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RESUMO 

 

 

A presente monografia tem por objetivo a análise de dois importantes institutos no 

ordenamento jurídico pátrio, quais sejam, a súmula vinculante e a coisa julgada. 

Muito embora tais institutos trabalhem em favor da estabilidade das relações 

jurídicas, em algumas situações, acabam por apresentar comandos contrapostos, 

situação que trará a indagação: qual deles deverá prevalecer? Reconhecendo a 

impossibilidade de eleger resposta aplicável a todo embate jurídico por eles 

protagonizado, focalizamos a análise no enunciado vinculante de nº 4, editado em 

abril de 2008, na intenção de, pelo menos aí, oferecer resposta satisfatória.  

 

Palavras-chave: Súmula Vinculante; Coisa julgada; Enunciado Vinculante Nº 4. 
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ABSTRACT 

 

This work aims to analyze two important institutes of the national legal system, 

namely, the binding precedent and the res judicata. Although such institutes work in 

favor of the stability of legal relations, in some cases, they may end up presenting 

opposing commands, a situation that brings the question: which one shall prevail? 

Recognizing the impossibility of electing an applicable response to any legal battle by 

them protagonized, we focus on the analysis of binding statement nº. 4, published in 

April 2008, intending to offer, at least there, a satisfactory answer. 

 

Keywords: Binding abridgement; res judicata; Binding statement nº 4. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A Ciência Jurídica, complexa e dinâmica por natureza, no escopo de 

estabelecer a ordem e a pacificação das relações sociais, está sempre a conceber 

novos institutos e a reinventar muitos outros. 

A evolução desta ciência social será patente diante da análise das sete 

Cartas Constitucionais que já conduziram nossa nação. No topo desta dinâmica 

constitucional, está a edição da Carta Constitucional de 1988, que possui inegável 

essência principiológica e está repleta de direitos e garantias individuais e coletivas. 

Nesse contexto, estão inseridos dois institutos que, hoje, desfrutam de 

proteção constitucional, pela indiscutível relevância na construção de nosso Estado 

Democrático de Direito. São estes a coisa julgada e a súmula vinculante.  

O instituto da res judicata confere estabilidade e intangibilidade às 

decisões judiciais que já transitaram em julgado, ou seja, das quais já não cabe mais 

qualquer recurso. O instituto da súmula vinculante também trabalha em favor da 

estabilidade no ordenamento, na medida em que uniformiza a jurisprudência 

concernente a determinados temas jurídicos. 

Muito embora seja completamente plausível afirmar que tais institutos 

convergem no sentido de conferir mais segurança ao ordenamento jurídico pátrio, é 

preciso atentar para o fato de que, em algumas situações, estes apresentam 

comandos opostos, situação que nos colocará diante do questionamento: o que 

deverá prevalecer, o conteúdo da súmula vinculante, ou o comando do dispositivo 

da sentença que transitou em julgado? 

Partindo-se deste questionamento, o presente estudo abordará a crise 

paradigmática estruturada em torno do instituto da coisa julgada, que, hoje, não é 

tão intangível como outrora se acreditava. É que a res judicata, que antes era tida 

como garantia absoluta do princípio da segurança jurídica, por vezes é relativizada, 

para que se mantenha a justiça e a razoabilidade de algumas decisões judiciais. 
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Inserindo, neste contexto de relativização da coisa julgada, os enunciados 

vinculantes, o estudo avaliará a possibilidade de se efetivar a relativização daquela 

com base no comando destes. 

Como forma de facilitar a elaboração do estudo, analisaremos o conflito 

materializado na edição do enunciado vinculante de nº4, que vedou a utilização do 

salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público 

ou de empregado, buscando, aí, a resposta ao questionamento sobre qual dos 

institutos deverá prevalecer quando confrontados. 

Destarte, sistematizando a pesquisa que será desenvolvida, tem-se que, 

no primeiro capítulo, abordar-se-á o instituto da súmula, contemplando a evolução 

do instituto na seara jurídica pátria, que culmina com a criação do instituto da súmula 

vinculante, editada em 08 de dezembro de 2004, por ocasião da Emenda 

Constitucional de nº 45, surgida em um contexto de Reforma do Judiciário. 

Apresentada a súmula vinculante, serão apresentadas as considerações 

favoráveis e contrárias à utilização do instituto, na esteira das exposições colocadas 

pela melhor doutrina referente ao tema. 

No segundo capítulo, analisar-se-á o instituto da coisa julgada que, 

mesmo encarada como garantia da segurança jurídica, protagoniza as discussões 

acerca da possibilidade de alteração, mesmo empós decorrência do prazo 

decadencial de 02 anos para a interposição da ação rescisória, das sentenças que 

apresentam dispositivos desarrazoados ou inconstitucionais.   

Por fim, o terceiro capítulo apresentará situações práticas em que os 

institutos apresentados nos capítulos antecedentes acabam por se confrontar. O 

embate será materializado nas lides surgidas após a edição do enunciado vinculante 

de número quatro que, conforme verificaremos, foi assunto de várias reclamações 

constitucionais, ora por confrontar sentença validamente constituída e já transitada 

em julgado, ora por mostrar conteúdo de difícil aplicabilidade, consoante constatado 

com a análise da questão relativa à definição de uma base de cálculo para a 

incidência do adicional de insalubridade. 

A metodologia utilizada consiste em revisão bibliográfica e jurisprudencial, 

aquela durante todo o estudo e esta no terceiro capítulo, sobre o tema e análise dos 

posicionamentos expostos, com vistas a proporcionar uma visão geral acerca da 
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temática. Recorreu-se a manuais, a obras específicas e a periódicos, bem como a 

dissertação de mestrado e a artigos disponíveis na internet. 

Em última análise, frisa-se que as ideias e os entendimentos aqui 

esposados não se pretendem verdadeiros ou definitivos; a pesquisa almeja, sim, 

tecer um ponto de vista, a compor a tão heterogênea seara jurídica.  
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1 SÚMULA VINCULANTE: DOS PRECEDENTES JUDICIAIS À ATUALIDADE 

 

 

1.1  Considerações Gerais 

 

 

1.1.1 Conceito 

 

A elaboração de um conceito que defina, com mínima precisão, o instituto 

da súmula demanda uma prévia análise acerca do significado de “precedente 

judicial” e de “jurisprudência”. 

Passemos, pois, a um breve estudo sobre o sentido e o alcance desses 

vocábulos. 

Marcelo Alves Dias de Souza (2006, p. 51), em claras palavras, assim 

caracteriza precedente judicial: 

De modo bem simples, pode-se dizer que a decisão de um caso tomada 
anteriormente pelo Judiciário constitui, para os casos a ele semelhantes, um 
precedente judicial. Daí se vê, sem maior esforço, que o precedente judicial 
existe em qualquer sistema jurídico. 

Nesses termos, pode-se afirmar que precedente judicial será tão somente 

decisão já proferida por determinado órgão judiciário em relação aos casos 

semelhantes que eventualmente voltarem a figurar junto ao Poder Judiciário. 

O autor acima referido aduz existirem duas classificações distintasde 

precedentes, quais sejam: precedentes declarativos ou precedentes criativos1 e 

precedentes persuasivos ou precedentes obrigatórios. 

O precedente declarativo é caracterizado como aquele que apenas aplica 

determinada norma jurídica. O precedente criativo, por seu turno, nas palavras de 

Souza (2006, p. 51), “cria e aplica uma nova norma jurídica”. Muito embora este 

ocorra em menor número quando comparado àquele, podemos considerá-lo ainda 

mais importante. Isto porque o precedente criativo inova a seara jurídica ao 

                                                           
1
Ideia fundamentada na teoria constitutiva, segunda a qual as decisões judiciais criam Direito. 

Contrapondo a mencionada teoria, figura a teoria declarativa, para a qual o direito é preexistente em 
relação à decisão judicial. Esta apenas declara a existência daquele. 
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constituir-se como nova fonte do Direito e como paradigma para casos similares que 

porventura apareçam. 

No que tange à segunda classificação (persuasivo ou obrigatório), pode-

se dizer que esta gira em torno do grau de influência que o precedente terá sobre os 

julgados vindouros.  

O persuasivo, por exemplo, é aquele que não gera, para outros 

julgadores, o dever de observância ao seu conteúdo jurídico. Isso significa que, se 

determinado julgador profere decisão na mesma esteira perfilhada por um 

precedente persuasivo, o faz porque o seu livre convencimento assim lhe indica. Por 

outro viés, o precedente obrigatório é aquele que, em tese, deve ser seguido 

independente do convencimento do julgador que se depara com a questão similar a 

tal precedente. 

O autor acima referido chega a apresentar “subcategorias” para o gênero 

precedente obrigatório, quais sejam, precedentes relativamente obrigatórios e 

precedentes absolutamente obrigatórios. Em considerações posteriores, entretanto, 

Souza acredita ser desnecessária tal subdivisão. Vejamos as exatas palavras de 

Marcelo Alves (2006, p.55-56): 

Entretanto, já que a qualificação de um precedente como persuasivo, 
relativamente obrigatório ou absolutamente obrigatório, para cada caso a 
ser julgado, depende de vários fatores extrínsecos, tais como a hierarquia 
entre os tribunais do precedente e do julgamento e a real semelhança entre 
os dois casos etc., alguns autores, com os quais concordamos, tendem a 
desconhecer a utilidade da classificação exposta, reconhecendo apenas a 
existência de dois tipos de precedentes: obrigatório (verdadeiro precedente) 
e persuasivo. E isso especificamente para o caso a ser julgado. 

Superada essa análise inicial acerca do precedente judicial, cabe-me 

tecer comentários acerca da jurisprudência no sentido de elaborar um conceito 

satisfatório que caracterize o instituto da súmula. 

Para Lenio Luiz Sreck (1995), a palavra jurisprudência possui três 

acepções distintas, podendo significar ciência do direito, conjunto de sentenças dos 

tribunais e conjunto de sentenças uniformes2. 

O terceiro sentido do vocábulo possui maior importância no estudo ora 

desenvolvido. Isto porque a jurisprudência, entendida como o conjunto de decisões 
                                                           
2
Pode-se dizer que a primeira acepção expressa o sentido estrito do vocábulo, enquanto a segunda 

expressa seu sentido lato. A última acepção (que acaba por incluir a jurisprudência no conjunto de 
fontes do Direito) é a mais adequada para o presente trabalho.  
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judiciais uniformes e constantes sobre casos semelhantes, pode ser encarada como 

fonte formal do Direito Positivo. Nas exatas palavras de Streck (1995, p.88-89): 

Pode-se dizer, então, que jurisprudência, como fonte formal Direito positivo, 
é o conjunto uniforme e constante das decisões judiciais sobre casos 
semelhantes. Uma decisão isolada não constitui jurisprudência, alerta 
Maximiliano (1951 p.226), uma vez que é indispensável que se repita e sem 
variações de fundo. Jurisprudência não pode ser confundida com uma 
sentença judicial. Esta é decisão individualizada, enquanto aquela, como 
fonte de Direito, constitui norma geral, aplicável a todos os casos idênticos. 

A jurisprudência se constitui, portanto, através de sentenças idênticas. 

Nessa esteira, superada a análise inicial concernente à significação dos 

termos “precedente judicial” e “jurisprudência” e entendida a importância que cada 

um desses institutos possui no universo jurídico, na medida em que influenciam ou, 

em casos posteriormente pormenorizados, determinam3 os conteúdos dos novos 

julgados, podemos tentar desenvolver um conceito minimamente satisfatório para o 

instituto da súmula. 

Marcelo Alves Dias de Souza (2006, p. 253) assim a caracteriza: 

Ao contrário do que muitos pensam, o termo súmula quer significar o 
conjunto da jurisprudência dominante de um tribunal, abrangendo os mais 
variados ramos do nosso Direito, organizado por verbetes numerados sem 
compromisso com a temática dos assuntos, e não cada um desses verbetes 
(ou seus enunciados) que trazem o entendimento do órgão acerca de 
determinada questão de direito. Na verdade, o conteúdo do verbete 
individualmente, que expressa o entendimento do tribunal sobre 
determinada questão de direito, deve ser chamado, por precisão técnica, de 
enunciado. 

O referido autor segue aduzindo que o instituto contribui com a certeza do 

Direito, na medida em que “[...] recobre determinado aspecto de lei, ou preenche 

espaços vazios por ela deixados, com uma interpretação considerada prevalente e 

consolidada [...]” (SOUZA, 2006, p. 254). Ressalta, ainda, que o princípio da 

igualdade e a previsibilidade permeiam e fundamentam a utilização da súmula, na 

medida em que tal instituto, a um só tempo, torna previsível a inteligência de 

determinada norma legislada e mitiga a variedade de interpretações que podem 

perpassar um mesmo litígio. 

Alvim (1990, p.15 apud SOUZA, 2006, p.256), atento à finalidade da 

aplicação do instituto, também ressalta a estabilidade intrínseca ao instituto: 

                                                           
3
O comentário refere-se à jurisprudência que acaba por fomentar a composição de alguma súmula 

vinculante, inserida no ordenamento jurídico pátrio pela Emenda Constitucional nº45 de 2004, de 
comando cogente em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta 
e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, que será pormenorizada nos tópicos seguintes. 
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A súmula, pois, em essência e em rigor, tem a estabilidade do princípio 
subjacente à lei, para a qual foi feita; assim é que, se tem a estabilidade do 
princípio embutido na lei, e, mesmo que alterada a lei (o que tem ocorrido), 
desde que mantido rigorosamente o mesmo princípio, tal não implica a 
alteração da súmula, que continua a existir e haverá de ser „aplicada‟. 

Também tecendo ponderações acerca da súmula, Lenio Luiz Streck 

(1995, p. 127), assim as define “[...] as Súmulas são o resultado da jurisprudência 

predominante de um tribunal superior brasileiro, autorizado pelo Código de Processo 

Civil a emiti-la toda vez que existir um incidente de uniformização de jurisprudência 

[...]”. 

Cassiano Luiz Iurk (2008) também elabora uma conceituação que indica a 

patente importância do instrumento sumular na homogeneização da jurisprudência 

ao declarar que este “[...] se constitui um instrumento racionalizador na tarefa de 

uniformização da jurisprudência [...]” na medida em que “[...] é o enunciado 

sintetizador dos julgamentos repetidos dos Tribunais [...]” (IURK, 2008, p. 69) 

Depreende-se, dos conceitos elaborados pelos doutrinadores acima 

citados, que o instituto da súmula se presta a sintetizar a interpretação que 

determinado Tribunal edificou sobre temáticas determinadas. A elaboração dos 

enunciados das súmulas decorre da existência de uma firme jurisprudência em um 

mesmo sentido jurídico, esta, por sua vez, é originária de um grande número de 

precedentes que utilizam uma mesma interpretação normativa para efetuar o 

deslinde de litígios similares. 

Edificados os conceitos de precedente judicial e jurisprudência e 

devidamente caracterizado o instituto sumular, passemos a analisar o histórico do 

instituto. 

 

1.1.2 Análise histórica do instituto. 

 

 Segundo Lenio Streck, a primeira previsão legal da súmula remonta à 

década de 70, quando a Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que institui o Código 

de Processo Civil vigente, no artigo 479, dispôs: 

Art. 479. O julgamento, tomado pelo voto da maioria absoluta dos membros 
que integram o tribunal, será objeto de súmula e constituirá precedente na 
uniformização da jurisprudência. 
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Parágrafo único. Os regimentos internos disporão sobre a publicação no 
órgão oficial das súmulas de jurisprudência predominante. 

O referido autor segue afirmando que os debates concernentes à criação 

de instrumentos capazes de garantir a uniformização da jurisprudência já faziam 

parte das discussões jurídicas desde 1946, quando o Instituto dos Advogados 

Brasileiros apresentou um projeto de Constituição da autoria do jurista Haroldo 

Valadão, no qual havia a previsão de observância por parte de tribunais e juízes das 

interpretações de lei fixadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nas situações de 

diversidade de acepções. Tal ideia, entretanto, não foi incorporada ao texto 

constitucional de 1946. 

Assevera ainda que muito embora a previsão legal só tenha ocorrido em 

1973, o STF já a havia adotado desde 1964, ano em que foi organizada a primeira 

publicação de súmulas pela Comissão de Jurisprudência4. 

Nessa temática, Souza (2006, p.253), fundamenta a criação do instituto 

na necessidade de celeridade no julgamento de questões similares junto ao STF e 

assim sintetiza a origem da súmula: 

A origem da súmula no Brasil remonta à década de 1960. Sufocado pelo 
acúmulo de processos pendentes de julgamento, a imensa maioria 
versando sobre questões idênticas, o Supremo Tribunal Federal, após 
alteração em seu regimento (sessão de 30.08.1963) e enorme trabalho de 
Comissão de Jurisprudência composta pelos Ministros Gonçalves de 
Oliveira, Pedro Chaves e Victor Nunes Leal, este último seu relator e grande 
mentor, em sessão de 13.12.1963, decidiu publicar oficialmente, pela 
primeira vez, a Súmula da sua Jurisprudência, para vigorar a partir de 
01.03.1964. A edição da Súmula – e dos seus muitos enunciados 
individualmente – é resultante de um processo específico de elaboração, 
previsto regimentalmente, que passa pela escolha dos temas, discussão 
técnico-jurídica, aprovação e, ao final, publicação para conhecimento de 
todos e vigência.  

Esclarecido o modo de inserção da súmula na seara jurídica pátria,surge 

a necessidade de identificar qual a real posição do instituto dentro da evolução dos 

sistemas jurídicos, realizando-se uma abordagem mais abrangente.  

Passemos, pois, a esta análise. 

                                                           
4
Segundo Streck, a mencionada Comissão era composta pelos Ministros Gonçalves de Oliveira, 

Pedro Chaves e Victor Nunes Leal, e os verbetes da publicação foram aprovados em sessão plenária 
do dia 13 de dezembro de 1963, conforme ratificado pela citação de Souza. 
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A discussão que se pretende realizar enseja a avaliação dos dois grandes 

modelos de sistemas jurídicos, quais sejam, o modelo do direito codificado-

continental (civil law) e o modelo do precedente judicial anglo-saxão (commom law). 

