORGE PÓLYA, How to solve it, 1988. 

 

 

Na introdução desta dissertação, indiquei que a súmula vinculante é um instituto 

criado com um propósito específico: sanar a falta da capacidade do Supremo Tribunal Federal 

impor as decisões que são tomadas fora do âmbito do controle concentrado de 

constitucionalidade. A partir dessa premissa, apresentei três problemas de pesquisa que 

nortearam a dissertação, bem como suas respectivas hipóteses. 

Meu primeiro problema de pesquisa diz respeito à relevância dos mecanismos de 

controle impostos para a utilização do instituto, nos debates legislativos de aprovação da 

Reforma do Judiciário. 

Nesse âmbito, tal como explorado no item 2.4. Análise da criação legislativa da 

súmula vinculante, minha hipótese inicial foi confirmada. Os debates pertinentes à súmula 

vinculante diziam sempre respeito aos limites dos poderes que estavam sendo outorgados por 

meio do instituto. Referidos debates trouxeram, de forma subjacente, diferentes interpretações 

da Constituição Federal, diferentes concepções a respeito de como o poder político deve estar 

alocado no Estado Democrático de Direito Brasileiro. 

Ao final, a súmula vinculante foi o produto de uma composição de interesses em 

que o Poder Legislativo aceitou outorgar poderes de vinculação ao Supremo Tribunal Federal, 

e, relação às decisões tomadas fora do âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, 

condicionando sua utilização a uma série de requisitos quantitativos e qualitativos. As opções 

que davam um “cheque em branco” nas mãos do Supremo Tribunal Federal foram rejeitadas 

em detrimentos da mais rigorosa dentre as debatidas. 

O segundo problema de pesquisa, diz respeito à eficácia a um desses mecanismos 

de controle: o requisito de “reiteradas decisões”. Presumi que o requisito somente faz sentido 

se compreendido enquanto exigência voltada a garantir que o Supremo Tribunal Federal 

aprovasse súmulas vinculantes a partir de precedentes. Estabeleci, ainda, que a caracterização 

dessa relação de precedentes, decorre da aproximação relacionada aos fatos das demandas (ao 

invés de uma aproximação relacionada à utilização de conceitos). 
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A conclusão a este respeito é clara e, provavelmente, a mais importante desta 

dissertação: as súmulas vinculantes penais foram aprovadas em completo desrespeito ao 

requisito de “reiteradas decisões”. 

Ao longo do item 3.4. Análise da aplicação das súmulas vinculante penais, 

identifiquei dois graus diferentes de violação. No caso da súmula vinculante nº 11 as 

“reiteradas decisões” são completamente contraditórias ou inconsistentes entre si. O exame 

das súmulas vinculantes nº 9, 14 e 24 revelou uma contradição entre o conteúdo dos debates 

de aprovação dos enunciados e o conteúdo das “reiteradas decisões indicadas”. Nesse último 

caso, a violação do requisito é identificada com a tendência dos ministros do Supremo 

Tribunal Federal se preocuparem mais com o que “estamos dizendo”, ao invés de se pautarem 

pelo o que “foi dito até hoje”.   

Essa atuação é, na verdade, uma corrupção do instituto. Os ministros do Supremo 

Tribunal Federal utilizam a súmula vinculante como um instrumento de pacificação ad hoc da 

Jurisprudência. Com isso, extrapolam os limites impostos pelo Poder Legislativo, que 

rejeitou, em sede de Poder Constituinte Reformador, esse modelo de vinculação. 

Aqui, contudo, é importante realizar um esclarecimento. É possível que se faça a 

seguinte objeção: “No caso da súmula vinculante nº 11 houve realmente uma violação do 

requisito de reiteradas decisões. Mas será que houve mesmo violação no caso das súmulas 

vinculantes nº 9, 14 e 24? Não seria essa uma decorrência do rigor artificial utilizado na 

conceituação normativa de “reiteradas decisões”, que equipara o requisito a uma exigência de 

identidade fática entre os julgados (mesma ratio decidendi)?”. 

A objeção será enfrentada pela conclusão do último problema de pesquisa da 

dissertação, que questiona justamente se a aplicação da súmula vinculante realmente exige 

que as “reiteradas decisões” sejam constituídas de precedentes formados a partir de ratio 

decidendi semelhantes. 

O exame das súmulas vinculantes nº 25 e 26 (os “casos de sucesso” do item 3.3.), 

aparentemente indica que as “reiteradas decisões” não precisam partilhar de uma mesma ratio 

decidendi. Afinal, não houve ali sinais de arbítrio e nem de prejuízo na orientação das 

autoridades vinculadas. Mas será que isso é suficiente para refutar a hipótese apresentada, ou 

se trata meramente de uma questão de sofisticação da hipótese? 
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Na verdade o argumento de refutação da hipótese é falacioso. Seria o mesmo que 

refutar os efeitos da física quântica, utilizando como exemplo a construção de elevadores de 

prédios residenciais. Elevadores comuns, de fato, não exigem cálculos de física quântica para 

sua construção. Todavia, isso não demonstra a irrelevância da física quântica como um todo, 

mas apenas em escalas de baixa complexidade.  Um elevador interplanetário, por exemplo, 

provavelmente não teria como abrir mão dos cálculos de física quântica. 

