
Súmula vinculante 
e a tutelado 
controle clifuso de 
constitucionalidade 

S empre fui contrário à idéia de criação de uma súmula 
vinculante, autoritária, totalmente desgarrada do te· 
cido da jurisprudência criativa e difusa de nossos juf· 
zos singulares e tribunais de apela· 

ção, a ponto de engessá-los no engenho de 

DIREITO&JUSTIÇA 

Com a mesma inteligência, os parágrafos 3° e 4° do arti· 
go 544 do CPC, na redação determinada pela Lei n• 9.756, 
de 17 de dezembro de 1998, criaram a figura processual ex· 
traordinária do agravo mutante, para a concessão da tutela 
de evidência, nos tribunais superiores (STJ e STF), aten· 
dendo às exigências imperativas dos princípios da razoabi· 
!idade, da economia processual e da tutela jurisdicional 
adequada, na determinação de que poderá o relator, se o 
acórdão recorrido estiver em confronto com a súmula ou 
jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça 
ou do Supremo Tribunal Federal, conhecer do agravo para 
dar provimento ao próprio recurso especial ou ao recurso 
extraordinário, conforme o caso. Essa solução processual 
afigura-se mais adequada à ga.rantia do processo justo do 
que a prevista para a reclamação ao Supremo Tribunal Fe· 

dera! que, julgando-a procedente, anulará 
o ato administrativo ou cassará a decisão 

sua autonomia e livre convicção. 
Vejo, agora, porém, que a proposta 

oficial da súmula vinculante prestigiao 
Estado Democrático de Direito, enquan· 
to brote da fermentação jurisprudencial 
do controle difuso, após reiteradas deci· 
sões sobre a matéria a ser sumulada, ini· 
bindo a pulverização de ações sobre 
questões idênticas, descongestionando, 
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judicial reclamada, determinando que ou· 
tra seja proferida com ou sem a aplicação 
da súmula, conforme o caso (Cf; art. 103· 
A, 3•). Melhor seria que a Suprema Corte, 
ao julgar procedente a reclamação, aco· 
lhesse, de logo, a pretensão da parte incon· 
formada, admitindo a figura processual da 
reclamação mutante, para atender, pron· 
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assim, os tribunais e evitando a grave insegurança jurf· 
dica no meio social. 

A validade democrática da súmula vinculante se apresen· 
ta, assim, na firme dimensão de seu vínculo com o tecido ju· 
risprudencial do controle difuso a ser praticado por nossos 
juízos e tribunais, não havendo de anular-se a expressão 
vinculante de "reiteradas decisões sobre a matéria" pelo so· 
fi sma interpretativo de considerá-la uma mera expressão 
cinzenta ou um simples conceito indeterminado, a ponto de 
autorizar-se a produção de súmulas vinculantes como pro· 
duto de argumentos de autoridade, na burla do controle di· 
fuso de constitucionalidade no pais (CF, arts. 97 e 102, caput 
e respectivo, inciso m, alfneas a,b e c). 

Em vigorando o texto da Proposta de Emenda à Constitui· 
ção n• 29, de 2000, com a determinação do efeito vinculante 
das decisões defmitivas de mérito, proferidas pelo Supremo 
Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade 
e nas ações decl'lf<ltóri.as de constitucionalidade de lei ou de 
ato normativo federal (CF, art. 102, 2•), Inexiste espaço para 
a edição de súmula vinculante, nessa seara do controle con· 
centrado de constitucionalidade, pois o mesmo já se acha 
bem aparelhado dessa eficácia. 

De outra banda, há de ver-se que a súmula vinculante 
preconizada na Proposta de Emenda à Constituição n• 29, 
de 2000, visando eliminar.controvérsias entre órgãos judi· 
ciários ou entre esses e a administração pública, de que 
resulte grave insegurança jurfdica, com a proliferação de 
processos sobre questões idênticas (CF, art. 103-A, 1°). 
uma vez alimentada da seiva jurisprudencial do controle 
difuso, tornar-se-á, a todo modo, uma súmula impeditiva 
de recursos contra a matéria já sumulada pelo Alto Pretó· 
rio, na linha determinante do artigo 557, caput, do CPC, 
ante a possfvel teimosia recursal 
do jurisdicionado, mormente em 
se tratado do poder público. 