Em uma apreciação sumária, pode-se acreditar que há a mais absoluta 

oposição e a mais completa incompatibilidade entre os sistemas mencionados. Isso 

porque enquanto o modelo codificado pretende criar normas abstratas que serão 

utilizadas na solução de querelas judiciais futuras, o modelo anglo-saxão gira em 

torno da jurisprudência, buscando solucionar casos particulares. 

Nesse sentido, André Ramos Tavares (2009, p. 23) pondera: 

Realmente enquanto o modelo codificado (caso brasileiro) atende ao 
pensamento abstrato e dedutivo, que estabelece premissas (normativas) e 
obtém conclusões por processos lógicos, tendendo a estabelecer normas 
gerais organizadoras, o modelo do jurisprudencial (caso norte-americano, 
em parte utilizado como fonte de inspiração para a criação de institutos no 
Direito brasileiro desde a I República) obedece, ao contrário, a um raciocínio 
mais concreto, preocupado apenas em resolver o caso particular 
(pragmatismo exacerbado). Este modelo do como law está fortemente 
centrado na primazia da decisão judicial (judge made law) [...].É, pois, um 
sistema nitidamente judicialista. Já o Direito codificado, como se sabe, está 
baseado, essencialmente, na lei (cf. TAVARES, 2000: 171-80). 

Na lição de Reale (1976, p. 148 apud STRECK, 1995, p.27) o commom 

law “[...] se revela muito mais pelos usos e costumes e pela jurisdição do que pelo 

trabalho abstrato e genérico dos parlamentares.”  No que tange ao civil law,  Lenio 

Streck (1995, p. 70) sintetiza “Como nos países filiados ao sistema romano-

germânico vigora o Direito escrito, a lei é considerada a fonte primordial, quase 

exclusiva, do Direito”. 

Identificadas as características dos modelos mencionados, eclode, nessa 

etapa, a incumbência de elucidar que, atualmente, os sistemas aparentemente 

incompatíveis, são aplicados de modo concomitante no campo jurídico pátrio.  

Não se poderia olvidar que, no Brasil, prepondera a tradição romano-

germânica, caracterizada pela supervalorização da norma legislada, edificando o 

que Streck chama de Direito escrito, que oferece o suporte ao legalismo presente no 

âmbito jurídico nacional.  

 Ocorre que a evolução dos sistemas conferiu um papel de crescente 

relevância para a jurisprudência, não só no modelo do precedente anglo-saxão, 

como também em sistemas tradicionalmente codificados. Nacionalmente, tal 
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significância jurisprudencial torna-se cada vez mais patente.  José Pereira Lima, 

prefaciando a obra de Roberto Rosa (1990, p. 9), prenunciou “É que a década de 70 

é a vez e a hora da Jurisprudência.”. 

Nesse contexto, Rodolfo de Camargo Mancuso (2007, p. 188-189), 

dissertando sobre a integração dos referidos sistemas, assim a justifica: 

Parece lícito conjecturar que essa gradativa aproximação entre os dois 
grandes regimes jurídicos – o da norma legal e o do precedente judiciário – 
acomoda-se ao contexto contemporâneo de uma sociedade globalizada, 
onde os interesses, comportamentos e necessidades cada vez mais se 
comunicam e interagem, formando uma imensa aldeia global, onde se 
desvanecem antigas e arraigadas diferenças jurídicas entre povos, nações 
e Estados. 

Expostas suas razões, o referido autor conclui (2007, p. 189): “Nesse 

contexto, a integração entre as famílias da common law e da civil law não se 

constituiria em exceção, mas antes em mais uma ocorrência, dentre tantos eventos 

globalizantes a que hoje assistimos[...]” 

A súmula, notadamente na categoria vinculante, posteriormente 

pormenorizada neste trabalho monográfico, materializa esta fase de magnitude 

jurisprudencial, evidenciando a importância de precedentes judiciais mesmo no civil 

law. Cassiano Luiz Iurk (2008, p. 77) corrobora esta concepção, ao afirmar: 

Por essas razões, afirma-se que a integração entre as famílias da civil law e 
da commom law constitui-se em evento irreversível, fenômeno próprio de 
uma sociedade contemporânea, típica do século XXI, que em vários 
quadrantes encontra-se interligada em nível universal. 

Importa salientar, contudo, que mesmo diante desta fase de valorização 

dos precedentes judiciais, a lei, fonte formal por excelência, continua a ocupar papel 

de maior destaque no ordenamento jurídico pátrio, tendo em vista que a 

jurisprudência, regra geral, é chamada a auxiliar na composição de conflitos jurídicos 

quando a lei, per si, não foi capaz de fazê-lo.  

Nessa esteira de raciocínio, convém lembrar a lição de Marcelo Alves 

Dias de Souza (2006, p. 256): 

A tudo isso, ajunta-se uma característica que ganha contornos especiais 
num ordenamento jurídico como o nosso, filiado à tradição romano-
germânica, que gira em torno da norma legislada: o fato da validade da 
súmula estar sempre condicionada ao amparo que ela tem na norma 
legislada. [...]todas “partem” de normas legisladas ou que deveriam ter sido 
legisladas (nesse caso, exatamente porque não foram, tem-se a súmula), 
meramente “repetindo” os seus textos, verdadeiramente interpretando-as, 
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ocupando os lugares por elas deixados ou, ainda, expandido os limites por 
elas (normas legais) previamente estabelecidos. 

Elaborada a conceituação e esclarecidas as circunstâncias de inserção do 

instituto da súmula no cenário jurídico nacional, passemos a uma análise da 

modalidade “súmula vinculante”, de ingresso mais moderno no ordenamento e de 

precípua importância para o presente estudo. 

 

 

 

1.2 . Súmula Vinculante 

 

 

José Joaquim Gomes Canotilho (1988, p. 83) afirma que “A constituição 

pretende „dar forma‟, „constituir‟, „conformar‟ um dado esquema de organização 

política.” Na tentativa de conformar o texto constitucional à realidade e às 

necessidades políticas nacionais, editou-se, em08 de dezembro de 2004, a Emenda 

Constitucional de nº 45, que surgiu em um contexto de Reforma do Judiciário, 

trazendo, dentre outras inovações, o instituto da súmula vinculante5. 

 A EC 45/2004 acrescentou o art. 103-A à Constituição Brasileira de 1988, 

que figura com a redação abaixo transcrita: 

 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. 

                                                           
5
 A doutrina, aqui representada por André Ramos Tavares (2009, p. 24-25) e por Marcelo Alves Dias 

de Souza (2006, p. 178-184) assevera existir certa semelhança entre a súmula vinculante e o instituto 
português dos assentos anteriormente vigente, tendo em vista que ambos “[...] são institutos de 
natureza normativa ou de „coercitividade normativa‟ (AGRA, 2005: 123 apud TAVARES, 2009, p. 25) 
e de aplicação futura.” Há de se destacar, entretanto, algumas distinções entre os dois institutos: 
enquanto a primeira demanda a existência de decisões prévias convergentes, o segundo depende de 
decisões prévias divergentes; além disso, os assentos decorrem de interposição recursal das partes 
interessadas, enquanto a súmula poderá ser editada de ofício ou mediante provocação autoridades e 
entidades constitucionalmente apontadas como legítimas. Por fim, pode-se afirmar que o efeito 
vinculante conferido às súmulas do STF extrapola o efeito erga omnes, que caracterizavam os 
assentos portugueses. 
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 § 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. (grifo nosso) 

Buscando conferir plena eficácia ao comando constitucional colacionado 

(notadamente em atenção ao disposto no § 2º do dispositivo), editou-se, em 19 de 

dezembro de 2006, a Lei 11. 4176, que disciplina a edição, a revisão e o 

cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal.  

Antes de trazer à baila pormenores relativos à súmula vinculante, vale 

reiterar o grande avanço consubstanciado na mencionada previsão constitucional. 

Pode-se dizer que o art. 103-A representa o ápice da aproximação dos sistemas 

jurídicos estudados e da dinâmica que o instituto sumular apresentou dentro do 

ordenamento pátrio. 

Não havíamos chegado a este estágio quando Streck (1995, p. 73) 

afirmava: 

Ou seja, a jurisprudência, nos países de tradição romano-germânica, 
abstém-se de criar regras de Direito. [...] Frise-se, ainda, que em 
determinados países de Direito romano-germânico, com o fito de unificação 
da jurisprudência existe a previsão- contrariamente à sua tradição- de 
obrigatoriedade da aplicação dos precedentes jurisprudenciais em matéria 
constitucional, como ocorre na Alemanha, Argentina, Colômbia, Suíça, 
Portugal, Espanha e México. 

Hoje, a edição da súmula vinculante torna cogente, em relação aos 

demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas 

esferas federal, estadual e municipal, a observância de algumas interpretações da 

mais alta instância do Poder Judiciário, fato que nos possibilita adicionar o Brasil ao 

rol de países elencados pelo aludido doutrinador. 

As palavras de Iurk (2008, p. 75) ratificam a ideia acima edificada: 

                                                           
6
  Lei 11.417, de 19.12.2006, em anexo. 



23 
 

Fato é que a adoção da súmula, dotada de efeito vinculante, acarreta uma 
aproximação contundente entre os sistemas da commom law e da civil law, 
de tal modo que o estudo comparado entre ambos tornou-se tema 
recorrente na moderna doutrina. 

Nesse sentido também são as palavras do Senador Bernardo Cabral, 

relator da PEC 29/20007 para quem “[...] a súmula vinculante constitui um instituto 

típico do direito anglo-saxão que se pretende adaptar ao nosso direito romanista [...]” 

(apud MANCUSO, 2007, p. 356). 

Vale ressaltar que a previsão constitucional de observância obrigatória do 

conteúdo de alguns dos enunciados advindos da Suprema Corte acabou por criar 

uma modalidade sumular de natureza jurídica distinta daquela já prevista por nosso 

código processual. Se antes, falávamos no grau de influência que os enunciados 

sumulados exerciam sobre a atividade jurisdicional, hoje, com a edição da súmula 

vinculante, podemos afirmar que esta determina a solução de todo e qualquer litígio 

que a ela estiver submetido. Nesse sentido, torna-se patente a natureza normativa 

dos enunciados vinculantes inseridos no ordenamento com o advento da EC 

45/2004. José de Albuquerque Rocha (2009, p.14), a este respeito, conclui: 

[...] a disposição do artigo 103-A e seus parágrafos da Constituição, 

expressão linguística com a qual o constituinte derivado executa o ato 
linguístico de prescrever, concede poderes ao Supremo Tribunal Federal 
para editar enunciado de súmula de caráter prescritivo, cujo conteúdo de 
sentido é uma norma.  

Importa observar também que o constituinte derivado atento às alterações 

e evoluções sociais, das quais o direito não poderá se afastar, cuidou para que o 

instituto não findasse por engessar o entendimento do Pretório Excelso, na medida 

em que dispôs sobre a revisão e o cancelamento da súmula vinculante no mesmo 

dispositivo constitucional que a criou. 

É certo que tal previsão não disseminou as críticas ao instituto. Parcela da 

doutrina acredita que o dispositivo conferiu ao Judiciário uma postura legiferante que 

poderia comprometer a separação de poderes, idealizada por Montesquieu e 

primado do Estado Democrático de Direitos. Adiante, as críticas ao instituto serão 

expostas com maior detalhe. 

                                                           
7
Proposta de Emenda Constitucional conhecida como “Reforma do Judiciário” que resultou na criação 

da súmula vinculante. 
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 Por ora, é prudente destacar que a aplicação da súmula vinculante ao 

caso concreto enseja a utilização de técnicas doutrinariamente construídas, quais 

sejam: o distinguishing e o overruling. 

A rigor, essas são técnicas utilizadas na aplicação do precedente dentro 

da tradição do common law. Ocorre que a aproximação dos sistemas permite a 

realização de uma abordagem comparativa na esteira da executada por Cassiano 

Luiz Iurk. 

O autor afirma que o trabalho de aplicação do precedente jurisprudencial 

demanda uma complexa operação lógico-comparativa entre os casos que foram 

anteriormente decididos e o caso que se pretende decidir. Segue aduzindo que, 

mesmo na realidade jurídica por nós vivenciada, “[...] não menos trabalhosa será a 

função do exegeta, pois haverá de verificar se o caso concreto submete-se à razão 

essencial da súmula, sua ratio decidendi.8.” (IURK, 2008, p. 81). 

O doutrinador explica que para uma aplicação escorreita é indispensável 

averiguar as “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” que fundamentaram 

a edição da súmula. A partir dessa análise, é possível identificar o núcleo das 

decisões anteriores, o que permitirá que se conheça o real alcance do enunciado 

sumular delas decorrente. Nesse sentido, Iurk (2008, p.81) acrescenta: 

E uma vez verificado que o caso posto sob julgamento não se amolda à 
essência da súmula, o julgador detém o poder-dever de, 
fundamentadamente, deixar de aplicá-la. O distanciar motivado da 
incidência da súmula aproximará o julgador brasileiro do norte-americano, 
que ao utilizar-se do mecanismo do distinguishing, mantém sua prerrogativa 
judicante, e sua liberdade de decidir resguardada. 

Pelo exposto, depreende-se que o distinguishing consiste no ato de 

afastar a incidência da súmula quando o litígio que se pretende dirimir não se 

harmoniza com a essência do instituto. Não se poderia conceber conclusão diversa. 

O conteúdo do artigo 93, IX, da Carta Constitucional de 1988, veda arbitrariedades 

ao exigir fundamentação das decisões judiciais. Desse modo, não se justificaria a 

utilização de uma súmula em um caso incompatível com seu conteúdo. 

No que tange ao overruling, Iurk (2008, p.82) segue aduzindo:  

                                                           
8
Souza (2006, p. 125-126), apoiado  na literatura jurídica inglesa, cita, como umas das definições de 

ratio decidendi: “a regra de Direito explicitamente estabelecida pelo juiz como base de sua decisão, 
isto é, a resposta explícita à questão de Direito do caso.” Sinteticamente, esta seria a fundamentação, 
a razão de decidir de determinada decisão judicial. A este conceito relaciona-se o conceito de “dicta”, 
que se refere à argumentação que apenas dá suporte ao conteúdo decisório. 
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Quanto à técnica do overruling, consistente na superação do paradigma 
anterior, que pela alteração das condições fáticas, sociais, culturais ou 
econômicas, torna-se inaplicável, há menção expressa na norma 
constitucional sobre a possibilidade de revisãoou cancelamento da súmula. 

Nesses termos, tem-se que a aplicação do instituto sumular enseja prévia 

análise acerca do alcance exato do enunciado e da compatibilidade entre este e o 

caso concreto. Além disso, o Supremo Tribunal Federal deve estar atento às 

alterações fáticas, culturais, sociais ou econômicas que podem justificar a revisão ou 

o cancelamento das súmulas já editadas. 

Nessa etapa, cumpre-nos realizar uma incursão doutrinária traçando 

alguns aspectos positivos e negativos que permeiam o instituto da súmula 

vinculante. 

 

 

1.3  Argumentos contrários à Súmula Vinculante 

 

 

1.3.1 Engessamento do Sistema 

 

 

A adoção de uma interpretação jurídica que vincule não apenas todas as 

instâncias do Poder Judiciário, mas também a Administração Pública em todas as 

suas esferas, ainda que emanada da instância máxima do Poder Judiciário, pode 

dar ao ordenamento uma rigidez que não parece interessante à ciência jurídica, que 

possui a incumbência de evoluir junto à sociedade, para que possa continuar 

regulamentando-a. 

Não se pode deixar de mencionar, contudo, que a mencionada rigidez 

não é absoluta. Conforme já foi afirmado no presente estudo, há uma margem de 

flexibilidade dentro da aplicaçãoe da dinâmica concernente ao instituto sumula. Não 

custa reiterar que o mesmo dispositivo que a criou, prevê sua revisão ou seu 

cancelamento (overruling). Além do overruling, a utilização do distinguishing, 

também materializa a referida margem de flexibilidade, tendo em vista que, se 
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demonstrada a não aplicabilidade de determinada súmula ao caso concreto, esta 

deverá ser afastada. 

Corrobora tal concepção, as palavras de Souza (2006, p. 284): 

Como foi visto, os sistemas que adotam a teoria do stare decisis
9
têm 

também a sua faixa de flexibilidade [...] Na verdade, havendo uma decisão 
anterior de seguimento obrigatório, o que está vedado ao julgador é apartar-
se dela arbitrariamente, todavia é possível afastar-se do precedente 
mediante o emprego de uma fundamentação suficiente e razoável. 

Esposadas tais razões, pode-se inferir que a consideração contrária à 

súmula vinculante por ora estudada não subsiste de todo. A possibilidade de 

atualização do instituto prevista constitucionalmente, além da correta adequação do 

enunciado ao caso concreto, atividade desempenhada pelo magistrado, desnaturam 

o mencionado engessamento do sistema. 

 

 

1.3.2 Ofensa à independência do Magistrado 

 

 

O dispositivo que trouxe a súmula vinculante ao texto da Magna Carta de 

1988 estipula, em seu § 3º, que caso a Reclamação Constitucional10 seja julgada 

procedente, o STF promoverá a anulação do ato administrativo ou a cassação da 

decisão judicial em cotejo, determinando que seja proferida nova decisão. 

A imposição da interpretação do Tribunal Superior sobre o entendimento 

edificado pela instância que proferiu a primeira decisão ofenderia a liberdade do juiz 

de interpretar o conteúdo da súmula vinculante, comprometendo o princípio do livre 

convencimento motivado do magistrado. 