No caso da súmula vinculante, é possível que o Supremo Tribunal Federal aprove 

enunciados de questões “exclusivamente de direito”. Em tais casos, investigar a respeito da 

ratio decidendi dos precedentes será efetivamente inútil. Todavia, ao editar súmulas 

vinculantes cuja aplicação requeira a valoração de fatos, é a identidade de ratio decidendi das 

“reiteradas decisões” que garante a clareza prática dos enunciados, bem como evita a 

arbitrariedade do Tribunal. 

Portanto, a capacidade de orientação (clareza) das súmulas vinculantes, dependerá 

da identidade entre a ratio decidendi das respectivas “reiteradas decisões”, na mesma 

proporção em que tais enunciados exigirem, em sua aplicação, a valoração de fatos pela 

autoridade vinculada. Logo, se trata não de uma questão absoluta (como especulado na 

hipótese), mas que comporta gradação. 

Com isso, alcanço a seguinte conclusão geral: a exigência de que súmulas 

vinculantes sejam editadas a partir de “reiteradas decisões” constitui um dos mecanismos de 

controle impostos pelo Poder Legislativo em contrapartida à outorga dos poderes vinculantes 

do instituto ao Supremo Tribunal Federal. A violação desse requisito pelo Tribunal, 

perpetrada pela não incorporação de uma racionalidade de precedentes (no sentido rigoroso 

exposto na dissertação), consiste na subversão do instituto. Em outras palavras, os ministros 

do STF transformaram um instituto que permitia a vinculação de posicionamentos 

sedimentados da Corte, em um instituto que permite a vinculações de posicionamentos 

tomados ad hoc: um instrumento de integridade judicial foi transformado em um instrumento 

de política jurisdicional. 

Mas o que isso diz a respeito da capacidade de redesenhos institucionais 

modificarem ou gerarem intervenções na cultura jurídica? 
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4.1.  Redesenhos institucionais e idiossincrasias 

 

 

A criação da súmula vinculante trouxe consigo a exigência de que os ministros do 

Supremo Tribunal Federal incorporassem uma racionalidade de precedentes, para que 

pudessem cumprir com o requisito de “reiteradas decisões”.  

Conforme apresentado acima, a pesquisa promovida nesta dissertação indica que 

os ministros do Supremo Tribunal Federal não se conformaram a essa exigência do novo 

instituto, mantendo o modelo tradicional de fundamentação judicial. Com isso, subverteu a 

natureza do instituto, extrapolando os limites impostos pelo Poder Legislativo. 

Essa não conformação com a nova racionalidade imposta pelo instituto não é 

suficiente para concluir que os redesenhos institucionais não têm a capacidade de modificar a 

cultura jurídica. Tal conclusão somente pode decorrer de uma premissa que idealiza o modo 

de funcionamento das mudanças institucionais. As alterações institucionais não provocam 

alterações imediatas na cultura (jurídica ou não). 

As alterações e redesenhos institucionais funcionam por meio da criação de 

razões e incentivos para que as mudanças desejadas ocorram. No caso, o redesenho 

institucional que criou a súmula vinculante criou duas ordens de razões e incentivos para 

modificar a cultura jurídica, que decorrem justamente da manutenção de suas idiossincrasias 

pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. 

Em um primeiro nível, a súmula vinculante está criando incentivos de caráter 

fundamentalmente pragmático. Na medida em que os ministros do Supremo Tribunal Federal 

não incorporam um modelo de “reiteradas decisões” fundado em uma racionalidade de 

precedentes, a aplicação dos enunciados vinculantes padecerá recorrentemente de dificuldades 

em orientar as autoridades vinculadas. Nesse âmbito, a pressão de adequação do Supremo 

Tribunal Federal tenderá a vir dos “operadores do direito” – visando o adequado 

funcionamento do sistema. 

Em um segundo nível, a súmula vinculante está criando distorções de caráter 

eminentemente teórico. O redesenho institucional provocou uma mudança muito sutil sobre o 

status do modelo tradicional de fundamentação das decisões judiciais. Se antes do redesenho 

os debates a respeito de lógica de precedentes estavam restritos ao âmbito do que seria “mais 

adequado” ou “mais desejável”, quando se trata da criação de súmulas vinculantes, a mesma 

questão passa a ser tratada no âmbito do que é “lícito” e “válido”. 
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Em outras palavras, a partir do momento em que os ministros do STF passaram a 

aprovar súmulas vinculantes com base no modelo tradicional de fundamentação das decisões, 

o órgão recaiu em arbítrio. Isso não quer dizer que os ministros do Supremo planejaram ou 

mesmo perceberam o mau emprego do instituto; nos termos dos penalistas, não há 

necessariamente um “dolo”.  

Todavia, quando os ministros da Corte não perceberam que a súmula vinculante 

exigia uma nova racionalidade, a própria concretização do instituto passou a gerar 

distorções na legitimidade das decisões do STF: o que antes era lícito, passou a ser ilícito. É 

tarefa da academia jurídica, denunciar tais distorções. 

De certo modo essa dissertação é evidencia dessas distorções. Caso contrário os 

problemas de pesquisa aqui apontados fariam pouco ou nenhum sentido.  
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ANEXO – Quadro Esquemático das súmulas vinculantes 

Quadro Esquemático das Súmulas Vinculantes 01 a 31 
 

Nº Enunciado 

Data 

Aprovação 

/ 

Publicação 

Referência 

Constitucional 

Referência 

Legal 
Precedentes 

Publicação 

De Prec. 

