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, 
SUMULA 
VINCULANTE , 
E SUMULA 
IMPEDITIVA 
DE RECURSOS 

A PEC n• 29, de 2000 (CF, art. 105-A) não possui a mesma 
dimensão de eficácia da súmula vinculante, pois não 
inibe a administração pública na geração de lides e fei
tos judiciais, protelatórios e repetitivos, mas, tão-so

mente, impede a interposição de quaisquer recursos contra a 
decisão judicial que houver aplicado o enunciado sumular, na 
solução dos processos pendentes de julgamento. 

Enfim, a súmula impeditiua de recursos pressupõe já a existên
cia de lides idênticas e a proliferação de processos correlatos, nos 
escaninhos dos tribunais, enquanto a stímula vinculante visa, exa
tamente, inibir tais lides e processos repetitivos, em seu nascedou
ro. Por isso, a súmula vinculante, sem dúvida, traz a melhor solu
ção para racionalizar a atividade jurisdicional do Estado, desobs
truindo as cortes de justiça da imensa pletora de feitos repetitivos, 
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na promessa efetiva de 
uma justiça oportuna 
para todos os cidadãos. 

No entanto, o texto 
da Emenda à Consti
tuição n° 29, de 2000, 
que retornou do Sena
do Federal à Câmara 
dos Deputados, criou, 
apenas, a súmula im-
peditiva de recurso, no 
Superior Tribunal de 

Justiça e no Superior Tribunal do Trabalho, contrariando, assim, 
os princípios da razoabilidade e da economia processual. 

A proposta normativa determina que o Superior Tribunal de 
Justiça e o Ttibunal Superior do Trabalho poderão, de oficio, ou 
por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus mem
bros, após reiteradas decisões sobre a matéria, aprovar súmula 
que, a partir de sua publicação, constituir-se-á em impedimento 
à interposição de quaisquer recursos contra decisão que a h ou-

ver aplicado, bem como proceder à sua revisão ou cancelamen
to, na forma estabelecida em lei. 

A referida súmula terá por objetivo a validade, a interpreta
ção e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja 
controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a ad
ministração pública, que acarrete grave insegurança jurídica e 
relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. 

Estabelece, ainda, que, sem prejuízo do que vier a ser esta
belecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de sú
mula poderá ser provocada, originariamente, perante o Supe
rior Tribunal de Justiça ou perante o Tribunal Superior do Tra
balho, conforme o caso, por aqueles que podem propor a ação 
direta de inconstitucionalidade. E, também, que são insusce
tíveis de recurso e de quaisquer meios de impugnação e inci
dentes às decisões judiciais, em qualquer instância, que dêem 
a tratado ou lei federal ou à legislação trabalhista a interpreta
ção determinada pela ~úmula impeditiva de recurso (CF, arts. 
105-A e 111-B e respectivos parágrafos I •, 2• e 3•). 

A proposta da súmula impeditiva de recurso, em referência, afi
gura-se, assim, inteiramente irracional, insuficiente aos objetivos 
visados e absolutamente inócua perante a ordem jurídico-proces
sual já existente. Pelo visto, a súmula vinculante, nos termos da 
Emenda Constitucional n• 45, de 2004, não só inibe a administra
ção pública, na geração de novas lides e feitos judiciais, protelató
rios e repetitivos, mas, na dimensão de sua eficácia plenamente 
vinculante, também impede a interposição de quaisquer recursos 
contra a decisão judicial que houver aplicado o enunciado sumu
lar, na solução dos processos pendentes de julgamento, como, as
sim, determina o artigo 557, capur, do CPC, em vigor. 

Racional seria instalar-se, por via constitucional, a súmula 
vinculante, também, no Superior Tribunal de Justiça, sempre 
vinculada ao controle difuso de legalidade, que encerra sua 
última inteligência jurisprudencial na fala autorizada daque
le respeitável tribunal superior. Observe-se, pois, que a sú
mula impeditiva de recurso, na configuração normativa da 
PEC n• 29, de 2000, por não possuir eficácia inibitória das li
des, em seu nascedouro, pelo visto torna-se insuficiente para 
atingir seus objetivos propostos, no sentido de combater a 
grave insegurança jurídica e a relevante multiplicação de 
processos sobre questão idêntica, não possibilitando, sob to
dos os ângulos, o pleno acesso à justiça oportuna. 