A este respeito, José de Albuquerque Rocha (2009, p. 126) escreve: 

                                                           
9
Abreviação da expressão latina stare decisis et non quieta movere, doutrina filiada à tradição do 

commom law. 
10

 Para o ministro Gilmar Mendes, trata-se de Ação Constitucional que possui o encargo de 
salvaguardar as competências e a autoridade das decisões do STF, preservando a ordem 
constitucional como um todo. Disponível em: 
<http://supremoemdebate.blogspot.com.br/2008/03/natureza-jurdica-e-processual-da.html> Acesso 
em: 6 nov. 2012. 
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Logo, o Supremo Tribunal Federal, em cassando a decisão, impõe ao juiz 
proferir outra, com a aplicação da súmula vinculante ou sem ela, conforme o 
caso, eliminando radicalmente a liberdade do juiz de interpretar a súmula 
vinculante e, por consequência, sua independência, cuja finalidade é 
garantir a liberdade para interpretar os textos legais com imparcialidade, o 
que invalida o argumento que comentamos, do ponto de vista científico. 
Observe-se que a imposição da súmula vinculante ao juiz converte o 
sistema brasileiro no mais violento do mundo ocidental, pois mesmo no 
sistema do common law, próprio do precedente obrigatório, o juiz pode 
deixar de aplicá-lo, se julgar incabível ao caso, desde que fundamente a 
decisão. 

Em que pese a coerência dos argumentos esposados por José de A. 

Rocha, Souza (2006), diverge, pronunciando-se favoravelmente à utilização do 

instituto. Este autor, ao contrário daquele,afirma que a aplicação da súmula não 

pretende impor aos juízes interpretações que contrastam com seu livre 

convencimento. Para Souza, o precedente obrigatório se presta a afastar eventuais 

arbitrariedades dos julgadores. Ademais, afirma o autor que a utilização desta 

modalidade de precedente reduz a vulnerabilidade dos jurisdicionados frente a 

mudanças de entendimentos dos Tribunais e distribuições processuais. Ad litteram, 

Souza (2006, p. 293) afirma: 

É importante ficar claro, por fim, que não se quer impor aos juízes e aos 
tribunais amarras que lhes tolham a possibilidade de enxergar o Direito de 
uma maneira nova [...] O que se propõe é uma fórmula que impeça, na 
medida do possível, que a sorte dos litigantes fique ao sabor das frequentes 
mudanças das composições dos tribunais e das mudanças de entendimento 
disso decorrente (o que é muito comum hoje no Brasil, criando-se um 
verdadeiro pandemônio), que fique ao sabor da simples distribuição do feito 
a esse ou aquele órgão julgador ou, o que é ainda pior, que fique ao sabor 
da vaidade ou da teimosia infrutífera do juiz de um caso. 

Embora diversas, não se pode negar que as duas concepçõesacima 

trabalhadas são absolutamente razoáveis e, por isso, defensáveis. A congruência 

das ideias expostas não nos permite cometer o acinte de eleger uma para que seja 

arvorada na condição de correta, desprestigiando de todo o conteúdo da outra. 

Nessa esteira, seria prudente admitir que, no aspecto ora analisado, a 

utilização do instituto sumular possui, a um só tempo, duas facetas: se por um lado 

afronta a liberdade do magistrado de interpretar e agir guiado por seu livre 

convencimento, por outro, mitiga o grau de influência que o fator sorte representará 

na solução dos litígios na seara jurídica, pelos fatores já explicados, e inibe a 

ocorrência de decisões arbitrárias.  
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1.3.3 Ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes 

 

De todas as críticas formuladas contra a súmula vinculante, esta talvez 

seja a mais contundente. 

É cediço que a Separação dos Poderes, legado do filósofo iluminista 

Montesquieu, é primado do Estado Democrático de Direito, além de princípio 

fundamental estampado no artigo segundo de nossa Lex Maxima. In verbis: 

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Mais à frente, no artigo 60, §4º, III, o texto constitucional de 1988 elenca a 

separação de poderes como uma das cláusulas pétreas de nosso Estado. Senão 

vejamos: 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: [...] 
§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a 
abolir: [...] 
III - a separação dos Poderes 

Nesses termos, podemos inferir que a conservação da independência e 

da harmonia dos três poderes é de grande importância para a manutenção da 

organização política pátria. 

Pelas razões já expostas, a previsão constitucional de um instituto jurídico 

capaz de vincular não somente os órgãos do judiciário como também a 

Administração Pública direta e indireta em todas as suas esferas, para parte da 

doutrina, aqui representada por José de Albuquerque Rocha, acaba por desnaturar a 

função precípua do Judiciário, na medida em que este extrapola as competências 

que lhe foram atribuídas no sistema de separação de poderes. 

Nos moldes descritos, pode-se concluir que a súmula vinculante é dotada 

decerto conteúdo normativo, de forma que ao Judiciário resta uma incumbência 

tipicamente legislativa. A este respeito, José de Albuquerque Rocha (2009, p.95) 

afirma: 

Como acabamos de ver, no modelo de democracia adotado pela 
Constituição brasileira, o Poder Judiciário como um todo e o Supremo 
Tribunal Federal, em especial, não tem poderes para editar normas gerais e 
abstratas obrigatórias para todos os órgãos públicos e a população, função 
reservada pelo constituinte originário à lei, isto é, ao legislador democrático. 
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Nesse raciocínio, o autor (2009, p.95-96) segue aduzindo: “[...] Assim 

procedendo, o constituinte derivado, que é poder constituído, criou uma confusão de 

poderes normativos, violando o princípio fundamental da “separação de poderes” 

estabelecida pelo constituinte originário, no art. 60, §4º, inciso III.”Afirma ainda que o 

artigo 103-A e, por extensão, a súmula vinculante, são inconstitucionais por violação 

expressa de dois dispositivos: 

Acima, constatamos que o mencionado artigo 103-A contradiz dois artigos 
da Constituição: o artigo 5º, inciso II, que, ao reservar à lei, em caráter 
absoluto, a competência para regular as condutas sociais, protege a 
liberdade, e o artigo 60, §4º, inciso III, que, proibindo a revisão do princípio 
da “separação dos poderes”, protege igualmente a liberdade já que, 
dividindo o exercício do poder, o torna menos ameaçado à liberdade. 

Por fim, José de A. Rocha (2009, p.140) conclui: 

A competência (poderes) conferida ao Supremo Tribunal Federal de emitir 
súmulas vinculantes para todas as entidades públicas e sujeitos privados 
provoca uma mudança no perfil do Estado, que deixa de ser um Estado 
Democrático de Direito para transformar-se em um Estado de Direito 
Judicial. (grifo do autor) 

Dessa forma, o doutrinador constrói uma das mais incisivas críticas ao 

instituto por ora analisado, pugnando, inclusive, por sua inconstitucionalidade. 

Apresentadas algumas das considerações desfavoráveis à aplicação da 

súmula vinculante, passemos a uma análise das virtudes que permeiam o instituto. 

 

 

1.4  Argumentos favoráveis à Súmula Vinculante 

 

 

1.4.1 Estabilidade/Previsibilidade 

 

A existência de um ordenamento jurídico socialmente apropriado 

demanda a aplicação de instrumentos que trabalhem em favor da Segurança 

Jurídica. Isto porque, no instante em que determinada sociedade apresentar um 

sistema juridicamente inseguro, este não será o mais apropriado para regulamentar 

aquela. 
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Nesse contexto, o instituto da súmula pode despontar como um desses 

instrumentos que se adequam ao princípio da Segurança Jurídica. Ao estabelecer a 

uniformização das interpretações relativas a alguns temas, o Supremo Tribunal 

Federal contribui para a certeza do Direito, evitando a ocorrência de decisões 

discrepantes sobre a mesma questão. Esta circunstância, certamente, colabora com 

a estabilidade de nosso sistema. 

Souza (2006, p. 299), defendendo a aplicabilidade dos precedentes 

obrigatórios, assevera: 

A obediência aos precedentes judiciais é um fator- não o único, é obvio- que 
pode ajudar na estabilidade do nosso sistema jurídico. Além de dar aos 
cidadãos um senso de confiança, por implicar a consolidação, no presente e 
para o futuro, de opiniões bem fundamentadas e tidas por acertadas. 

No mesmo sentido, vislumbrando vantagens na aplicação dos 

precedentes obrigatórios ereconhecendo a importância dos mesmos na garantia da 

previsibilidade e da certeza do Direito, Alvim (1990, p. 13 apud SOUZA, 2006, p. 

300) aduz: 

Uma das funções primordiais do Direito, na dinâmica judiciária, é a de 
fornecer a „certeza do Direito‟, entendida como aquela consistente na 
possibilidade, proporcionada aos jurisdicionados de que, através de um 
instrumental, haja o caminho capaz de estabelecer a maior previsibilidade 
possível. A atividade jurisdicional, no seu conjunto, deve proporcionar e 
traduzir essa certeza, havendo de resultar da tarefa de se dizer o Direito, no 
seu todo, um panorama de decisões apreciavelmente coincidentes sobre os 
mesmos temas. 

Nesse viés, o autor perfilha o entendimento de que a existência de duas 

interpretações para a mesma regra jurídica, em um mesmo contexto histórico, é algo 

inaceitável por comprometer o atributo da certeza, necessidade indeclinável para 

uma ordem jurídica. 

O autor pretende afastar a chamada “jurisprudência lotérica”, assim 

definida por Cambi (2001, p. 111): 

A idéia da jurisprudência lotérica se insere justamente nesse contexto; isto 
é, quando a mesma questão jurídica é julgada por duas ou mais maneiras 
diferentes. Assim, se a parte tiver a sorte de a causa ser distribuída a 
determinado Juiz, que tenha entendimento favorável da matéria jurídica 
envolvida, obtém a tutela jurisdicional; caso contrário, a decisão não lhe 
reconhece o direito pleiteado.  

Expostas tais razões, passemos ao segundo argumento favorável à 

utilização da súmula vinculante. 
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1.4.2 Celeridade 

 

A persecução de uma prestação jurisdicional célere e efetiva é um dos 

maiores intentos de nosso sistema jurídico. Nesse contexto, se inseriu a Reforma do 

Judiciário, advinda da EC nº 45/2004, que, dentre outras inovações, trouxe ao texto 

constitucional a figura da súmula vinculante e a garantia da duração razoável do 

processo, estampada no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal vigente. 

In verbis:  

Art. 5º[...] 

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a 
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 
tramitação. 

Para alguns doutrinadores, a edição de uma súmula vinculante em muito 

contribui para a celeridade da prestação jurisdicional. Defendendo, uma vez mais, os 

precedentes obrigatórios, Souza (2006, p. 302- 303) afirma: 

Para o bem do jurisdicionado e da própria administração da Justiça, o 
processo deve encerra-se no menor lapso de tempo possível. É um objetivo 
a ser perseguido tanto com a adoção de institutos que impeçam situações 
meramente protelatórias como também com a utilização de mecanismos ou 
critérios que poupem tempo e energia na solução dos casos [...] Mais 
especificamente, a doutrina do stare decisis reconhecidamente poupa 
tempo, dificuldades e responsabilidades ao juiz. [...]Não se tem a menor 
dúvida da utilidade da regra do stare decisis para a economia de tempo. 

Este pensamento, entretanto, não é compartilhado por José de 

Albuquerque Rocha, para quem o instituto causaria um congestionamento no 

Supremo Tribunal Federal, visto que a Reclamação, prevista no art. 103-A, §3º, 

CRFB/1988, acabaria por ser utilizada em toda e qualquer decisão, o que tornaria o 

STF uma instância de fato, vez que este deveria realizar uma análise factual para 

concluir sobre a aplicabilidade ou não da súmula vinculante. 

Nesse raciocínio, José de A. Rocha (2009, p.127) conclui que “Desse 

modo, seguramente, a súmula vinculante provocará retardamento, e não abreviação 

no desfecho dos processos, infirmando a proposição comentada”. 
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Mais uma vez, é necessária a admissão de duas realidades que se 

contrapõem: se, por um lado, a súmula vinculante impede alguns comportamentos 

jurídicos meramente protelatórios, em razão da taxatividade e da objetividade de seu 

conteúdo, por outro, conferiu ao Supremo Tribunal Federal novas competências e 

responsabilidades, causando um acúmulo de processos no Pretório Excelso. 

 

1.4.3 Isonomia 

 

A igualdade é o escopo maior da justiça. É dogma político e jurídico que 

deve ser respeitado por qualquer Estado que se pretenda Democrático. Dessa 

forma, a igualdade perante a lei é garantia estampada no artigo 5º da Constituição 

Federal vigente: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: [...] 

A ideia de adotar um instituto que propicie uma interpretação igualmente 

válida para todos os litígios que a ele estejam submetidos, irrefutavelmente trabalha 

em favor da isonomia. 

Souza (2006) alerta que a observância ao princípio da igualdade não 

pode estar limitada ao plano normativo. É preciso garantir a jurisdicionados em 

condições equivalentes interpretações jurídicas similares. Nas palavras de Rosas e 

Aragão (apud SOUZA, 2006, p.305) “O princípio da igualdade de todos perante a lei 

parecerá irrealizável, se a lei for interpretada de modo diverso, apesar de serem 

idênticas as situações.” 

Nesse viés, Souza (2006, p. 305) sintetiza: 

Em resumo, nada mais justo que casos semelhantes sejam resolvidos de 
modo semelhante; ao revés, nada mais injusto que esses casos 
(semelhantes) sejam decididos, arbitrariamente, de modos diversos. 

A despeito das considerações acima formuladas, há quem considere que 

a garantia da isonomia interpretativa não é suficiente para fazer da súmula 

vinculante um instituto salutar para nosso ordenamento jurídico. Um dos mais 
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ferrenhos críticos do instituto estudado, José de A. Rocha (2009, p. 127-128) 

anuncia: 

Em princípio, concordamos ser a súmula vinculante um instrumento 
adequado para tutelar a igualdade e a certeza ou a segurança jurídica. 
Contudo, esses não são os únicos valores em jogo, havendo também a 
democracia, a liberdade entendida como autonomia, e a independência do 
juiz, tão importantes e merecedores de proteção quanto os outros. 

Por fim, tem-se que muito embora as informações aqui delineadas não 

tenham tido a pretensão de exaurir a matéria em análise, acreditamos que o estudo 

apresentou importantes informações referentes à súmula, notadamente em sua 

modalidade vinculante. 

Passemos, pois, à segunda etapa desta pesquisa, que consistirá em uma 

análise do instituto da coisa julgada. 
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2 COISA JULGADA: RELATIVIZAÇÃO VERSUS SEGURANÇA JURÍDICA 

 

 

2.1 Considerações Gerais 

 

 

2.1.1 Conceito 

 

Fundamentalmente, a atividade jurisdicional possui como escopo a 

solução dos litígios que lhe são submetidos, contribuindo para a estabilidade das 

relações sociais. 

A sentença, na esteira do artigo 162, §1º, do Código Processual vigente, 

será o ato do juiz que implicará na extinção do processo (artigo 267, CPC) ou na 

resolução de seu mérito (artigo 269, CPC). Juvêncio Vasconcelos Viana (2008) 

coteja este novo conceito de sentença ao que anteriormente constava na redação 

original do mesmo dispositivo processual. O autor (2008, p.55) assevera: 

Antigamente dizia-se que a sentença era “o ato pelo qual o juiz põe termo 
ao processo, decidindo ou não o mérito da causa”. Esse, contudo, nunca foi 
um conceito exatamente preciso. Bastava, por exemplo, recordar que, após 
a sentença, poderia haver recurso (de apelação) e, então, o processo não 
terminaria, projetando sua continuação para o segundo grau. Poder-se-ia 
dizer, no máximo, que a sentença encerraria o procedimento perante o juiz 
de primeiro grau. 

Nessa esteira, o andamento processual regular levará a prolação de uma 

sentença, cujo conteúdo, ultrapassadas as demais fases processuais cabíveis, 

tornar-se-á “coisa julgada”. Esta, ao ser constituída, tornará obrigatório o comando 

expedido pela parte dispositiva da sentença, vinculando as partes e o juiz que a 

prolatou, criando o que se poderia chamar de „lei para o caso concreto‟. Mas, a rigor, 

como se poderia definir coisa julgada? 

No imprescindível exercício de conceituar o instituto que será analisado, 

façamos uma sumária incursão pelas conceituações já elaboradas por alguns dos 

doutrinadores que oferecerão os fundamentos teóricos nesta etapa do estudo. 
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Fredie Didier Júnior e Hermes Zaneti Júnior, analisando o regime jurídico 

da coisa julgada, salientam a indiscutibilidade de que este instituto reveste as 

decisões judiciais, ao caracterizar a coisa julgada como “a situação jurídica que 

torna indiscutível as eficácias constantes do conteúdo de determinadas decisões 

jurisdicionais.” (DIDIER JR.; ZANETI JR., 2009, p. 353).  

Cassiano Luiz Iurk (2008, p. 26), discorrendo acerca do mesmo instituto, 

aduz que “esta especial qualidade de que se revestem os efeitos das decisões 

judiciais, que as faz imunes às controvérsias futuras, é o que se denomina coisa 

julgada.”. No mesmo sentido, Chiovenda (1998 apud IURK, 2008, p. 31) define a 

coisa julgada como “a afirmação indiscutível e obrigatória para os juízes de todos os 

processos futuros, de uma vontade concreta da lei, a qual reconhece ou nega um 

bem da vida a uma das partes.” 

IURK (2008, p.32), na mesma temática, segue afirmando: 

Similares são as definições de outros doutrinadores, tais como Alfredo 
Rocco, Redenti e Betti, para quem a coisa julgada se constitui, 
respectivamente, em “eficácia obrigatória da sentença em relação a outro 
processo”; “vínculo dos órgãos jurisdicionais, que devem ter por verdadeira 
a maneira como foi regulada a relação pelo julgado”; e “força vinculante e 
de valor normativo do provimento para o juiz de um futuro processo sobre o 
mesmo objeto”. 

Diante das colocações esposadas, Iurk (2008) atenta para os 

componentes que findarão por conceituar o instituto da coisa julgada. Segundo o 

autor, o conceito é estruturado pelo conteúdo da sentença (que declara a vontade da 

lei), o seu efeito (a obrigatoriedade), além de uma qualidade deste (a 

indiscutibilidade). 