1 

Ofende a garantia constitucional 

do ato jurídico perfeito a decisão 
que, sem ponderar as 

circunstâncias do caso concreto, 

desconsidera a validez e a 
eficácia de acordo constante de 

termo de adesão instituído pela 

lei complementar 110/2001. 

30/05/2007 

 

06/06/2007 

 5º, XXXVI LC nº 110/01 

RE 418918 
 

RE 427801  AgR-

ED 
 

RE 431363 AgR 

01/07/2005 

 

02/12/2005 

 

16/12/2005 

2 

É inconstitucional a lei ou ato 
normativo estadual ou distrital 

que disponha sobre sistemas de 

consórcios e sorteios, 

30/05/2007 
 

06/06/2007 

 22, XX N/A 

ADI 2847 
ADI 3147 

ADI 2996 

ADI 2690 
ADI 3183 

ADI 3277 

26/11/2004 
22/09/2006 

29/09/2006 

20/10/2006 
20/10/2006 

25/05/2007 

3 

Nos processos perante o tribunal 
de contas da união asseguram-se 

o contraditório e a ampla defesa 

quando da decisão puder resultar 
anulação ou revogação de ato 

administrativo que beneficie o 

interessado, excetuada a 

apreciação da legalidade do ato 

de concessão inicial de 

aposentadoria, reforma e pensão. 

30/05/2007 

 
06/06/2007 

 5º, LIV, LV 

 71, III 

Lei 9.784/99 

(art. 2º) 

MS 24268 
MS 24728 

MS 24754 

MS 24742 

17/09/2004 
09/09/2005 

18/02/2005 

11/03/2005 

4 

Salvo nos casos previstos na 

constituição, o salário mínimo 

não pode ser usado como 
indexador de base de cálculo de 

vantagem de servidor público ou 

de empregado, nem ser 
substituído por decisão judicial. 

30/04/2008 
 

09/05/2008 

 7º, IV e XXIII 

 39, § 1º e § 3º 

 42, § 1º 
 142, § 3º, X 

N/A 

RE 236396 

RE 208684 

RE 217700 
RE 221234 

RE 338760 

RE 439035 
RE 565714 

20/11/1998 

18/06/1999 

17/12/1999 
05/05/2000 

28/06/2002 

28/03/2008 
08/08/2008 

5 

A falta de defesa técnica por 

advogado no processo 

administrativo disciplinar não 
ofende a constituição. 

07/05/2008 
 

16/05/2008 

 5º, LV N/A 

AI 207197 

RE 244027AgR 

MS 24961 
RE 434059 

24/03/1998 

28/05/2002 

04/03/2005 
12/09/2008 

6 

Não viola a constituição o 

estabelecimento de remuneração 

inferior ao salário mínimo para 
as praças prestadoras de serviço 

militar inicial. 

07/05/2008 

 
20/06/2008 

 1º, III 

 5º, "caput" 
 7º, IV 

 142, §3º, VIII 

 143, “caput”, § 
1º e 2º 

MP 2.215/04 

(art. 18, § 2º) 

RE 570177 

RE 551543 
RE 551608 

RE 558279 

RE 557717 
RE 557606 

RE 556233 

RE 556235 
RE 555897 

RE 551713 

RE 551778 
RE 557542 

27/06/2008 

27/06/2008 
27/06/2008 

27/06/2008 

27/06/2008 
27/06/2008 

27/06/2008 

27/06/2008 
27/06/2008 

27/06/2008 

27/06/2008 
27/06/2008 

7 

A norma do §3º do artigo 192 da 

constituição, revogada pela 

emenda constitucional nº 
40/2003, que limitava a taxa de 

juros reais a 12% ao ano, tinha 

sua aplicação condicionada à 
edição de lei complementar. 

11/06/2008 
 

20/06/2008 

 192, §3º 
(redação 

anterior à 

Emenda 
Constitucional 

nº 40/2003) 

N/A 

ADI 4 

RE 157897 
RE 184837 

RE 186594 

RE 237472 
RE 237952 

AI 187925 AgR 

RE 582650 

25/06/1993 

10/09/1993 
04/08/1995 

15/09/1995 

05/02/1999 
25/06/1999 

27/08/1999 

24/10/2008 

8 

São inconstitucionais o 

parágrafo único do artigo 5º do 

decreto-lei nº 1.569/1977 e os 

artigos 45 e 46 da lei nº 
8.212/1991, que tratam de 

prescrição e decadência de 

crédito tributário. 

12/06/2008 

 
20/06/2008 

 146, III 

DL 1.569/77 

(art. 5º, 

parágrafo 

único) 
  

Lei 8.212/91 

(arts. 45 e 46) 

RE 106217 

RE 138284 
RE 560626 

RE 556664 

RE 559882 
RE 559943 

12/09/1986 

28/08/1992 
05/12/2008 

14/11/2008 

14/11/2008 
26/09/2008 
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9 

 

O disposto no artigo 127 da lei 

nº 7.210/1984 (lei de execução 
penal) foi recebido pela ordem 

constitucional vigente, e não se 

lhe aplica o limite temporal 
previsto no caput do artigo 58. 