Nesse contexto, a stímula impeditiva de recurso já se apresen
ta no bojo da PEC n• 29, de 2000, como instrumento ineficaz para 
solucionar, defmitivamente, a grave questão do acúmulo inven
cível de feitos protelatórios e a conseqüente morosidade da justi
ça na materialização histórica de graves injustiças. A súmula vin
culante e totalmente vinculada ao tecido jurisprudencial do con
trole difuso de constitucionalidade (perante o STF) e de legalidade 
(perante o STJ), com eficácia, também, impeditiva de recurso, 
para os feitos judicíais ainda em tramitação, seria o instrumento 
adequado ao pleno acesso à Justiça oportuna, efetiva e eficaz. 

Cnm o devido respeito às opiniões em sentido contrário, não 
há como se ignorar a importância da súmula vinculante no atual 
contexto histórico-funcional do Poder Judiciário, como instru
mento eficaz de combate à nefasta morosidade e às protelações 
abusivas da tramitação processual, com evidente prejuízo à tu-

tela jurisdicional do Estado (CF, art. 5°, inciso XXXV) e à boa ad
ministração da Justiça. 

Por último, há dever-se que a mal concebida súmula impeditiva 
de recurso, com a redação elo nada do texto da súmula vinculante, 
na Proposta de Emenda à Constituição n•29, de2000-além da in
coerente e desastrada restrição da norma do parágrafo 2• dos arts. 
105-A e 111-B, para a provocação originária perante o SD e o TST, 
visando à aprovação, revisão ou cancelamento da malsinada sú
mula, somente por aqueles que podem propor a ação direta de in
constitucionalidade (CF, art.l03, incisos I a IX), afastando, inexpli
cavelmente, desse contexto, a legitimação ordinária das partes 
componentes da relação processual, no controle difuso de legalida
de, (posto que inexiste outorga constitucional para o controle con
centrado de legalidade, na espécie sob apreciação)- essa figura 
inusitada de súmula impeditiva de recurso já surgjria superada pela 
rica e versátil instrumentalidade da súmula impeditiua e libemtória 
de recurso e pela idêntica eficácia da jurisprudênciadomina/lte e di
fusa de nossos tribunais de apelação, dos tribunais superiores e do 
Supremo Tribunal Federal, conforme já determina o comando do 
artigo 557, caput, e respectivo parágrafo I •-A, do CPC, com a-~e
guinte redação: "O relator negard seguimento a recurso manifesta
mente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confrollto 
com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo 1l-ibu
nal, do Supremo 1}-ibunal Federal ou de 1l-ibunal Superior". E" se a 
decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou 
com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Fedeml, ou de 
Tribunal Superior. o relator poderd dar provimento ao recurso." 

Como se vê, a súmula impeditiva de recurso, preconizada na 
PEC n• 29, de 2000, não mais achará meios de sobrevivência na 
ordem jurídico-processual em vigor, se for aprovada pelo Con
gresso Nacional, pois seu destino será de total ineficácia perante 
os nossos tribunais, ante aquela versão original de súmula im
peditiva e liberatória de recurso, que já lhe ocupa todo o espaço, 
no ordenamento processual vigente. 

A instituição da s(mu~a vinculante, em nosso ordenamento ju
rídico, como resultado do tecido celular da jurisprudência cons
truída no controle difuso de constitucionalidade por nossos tribu
nais, após reiteradas decisões sobre a matéria, ali controvertida, 
contribuirá, decisivamente, para a distribuição de uma justiça ade
quada a todas as pessoas que dela necessitem, no âmbito judicial e 
administrativo, assegurando-lhes um sistema jurídico moderno _e 
igualitário, que efetivamente garanta e não apenas proclame o di
reito de todos, como a melhor e mais civilizada forma de acesso ple
no a essa tão almejada justiça, no imagindrio do terceiro milénio. 

A todo modo, isto somente será possível se a decantada súmula 
vinculante manifestar-se, geneticamente, no meio forense, como 
uma autêntica súmula vinculada ao controle difuso de constitucio
nalidade, sem jamais trair sua legítima vocação constitucional. 
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