Nesse ponto, Janaína Soares Noleto Castelo Branco (2009) reforça ser a 

coisa julgada uma qualidade que se agrega aos efeitos da sentença, não um efeito 

propriamente dito. Com muita propriedade, a autora, na esteira dos ensinamentos de 

Enrico Tullio Liebman, aduz que a sentença já produz todos os seus efeitos a 

despeito de seu trânsito em julgado, sendo a definitividade e a incontestabilidade 

apenas qualidades dos efeitos da sentença. Nas exatas palavras de Liebman (1984, 

p. 39-40, apud CASTELO BRANCO, 2009, p. 46): 

Não se pode, pois, duvidar de que a eficácia jurídica da sentença se possa 
e deva distinguir da autoridade da coisa julgada; e nesse sentido é 
certamente de acolher a distinção formulada por Carnelutti entre 
imperatividade e imutabilidade da sentença; porque é esta imperativa e 
produz todos os seus efeitos ainda antes e independentemente do fato da 
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sua passagem em julgado. Da premissa há pouco anunciada deriva uma só 
e necessária consequência: a autoridade da coisa julgada não é efeito da 
sentença como postula a doutrina unânime, mas, sim, modo de manifestar-
se e produzir-se dos efeitos da própria sentença, algo que a esses efeitos 
se ajunta para qualificá-los e reforçá-los em sentido bem determinado. 
Caem todas as definições correntes no erro de substituir uma qualidade dos 
efeitos da sentença por um efeito seu autônomo.” (grifo da autora) 

Janaína Noleto (2009) segue afirmando que, uma análise criteriosa dos 

ensinamentos de Liebman leva à conclusão de que a indiscutibilidade e a 

imutabilidade apenas alcança o conteúdo da sentença, não seu o comando. Dessa 

forma, mesmo que algum órgão jurisdicional declare a existência ou inexistência de 

determinada relação jurídica, nada impede que esse status seja alterado por 

vontade das partes, caso fortuito ou força maior. Na circunstância, o comando 

jurídico contido na sentença judicial haverá perecido, muito embora seu conteúdo 

mantenha-se imutável. 

Alexandre de Freitas Câmara (2005, p. 469), a este respeito, assevera: 

Ainda que desapareçam os efeitos da sentença, não se poderá jamais pôr 
em dúvida que a sentença, não se poderá jamais pôr em dúvidaque a 
sentença revela a norma que se mostrava adequada para a resolução 
daquela hipótese que fora submetida à cognição judicial. É este conteúdo 
da sentença que se faz imutável e indiscutível. Não é, pois, a eficácia da 
sentença que se torna imutável, mas a própria sentença. 

Dessa forma, a despeito da repercussão fática que comando decisório 

representará, a sentença, per si, gozará dos atributos que lhe são conferidos 

constitucionalmente. 

Saliente-se que, por decorrer da manifestação do Estado-Juiz, a coisa 

julgada é revestida de presunção de verdade, tornando-se, para alguns, irrecorrível, 

imutável, indiscutível. A sentença que alcança tal status, se não resolve o litígio, 

possui, pelo menos, o condão de dissolvê-lo, pondo fim à querela judicial. 

Importa ressaltar, entretanto, que alguns vícios resistem à formação da 

coisa julgada. É o que nos informa CASTELO BRANCO (2009), ao rechaçar a ideia 

de quem enxerga, na coisa julgada, a sanatória geral de todos os vícios da 

sentença. Os que assim conjecturam, alegam que a formação da res judicata teria o 

condão de tornar a sentença imutável, na medida em que estariam preclusos todos 

os defeitos. 

Wambier (2004) contesta tal concepção ao afirmar que, se assim o fosse, 

a sentença não seria alvo de impugnação mesmo após de seu trânsito em julgado, 
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fato que poderá ocorrer, por intermédio da ação rescisória, quando existirem 

nulidades absolutas. No que tange às nulidade relativas, a autora atenta para o fato 

de que estas não são sanadas pelo trânsito em julgado, mas, sim, bem antes, 

quando ficaram preclusas pela não impugnação em tempo hábil.  

Nessa esteira de raciocínio, a autora (WAMBIER, 2004, p. 507) chega a 

concluir: “Arriscado dizer o que, todavia, hoje, nos parece absolutamente verdadeiro: 

a coisa julgada „nada sana‟”. 

A partir das ideias e dos conceitos acima esposados, pode-se depreender 

que o instituto da coisa julgada será constituído ao final da atuação do Estado-Juiz, 

momento em que este, aplicando a legislação pátria, apontará a solução para o caso 

concreto, materializada em uma sentença judicial da qual não mais caberá recurso. 

É preciso atentar, contudo, que, mesmo que o trânsito em julgado crie obrigação que 

vinculará os sujeitos processuais perante o Estado-Juiz, a res judicata não terá 

alcançado a mais absoluta imutabilidade, tendo em vista que nulidades processuais 

absolutas poderão ensejar a propositura de uma ação rescisória. 

 

2.1.2 Natureza Jurídica 

 

A discussão acerca da natureza jurídica da coisa julgada será melhor 

desenvolvida se, primeiramente, realizarmos uma breve incursão pelo artigo 5º da 

Constituição da República Federativa do Brasil. O dispositivo que estampa inúmeros 

direitos e garantias fundamentais, em seu inciso XXXVI, assim dispõe: 

Art. 5º[...] 

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a 
coisa julgada; 

Reforçando o dispositivo constitucional, figura o artigo 6º do Decreto-Lei 

nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, que institui a Lei de Introdução às normas do 

Direito Brasileiro, segundo o qual: 

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico 
perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. 
[...] 
§ 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já 
não caiba recurso. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%204.657-1942?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%204.657-1942?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%204.657-1942?OpenDocument
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A localização do instituto junto à Carta Constitucional vigente torna 

indiscutível que, para o constituinte originário, a coisa julgada apresenta natureza de 

direito ou garantia fundamental. Resta-nos, amparados pela doutrina atinente à 

espécie, designar qual dessas figuras (direito ou garantia fundamental) poderá ser 

apontada como a real natureza jurídica do instituto analisado. 

Nesse intento, será razoável distinguir, desde logo, direitos de garantias.  

Ruy Barbosa (1978, p. 121) vem em nosso auxílio, na medida em que preleciona: 

Ora, uma coisa são garantias constitucionais, outra coisa os direitos, de que 
essas garantias traduzem, em parte, a condição de segurança política ou 
judicial. Os direitos são aspectos, manifestações da personalidade humana 
em sua existência subjetiva, ou nas situações de relação com a sociedade, 
ou os indivíduos, que a compõem. As garantias constitucionais stricto sensu 
são as solenidades tutelares, de que a lei circunda alguns desses direitos 
contra os abusos de poder. 

A este respeito, Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino (2012, p. 100) 

sintetizam: 

Enfim, os direitos fundamentais são bens jurídicos em si mesmos 
considerados, conferidos às pessoas pelo texto constitucional, enquanto as 
garantias são os instrumentos por meio dos quais é assegurado o exercício 
desses direitos, bem como a devida reparação, nos casos de violação. 
Enquanto aqueles nos asseguram direitos, as garantias conferem proteção 
a esses direitos nos casos de eventual violação.  

Paulo e Alexandrino (2012) esclarecem o conceito acima transcrito ao 

exemplificarem que, se a Constituição nos assegura o direito à vida, daí emanaa 

garantia da vedação à pena de morte. Do direito à liberdade, surge o habeas corpus, 

tal como do direito à liberdade de expressão, eclode a garantia da proibição de 

censura11. Nesses termos, as garantias asseguram a fruição dos direitos 

constitucionalmente previstos. 

A par da distinção existente entre direitos e garantias, estará facilitado o 

intento de definir a natureza jurídica da coisa julgada. Juliana Sombra (2007), empós 

proceder a distinção que acima realizamos, concluiu que a coisa julgada pode ser 

classificada como garantia constitucional assecuratória do princípio da Segurança 

Jurídica (que será melhor explanado em tópico a ele destinado), na medida em que 

confere segurança a todos que buscam, no Estado, a solução de seus litígios. 

                                                           
11

 A vedação à pena de morte, o habeas corpus e a proibição da censura são garantias elencadas, 
respectivamente, nos incisos XLVII, LXVIII, IX do art. 5º da CRFB/1988.  
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Janaína Noleto (2009), com a plausibilidade e a clareza de ideias que a 

identificam, nesta temática, dispensa maiores dilações conceituais. A autora explica, 

ancorada nas razões de Willis Santiago Guerra Filho e de Enrico Tullio Liebman, que 

a natureza jurídica pode ser qualificada como aquilo que é essencial ao ser e, que, 

portanto, não poderá ser acidental. Retomando a ideia de que a coisa julgada é uma 

qualidade que se agrega aos efeitos da sentença, não um efeito propriamente dito, a 

autora preleciona: 

A coisa julgada é qualidade que se agrega ao conteúdo da sentença, e a 
qualidade é justamente o que há de acidental no ser. O adjetivo não é, mas 
qualifica o que é. Não há, pois, que se falar em natureza jurídica da coisa 
julgada. 

Nos termos colocados, a essência adjetiva da coisa julgada dispensaria 

delongas conceituais que pretendessem desvendar sua natureza jurídica. 

Mas, se em exercício hermenêutico, formos exigidos a apontá-la, não 

seria desarrazoado defender a natureza de garantia constitucional do Princípio da 

Segurança Jurídica.  

Feitas tais considerações, passemos, para o próximo passo deste estudo. 

 

2.1.3 Coisa Julgada Formal versus Coisa Julgada Material 

 

A coisa julgada é apresentada sob duas facetas: coisa julgada formal e 

coisa julgada material, que serão apresentadas adiante. 

Para Janaína Noleto (2009), o primeiro fenômeno se refere à eficácia 

endoprocessual da coisa julgada. Aqui, a sentença é tida como ato jurídico que põe 

fim ao processo; consubstancia-se em ato de preclusão máxima12, na medida em 

que se perde, com a formação da coisa julgada formal, a faculdade de execução de 

novos atos processuais, não havendo que se falar em novo julgamento. 

                                                           
12

A autora Janaína Noleto (2009) esclarece que a preclusão pode ter caráter temporal, lógico ou 
consumativo. A preclusão consumativa consiste na perda da possibilidade de praticar atos 
processuais; esta ocorrerá, por exemplo, quando o órgão judicial houver prolatado sentença, visto 
que, para este, será vedado a reexame do mérito. A preclusão lógica, por seu turno, caracteriza-se 
pela prática de atos incompatíveis com determinada faculdade processual; ocorre, por exemplo, 
quando o sujeito processual, a quem cabe o direito de interpor recurso, cumpre espontaneamente 
sentença que ainda não transitou em julgado. Por fim, temos a preclusão temporal, que se dá com o 
fim do prazo legal para a execução de determinado ato dentro do processo. 
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A autora segue aduzindo que a coisa julgada material, por sua vez, 

corresponde à eficácia extraprocessual da coisa julgada. Os efeitos deste fenômeno 

se perfazem ao vincular as partes processuais e o juízo competente no que tange à 

execução da sentença prolatada e ao tornar impossível a propositura de mesma 

ação, objetivando nova decisão. 

Nelson Nery Júnior (2004), relacionando as duas facetas da coisa julgada, 

explica que a formação da coisa julgada material possui como pressuposto a 

constituição da coisa julgada formal, na medida em que esta ocorrerá com o 

fenômeno da preclusão enquanto somente aquela dará ao processo a qualidade da 

imutabilidade. Nas palavras do autor (2004, p. 38-39): 

Coisa julgada material (auctoritas rei iudicatae) é a qualidade que torna 
imutável e indiscutível o comando que emerge da parte dispositiva da 
sentença de mérito não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário 
(art. 467, CPC; art. 6º, §3º, LICC), nem à remessa necessária do art. 475, 
do CPC. Somente ocorre se e quando a sentença de mérito tiver sido 
alcançada pela preclusão, isto é, a coisa julgada formal é pressuposto para 
que ocorra a coisa julgada material, mas não o contrário. A coisa julgada 
material é um efeito especial da sentença transitada formalmente em 
julgado. 

Compactuando com este raciocínio, Cândido Rangel Dinamarco (2009) 

ressalta que não há, nesta temática, a existência de dois institutos distintos; trata-se 

apenas de uma mesma figura de duas faces. 

Humberto Theodoro Júnior, compartilhando do entendimento por ora 

perfilhado, leciona: 

Na verdade, a diferença entre a coisa julgada material e a formal é apenas 
de grau de um mesmo fenômeno. Ambas decorrem da impossibilidade de 
interposição de recurso contra a sentença. A coisa julgada formal decorre 
simplesmente da imutabilidade da sentença dentro do processo em que foi 
proferida pela impossibilidade de interposição de recursos, quer porque a lei 
não mais os admite, quer porque se esgotou o prazo estipulado pela lei sem 
interposição pelo vencido, quer porque o recorrente tenha desistido do 
recurso interposto ou ainda tenha renunciado à sua interposição. 

Elaboradas algumas considerações referentes à coisa julgada formal e à 

coisa julgada material, passemos ao próximo passo desta pesquisa. 
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2.1.4 Limites Subjetivos e Limites Objetivos 

 

Estudar a repercussão fática do instituto da coisa julgada nos conduz ao 

exame dos limites subjetivos e objetivos que permeiam os efeitos da sentença que 

alcançou tal status. Na apreciação dos limites subjetivos, observaremos quem se 

submete aos efeitos da coisa julgada. No que tange aos limites objetivos, o exame 

consistirá em delimitar o que verdadeiramente transitará em julgado, adquirindo a 

qualidade da imutabilidade. 

Fredie Didier Júnior e Hermes Zaneti Júnior (2009), referindo-se aos 

limites subjetivos, explicam que a coisa julgada poderá ter efeitos inter partes, ultra 

partes ou erga omnes.  

No primeiro caso, o instituto vinculará apenas as partes que figuraram 

junto ao processo. Em regra, este será o efeito para os processos individuais. Nessa 

esteira, encontra-se o artigo 472 do Código Processual vigente, segundo o qual “a 

sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem 

prejudicando terceiros”. 

Nesse ponto, Janaína Noleto relembra que, ao lado de uma relação 

jurídica, subsistem muitas outras relações sociais, de forma que quando 

determinada questão, empós apreciação do Poder Judiciário, resulta em sentença 

transitada em julgado, os efeitos daí decorrentes, mesmo que indiretamente, 

acabam por atingir terceiros não participantes da relação processual.  

Fredie Didier Júnior e Hermes Zaneti Júnior (2009) seguem explanando 

que a coisa julgada ultra partes estende seus efeitos a determinados indivíduos que 

não participaram da relação jurídica. É o que ocorre nas demandas em que há a 

substituição processual, tendo em vista que, neste caso, o substituído terá sua 

esfera de direitos atingida mesmo não tendo participado do processo. 

Por fim, os autores asseveram que a coisa julgada poderá ser erga 

omnes, situação em que repercutirá efeitos para todos os indivíduos, tendo estes 

participado ou não da relação processual. É o que acontece com os processos 

julgados via controle concentrado de constitucionalidade (ADI, ADC, ADPF). 
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Passando aos limites objetivos, é preciso relembrar, primeiramente, que, 

na esteira do conteúdo do artigo 458 do Código de Processo Civil, a sentença será 

composta de três partes, a saber, relatório, fundamentos e dispositivo. 

Didier e Zaneti (2009) alertam que apenas o conteúdo do dispositivo da 

decisão, parte que efetivamente julga a lide, estará submetido à coisa julgada 

material, revestindo-se da já mencionada imutabilidade. Nesse sentido está o artigo 

469 de nosso Código Processual, in verbis: 

Art. 469.  Não fazem coisa julgada: 
I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte 
dispositiva da sentença; 
Il - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença; 
III - a apreciação da questão prejudicial, decidida incidentemente no 
processo. 

Complementando o sentido deste, o dispositivo seguinte aduz que: 

Art. 470.  Faz, todavia, coisa julgada a resolução da questão prejudicial, se 
a parte o requerer (arts. 5

o
 e 325), o juiz for competente em razão da 

matéria e constituir pressuposto necessário para o julgamento da lide. 

A professora Ada Pellegrini Grinover, a este respeito, sintetiza: “por ser só 

o comando que se torna imutável, a conclusão quanto aos limites objetivos do 

julgado há coerentemente de ser uma só: exclui-se da coisa julgada a atividade 

lógica exercida pelo juiz para preparar e justificar a decisão.” (GRINOVER, 1996, 

p.67).  

Entendidas as limitações objetivas e subjetivas que permeiam o instituto 

da coisa julgada, iniciaremos nova parte deste estudo, que consistirá em uma 

análise do Princípio da Segurança Jurídica e do Estado Democrático de Direito. 

 

 

2.2 Segurança Jurídica e Relativização da Coisa Julgada 

 

 

O Direito é a ciência social que nasceu com a finalidade de defender a 

vida e o patrimônio do homem, estabelecendo a ordem e a pacificação social. Para 

alcançar os resultados almejados, o Direito precisa estar ancorado no valor 
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supremo, a Justiça, além de promover a estabilidade das relações judiciais, evitando 

a desorganização social. 

Nesse contexto, a Segurança Jurídica emerge como princípio 

fundamental à manutenção da estabilidade das relações jurídicas. Nas palavras de 

Janaína Noleto (2009, p. 37): 

Primeiramente, cabe referir que a segurança jurídica é princípio. Princípio 
que, como dissemos, foi decisivo para o surgimento da sociedade estatal e, 
no Estado de Direito, é indispensável à sua manutenção. Portanto, a 
segurança jurídica é norma principiológica. Eissua natureza. 

O princípio da Segurança Jurídica é, por isso, reconhecido como basilar 

para a efetivação do Estado Democrático de Direito. Não se poderá olvidar, 

entretanto, que, em algumas situações, tal princípio poderá colidir com o valor 

Justiça, o que dará ensejo ao intrigante questionamento: qual deverá prevalecer? 