12/06/2008 
 

20/06/2008 

 
 5º, XXXVI e 

XLVI 

Lei nº 7.210/84 
(art. 58, caput",  

art. 127) 

RE 452994 
HC 91084 

AI 570188 AgR  

HC 90107 
AI 580259 AgR 

HC 92791 

29/09/2006 
11/05/2007 

22/06/2007 

27/04/2007 
26/10/2007 

16/05/2008 

10 

Viola a cláusula de reserva de 

plenário (cf, artigo 97) a decisão 

de órgão fracionário de tribunal 
que, embora não declare 

expressamente a 
inconstitucionalidade de lei ou 

ato normativo do poder público, 

afasta sua incidência, no todo ou 
em parte. 

18/06/2008 

 
27/06/2008 

 97 N/A 

RE 240096 

RE 319181 

RE 544246 
AI 472897 AgR 

RE 482090 
 

21/05/1999 

28/06/2002 

08/06/2007 
26/10/2007 

13/03/2009 
 

11 

Só é lícito o uso de algemas em 

casos de resistência e de fundado 

receio de fuga ou de perigo à 
integridade física própria ou 

alheia, por parte do preso ou de 

terceiros, justificada a 
excepcionalidade por escrito, sob 

pena de responsabilidade 

disciplinar, civil e penal do 
agente ou da autoridade e de 

nulidade da prisão ou do ato 

processual a que se refere, sem 
prejuízo da responsabilidade 

civil do estado. 

13/08/2008 

 
22/08/2008 

 1º, III 

 5º, III, X e 
XLIX 

C P 

(art. 350 ) 
 

CPP 

(art. 284) 
 

CPPM 

(art. 234, §1º) 
 

 Lei nº 

4.898/1965 
(art. 4º, “a”) 

RHC 56465 
HC 71195 

HC 89429 

HC 91952 

06/10/1978 
04/08/1995 

02/02/2007 

19/12/2008 

12 

A cobrança de taxa de matrícula 

nas universidades públicas viola 

o disposto no art. 206, iv, da 
constituição federal. 

13/08/2008 
 

22/08/2008 

 206, IV N/A 

RE 500171 
RE 542422 

RE 536744 

RE 536754 
RE 526512 

RE 543163 

RE 510378 
RE 542594 

RE 510735 

RE 511222 
RE 542646 

RE 562779 

24/10/2008 
24/10/2008 

24/10/2008 

24/10/2008 
24/10/2008 

24/10/2008 

24/10/2008 
24/10/2008 

24/10/2008 

24/10/2008 
24/10/2008 

27/02/2009 

13 

A nomeação de cônjuge, 
companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, da autoridade 

nomeante ou de servidor da 

mesma pessoa jurídica investido 
em cargo de direção, chefia ou 

assessoramento, para o exercício 

de cargo em comissão ou de 
confiança ou, ainda, de função 

gratificada na administração 

pública direta e indireta em 
qualquer dos poderes da união, 

dos estados, do distrito federal e 

dos municípios, compreendido o 
ajuste mediante designações 

recíprocas, viola a constituição 

federal. 

21/08/2008 

 
29/08/2008 

 37, caput N/A 

ADI 1521 MC 

MS 23780 

ADC 12 MC 
RE 579951 

ADC 12 

 
17/03/2000 

03/03/2006 

01/09/2006 
24/10/2008 

18/12/2008 

 

14 

É direito do defensor, no 
interesse do representado, ter 

acesso amplo aos elementos de 
prova que, já documentados em 

procedimento investigatório 

realizado por órgão com 
competência de polícia 

judiciária, digam respeito ao 

02/02/2009 

 
09/02/2009 

 1º, III, 

 5º, XXXIII, 
LIV e LV 

 
CPP 

(arts. 9º e 10) 
 

Lei nº 

8906/1994, 
(art. 6º, 

parágrafo 

HC 82354 

HC 87827 
HC 88190 

HC 88520 
HC 90232 

HC 92331 

HC 91684 

24/09/2004 

23/06/2006 
06/10/2006 

19/12/2007 
02/03/2007 

01/08/2008 

17/04/2009 

http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=79033&codigoClasse=349&numero=82354&siglaRecurso=&classe=HC
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=378656&codigoClasse=349&numero=87827&siglaRecurso=&classe=HC
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=382091&codigoClasse=349&numero=88190&siglaRecurso=&classe=HC
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=502970&codigoClasse=349&numero=88520&siglaRecurso=&classe=HC
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=408912&codigoClasse=349&numero=90232&siglaRecurso=&classe=HC
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=539127&codigoClasse=349&numero=92331&siglaRecurso=&classe=HC
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=586969&idDocumento=&codigoClasse=349&numero=91684&siglaRecurso=&classe=HC
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exercício do direito de defesa. 

 
 

único, e art. 7º, 

XIII e XIV) 

15 

O cálculo de gratificações e 
outras vantagens do servidor 

público não incide sobre o abono 

utilizado para se atingir o salário 
mínimo. 

