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VINCULANTE 
E MURALHA DE -RECLAMAÇOES 

A 
Emenda Constitucional n• 45, de 8 de dezembro 
de 2004, com eficácia plena a partir da data de 
sua publicação (D.O.U de 31.12.04, Seção l, p.9) 
criou a controvertida súmula vinculante na Su

prema Corte, com a determinação final de que, "do ato 
administrativo ou decisão judicial que contrariar a sú
mula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá 
reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgan
do-a procedente, anulará o ato administrativo ou ces
sará a decisão judicial reclamada e determinará que 
outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, 
conforme o caso (art. 103 -A,§ 3•)". 

Nos termos determinantes desse texto constitucio
nal, o Supremo Tribunal Federal assume, isoladamente, 
o desgastante perfil de instância recursal ordinária das 
possíveis e inúmeras reclamações contra atos adminis
trativos ou decisões judiciais que venham contrariar a 
inteligência jurisprudencial da súmula vinculante ou 
que indevidamente a aplicar. 

Ora, considerando a postura histórica da adminis
tração pública, no Brasil, no sentido de resistir ao cum
primento de decisões judiciais, buscando sempre as 
formas mais variadas e abusivas de protelações proces
suais, não será difícil visualizar-se as conseqüências 
trágicas do dispositivo constitucional em referência, no 
que tange ao acúmulo de reclamações perante a Supre
ma Corte. Situação que resultará do reiterado descum
primento ou da indevida aplicação da súmula vincu
lante pelo agente da administração pública, cultural
mente apegado a práticas burocráticas negativas e a 
exagerados formalismos procedimentais. Tais disfun
ções se tornarão mais graves na medida do despreparo 
instrutório do administrado, ao instrumentalizar, sem 
os cuidados necessários, seus variados pleitos adminis
trativos, nem sempre enquadráveis nas comportas ju
risprudenciais da súmula vinculante. 

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal poderá 
estrangular-se como uma inusitada instância ordinária 
das inúmeras reclamações, que, certamente, lhe apor
tarão, visando anular o ato administrativo abusivo ou 
cassar a decisão judicial reclamada, para que outra seja 
proferida com ou sem a aplicação da súmula vinculan
te, conforme o caso. 

A todo modo, nessa árdua tarefa da apreciação recla
matória, a Corte Suprema não poderá esquivar-se do 
enfrentamento da matéria fática, que serve de suporte 
à lide excepcional das reclamações, ante a possível re
sistência à pretensão do administrado perante a postu
ra inflexível do agente administrativo, em frontal des
cumprimento do enunciado da súmula vinculante. 

Impõe-se, assim, em regime de urgência, a edição de 
nova Emenda Constitucional que não só instale a sú-

mula vinculante, também, no Superior Tribunal de Jus
tiça, sempre vinculada ao controle difuso de legalidade, 
a encerrar sua ultima inteligência jurisprudencial, na 
fala autorizada daquele respeitável tribunal superior, 
posto constitucionalmente como guardião do direito 
federal, mas, que, ainda, retifique o texto resultante da 
Emenda Constitucional n• 45, de 8 de dezembro de 
2004 (O.O.U de 31.12.04), para descaracterizar o Supre
mo Tribunal Federal e o SuperiorTribw1al de Justiça co
mo instáncias ordinárias dessas possíveis reclamações, 
em proporções imprevisíveis, a ponto de inviabilizar a 
vocação constitucional dessas cortes supremas. 

Solução racional seria, portanto, outorgar compe
Tência a um órgão de jurisdição especial e autônomo, 
nos referidos tribunais superiores (STJ e STF), compos
to por juízes convocados, com a finalidade específica 
de apreciar e decidir as possíveis reclamações contra 
ato administrativo ou decisão judicial, que contrarie ou 
aplique indevidamente a súmula vinculante em refe
rência, julgando-as procedentes e anulando-se o ato 
administrativo ou a decisão judicial reclamada, com a 
determinação de que outra seja proferida, com ou sem 
aplicação da súmula, conforme o caso, em tempo ra
wável, que será assinado pelo órgão jurisdicional com
petente, sem prejuízo da multa coercitiva ou da sanção 
penal a ser aplicada ao agente responsável pelo des
cumprimento da ordem determinada. 

O novo texto constitucional deverá, assinl, estabelecer 
a competência do órgão jurisdicional em referência para 
zelar pela autoridade das súmulas vinculantes, expedidas 
pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribu
nal Federal, decidindo as reclamações que lhe forem diri
gidas, com aplicação das multas coercitivas, quando fo
rem necessárias, na espécie, sem prejuíw da responsabi
lidade penal dos infratores, nos casos analisados. 

É a solução que se me afigura, por ora, mais adequa
da e eficaz para a segurança jurídica de todos, no âmbi
to judicial e administrativo, sem comprometer o perfil e 
missão constitucional dessas cortes supremas (STJ e 
STF), para a melhor distribuição de uma Justiça oportu
na, sob pena de convertê-las em inusitadas muralhas 
de reclamações, com total prejuízo do acesso pleno a 
essa tão almejada Justiça, indispensável à construção 
da paz no Terceiro Milênio. 
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