Autores como Nelson Nery Júnior (2004, p. 45) são enfáticos ao reconhecerem a 

Segurança Jurídica como valor máximo, acreditando que esta deva prevalecer 

diante da justiça, em casos de colisão. Vide palavras do autor: 

O sistema jurídico convive com a sentença injusta (quem será juiz posterior 

da justiça da sentença que fora impugnável por recurso e, depois de 

transitada em julgado, fora impugnável por ação rescisória?). Bem como 

com a sentença proferida aparentemente contra a Constituição ou a lei (a 

norma que é abstrata deve ceder sempre à sentença, que regula e dirige 

uma situação concreta.). O risco político de haver sentença injusta ou 

inconstitucional no caso concreto parece ser menos grave do que o risco 

político de instaurar-se a insegurança geral, com a relativização (rectius: 

desconsideração) da coisa julgada.Grifo nosso 

O citado autor considera a relativização um eufemismo para a 

desconsideração, sendo, como fica registrado por suas próprias palavras, 

radicalmente contrário a qualquer hipótese de mutabilidade de coisa julgada, se 

decorridos os dois anos que farão precluir a possibilidade de rescisão. 

O debate acerca da relativização encontrou fomento social em um evento 

principal: a investigação de paternidade, tendo em vista que várias sentenças foram 

prolatadas em uma época em que o exame de DNA era inexistente ou 

completamente inacessível, situações em que a paternidade era declarada ou 

refutada com base em semelhança física entre supostos “pai e filho” e provas 

testemunhais, o que nem sempre conduziu a uma verdade; bem como  na hipóteses 

de desapropriação imobiliária com avaliação supervalorizada. 
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Nelson Nery não enxerga nesses casos motivos que justifiquem uma 

relativização da coisa julgada. Em sua visão, o Estado Democrático de Direito não 

poderá ser apequenado por situações tão específicas. É prudente recordar que o 

autor não defende sozinho a não-relativização. Maria Helena Diniz afirma: “O 

interesse social requer para que se tenha segurança jurídica que as decisões 

judiciais sejam tidas como expressão da verdade, sob pena de se abalarem os 

alicerces em que se assenta a ordem social.” (DINIZ, 2007, p. 201). 

 Mais incisivamente, embora reconheça a mitigação da coisa julgada por 

via de lei, Araken de Assis (2008, p.357-358) assevera: 

Aberta a janela, sob o pretexto de observar equivalentes princípios da Carta 
Política, comprometidos pela indiscutibilidade do provimento judicial, não se 
revela difícil prever que todas as portas se escancararão às iniciativas do 
vencido. O vírus do relativismo contaminará, fatalmente, todo o sistema 
jurídico. [...] A simples possibilidade de êxito do intento revisionista, sem as 
peias da rescisória, multiplicará os litígios, nos quais o órgão judiciário de 
primeiro grau decidirá, preliminarmente, se obedece, ou não, ao 
pronunciamento transitado em julgado do seu tribunal e até, conforme o 
caso, do Supremo Tribunal Federal. [...] Para combater semelhante 
desserviço à nação, urge a intervenção do legislador, com o fito de 
estabelecer, previamente, as situações em que a eficácia da coisa julgada 
não opera na desejável e natural extensão e o remédio adequado para 
retratá-la, [...] 

Em contrapartida, vários autores coadunam com Cândido Rangel 

Dinamarco (2009), que tão bem concluiu que a ordem constitucional não tolera se 

eternizem injustiças a pretexto de não eternizar litígios. 

Sérgio Bermudes (2009, p. 135) fortalece a camada doutrinária que apoia, 

para certos casos, a relativização da coisa julgada. Vejamos: 

No tocante às decisões judiciais cuja subsistência é repugnante, existe a 
certeza de que elas não podem prevalecer de nenhum modo. Seria contra-
senso pretender-lhes a eficácia, em nome da segurança jurídica, quando 
elas são causas de insegurança jurídica pelas incertezas, pela 
incredulidade, pelos temores que infundem. Produzem efeito contrário à sua 
finalidade institucional. Não se podem admitir o cumprimento desses atos, 
nem mesmo depois de preclusos todos os meios legais para a sua 

impugnação. 

Cármen Lúcia Antunes Rocha, revestida por sua típica moderação e 

sapiência jurídica, reforça: “O que se põe como julgamento sem fonte de direito 

constitucional tem aparência de coisa julgada. É o caso que se julgou, mas não caso 

julgado no sentido jurídico e material da expressão aproveitada no sistema jurídico” 

(ROCHA, 2009, p. 181). 
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Assim como na seara doutrinária, a discussão também não encontra 

homogeneidade na jurisprudência. Em casos de investigações de paternidade que 

receberam sentenças proferidas antes do advento do exame de DNA, por exemplo, 

temos manifestações divergentes das turmas recursais do Superior Tribunal Federal. 

A terceira turma recursal, em julgamento do dia 7 de maio de 1998, REsp nº 

107.248/GO, situação em que era relator o Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, 

prolatou acórdão cuja ementa temos, em parte, abaixo citada: 

A existência de um exame de DNA posterior ao feito já julgado, com decisão 
transitada em julgado, reconhecendo a paternidade, não tem o condão de 
reabrir a questão com uma declaratória para negar a paternidade, sendo 
certo que o julgado esta coberto pela certeza jurídica conferida ela Coisa 
Julgada. 

Além desta, outras decisões proferidas pelo mesmo órgão jurisdicional 

tiveram o mesmo teor contrário à relativização. 

Outras turmas, entretanto, não entendem desta maneira. Este é o caso da 

quarta turma, que, em 28 de junho de 2001, decidiu o REsp 226.436/PR, da relatoria 

do Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, que relativizou a coisa julgada trazendo 

como fundamentação o fato de não se poder olvidar a justiça em detrimento da 

segurança, “[...] numa sociedade de homens livres, a Justiça tem de estar acima da 

segurança, porque sem justiça não há liberdade.” 

Longe de ser tido como tema pacificamente entendido, o embate entre 

segurança jurídica e justiça continua a gerar discussões e dissidências na 

jurisprudência e na Doutrina. Não pretendemos aqui, responder taxativamente ao 

questionamento que intriga a juristas de tamanho respaldo; entretanto, uma vez 

mais, ousamos concluir que não seria prudente eleger um dos valores como 

supremo, escolhendo um em detrimento do outro, o que geraria uma fórmula quase 

matemática de soluções de litígios, que, in abstracto, decidiria: havendo conflito, 

aplica-se tal ou qual princípio, devendo o outro ser preterido. 

O ideal seria a manutenção, a um só tempo, dos valores segurança e 

justiça. Caso estes venham a colidir, faz-se mister apreciar responsavelmente qual 

será resguardado, qual trará maiores benefícios.13 

                                                           
13

Nos casos do exame de DNA referidos anteriormente, por exemplo, faltam, a nosso ver, razões para 

que seja preterida a relativização. O que ganha a sociedade, dando a alguns filhos, pais que não têm 
a menos intenção de sê-lo, e que ,de fato, não o são, biológico ou afetivamente?! Assim concluímos, 
visto que partimos da premissa de que nenhum “pai” que possua laços afetivos com alguém que tem 
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A par do exposto, não aderimos ao posicionamento que defende a 

supremacia inflexível de tal ou qual, mas acreditamos que a maneira mais justa e 

segura está na avaliação cautelosa e responsável do caso concreto, não podendo o 

Direito declinar-se a fanatismos que pretendam glorificar este ou aquele princípio. 

Cabe ao Direito decidir quando e em quais casos haverá relativização, onde e 

quando a segurança jurídica, enquanto geradora de imutabilidade da coisa julgada, 

deverá prevalecer. 

 

 

2.3 Coisa Julgada e Estado Democrático de Direito 

 

 

A República Federativa do Brasil é erguida sobre as premissas do Estado 

Democrático de Direito, conforme o disposto no artigo 1º da Constituição Federal de 

1988. O texto constitucional traz ainda, os fundamentos deste Estado, elencados 

nos cinco incisos subseqüentes, a saber: a soberania, a cidadania, a dignidade da 

pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo 

político. 

O Estado Democrático de Direito é caracterizado pela submissão estatal à 

lei, pela divisão de poderes e pela garantia dos direitos individuais, tendo como pilar 

a soberania popular. Salientamos, nesse ponto, que, quando se fala em Estado 

Democrático de Direito, não basta o respaldo legal para que este esteja configurado, 

sendo necessária a legitimidade, o apoio popular, para que efetivamente se alcance 

o bem-estar de todos e se promova a solidariedade e a igualdade. 

Nesses termos, José Afonso da Silva (2007, p. 121) ressalta a 

importância do amparo legal e da promoção da justiça para a efetivação do Estado 

Democrático de Direito, como poderemos observar adiante: 

O princípio da legalidade é também um princípio basilar do Estado 
Democrático de Direito. É da essência de seu conceito subordinar-se à 
Constituição e fundar-se na legalidade democrática. Sujeita-se, como todo 
Estado de Direito, ao império da lei, mas da lei que realiza o princípio da 

                                                                                                                                                                                     
como filho, será parte de querela judicial que busque a relativização da sentença que o “condenou” 

ao status de pai. 
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igualdade e da justiça não pela sua generalidade, mas pela busca da 
igualização das condições dos socialmente desiguais. 

Há quem defenda que a coisa julgada é elemento fundamental para a 

existência do Estado Democrático de Direito, devendo ser, de todas as maneiras, 

resguardada. Nelson Nery, por exemplo, defende enfaticamente que qualquer 

possibilidade de relativização da coisa julgada, prejudicará a Segurança Jurídica, o 

que constituirá ofensa de grande magnitude à estruturação do Estado Democrático 

de Direito. 

Dalmo de Abreu Dallari (2000, p. 127), com muita perícia, ao apreciar as 

questões que envolvem a estruturação e a evolução do Estado, conclui: 

Ora, como é evidente, o Estado é necessariamente dinâmico, e toda a sua 
atividade está ligada a justificativas e objetivos, em função dos quais se 
estabelecem os meios. Como bem acentuou Harold Laski, o poder do 
Estado não é exercido num vácuo, nem se reduz a um simples jogo de 
normas existentes por si. Bem longe disso, é usado para atingir certas 
finalidades e suas regras são alteradas, em sua substância, para assegurar 
as finalidades consideradas boas, em determinada época, pelos que detêm 
o direito de exercer o poder estatal. Assim sendo, todos os julgamentos 
sobre os valores que o Estado deve perseguir e sobre a maneira pela qual 
deve atuar dependem, em grande parte, da apreciação que se faça a 
respeito das finalidades que ele está buscando atingir e das maneiras pelas 

quais procura consegui-las. 

O Estado, portando, possui certo dinamismo que o caracteriza. Se em 

determinado momento histórico, a necessidade de encarar o princípio da Segurança 

Jurídica como soberano, inatingível, foi finalidade social, não se pode afirmar que tal 

situação se perpetuará, deixando o valor justiça eternamente preterido em relação 

ao citado princípio.  

Mais acertado seria considerar o Estado Democrático de Direito como 

sustentado por princípios diversos que devem dispor do mesmo respaldo do 

princípio da Segurança Jurídica, devendo receber a mesma proteção para que, de 

fato, se promova a Justiça.  

Glauco Barreira Magalhães (2002, p. 114), abaixo citado, ressaltou a 

Dignidade da Pessoa Humana, como um dos princípios promotores do Estado 

Democrático de Direito: 

O Estado Democrático de Direito é aquele que se estrutura através de uma 
democracia representativa, participativa e pluralista, bem como o que 
garante a realização prática dos direitos fundamentais, inclusive dos direitos 
sociais, através de instrumentos apropriados conferidos aos cidadãos, 

sempre tendo em vista a dignidade humana. 
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Não se pode desprestigiar o princípio da Segurança Jurídica. A isto 

jamais nos propusemos. O que se pretende, de fato, é garantir aos demais 

princípios, visto que não menos importantes, o mesmo amparo dentro dos litígios 

judiciais. Fixar-se na Segurança Jurídica, de maneira tal que os demais princípios 

estejam preteridos, em nome de uma pretensa “pacificação social”, não parece 

razoável.  

O legítimo Estado Democrático de Direito está ancorado na liberdade, na 

solidariedade e na Justiça e a promoção destes valores é dependente do respeito a 

todos os princípios que norteiam nosso sistema jurídico. Casos de colisão 

principiológica são previstos pelo ordenamento, que preconiza, nestas situações, a 

utilização de analogia, dos costumes e dos princípios gerais do direito14, na ordem 

que aqui estão colocados. Não verificamos, entretanto, previsão legal que justifique 

a magnificação deste ou daquele princípio. Proteger a Segurança Jurídica em 

detrimento da busca do valor Justiça, in abstracto, não promoverá o Estado de 

Democrático de Direito. Reiteramos que somente o estudo do caso concreto 

revelará qual solução trará mais benefícios, qual saída demonstrará mais respeito a 

uma estruturação estatal democrática. 

 

 

2.4 Coisa Julgada Inconstitucional: excepcionalidade, fundamento e hipóteses 

de cabimento. 

 

 

Reconhecido que o ordenamento jurídico nacional, capitaneado pela 

Constituição, deve se cercar de garantias voltadas à realização de um processo civil 

não polarizado, sendo inadmissíveis benesses sem fundada razão a qualquer das 

partes, paira claro em nosso horizonte que a proposta de relativização da coisa 

julgada tem caráter excepcional. 

Ora, a Constituição foi pródiga na enumeração de princípios servidores à 

adequada realização do processo e, consequentemente, à adequada resposta 

                                                           
14

Essa é a inteligência do art.4º do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, que institui a Lei 
de Introdução às normas do Direito Brasileiro. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%204.657-1942?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%204.657-1942?OpenDocument
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jurisdicional. Sabemos que o processo, mesmo gozando de autonomia científica, 

não é um fim em si mesmo, mas instrumento que culmina com a resposta a um 

litígio. 

Não deixa de ser verdade que se busca eliminar do meio social os litígios 

havidos do convívio humano, ou seja, promover a pacificação. Baseando-se nisso, 

aponta-se como função do processo, sendo meio de pacificação, a estabilização das 

situações jurídicas, conferindo segurança ao meio social. Até aí, e pelo já colocado 

linhas acima, não vemos incorreção na conclusão, apenas a temos por incompleta. 

Ocorre que alguns exacerbam a dita função pacificadora, esquecendo-se 

que o provimento jurisdicional deve ser adequado ao problema proposto, 

argumentando que não se pode viver na insegurança, mesmo que a resposta estatal 

seja iníqua. 

O complemento da segurança é a adequada resposta que o Estado-Juiz 

tem o dever de dar. E isso deflui do sistema de garantias processuais. Não faria 

sentido a Constituição elencar vários princípios norteadores do processo se o fim 

deste fosse apenas encerrar litígios. Para isto, bastaria o da celeridade, um dos 

últimos, diga-se, a ingressar no rol aberto do artigo 5º da Constituição, via emenda a 

esta. 

Contudo, tal opção levaria, em alguns casos, à perpetuação de situações 

injustas. E que efeito isso teria sobre o ordenamento? Conduziria, sem sombra de 

dúvidas, à desconfiança na Instituição erigida para dirimir conflitos. Pois, no 

questionamento de Carmen L. A. Rocha (2009, p. 123). “que segurança teria 

qualquer pessoa se a Constituição não fosse garantida em sua integralidade, 

principalmente para aqueles que têm a competência específica, precípua e 

inarredável de lhe dar acatamento?” 

Dotado o ordenamento do princípio-matriz do devido processo legal, do 

juiz natural, do contraditório e ampla defesa, da motivação das decisões judiciais, 

etc, fica evidente que tanta preocupação em realizar um processo justo não se trata 

de capricho do Constituinte. Quis este que, assim como o processo, o provimento 

jurisdicional final fosse justo. Aconselhável, portanto, nas palavras de Dinamarco 

(2009, p. 218): 
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[...] a interpretação sistemática e evolutiva dos princípios e garantias 
constitucionais do processo civil, dizendo que „nenhum princípio constitui 
um objetivo em si mesmo e todos eles, em seu conjunto, devem valer como 
meios de melhor proporcionar um sistema processual justo, capaz de 
efetivar a promessa constitucional de acesso à justiça (entendida esta como 
obtenção de soluções justas – acesso à ordem jurídica justa). Como 
garantia-síntese do sistema, essa promessa é um indispensável ponto de 
partida para a correta compreensão global do conjunto de garantias 
constitucionais do processo civil‟, com a consciência de que „os princípios 
existem para servir à justiça e ao homem, não para serem servidos como 

fetiches da ordem processual‟. 

Desta feita, é a busca da decisão adequada que move o processo. 

Todavia, nem sempre, a despeito das garantias erigidas, será possível alcançá-la. 

Há situações em que as decisões não se mostraram fiéis aos fins sociais adotados 

na Constituição, não merecendo, assim, implementação, momento em que se 

mitigará a indiscutibilidade da coisa julgada. 

Observe-se a necessidade de traçarmos os limites de tal instituto, vez que 

sua utilização inconseqüente pode levar à perpetuação de discussões, o que não é 

desejado. Deixemos claro que há a possibilidade de relativização da coisa julgada, 

mas esta será excepcional. 

A explicação desta excepcionalidade se confunde um pouco com o 

próprio fundamento da relativização: o ordenamento objetiva a adequada solução 

dos conflitos, de forma que, munido de garantias, o acerto é a regra, e o desacerto a 

exceção. E como exceção deve ser tratada. Se a validade dos atos estatais está 

condicionada ao atendimento da Lei Maior, não há validade no que lhe é atentatório. 

Nesta temática, vale relembrar o que afirma Carmen L. A. Rocha (2009, p. 165-166): 

A autoridade dos atos do Estado baseia-se na autoridade constitucional que 
os fundamenta. Faltante a auctoritas constitucionalis carente de fundamento 
é o provimento estatal, que pode aparentar formas regulares de exercício do 
poder, mas que não se dota do conteúdo que o segura no mundo dos atos 
jurídicos válidos. Sentença (ou acórdão) é ato estatal. Logo, o ato judicial 
terminativo, ou não, da ação há que se ater aos fundamentos e aos limites 
constitucionalmente definidos. 