 

25/06/2009 
 

01/07/2009 

 7º, IV N/A 

 

RE 439360 AgR 
RE 436368 AgR 

RE 518760 AgR 

RE 548983 AgR 
RE 490879 AgR 

RE 474381 AgR 

RE 512845 AgR 
RE 572921 RG-

QO 

 

02/09/2005 
03/03/2006 

07/12/2007 

14/11/2007 
10/08/2007 

29/06/2007 

04/04/2008 
06/02/2009 

 

16 

Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º 

(redação da EC 19/98), da 
Constituição, referem-se ao total 

da remuneração percebida pelo 

servidor público. 
 

25/06/2009 

 
01/07/2009 

  7º, IV 

 39, § 2º 

(redação 
anterior à EC 

19/1998),  

  39, § 3º 
(redação dada 

pela 

EC 19/1998) 
 EC 19/1998 

 

N/A 

RE 199098 
RE 197072 

RE 265129 

AI 492967 AgR 
AI 601522 AgR 

RE 582019 RG-

QO 

18/05/2001 
08/06/2001 

14/11/2002 

08/04/2005 
11/10/2007 

13/02/2009 

 

17 

Durante o período previsto no 
parágrafo 1º do artigo 100 da 

Constituição, não incidem juros 

de mora sobre os precatórios que 
nele sejam pagos. 

29/10/2009 

 

10/11/2009 

  100. 
 EC 30/00 

N/A 

 

RE 305186 
RE 298616 

RE 372190 AgR 

RE 393737 AgR 
RE 571222 AgR 

RE 589345 

RE 583871 
RE 591085 RG-

QO 

18/10/2002 
03/10/2003 

07/11/2003 

06/02/2004 
16/05/2008 

07/08/2008 

02/09/2008 
17/12/2008 

18 

 

A dissolução da sociedade ou do 
vínculo conjugal, no curso do 

mandato, não afasta a 

inelegibilidade prevista no § 7º 
do artigo 14 da Constituição 

Federal. 

29/10/2009 
 

10/11/2009 

 14, § 1º e 7º. 

 EC 16/97 
N/A 

RE 446999 
RE 433460 

RE 568596 

09/09/2005 
19/10/2006 

21/11/2008 

19 

A taxa cobrada exclusivamente 

em razão dos serviços públicos 
de coleta, remoção e tratamento 

ou destinação de lixo ou resíduos 

provenientes de imóveis, não 

viola o artigo 145, II, da 

Constituição Federal. 

 

29/10/2009 
 

10/11/2009 

 145, II N/A 

RE 206777 
RE 256588 ED 

AI 459051 AgR 

RE 393331 AgR 
AI 460195 AgR 

AI 476945 AgR 

RE 440992 AgR 
AI 457972 AgR 

AI 481619 AgR 

RE 411251 AgR 

RE 473816 AgR 

RE 273074 AgR 

RE 481713 AgR 
RE 532940 AgR 

AI 684607 AgR 

RE 362578 AgR 
RE 576321 RG-

QO 

30/04/1999 
03/10/2003 

04/02/2005 

05/08/2005 
09/12/2005 

24/03/2006 

17/11/2006 
30/03/2007 

20/04/2007 

28/09/2007 

09/11/2007 

29/02/2008 

25/04/2008 
15/08/2008 

19/09/2008 

13/06/2008 
13/02/2009 

 