Nesse contexto da economia 
processual, a súmula vinculante já 
encontra apoio na Lei n• 10.352, de 
26 de dezembro de 2001, que acres· 
centou um parágrafo 3• ao artigo 
475 do CPC, para afastar a remessa 
oficial na hipótese em que a sen· 
tença estiver fundada em jurispru· 
dência do plenário do Supremo 
Tribunal Federal ou em Súmula 
deste tribunal ou do Tribunal Su· 
perior competente. 

tamente, à inteligência da súmula vincu· 
Jante, anulando o ato administrativo ou a 

decisão judicial reclamada. 
Nessa inteligência, há de observar-se que, nos feitos ju· 

diciais, sob a eficácia irresistfvel da súmula vinculante, 
será cabfvel sempre a antecipação da tutela jurisdicional 
de evidência, nos termos do art. 273, 11, e respectivo pará· 
grafo 6•, do CPC, desde que, existindo prova inequivoca 
do direito postulado, fique caracterizado o abuso do di· 
reito de defesa ou o manüesto propósito protelatório do 
réu, pois não é razoável nem justo obrigar o autor a espe· 
rara realização de um direito que não se mostra mais 
controvertido nos tribunais. 

A tutela antecipada e de evidência, nessa hipótese de to· 
tal eficácia da súmula vinculante, não se funda em probabi· 
!idade ou verossimilhança das alegações do autor (pressu· 
posto da tutela cautelar), mas na certeza do direito já decla· 
rado pela Suprema Corte, a não mais exigir um mero exercf· 
cio de cognição sumária, mas uma cognição plenamente 
exauriente, sem riscos ao direito de defesa e ao contraditó· 
rio constitucional, nem mesmo de ser modificada ou revo
gada a qualquer tempo pelas vias recursais, 
posto que se acha afinada ao que já se decidiu 
na derradeira instância jurisprudencial. 

A tutela de evidência se impõe, assim, na 
espécie, sob o comando da súmula vinculan· 
te, tanto na Justiça ordinária quanto nos jui· 
zados especiais, como técnicà eficaz de rápi· 
da solução de conflitos, evitando-se o acú· 
mulo de feitos repetitivos perante. a Justiça 
comum e nesses juizados, a ponto de livrá-los 
do total estrangulamento e de prejufzos irre· 
paráveis para os jurisdicionados. 
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No que tange à eficácia erga omnes da súmula vinculan· 
te, no tempo, há de se observar que tal eficácia é ex mmc, 
em respeito à garantia fundamental da irretroatividade das 
leis (CF, art. 5•, inciso XXXVI), respeitando-se, sempre, o di· 
rei to adquirido, o ato jurfdico perfeito e a coisa julgada, no 
ponto. Nesse sentido, colhe-se a inteligência do art. 8• 
da Proposta de Emenda à Constituição n• 29, de 2000, com 
a determinação de que "as atuais súmulas do Supremo Tri· 
bunal Federal somente produzirão efeito vinculante após 
sua confirmação por dois terços de seus integrantes e pu· 
blicação na imprensa oficial". 

Por último, para que se obtenha a eficácia plena da sú· 
mula vinculante, com todos os seus efeitos positivos na 
boa administração da Justiça, inibindo-se a multiplicação 
de processos sobre questões idênticas, nos escaninhos dos 
cartórios e restabelecendo-se a segurança jurfdica, com 
presteza, nas relações humanas e sociais, há de se estabe· 
lecer no texto do parágrafo 3• do art. 103-A, da Constitui· 
ção Federal, uma multa coercitiva, que garanta a fiel obe· 
diência aos comandos dessa súmula, especialmente con· 
tra o agente público, acostumado, historicamente, a des· 
respeitar as decisões judiciais, pois somente a reclamação 
perante o Supremo Tribunal Federal, conforme está previs· 
to no referido dispositivo constitucional, não resolverá, sa
tisfatoriamente, a questão da possfvel desobediência ao 
aludido enunciado sumular. 

A instituição da súmula vinculante, em nosso ordena· 
mento juridico, como resultado do tecido celular da juris· 
prudência construfda no controle difuso de constituciona· 
!idade, por nossos tribunais, após reiteradas decisões so· 
bre a matéria, ali controvertida, contribuirá, decisivarnen· 
te, para a distribuição de uma justiça adequada a todas as 
pessoas que dela necessitem, no âmbito judicial e admi· 
nistrativo, assegurando-lhes um sistema jurídico moderno 
e igualitário, que efetivamente garanta e não apenas pro· 
clame o direito de todos, como a melhor e mais civilizada 
forma de acesso pleno a essa tão almejada justiça, no ima· 
ginário do terceiro milênio. 
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