Daqui por diante, apontaremos algumas hipóteses será possível 

relativizar a coisa julgada, bem como buscaremos alguns critérios para sua 

identificação. 

Na realidade, o que se defende, na esteira dos ensinamentos de 

Dinamarco (2009) é a harmonização dos princípios constitucionalmente 

consagrados para a realização do justo, na medida em que as considerações acerca 
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da relativização da coisa julgada são prolongamento da instrumentalidade das 

formas. 

Já no introito desta etapa de nosso ensaio falamos que os princípios 

constitucionais não se aniquilam. São, pois, mandamentos de otimização, que, no 

confronto direto, uns cedem em favor de outros, sem nunca, porém, se excluírem.  

O elemento comum a todas as possibilidades de relativização é a 

prevalência do substancial sobre o processual. Contudo, a doutrina pátria diverge 

acerca da possibilidade de flexibilização. Enquanto Nelson Nery Jr. (2004, p. 44) 

com muita veemência proclama: 

Quando se fala na intangibilidade da coisa julgada, não se deve dar ao 
instituto tratamento jurídico inferior, de mera figura do processo civil, 
regulada por lei ordinária, mas, ao contrário, impõe-se o reconhecimento da 
coisa julgada com a magnitude constitucional que lhe é própria, ou seja, 
elemento formador do estado democrático de direito, que não pode ser 
apequenado por conta de algumas situações, [...]. 

Dinamarco (2009, p. 262), com muita propriedade, contra-argumenta: 

O mote central dos opositores da teoria relativizadora é sua suposta 
incompatibilidade com o valor segurança jurídica, que constitui objeto da 
garantia constitucional do julgado. Mas, na linha do que venho dizendo, 
essa objeção só seria decisiva, ou talvez irrespondível, se a segurança 
jurídica fosse o único valor protegido constitucionalmente, ou se fosse ela, 
por si mesma, o bem maior do qual dependesse a vida e a felicidade das 
pessoas. 

Evidente que a segurança jurídica não é o único princípio/valor que 

compõe o Estado Democrático de Direito, razão pela qual não desconsideramos 

algumas hipóteses de relativização. 

Há, contudo, o temor de que a cultura jurídica brasileira possa expandir a 

sua utilização, tendo quem afirme a necessidade de lei para tangenciar a coisa 

julgada. Nesse sentido, advoga Nelson Nery Júnior (2004, p.58): 

Existindo casos específicos identificados pela doutrina, que mereçam 
tratamento diferenciado no que pertine à coisa julgada – por exemplo, 
investigação de paternidade secundum eventum probationis-, somente com 
a modificação da lei, nela incluindo a hipótese de exceção, é que poderão 
ser abrandados os rigores da coisa julgada. 

Do contrário, sem lei que preveja a possibilidade de relativização de forma 

taxativa, ocorreria atentado ao próprio Estado Democrático de Direito. Uma vez 

mais, Cândido Rangel Dinamarco (2009, P.267) contrapõe: 

[...] a extrema excepcionalidade das situações em que se legitima essa 
flexibilização desaconselha a esteriotipação legal de novas hipóteses de 
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admissibilidade da ação rescisória ou de fundamentos rescindentes sujeitos 
a prazos mais longos. [...] A riqueza da dinâmica do direito e das criações 
jurisprudenciais reside precisamente nisso, na aptidão a encontrar soluções 
adequadas a casos particulares não previstos em lei, mantendo a fidelidade 
aos princípios sem permitir a consumação de absurdos. 

De certa forma, na esteira das lições de Janaína Noleto (2009), seguindo 

o raciocínio acerca da confiança que deve haver no Estado-Juiz como forma de 

assegurar a estabilidade do meio social, sendo que esta segurança advém de 

decisões justas, é defensável que a relativização, obliquamente, favorece a 

segurança. 

Atestando a ideia acima esposada, (apud DINAMARCO, 2009, p. 230-23) 

defende a possibilidade de mitigar a coisa julgada erga omnes da Ação Civil Pública 

em caso de decisão pautada em laudo pericial fraudado, no qual se atestaria a 

inofensividade de resíduos lançados por fábrica no ambiente, declarando inexistente 

dano ambiental. Argumenta o autor que seria inadmissível que a coisa julgada 

permitisse, por sua intangibilidade, a degradação do próprio habitat humano. 

Pontes de Miranda (apud DINAMARCO, 2009, p. 227-228), por sua vez, 

já argumentara que se levou longe demais o dogma da coisa julgada. Afirma o autor 

serem nulas de pleno direito as decisões em que se vislumbre impossibilidade 

cognoscitiva, lógica ou jurídica. E meios aptos ao seu combate seriam o ajuizamento 

de nova demanda, a resistência à execução ou alegação incidenter tantum em outro 

processo, se necessário. 

Sendo certo que a aferição da validade dos atos estatais estará 

condicionada à constitucionalidade da lei que lhe deu causa, tem-se que decisão, 

seja sentença ou acórdão, em desacordo com a Constituição Federal não poderá 

subsistir no sistema jurídico nacional. Obviamente, lei já declarada inconstitucional 

não poderá servir de base para decisão qualquer do Estado-Juiz, uma vez que 

eivaria de vício insanável a decisão. 

Nas balizas dos ensinamos de Delgado (2008), podemos inferir que a 

moralidade pública poderá constituir-se enquanto valor sobrepujante quando 

confrontado com a segurança jurídica, estando esta sempre sujeita ao crivo da 

razoabilidade e da proporcionalidade.  

Em vista dos casos que se consubstanciam em forte motivo para 

relativizar o instituto da coisa julgada, Dinamarco (2009, p. 248) diz que: 
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Afirmar o valor da segurança jurídica (ou certeza) não pode implicar 
desprezo ao da unidade federativa, ao da dignidade da pessoa humana e 
intangibilidade do corpo etc. É imperioso equilibrar com harmonia as duas 
exigências divergentes, transigindo razoavelmente quanto a certos valores 
em nome da segurança jurídica, mas abrindo-se mão desta sempre que sua 
prevalência seja capaz de sacrificar o insacrificável; [...]. 

Ainda nesta temática, Cândido Rangel Dinamarco (2009, p.253) arremata: 

Onde quer que se tenha uma decisão aberrante de valores, princípios, 
garantias ou normas superiores, ali ter-se-ão efeitos juridicamente 
impossíveis e, portanto, não incidirá a autoridade da coisa julgada material – 
porque, como sempre, não se concebe imunizar efeitos cuja efetivação 
agrida a ordem jurídico-constitucional. 

Frise-se que os tribunais não têm sido rigorosos quanto à escolha da via 

processual adequada para combater as situações acima referidas. Nesse termos, há 

quem defenda a necessidade de se redimensionar as hipóteses de admissibilidade 

da rescisória (DINAMARCO, 2009). 

Há, também, quem seja pela reformulação da rescisória (CASTELO 

BRANCO, 2009) e quem apregoe a fungibilidade dos meios de impugnação, o que 

incluiria a própria rescisória (WAMBIER; MEDINA, 2008), sem, contudo, deixar de 

assinalar que, a rigor, não caberia rescisória, pois para sua propositura há 

necessidade de trânsito em julgado, o que não ocorreria com decisões gravemente 

viciadas. 

Citamos, por oportuno, o rol das sentenças relativizáveis, na visão de 

Santos (2008, p. 39): 

Temos, em curtas palavras, os seguintes tipos de sentenças que não se 
convalidam e trazem consigo os vícios transtemporais: 
a) as nulas de pleno direito na sua confecção e silogismo (sentença sem 
relatório por exemplo); 
b) as nulas na sua formação (falta de citação); 
c) a sentença injusta (aquela que gera enriquecimento ilícito ou sem 
causa a outra parte, dentre ela agregamos a sentença “comprada”); 
d) a sentença impossível e as ininteligíveis (a que manda cortar a terra 
ao meio, pagar dívidas com juros diários de 10%); 
e) as inconstitucionais (fundadas em lei ou ato normativo declarado ou 
não inconstitucional pelo STF, as que violem o princípio da moralidade). 
O processo existe, pois houve demanda, conquanto é inválido 
perenemente. Ademais, a querela nullitatis não se cinge aos circunlóquios 
das nulidades processuais, sua utilização nos dias atuais pode ser mais 
ampla do que se imagina. 

Nessa temática, Juvêncio Vasconcelos Viana (2006, p. 272), afastando a 

ideia de que a coisa julgada possui o condão de transforma o “quadrado do redondo 

e o branco em preto”, arremata: “Não se está, com a tese da relativização, querendo 

compor uma regra de constante infirmar da coisa julgada, mas sim cuidando de 
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exceções, das graves violações, mediante atos sentenciais, a valores 

constitucionalmente protegidos.” (VIANA, 2006, p. 273) 

As discussões acima edificadas não pretendem esgotar um tema de 

complexidade tão patente quanto o da coisa julgada e de sua possível relativização. 

Acreditamos, contudo, que as considerações formuladas deixam o presente estudo 

em vias de receber sua abordagem final, materializada em um estudo dos casos que 

consubstanciaram a embate entre os institutos da súmula vinculante e da coisa 

julgada, outrora analisados.  
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3 COISA JULGADA VERSUS ENUNCIADO VINCULANTE Nº 4 

 

 

3.1 Crise Paradigmática 

 

 

Cassiano Luiz Iurk (2008) vislumbra uma crise paradigmática concernente 

à eficácia da coisa julgada no atual cenário jurídico. Isto porque o instituto, que 

protagoniza discursos antagônicos na seara doutrinária e jurisprudencial, ora se 

reafirma, ora se relativiza. 

As discussões mais abrangentes acerca da relativização já foram tecidas 

no capítulo anterior; cabe-nos, nesta etapa, inserir a súmula vinculante neste debate, 

analisando se o conteúdo desta será suficiente para relativizar a mencionada res 

judicata.  

É certo que superamos o momento histórico em que admitíamos que a 

coisa julgada transformava, nas palavras de Juvêncio Vasconcelos Viana (2006), o 

quadrado em redondo e o preto no branco. Nem por isso olvidamos a importância do 

instituto, que é garantia constitucional que alicerça a Segurança Jurídica e contribui 

para a efetivação de um Estado Democrático de Direitos.  

Retomamos, entretanto, o discurso de Janaína Noleto (2009), segundo o 

qual a relativização, por vezes, trabalha em favor da Segurança Jurídica, no sentido 

de que um sistema jurídico que, em nome desta, concebe decisões injustas e em 

dissonância com o texto constitucional, de fato, não estaria implementando a 

essência principiológica pretendida. 

Inserindo a súmula vinculante como possível motivadora da relativização 

da coisa julgada, Cassiano Iurk (2008, p. 117) nos indaga: “Uma vez editada a 

súmula com efeito vinculante, esta terá o condão de atingir a coisa julgada firmada 

em sentido contrário ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.”.  

É cediço que, no sistema brasileiro, a impugnação da sentença transitada 

em julgado é elaborada, ordinariamente, via ação rescisória. Esta, entretanto, só 



56 
 

poderá ser proposta até dois anos contados do trânsito em julgado da decisão, 

consoante disposto no artigo 495 do Código Processual vigente. 

Cotejando a situação aqui colocada, seria possível construir o 

entendimento de que a coisa julgada inconstitucional poderia ser desconstituída via 

ação rescisória em razão do conteúdo inciso V do artigo 485 de nosso Código 

Processual, segundo o qual: 

Art. 485.  A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida 
quando: [...] 

V - violar literal disposição de lei; 

Janaína Noleto (2009) vai adiante, pugnando inclusive pelo afastamento 

do prazo decadencial para a propositura da rescisória que pretende desconstituir a 

coisa julgada inconstitucional. Além disso, a autora recomenda que a redação do art. 

495 deveria, ao afastar o prazo decadencial, prever que, depois de transcorrido o 

biênio, a ação apenas poderia ser proposta se a sentença rescindenda contrariasse 

o conteúdo de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Nas exatas palavras 

de Janaína Noleto (2009, p. 178): 

A solução por nós proposta seria, portanto, não somente o afastamento do 
prazo decadencial bienal no caso de violação à Constituição, mas, também, 
a fixação do critério da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal para 
a propositura da demanda após o biênio. Assim, a implementação da 
reforma do artigo 495 do CPC, excluindo do prazo decadencial a ação 
rescisória de impugnação da coisa julgada inconstitucional, há de prever, 
ainda, que, após o biênio, somente será admitida a ação se a sentença 
rescindenda contrariar decisão definitiva da Suprema Corte, o que restaria 
por vedar a via, caso esta ainda não tivesse manifestado a respeito.  

Em contrapartida, há doutrinadores que não entendem que a ação 

rescisória seja via processual adequada para a impugnação da sentença 

inconstitucional, tendo em vista que esta, ao se transformar em coisa julgada, não 

poderia ser admoestada sequer pelo controle de constitucionalidade. Este é o 

entendimento perfilhado pelo ministro Gilmar Mendes (1990, p. 9): 

O sistema de controle de constitucionalidade brasileiro parece contemplar 
uma ressalva expressa a essa rigorosa doutrina da retroatividade: a coisa 
julgada. Embora a doutrina não se refira a essa peculiaridade, tem-se por 
certo que a pronúncia da inconstitucionalidade não faz tabula rasa da coisa 
julgada, erigida pelo constituinte em garantia constitucional (CF, art. 153, § 
3º). Ainda que não possa cogitar de direito adquirido ou de ato jurídico 
perfeito, fundado em lei inconstitucional, afigura-se evidente que a nulidade 
ex tunc não afeta a norma concreta contida na sentença ou acórdão. 
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No bojo desta análise acerca da possibilidade de desconstituir a coisa 

julgada e de qual seria a via processual adequada para tal feito, colacionamos, a 

título de exemplo, o REsp 226436/Pr, referente à matéria sumariamente debatida no 

capítulo anterior, com julgamento fundamentado na mitigação da coisa julgada como 

forma de garantia da razoabilidade e a justiça das decisões judiciais: 

PROCESSO CIVIL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. REPETIÇÃO DE 
AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA, QUE TEVE SEU PEDIDO JULGADO 
IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVAS. COISA JULGADA. 
MITIGAÇÃO. DOUTRINA. PRECEDENTES. DIREITO DE FAMÍLIA. 
EVOLUÇÃO. RECURSO ACOLHIDO. 
I - Não excluída expressamente a paternidade do investigado na primitiva 
ação de investigação de paternidade, diante da precariedade da prova e da 
ausência de indícios suficientes a caracterizar tanto a paternidade como a 
sua negativa, e considerando que, quando do ajuizamento da primeira ação, 
o exame pelo DNA ainda não era disponível e nem havia notoriedade a seu 
respeito, admite-se o ajuizamento de ação investigatória, ainda que tenha 
sido aforada uma anterior com sentença julgando improcedente o pedido. 
II -Nos termos da orientação da Turma, "sempre recomendável a realização 
de perícia para investigação genética (HLA e DNA), porque permite ao 
julgador um juízo de fortíssima probabilidade, senão de certeza" na 
composição do conflito. Ademais, o progresso da ciência jurídica, em 
matéria de prova, está na substituição da verdade ficta pela verdade real. 
III -A coisa julgada, em se tratando de ações de estado, como no caso de 
investigação de paternidade, deve ser interpretada modus in rebus. Nas 
palavras de respeitável e avançada doutrina, quando estudiosos hoje se 
aprofundam no reestudo do instituto, na busca sobretudo da realização do 
processo justo, "a coisa julgada existe como criação necessária à 
segurança prática das relações jurídicas e as dificuldades que se opõem à 
sua ruptura se explicam pela mesmíssima razão. Não se pode olvidar, 
todavia, que numa sociedade de homens livres, a Justiça tem de estar 
acima da segurança, porque sem Justiça não há liberdade". 
IV – Este Tribunal tem buscado, em sua jurisprudência, firmar posições que 
atendam aos fins sociais do processo e às exigências do bem comum. 
(REsp 226436 PR 1999/0071498-9, Relator: Ministro SÁLVIO DE 
FIGUEIREDO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/06/2001, T4 - QUARTA 
TURMA, Data de Publicação: DJ 04.02.2002 p. 370RBDF vol. 11 p. 73RDR 
vol. 23 p. 354RSTJ vol. 154 p. 403. Disponível em: 
<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/298922/recurso-especial-resp-
226436-pr-1999-0071498-9> Acesso em: 10 jan. 2013.) 

A par das ideias explanadas e cientes da materialidade do fenômeno da 

relativização, retornamos ao questionamento concernente à súmula vinculante. Não 

há como se negar a estabilidade e a previsibilidade que o instituto confere ao 

ordenamento jurídico pátrio. Resta saber apenas se o conteúdo deste, emanado de 

nossa Corte Constitucional, terá o condão desconstituir o conteúdo dos julgados que 

alcançaram o status de coisa julgada. 

Cassiano Iurk (2008) é enfático ao rechaçar esta possibilidade. Para o 

autor, faz-se necessário reforçar que a súmula vinculante não possui a mesma 

natureza da declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, na medida 
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em que, muito embora firme entendimento da mais alta instância jurisdicional pátria, 

não chega a invalidar a norma ou a refirmar sua legalidade. Na exata dicção do 

artigo 103-A, §1º, da CRFB/1988, 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”.  

Nesse sentido, o autor (2008) afasta até mesmo a possibilidade de se 

utilizar a súmula vinculante para justificar a proposição de ação rescisória com base 

no art. 485, V do CPC, tendo em vista que, para Cassiano Iurk (2008, p. 120-121): 

[...] a súmula, para este fim, não se equipara à lei, e mesmo que assim o 
fosse, admitir esta hipótese seria permitir que todas as sentenças que 
tratassem de matéria constitucional estivessem condicionadas a uma 
interpretação futura coincidente com o entendimento do Supremo Tribunal 
Federal, fazendo com que a coisa julgada tivesse sempre um caráter 
provisório. 