20 

A Gratificação de Desempenho 

de Atividade Técnico-
Administrativa – GDATA, 

instituída pela Lei nº 

10.404/2002, deve ser deferida 
aos inativos nos valores 

correspondentes a 37,5 (trinta e 
sete vírgula cinco) pontos no 

período de fevereiro a maio de 

2002 e, nos termos do artigo 5º, 
parágrafo único, da Lei nº 

10.404/2002, no período de 

junho de 2002 até a conclusão 
dos efeitos do último ciclo de 

avaliação a que se refere o artigo 

1º da Medida Provisória no 

29/10/2009 

 
10/11/2009 

  40, § 8º 

 EC 20/98 
N/A 

RE 476279 

RE 476390 
RE 597154 RG 

15/06/2007 

29/6/2007 
29/5/2009 

http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=358990&idDocumento=&codigoClasse=539&numero=439360&siglaRecurso=AgR&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=366107&idDocumento=&codigoClasse=539&numero=436368&siglaRecurso=AgR&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=499650&idDocumento=&codigoClasse=539&numero=518760&siglaRecurso=AgR&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=494770&idDocumento=&codigoClasse=539&numero=548983&siglaRecurso=AgR&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=477164&idDocumento=&codigoClasse=539&numero=490879&siglaRecurso=AgR&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=470024&idDocumento=&codigoClasse=539&numero=474381&siglaRecurso=AgR&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=518443&idDocumento=&codigoClasse=539&numero=512845&siglaRecurso=AgR&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=574229&idDocumento=&codigoClasse=4740&numero=572921&siglaRecurso=RG-QO&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=574229&idDocumento=&codigoClasse=4740&numero=572921&siglaRecurso=RG-QO&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=236497&idDocumento=&codigoClasse=437&numero=199098&siglaRecurso=&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=235346&idDocumento=&codigoClasse=437&numero=197072&siglaRecurso=&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=259082&idDocumento=&codigoClasse=437&numero=265129&siglaRecurso=&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=318265&idDocumento=&codigoClasse=510&numero=492967&siglaRecurso=AgR&classe=AI
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=490684&idDocumento=&codigoClasse=510&numero=601522&siglaRecurso=AgR&classe=AI
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=576035&idDocumento=&codigoClasse=4740&numero=582019&siglaRecurso=RG-QO&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=576035&idDocumento=&codigoClasse=4740&numero=582019&siglaRecurso=RG-QO&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=260600&idDocumento=&codigoClasse=437&numero=305186&siglaRecurso=&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=260432&idDocumento=&codigoClasse=437&numero=298616&siglaRecurso=&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=340627&idDocumento=&codigoClasse=539&numero=372190&siglaRecurso=AgR&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=341166&idDocumento=&codigoClasse=539&numero=393737&siglaRecurso=AgR&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=527675&idDocumento=&codigoClasse=539&numero=571222&siglaRecurso=AgR&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%28589345.NUME.%20OU%20589345.DMS.%29%29%20NAO%20S.PRES.&base=baseMonocraticas
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28dje-164%28583871.NUME.%20OU%20583871.DMS.%29%29%20NAO%20S.PRES.&base=baseMonocraticas
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=368478&idDocumento=&codigoClasse=437&numero=446999&siglaRecurso=&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%28433460.NUME.%20OU%20433460.DMS.%29%29%20NAO%20S.PRES.&base=baseMonocraticas
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=564265&idDocumento=&codigoClasse=437&numero=568596&siglaRecurso=&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=240707&idDocumento=&codigoClasse=437&numero=206777&siglaRecurso=&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=377868&idDocumento=&codigoClasse=510&numero=459051&siglaRecurso=AgR&classe=AI
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=341136&idDocumento=&codigoClasse=539&numero=393331&siglaRecurso=AgR&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=368876&idDocumento=&codigoClasse=510&numero=460195&siglaRecurso=AgR&classe=AI
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=356213&idDocumento=&codigoClasse=510&numero=476945&siglaRecurso=AgR&classe=AI
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=391526&idDocumento=&codigoClasse=539&numero=440992&siglaRecurso=AgR&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=416270&idDocumento=&codigoClasse=510&numero=457972&siglaRecurso=AgR&classe=AI
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=439726&idDocumento=&codigoClasse=510&numero=481619&siglaRecurso=AgR&classe=AI
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=488730&idDocumento=&codigoClasse=539&numero=411251&siglaRecurso=AgR&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=493918&idDocumento=&codigoClasse=539&numero=473816&siglaRecurso=AgR&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=512051&idDocumento=&codigoClasse=539&numero=273074&siglaRecurso=AgR&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=523493&idDocumento=&codigoClasse=539&numero=481713&siglaRecurso=AgR&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=541829&idDocumento=&codigoClasse=539&numero=532940&siglaRecurso=AgR&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=549103&idDocumento=&codigoClasse=510&numero=684607&siglaRecurso=AgR&classe=AI
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=533867&idDocumento=&codigoClasse=539&numero=362578&siglaRecurso=AgR&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=576025&idDocumento=&codigoClasse=4740&numero=576321&siglaRecurso=RG-QO&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=576025&idDocumento=&codigoClasse=4740&numero=576321&siglaRecurso=RG-QO&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=464628&idDocumento=&codigoClasse=437&numero=476279&siglaRecurso=&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=470050&idDocumento=&codigoClasse=437&numero=476390&siglaRecurso=&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=594746&idDocumento=&codigoClasse=4740&numero=597154&siglaRecurso=RG-QO&classe=RE
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198/2004, a partir da qual passa 

a ser de 60 (sessenta) pontos. 
 

21 

É inconstitucional a exigência de 

depósito ou arrolamento prévios 

de dinheiro ou bens para 
admissibilidade de recurso 

administrativo. 

29/10/2009 

 
10/11/2009 

 5º, XXXIV, “a 

 5º, LV. 
N/A 

ADI 1976 

RE 388359 

RE 389383 
RE 390513 

AI 398933 AgR 

AI 408914 AgR 
RE 504288 AgR 

AI 431017 AgR 

RE 370927 AgR 
AI 351042 AgR 

AI 649432 

RE 563844 
AC 1887 MC 

AI 687411 

AI 698626 RG 
 

 

 

18/05/2007 
22/06/2007 

29/06/2007 

29/06/2007 
29/06/2007 

29/06/2007 

29/06/2007 
17/08/2007 

07/12/2007 

18/04/2008 
24/04/2008 

21/05/2008 

01/08/2008 
08/08/2008 

05/12/2008 

 
 

22 

A Justiça do Trabalho é 

competente para processar e 
julgar as ações de indenização 

por danos morais e patrimoniais 

decorrentes de acidente de 
trabalho propostas por 

empregado contra empregador, 

inclusive aquelas que ainda não 
possuíam sentença de mérito em 

primeiro grau quando da 

promulgação da Emenda 
Constitucional nº 45/04. 

 

 

02/12/2009 
 

11/12/2009 

 7º, XXVII. 
 109, I. 

 114. 

N/A 

AC 822 MC 

AI 540190 AgR 

AI 529763 AgR 
CC 7204 

20/09/2005 

25/11/2005 

02/12/2005 
09/12/2005 

23 

A Justiça do Trabalho é 
competente para processar e 

julgar ação possessória ajuizada 

em decorrência do exercício do 
direito de greve pelos 

trabalhadores da iniciativa 
privada. 

 

 

02/12/2009 
 

11/12/2009 

 114, II. N/A 

CJ 6959 

AI 598457 

RE 238737 
AI 611670 

RE 576803 
RE 555075 

RE 579648 

22/02/1991 

10/11/1991 

05/02/1999 
07/02/2007 

28/02/2008 
11/11/2008 

06/03/2009 

24 

Não se tipifica crime material 

contra a ordem tributária, 
previsto no art. 1º, incisos I a IV, 

da Lei nº 8.137/90, antes do 

lançamento definitivo do tributo. 
 

02/12/2009 

 
11/12/2009 

 5º, LV. 

 129, I. 

CP 
(arts. 14, I e 

111, I). 

 
CTN 

(art. 142, 

caput.) 

 

Lei 8.137/90, 

(art. 1º, I, II, III 
e IV). 

 

Lei 9.430/96 
(art. 83). 

 

Lei 10.684/03, 
(art. 9º, § 2º) 

 

 

HC 81611 

HC 85428 

HC 86120 

HC 83353 
HC 85463 

HC 85185 

 

13/05/2005 

10/06/2005 

26/08/2005 

16/12/2005 
10/02/2006 

01/09/2006 

 

25 

É ilícita a prisão civil de 

depositário infiel, qualquer que 

seja a modalidade do depósito. 

16/12/2009 

 

23/12/2009 

 5º LXVII. 
 5º, § 2. 

Convenção 

Americana 

sobre Direitos 
Humanos  

(art. 7º, § 7º). 

 
Pacto 

Internacional 

sobre Direitos 
Civis e 

Políticos 

(art. 11). 

HC 90172 

HC 95170 MC 

RE 562051 RG 
HC 96582 

HC 93435 

HC 91950 
HC 96687 MC 

HC 95967 

RE 349703 
RE 466343 

HC 87585 

 

17/08/2007 

04/08/2008 

12/09/2008 
07/11/2008 

07/11/2008 

14/11/2008 
19/11/2008 

28/11/2008 

05/06/2009 
05/06/2009 

26/06/2009 

 

http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=456058&idDocumento=&codigoClasse=504&numero=1976&siglaRecurso=&classe=ADI
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=466308&idDocumento=&codigoClasse=437&numero=388359&siglaRecurso=&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=469894&idDocumento=&codigoClasse=437&numero=389383&siglaRecurso=&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=469896&idDocumento=&codigoClasse=437&numero=390513&siglaRecurso=&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=469910&idDocumento=&codigoClasse=510&numero=398933&siglaRecurso=AgR&classe=AI
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=469930&idDocumento=&codigoClasse=510&numero=408914&siglaRecurso=AgR&classe=AI
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=470152&idDocumento=&codigoClasse=539&numero=504288&siglaRecurso=AgR&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=479260&idDocumento=&codigoClasse=510&numero=431017&siglaRecurso=AgR&classe=AI
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=499460&idDocumento=&codigoClasse=539&numero=370927&siglaRecurso=AgR&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%28649432.NUME.%20OU%20649432.DMS.%29%29%20NAO%20S.PRES.&base=baseMonocraticas
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%28563844.NUME.%20OU%20563844.DMS.%29%29%20NAO%20S.PRES.&base=baseMonocraticas
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=539077&idDocumento=&codigoClasse=1250&numero=1887&siglaRecurso=MC&classe=AC
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%28687411.NUME.%20OU%20687411.DMS.%29%29%20NAO%20S.PRES.&base=baseMonocraticas
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28DJ%2020/09/2005%20PP-00020.publ.%28822.NUME.%20OU%20822.DMS.%29%29%20NAO%20S.PRES.&base=baseMonocraticas
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=354538&idDocumento=&codigoClasse=510&numero=540190&siglaRecurso=AgR&classe=AI
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=25686&idDocumento=&codigoClasse=186&numero=7204&siglaRecurso=&classe=CC
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=30431&idDocumento=&codigoClasse=187&numero=6959&siglaRecurso=&classe=CJ
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%28598457.NUME.%20OU%20598457.DMS.%29%29%20NAO%20S.PRES.&base=baseMonocraticas
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=256201&idDocumento=&codigoClasse=437&numero=238737&siglaRecurso=&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%28611670.NUME.%20OU%20611670.DMS.%29%29%20NAO%20S.PRES.&base=baseMonocraticas
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%28576803.NUME.%20OU%20576803.DMS.%29%29%20NAO%20S.PRES.&base=baseMonocraticas
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%28555075.NUME.%20OU%20555075.DMS.%29%29%20NAO%20S.PRES.&base=baseMonocraticas
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=579797&idDocumento=&codigoClasse=437&numero=579648&siglaRecurso=&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=78807&idDocumento=&codigoClasse=349&numero=81611&siglaRecurso=&classe=HC
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=79896&idDocumento=&codigoClasse=349&numero=85428&siglaRecurso=&classe=HC
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=363810&idDocumento=&codigoClasse=349&numero=86120&siglaRecurso=&classe=HC
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=79332&idDocumento=&codigoClasse=349&numero=83353&siglaRecurso=&classe=HC
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=79916&idDocumento=&codigoClasse=349&numero=85463&siglaRecurso=&classe=HC
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=358733&idDocumento=&codigoClasse=349&numero=85185&siglaRecurso=&classe=HC
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=479172&pgI=1&pgF=100000
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28dje-143%2895170.NUME.%20OU%2095170.DMS.%29%29%20NAO%20S.PRES.&base=baseMonocraticas
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=547365&pgI=1&pgF=100000
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28dje-211%2896582.NUME.%20OU%2096582.DMS.%29%29%20NAO%20S.PRES.&base=baseMonocraticas
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=559837&pgI=1&pgF=100000
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=561159&pgI=1&pgF=100000
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28dje-220%2896687.NUME.%20OU%2096687.DMS.%29%29%20NAO%20S.PRES.&base=baseMonocraticas
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=565687&pgI=1&pgF=100000
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=595406&pgI=1&pgF=100000
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=595444&pgI=1&pgF=100000
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=597891&pgI=1&pgF=100000
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26 