Sustentando a impossibilidade de se relativizar a res judicata com base 

no conteúdo dos enunciados vinculantes a ela posteriores15, Cassiano Iurk (2008, p. 

121-122) arremata: 

Em síntese, deste debate travado em torno da coisa julgada, com 
renomados autores pleiteando a sua relativização, e outros da mesma 
estirpe advogando pelo reforço de sua autoridade, há que se ter em conta 
que o advento da súmula vinculante constitui-se em mais um elemento a ser 
incorporado nas respectivas reflexões. Mas segundo se infere das 
argumentações expendidas, conclui-se pela impossibilidade da súmula 
vinculante se tornar instrumento justificador da relativização da coisa 
julgada, sob pena de completo esvaziamento do instituto.(grifo nosso). 

Não se poderia negar a plausibilidade da concepção acima mencionada. 

Não ousamos, entretanto, ofertar resposta satisfatória de aplicação direta a todo 

embate verificado entre o conteúdo de qualquer enunciado vinculante e a redação 

de qualquer decisão que alcançou o status de coisa julgada. A complexidade e as 

inúmeras nuanças que permeiam a seara jurídica tornariam tal encargo inexequível. 

                                                           
15

 Salienta-se que a discussão repousa em enunciados que surgiram depois da sentença que já 
transitou em julgado pelo fato de que, se o conteúdo sumulado for precedente à prolação da 
sentença, caberá ao sujeito processual a proposição de Reclamação Constitucional, consoante 
expressa redação do art. 103-A,§ 3º da CBRF/1988: “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”. 
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Por essa razão, delimitamos nosso estudo ao enunciado vinculante de nº 

4, no intuito de, pelo menos aqui, tentar ofertar resposta razoável ao eminente 

questionamento sobre o que deverá prevalecer, coisa julgada ou súmula vinculante. 

Passemos, pois, a esta análise. 

 

 

3.2 Contextualização do Enunciado Vinculante nº 4 e Análise Jurisprudencial 

 

 

Em sessão plenária de 30 de abril de 2008, o Supremo Tribunal Federal 

aprovou seu quarto enunciado vinculante, que subsiste com a redação abaixo 

transcrita: 

Súmula Vinculante 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. 

A apreensão do conteúdo jurídico acima colacionado será facilitada 

empós análise de dispositivos constitucionais de teor correlato16 e de alguns 

precedentes judiciais que culminaram com a edição do enunciado. 

Começaremos analisando o art. 7º, incisos IV e XXIII, que estão inseridos 

no conjunto dos direitos sociais garantidos, pela Carta Constitucional de 1988, aos 

trabalhadores urbanos e rurais: 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social: [...] 
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de 
atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com 
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte 
e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder 
aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; 
XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou 
perigosas, na forma da lei; (grifo nosso) 

Saliente-se, por oportuno, que os direitos acima elencados estendem-se 

aos servidores públicos, conforme a redação do art. 39-A, §§ 1º e 3º da CRFB/1988: 
                                                           
16

 A análise recairá sobre algumas das referências legislativas apontadas no endereço eletrônico do 
Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=4.NUME.%20E%20S.FLSV.&b
ase=baseSumulasVinculantes> Acesso em: 12 jan. 2013. 
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Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão 
conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado 
por servidores designados pelos respectivos Poderes. 
§ 1º - A lei assegurará, aos servidores da administração direta, isonomia de 
vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo 
Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 
ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou 
ao local de trabalho. 
§ 2º - Aplica-se a esses servidores o disposto no art. 7º, IV, VI, VII, VIII, IX, 
XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII e XXX.  

Na esteira dos dispositivos constitucionais acima transcritos, os 

trabalhadores urbanos e rurais, bem como os servidores da administração direta, 

farão jus a um salário mínimo, sem qualquer vinculação, capaz de atender às suas 

necessidades fundamentais. Junto a este, subsiste a previsão de um adicional 

remuneratório para os trabalhadores que desempenham atividades penosas, 

insalubres ou perigosas.  

Ocorre que estas previsões constitucionais transcritas não se harmonizam 

com o disposto no artigo 192 do Decreto-Lei Nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que 

aprova a Consolidação das Leis Trabalhistas, na medida em que este vincula a 

percepção do adicional correspondente às condições de trabalho insalubres ao 

salário mínimo. Na exata dicção do dispositivo: 

Art.192 - O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites 
de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a 
percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% 
(vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo da região, 
segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.

17
 

A referida discrepância entre o dispositivo constitucional e a inteligência 

do artigo da CLT ensejou celeuma jurisprudencial, dos quais destacamos os que 

consubstanciam precedentes para a edição do enunciado vinculante nº 4, quais 

sejam: RE 236396, publicado no DJ de 20/11/1998;  RE 208684, publicado no DJ de 

18/6/1999; RE 217700, publicado no DJ de 17/12/1999; RE 221234, publicado no DJ 

de 5/5/2000; RE 338760, publicado no DJ de 28/6/2002; RE 439035, publicado no 

DJe de nº 55, em 28/3/2008; e, finalmente, RE 565714, publicado no DJe nº 147, em 

8/8/2008.18 

                                                           
17

 Importa salientar que tal redação foi conferida pela Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, 
sendo, portanto, bem anterior à atual Constituição Federal.  
18

 Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=4.NUME.%20E%20S.FLSV.&b
ase=baseSumulasVinculantes.> Acesso em: 12 jan. 2013. 

http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=255530&idDocumento=&codigoClasse=437&numero=236396&siglaRecurso=&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=241827&idDocumento=&codigoClasse=437&numero=208684&siglaRecurso=&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=247445&idDocumento=&codigoClasse=437&numero=217700&siglaRecurso=&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=249503&idDocumento=&codigoClasse=437&numero=221234&siglaRecurso=&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=261010&idDocumento=&codigoClasse=437&numero=338760&siglaRecurso=&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=516935&idDocumento=&codigoClasse=437&numero=439035&siglaRecurso=&classe=RE
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=560067&idDocumento=&codigoClasse=437&numero=565714&siglaRecurso=&classe=RE
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Dos julgados acima referidos, colacionamos o conteúdo de duas ementas 

que revelam a preservação da vedação de vinculação do salário mínimo pelo 

Supremo Tribunal Federal: 

EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Adicional de insalubridade. Base de 
cálculo. 3. Vedação de vinculação ao salário mínimo. Posicionamento da 1a 
Turma. Adesão. 4. Restabelecimento do critério estabelecido pelo Tribunal 
de origem para fixação da base de cálculo. 5. Recurso extraordinário 

conhecido e provido. (RE 439035, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, 
Segunda Turma, julgado em 11/12/2007, DJe-055 DIVULG 27-03-
2008 PUBLIC 28-03-2008 EMENT VOL-02312-07 PP-01225 LEXSTF 
v. 30, n. 353, 2008, p. 214-222)19

 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI 
COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 
1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE 
INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. 
IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO 
BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO 
QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da 
parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo 
possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria 
eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria 
se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma 
constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo 
gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com 
o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-
mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial 
prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O 
aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de 
qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário 
(indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela 
Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal. Declaração de não recepção pela Constituição 
da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do 
Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de 
concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, 
inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. 
Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da 
República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos 
servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na 
norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a 
saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas 
tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição 
tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo 
teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso 

extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 565714, Relator(a):  Min. 
CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2008, 
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-147 DIVULG 07-08-2008 
PUBLIC 08-08-2008 REPUBLICAÇÃO: DJe-211 DIVULG 06-11-2008 

                                                           
19

 Disponível em: < http://www.jurisite.com.br/sumulas/vinculante/sumulasvinculante/sumula4.html> 
Acesso em: 20 jan. 2013. 



62 
 

PUBLIC 07-11-2008 EMENT VOL-02340-06 PP-01189 RTJ VOL-
00210-02 PP-00884) (grifo nosso)

20
 

Como forma de firmar o posicionamento adotado pela mais alta instância 

jurídica pátria, o Supremo Tribunal Federal editou o já mencionado enunciado 

vinculante nº 4. 

 Acontece que a edição do enunciado não foi acompanhada da adoção de 

uma nova base de cálculo para a incidência do adicional de insalubridade, de forma 

que a aplicação do conteúdo sumulado encontra certa resistência prática. O julgado 

abaixo colacionado, relatado por Ives Granda Martins Filho, ministro do Tribunal 

Superior do Trabalho, materializa autêntica nesta temática e demonstra com 

precisão a relatada dificuldade: 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO 
MÍNIMO (CLT, ART. 192) - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 
SEM PRONÚNCIA DE NULIDADE (-UNVEREINBARKEITSERKLÄRUNG-) - 
SÚMULA 228 DO TST E SÚMULA VINCULANTE 4 DO STF. 1. O STF, ao 
apreciar o RE-565.714-SP, sob o pálio da repercussão geral da questão 
constitucional referente à base de cálculo do adicional de 
insalubridade, editou a Súmula Vinculante 4, reconhecendo a 
inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo, mas vedando a 
substituição desse parâmetro por decisão judicial. Rejeitou, inclusive, a tese 
da conversão do salário mínimo em sua expressão monetária e aplicação 
posterior dos índices de correção dos salários, uma vez que, sendo o 
reajuste do salário mínimo mais elevado do que a inflação do período, 
restariam os servidores e empregados postulantes de uma base de cálculo 
mais ampla prejudicados ao receberem como prestação jurisdicional a 
redução da vantagem postulada. 2. Assim decidindo , a Suprema Corte 
adotou técnica decisória conhecida no Direito Constitucional Alemão como 
declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade (-
Unvereinbarkeitserklärung-), ou seja, a norma, não obstante ser declarada 
inconstitucional, continua a reger as relações obrigacionais, em face da 
impossibilidade de o Poder Judiciário se substituir ao legislador para definir 
critério diverso para a regulação da matéria. 3. O Direito Constitucional 
pátrio encampou tal técnica no art. 27 da Lei 9.868/99, o qual dispõe que, -
ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e tendo em vista 
razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o 
Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, 
restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia 
a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser 
fixado-. -In casu-, o momento oportuno fixado pela Suprema Corte foi o da 
edição de norma que substitua a declarada inconstitucional. 4. Nesse 
contexto, ainda que reconhecida a inconstitucionalidade do art. 192 da CLT 
e, por conseguinte, da própria Súmula 228 do TST, tem-se que a parte final 
da Súmula Vinculante 4 do STF não permite criar critério novo por decisão 
judicial, razão pela qual, até que se edite norma legal ou convencional 
estabelecendo base de cálculo distinta do salário mínimo para o adicional 
de insalubridade, continuará a ser aplicado esse critério para o cálculo do 
referido adicional, salvo a hipótese da Súmula 17 do TST, que prevê como 
base de cálculo o piso salarial da categoria que o possua (já que o piso 
salarial é o salário mínimo da categoria). Agravo de instrumento desprovido. 

                                                           
20

 Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14721216/recurso-extraordinario-re-
565714-sp-stf> Acesso em: 20 jan. 2013. 
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(AIRR - 1121/2005-029-04-40.6, Relator Ministro: Ives Gandra Martins Filho, 
Data de Julgamento: 11/06/2008, 7ª Turma, Data de 
Publicação: 13/06/2008) 

21
 (grifo nosso) 

O julgado acima exposto revela uma circunstância em que não há 

fundamento para que o conteúdo de um enunciado vinculante dê ensejo à mitigação 

da coisa julgada, tendo em vista que aplicação do conteúdo sumulado, per si, 

encontra certa resistência. 

Corroboram tal entendimento as palavras da ministra Ellen Gracie que, ao 

apreciar a utilização do salário mínimo para a definição da base de cálculo de 

vantagens remuneratórias de servidores e empregados públicos, retomando a ideia 

de que o Poder  Judiciário não poderia atuar como legislador positivo, assim decidiu: 

A hipótese dos autos versa sobre a utilização do salário mínimo para a 
definição da base de cálculo de vantagens remuneratórias de servidores e 
empregados públicos. 2. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 
565.714/SP, rel. Min. Carmen Lúcia, DJe 7.11.2008, aprovou a Súmula 
Vinculante 4, nos termos: "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". O acórdão recorrido divergiu desse entendimento. 
Entretanto, o Plenário desta Corte, ao apreciar o citado recurso 
extraordinário, embora tenha reconhecido a inconstitucionalidade da 
vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo, tendo em vista a 
impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, 
manteve a base de cálculo do adicional de insalubridade, até que fosse 
editada nova legislação sobre a matéria. Dessa forma, afirmou-se não caber 
ao Judiciário a fixação de outra base de cálculo. Assim, embora por 
fundamento diverso do adotado pelo Tribunal de origem, deve ser mantido o 
piso salarial vinculado ao salário mínimo, até que seja fixado um novo, sem 
a inconstitucional vinculação. Nesse sentido, cito: AI 344.269-AgR-AgR, rel. 
Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 6.8.2009, e RE 601.626-AgR, rel. Min. 
Carmen Lúcia, 1ª Turma, DJe 11.3.2010.3. Ante o exposto, nego 

seguimento ao recurso extraordinário. (RE 603451 SP , Relator: Min. 
ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 17/06/2010, Data de 
Publicação: DJe-120 DIVULG 30/06/2010 PUBLIC 01/07/2010)22

 

Portanto, a questão da designação de base de cálculo sobre a qual incidir 

o adicional de insalubridade reafirma a relatada complexidade jurídica que impede a 

formulação de uma resposta satisfatória ao questionamento sobre o que deverá 

prevalecer quando confrontados: o conteúdo sumulado ou a sentença que transitou 

em julgado. 
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 Disponível em: <http://cenariojuridico.blogspot.com.br/2009/09/adicional-de-insalubridade-art-192-
clt.html> Acesso em: 26 jan. 2013. 
22

 Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14827476/recurso-extraordinario-re-
603451-sp-stf.> Acesso em: 27 jan. 2013. 

javascript:void(0);
http://www.jusbrasil.com.br/busca?s=jurisprudencia&q=titulo:AI%20344.269
http://www.jusbrasil.com.br/busca?s=jurisprudencia&q=titulo:RE%20601.626
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Em outra circunstância, entretanto, verificamos a aplicação retroativa da 

súmula vinculante de forma a macular até mesmo a intangibilidade da coisa julgada. 

Foi o que se verificou no litígio protagonizado entre a prefeitura de fortaleza e seus 

servidores públicos, processualmente substituídos pelo Sindicato dos Servidores 

Públicos de Fortaleza (Sindifort) 23. 

O conflito, materializado na Reclamação 8548, ocorreu em razão da 

postura da Prefeitura de Fortaleza que, a pretexto de aplicar o conteúdo da súmula 

vinculante nº 4, não repassou, aos seus servidores, o reajuste do salário mínimo de 

fevereiro de 2009, contrariando decisões da Justiça Estadual e da Justiça do 

Trabalho, que reconheceram o direito dos servidores municipais a um piso salarial 

com base em múltiplos de salários-mínimos, de forma que eventuais reajustes no 

valos do salário mínimo deveria repercutir efeitos nos vencimentos dos servidores. 

Diante da situação descrita, o Sindifort ajuizou a citada Reclamação 

Constitucional alegando desrespeito à coisa julgada e ao princípio da Segurança 

Jurídica.  

Um pedido de desistência, homologado em 19 de março de 2012 pela 

Ministra Rosa Weber, entretanto, acabou por culminar com o arquivamento da 

demanda sem que a mais alta instância do Poder Judiciário avaliasse o mérito da 

questão, ficando a reclamação com a decisão abaixo colacionada: 

Referente à Petição STF 9.606/2012. O Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Fortaleza ajuizou a presente reclamação contra ato praticado 
pela Exma. Prefeita do Município de Fortaleza-CE, porque esta teria 
afrontado decisões judiciais transitadas em julgado que asseguraram a 
diversos servidores públicos municipais o recebimento de vencimentos 
vinculados ao salário mínimo, ao determinar a extensão indiscriminada dos 
efeitos da Súmula Vinculante nº 4 a toda a Administração Pública. O 
reclamante requer, por intermédio da referida petição, a desistência da 
presente reclamação. Não iniciado o julgamento pelo Colegiado -aliás, 
sequer analisada a liminar -há que se acolher o pedido, nos termos da 
jurisprudência do STF (Rcl 1.503 QO/DF, Pleno, Min. Ricardo Lewandowski, 
DJe de 05.6.09; Rcl 842 AgR/DF, Min. Octavio Gallotti,Pleno, DJ de 
01.12.2000; e Rcl 191/SP, Min. Rafael Mayer, Pleno, DJ de 06.12.85). 
Diante do exposto, homologo o pedido de desistência formulado, 
extinguindo a reclamação sem resolução do mérito (arts. 21, VIII, do RISTF 
e 267, VIII, do CPC). Publique-se. Arquive-se. Brasília, 19 de março de 

2.012. Ministra Rosa Weber - Relatora Rcl 191/SP267VIIICPC.(RE 603451 
SP, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 17/06/2010, 
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A não apreciação do mérito desta demanda, entretanto, não nos impedirá 

de conjecturar acerca de qual seria a providência mais adequada à solução de 

conflitos similares.  

Antes disso, entretanto, caberá a análise de um segundo julgado de 

nossa Corte Constitucional acerca de temática aproximada, onde se percebe a 

intenção de garantir interpretações restritivas aos enunciados vinculantes, conforme 

verificaremos adiante. 

Trata-se, esta segunda situação, de Reclamação Constitucional ajuizada 

pelo Laboratório Clementino Fraga Ltda. em face de decisão prolatada pelo Juiz da 

12ª Vara do Trabalho, da 7ª Região em Fortaleza. Na sentença, o magistrado optou 

por aplicar o conteúdo do artigo 5º da Lei 3.999, de 15 de dezembro de 1961, que 

altera o salário mínimo dos médicos e cirurgiões dentistas. O dispositivo posto em 

análise vincula o salário destes profissionais da saúde ao valor do salário mínimo, 

contrariando o conteúdo sumulado no quarto enunciado vinculante. 