Para efeito de progressão de 

regime no cumprimento de pena 
por crime hediondo, ou 

equiparado, o juízo da execução 

observará a 
inconstitucionalidade do art. 2o 

da Lei n. 8.072, de 25 de julho 

de 1990, sem prejuízo de avaliar 
se o condenado preenche, ou 

não, os requisitos objetivos e 

subjetivos do benefício, podendo 
determinar, para tal fim, de 

modo fundamentado, a 

realização de exame 
criminológico. 

16/12/2009 

 
23/12/2009 

  5º, XLVI. 

 5º, XLVII. 

CP, 

(art.59 e 33, § 
3º) 

 

Lei 
7.210/1984,  

(art. 66, III, 

"b"). 
 

Lei 

8.072/1990. 
 

RHC 86951 

HC 88231 
AI 504022 EDv 

HC 86224 

HC 82959 
AI 460085 EDv 

AI 559900 EDv 

HC 85677 QO 
HC 90262 

 

 
 

24/03/2006 

05/05/2006 
02/06/2006 

23/06/2006 

01/09/2006 
11/05/2007 

03/08/2007 

17/08/2007 
22/02/2008 

 

 
 

27 

Compete à Justiça estadual 
julgar causas entre consumidor e 

concessionária de serviço 

público de telefonia, quando a 
ANATEL não seja litisconsorte 

passiva necessária, assistente, 

nem opoente. 
 

18/12/2009 

 

23/12/2009 

  98, I. 
 109, I. 

N/A 

AI 600608 AgR 

AI 607035 AgR 
AI 631223 AgR 

AI 662330 AgR 

AI 650085 AgR 
RE 549740 AgR 

AI 657780 AgR 

RE 540494 AgR 
RE 525852 AgR 

RE 571572 

24/11/2006 

09/02/2007 
25/05/2007 

28/09/2007 

05/10/2007 
19/10/2007 

07/12/2007 

01/02/2008 
14/11/2008 

13/02/2009 

28 

É inconstitucional a exigência de 

depósito prévio como requisito 
de admissibilidade de ação 

judicial na qual se pretenda 

discutir a exigibilidade de 
crédito tributário. 

03/02/2010 

 
17/02/2009 

 5º, XXXV e 

LVI. 
 

Lei 

8.870/1994. 
ADI 1074 25/05/2007 

29 

É constitucional a adoção, no 

cálculo do valor de taxa, de um 
ou mais elementos da base de 

cálculo própria de determinado 

imposto, desde que não haja 
integral identidade entre uma 

base e outra. 

 

03/02/2010 

 
17/02/2009 

 145,  § 2º N/A 

ADI 1926 MC 

RE 177835 
RE 220316 

RE 232393 

RE 241790 
RE 346695 AgR 

RE 491216 AgR 

AI 441038  
RE 576321  

10/09/1999 

25/05/2001 
29/06/2001 

05/04/2002 

27/09/2002 
19/12/2003 

19/12/2007 

28/03/2008 
13/02/2009 

31 

É inconstitucional a incidência 

do Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza – ISS sobre 

operações de locação de bens 

móveis. 

04/02/2010 
 

17/02/2009 

 

N/A 

CTN 

(art. 71, § 1º; 

art. 97, I e III). 
 

Decreto-lei 

406/1968 
( art. 8º e item 

79). 

 
Lei 

Complementar 

56/1987. 
 

RE 116121 

AI 546588 AgR 
AI 551336 AgR 

AI 543317 AgR 

RE 446003 AgR 
RE 450120 AgR 

RE 465456 

RE 553223 AgR 
RE 455613 AgR 

 

 

25/05/2001 

16/09/2005 

03/03/2006 
10/03/2006 

04/08/2006 

20/04/2007 
18/05/2007 

14/12/2007 

19/12/2007 
 

 

 
 

 

 

http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=103056&pgI=1&pgF=100000
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28HC%2088231%20%28DJ%2005/05/2006%29%2888231.NUME.%20OU%2088231.DMS.%29%29%20NAO%20S.PRES.&base=baseMonocraticas
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=363860&pgI=1&pgF=100000
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=79206&pgI=1&pgF=100000
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=479158&pgI=1&pgF=100000
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=510669&pgI=1&pgF=100000
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=392434&pgI=1&pgF=100000
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=404548&pgI=1&pgF=100000
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=461020&pgI=1&pgF=100000
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=489464&pgI=1&pgF=100000
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=490038&pgI=1&pgF=100000
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=491338&pgI=1&pgF=100000
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=500296&pgI=1&pgF=100000
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