Ao decidir a reclamação manejada pelo laboratório, o ministro Carlos 

Ayres Britto aponta que a súmula apenas trata de acréscimos pecuniários, não se 

referindo a vencimento ou salário. Na lição do ministro relator, tem-se: 

Trata-se de reclamação constitucional manejada pelo Laboratório 
Clementino Fraga Ltda. contra sentença do Juiz da 12ª Vara do Trabalho da 
7ª Região em Fortaleza. Sentença essa que, ao não afastar o art. 5º da Lei 
3.999/61, não recepcionado pela Constituição, desrespeitou a autoridade de 
decisão deste Tribunal, especificamente a Súmula Vinculante nº 4.2. 
Finalizado o relatório, passo a decidir. Fazendo-o, inicio por realçar que o 
Juízo reclamado aplicou norma que fixa piso salarial dos auxiliares 
(laboratoristas) em duas vezes o salário mínimo, julgando-a conforme o 
texto constitucional. De outra, a Súmula Vinculante nº 4 tem a seguinte 
redação: "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". 
Portanto, não trata o verbete de vencimento ou salário, mas tão-somente de 
acréscimo pecuniário.3. Tenho afirmado que as decisões vinculantes devem 
ter interpretação estrita, sob pena de suprimirmos instâncias. Razões pelas 
quais nego seguimento à presente reclamação, o que faço com fundamento 
no art. 21 do RI/STF. Brasília, 14 de outubro de 2008.  Ministro CARLOS 

AYRES BRITTO- Relator (Rcl 6786 CE, Relator: Min. CARLOS 
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BRITTO, Data de Julgamento: 14/10/2008, Data de Publicação: DJe-
202 DIVULG 23/10/2008 PUBLIC 24/10/2008)25

 (grifo nosso) 

Demonstrada a intenção do Supremo Tribunal Federal de aplicar 

restritivamente o conteúdo de seus enunciados vinculantes, passemos às 

considerações finais, onde tentaremos ofertar reposta satisfatória ao 

questionamento que impulsiona a presente pesquisa. 

 

 

3.3 Considerações Finais relativas ao embate: Súmula Vinculante versus Coisa 

Julgada, no que pertine ao enunciado vinculante de nº 4 

 

 

Conforme se depreende das ideias e dos julgados acima esposados, 

cada lide guarda em si, aspectos que a individualizam, tornando inócua qualquer 

tentativa de submeter conflitos similares a uma mesma resposta, que pretensamente 

colocaria fim nestas discussões jurídicas. 

Algumas observações, entretanto, devem ser feitas, no sentido de 

sistematizar e elucidar a controvérsia relacionada ao enunciado vinculante de nº 4. 

Consoante verificado com julgamento elaborado pelo Tribunal Superior do 

Trabalho, na pessoa ministro relator Ives Granda Martins Filho, por ocasião do 

julgamento de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista - 1121/2005-029-04-

40.6, cujo conteúdo é ratificado pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso 

Extraordinário 60345, julgado pela Ministra Ellen Gracie, o conteúdo do 4º enunciado 

vinculante encontra impedimento em sua aplicabilidade no que concerne à 

estipulação da base de cálculo para a incidência do adicional de insalubridade. 

Muito embora a súmula impeça a vinculação do salário mínimo, não há, 

nessa situação, possibilidade de atender ao seu comando de forma plena, tendo em 

vista que o Judiciário não poderá fazer as vezes de Legislador, elegendo nova base 
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de cálculo. Nessas circunstâncias, portanto, não há que se falar em relativização da 

coisa julgada em razão do comando sumulado. 

Cabe-nos, entretanto, afastando esta abordagem específica, tentar 

formular raciocínio capaz de solucionar, com coerência, conflitos mais gerais, tais 

como o apresentado com a Reclamação 8548.  

Nesse sentido, teria a Prefeitura de Fortaleza razão jurídica plausível para 

negar, aos seus servidores, vantagens conferidas por sentenças já transitadas em 

julgados, arvorando sua conduta no fiel cumprimento ao comando do quarto 

enunciado vinculante? 

Muito embora se tenha reconhecido, no desenvolver deste estudo, que a 

relativização da coisa julgada, por vezes, é via utilizada para garantir a razoabilidade 

e a justiça das decisões judiciais, trabalhando, inclusive, em favor da Segurança 

Jurídica, na esteira do raciocínio desenvolvido por Janaína Noleto (2009), ousamos 

responder negativamente ao questionamento acima formulado. 

Isto porque, não poderemos olvidar que a lei 11.417/2006, que disciplina 

a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo 

Supremo Tribunal Federal, traz, em seu artigo 4º, a possibilidade de nossa Corte 

Constitucional fixar o momento de eficácia do efeito vinculante, ao estipular: 

Art. 4
o
  A súmula com efeito vinculante tem eficácia imediata, mas o 

Supremo Tribunal Federal, por decisão de 2/3 (dois terços) dos seus 
membros, poderá restringir os efeitos vinculantes ou decidir que só tenha 
eficácia a partir de outro momento, tendo em vista razões de segurança 
jurídica ou de excepcional interesse público. 

Por expressa redação legal, ao Supremo Tribunal Federal é assegurada a 

possibilidade de modular os efeitos de seus enunciados vinculantes. Portanto se o 

mencionado Tribunal Superior julgasse conveniente, em razão da segurança 

jurídica ou de excepcional interesse público, concederia, por decisão de dois terços 

de seus membros, efeitos retroativos capazes de desconstituir a coisa julgada em 

sentido contrário ao seu enunciado vinculante de nº 4.  

Se o órgão judicial competente não o fez, tendo esta faculdade, não 

caberá aos demais órgãos, fazê-lo, sob pretexto de garantir a eficácia do conteúdo 

sumulado, como pretendia a Prefeitura de Fortaleza na situação anteriormente 

colocada.  
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Cassiano Iurk (2008) também perfilha este entendimento ao aduzir: “no 

entanto sobre a retroatividade ou não da súmula vinculante, o legislador estabeleceu 

que o próprio Supremo Tribunal Federal poderá fixar o momento de eficácia do 

efeito vinculante, tendo em vista razões de segurança jurídica”  (IURK, 2008, p. 121).  

Saliente-se, por oportuno, que a situação aqui exposta não condiz com o 

que ocorre com a Ação Direta de Inconstitucionalidade, regida pela Lei 9.868, de 

10 de novembro de 1999. Nela, a declaração de inconstitucionalidade alcançará, 

como regra, os atos pretéritos, cabendo ao Supremo Tribunal Federal, modular a 

eficácia desta declaração caso queira, por uma questão de segurança, limitar seus 

efeitos, na esteira do artigo 27 da mencionada lei. 

Isto porque, do julgamento procedente de uma ação desta natureza, 

revela-se a inconstitucionalidade de uma lei e, por via de consequência, a nulidade 

de todos os atos anteriormente praticados sob sua égide. Ressalte-se, entretanto, 

que, mesmo aqui, há quem defenda a intangibilidade da coisa julgada, como o fez 

o ministro Gilmar Mendes (1990), em palavras já citadas neste estudo. 

Na edição de uma súmula vinculante, vislumbramos situação distinta. 

Aqui, diante da diversidade de entendimentos que naturalmente compõem a 

complexa Ciência do Direito, o que se pretende é uniformizar a jurisprudência 

relativa a determinados temas, como forma de garantir previsibilidade e 

estabilidade ao ordenamento jurídico pátrio. 

Ademais, pela própria redação da Constituição vigente, tem-se que 

apenas “a partir de sua publicação” a súmula vinculará os demais órgãos do 

Judiciário, bem como a Administração Pública direta e indireta, não havendo, no 

texto constitucional, qualquer menção a efeitos retroativos para os enunciados 

vinculantes.  

Entendemos que interpretação diversa fragilizaria a res judicata legal e 

constitucionalmente constituída, o que, de fato, findaria por esvaziar tal instituto.  
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CONCLUSÃO 

  

 

No decorrer do presente estudo, elaborou-se uma série de conclusões 

parcias, que serão, nesta etapa, reunidas, de forma a sistematizar as ideias mais 

importantes concernentes ao tema trabalhado. 

O instituto da súmula se presta a sintetizar a interpretação que 

determinado Tribunal edificou sobre temáticas de elevada relevância jurídica. A 

elaboração dos enunciados decorre da existência de uma firme jurisprudência em 

um mesmo sentido jurídico, esta, por sua vez, é originária de um grande número de 

precedentes que utilizam uma mesma interpretação normativa para efetuar o 

deslinde de litígios similares. 

O instituto da súmula vinculante, editado em 08 de dezembro de 2004, 

por ocasião da Emenda Constitucional de nº 45, surgida em um contexto de 

Reforma do Judiciário, tornou cogente, em relação aos demais órgãos do Poder 

Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e 

municipal, a observância de algumas interpretações provenientes do Supremo 

Tribunal Federal, a mais alta instância do Poder Judiciário. Como isso, garante-se 

mais estabilidade ao ordenamento, mitigando o que se poderia chamar de 

“jurisprudência lotérica”.  

Tal instituto, entretanto, divide opiniões na seara doutrinária. Os autores 

que consideram positiva a existência da súmula vinculante no ordenamento pátrio, 

tais como Marcelo Alves Dias de Oliveira, destacam a estabilidade, a celeridade e a 

isonomia que permeiam sua aplicação. 

Os que reprovam a utilização dos enunciados vinculantes, tais como José 

de Albuquerque Rocha, argumentam que a súmula vinculante causa certo 

engessamento no sistema jurídico, além de ofender a independência do Magistrado 

e o Princípio Constitucional da Separação dos Poderes. 

No que tange ao instituto da coisa julgada, tem-se que esta será 

constituída ao final da atuação do Estado-Juiz, quando este, aplicando a legislação 

pátria, apontará a solução para o caso concreto, materializada em uma sentença 
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judicial da qual não mais caberá recurso. Ao ser formada, a res judicata tornará 

obrigatório o comando expedido pela parte dispositiva da sentença, vinculando as 

partes e o juiz que a prolatou, criando o que se poderia chamar de “lei para o caso 

concreto”. 

Insofismável a ideia de que a manutenção da coisa julgada, regra geral, 

trabalha em favor da Segurança Jurídica, princípio de observância fundamental para 

a construção de um Estado Democrático de Direito. Em algumas situações, 

entretanto, a sentença, mesmo que já transitada em julgado, mostra-se 

desarrazoada ou inconstitucional. Diante desta situação, apresenta-se o fenômeno 

da relativização, que é preciso pontuar, será sempre exceção, e como exceção 

deverá ser tratada. 

É cediço que o ideal seria a manutenção, a um só tempo, dos valores 

segurança e justiça. Entretanto, caso estes venham a colidir, faz-se mister apreciar 

responsavelmente qual será resguardado, qual trará maiores benefícios. Nesse 

embate, a res judicata, por vezes, é relativizada, para que se mantenha a justiça e a 

razoabilidade de algumas decisões judiciais.  

Desta feita, é a busca da decisão adequada que move o processo. 

Nesses termos, seguindo o raciocínio acerca da confiança que deve haver no 

Estado-Juiz como forma de assegurar a estabilidade do meio social, sendo que esta 

segurança advém de decisões justas, é defensável que a relativização, 

obliquamente, favorece a segurança. 

Vislumbra-se, portanto, uma crise paradigmática concernente à eficácia 

da coisa julgada no atual cenário jurídico. Isto porque o instituto, que protagoniza 

discursos antagônicos na seara doutrinária e jurisprudencial, ora se reafirma, ora se 

relativiza. Inserindo a súmula vinculante neste debate, a dúvida que desponta é a 

que indaga se o conteúdo dos enunciados sumulados será suficiente para relativizar 

a mencionada res judicata. 

Não há como se negar a estabilidade e a previsibilidade que a súmula 

vinculante confere ao ordenamento jurídico pátrio. Resta saber apenas se o 

conteúdo deste, emanado de nossa suprema Corte Constitucional, terá o condão 

desconstituir o conteúdo dos julgados que alcançaram o status de coisa julgada. 
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Não ousamos ofertar resposta satisfatória de aplicação direta a todo 

embate verificado entre o conteúdo de qualquer enunciado vinculante e a redação 

de qualquer decisão que transitou em julgado. A complexidade e as inúmeras 

nuances que permeiam a seara jurídica tornariam tal encargo inexequível. 

Por essa razão, o estudo é delimitado ao enunciado vinculante de nº 4, no 

intuito de, pelo menos aqui, tentar ofertar resposta razoável ao eminente 

questionamento sobre o que deverá prevalecer, coisa julgada ou súmula vinculante. 

O enunciado vedou a utilização do salário mínimo como indexador de 

base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado. Ocorre que, ao 

fazê-lo, não criou condições que garantissem sua plena aplicabilidade. Foi o que 

ocorreu com a questão da base de cálculo para a incidência do adicional de 

insalubridade. 

A súmula, que apenas vedou a utilização do salário mínimo nos moldes 

acima delineados, não criou uma nova base de cálculo, de forma que a aplicação do 

conteúdo sumulado encontra certa resistência prática. 

Nesses termos, não há fundamento para que o conteúdo deste enunciado 

vinculante dê ensejo, nessa situação, à mitigação da coisa julgada, tendo em vista 

que aplicação do conteúdo sumulado, per si, encontra certa dificuldade. 

Cabe-nos, entretanto, afastados desta abordagem específica, tentar 

formular raciocínio capaz de solucionar, com coerência, conflitos mais gerais, que 

contraponham o quarto enunciado vinculante e o comando de sentença transitada 

em julgado.  

Por expressa redação legal (art. 4º da lei 11.417/2006), ao Supremo 

Tribunal Federal é assegurada a possibilidade de modular os efeitos de seus 

enunciados vinculantes. Portanto, acredita-se que, se o mencionado Tribunal 

Superior julgasse conveniente, em razão da segurança jurídica ou de excepcional 

interesse público, concederia, por decisão de dois terços de seus membros, efeitos 

retroativos capazes de desconstituir a coisa julgada em sentido contrário ao seu 

enunciado vinculante.  

Se o órgão judicial competente não o fez, tendo esta faculdade, não 

caberá aos demais órgãos fazê-lo, sob pretexto de garantir a eficácia do conteúdo 

sumulado, consoante se pretendeu em algumas situações. 
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Saliente-se, por oportuno, que a situação aqui exposta não condiz com o 

que ocorre com a Ação Direta de Inconstitucionalidade, onde os efeitos operados 

são ex tunc. Isto porque, do julgamento procedente de uma ação desta natureza, 

revela-se a inconstitucionalidade de uma lei e, por via de consequência, a nulidade 

de todos os atos anteriormente praticados sob sua égide. 

Na edição de uma súmula vinculante, a situação será distinta. Aqui o 

que se pretende é uniformizar a jurisprudência relativa a determinados temas, 

como forma de garantir previsibilidade e estabilidade ao ordenamento jurídico 

pátrio. 

Ademais, é preciso atentar para a redação da Constituição vigente, 

segundo a qual apenas “a partir de sua publicação” a súmula vinculará os demais 

órgãos do Judiciário, bem como a Administração Pública direta e indireta. Não há, 

portanto, no texto constitucional, qualquer menção a efeitos retroativos para os 

enunciados vinculantes. Interpretação diversa fragilizaria a res judicata legal e 

constitucionalmente constituída, o que terminaria por esvaziar tal instituto. 
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ANEXO A – Lei nº 11.417, de 19 de dezembro de 2006. 

 

 

 
 
LEI Nº 11.417, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006 – Regulamenta o art. 

103-A da Constituição Federal e altera a Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, 

disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula 

vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o  Esta Lei disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de 

enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal e dá outras 

providências. 

Art. 2o  O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, 

após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de 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 prevista nesta Lei. 

§ 1o  O enunciado da súmula terá por objeto a validade, a interpretação e 

a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja, entre órgãos judiciários 

ou entre esses e a administração pública, controvérsia atual que acarrete grave 

insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre idêntica questão. 

§ 2o  O Procurador-Geral da República, nas propostas que não houver 

formulado, manifestar-se-á previamente à edição, revisão ou cancelamento de 

enunciado de súmula vinculante. 

§ 3o  A edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula com 

efeito vinculante dependerão de decisão tomada por 2/3 (dois terços) dos membros 

do Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária. 

§ 4o  No prazo de 10 (dez) dias após a sessão em que editar, rever ou 

cancelar enunciado de súmula com efeito vinculante, o Supremo Tribunal Federal 
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fará publicar, em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União, o 

enunciado respectivo. 

Art. 3o  São legitimados a propor a edição, a revisão ou o cancelamento 

de enunciado de súmula vinculante: 

I - o Presidente da República; 

II - a Mesa do Senado Federal; 

III – a Mesa da Câmara dos Deputados; 

IV – o Procurador-Geral da República; 

V - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 

VI - o Defensor Público-Geral da União; 

VII – partido político com representação no Congresso Nacional; 

VIII – confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional; 

IX – a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do 

Distrito Federal; 

X - o Governador de Estado ou do Distrito Federal; 

XI - os Tribunais Superiores, os Tribunais de Justiça de Estados ou do 

Distrito Federal e Territórios, os Tribunais Regionais Federais, os Tribunais 

Regionais do Trabalho, os Tribunais Regionais Eleitorais e os Tribunais Militares. 

§ 1o  O Município poderá propor, incidentalmente ao curso de processo 

em que seja parte, a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula 

vinculante, o que não autoriza a suspensão do processo. 

§ 2o  No procedimento de edição, revisão ou cancelamento de enunciado 

da súmula vinculante, o relator poderá admitir, por decisão irrecorrível, a 

manifestação de terceiros na questão, nos termos do Regimento Interno do 

Supremo Tribunal Federal. 

Art. 4o  A súmula com efeito vinculante tem eficácia imediata, mas o 

Supremo Tribunal Federal, por decisão de 2/3 (dois terços) dos seus membros, 

poderá restringir os efeitos vinculantes ou decidir que só tenha eficácia a partir de 
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outro momento, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional 

interesse público. 

Art. 5o  Revogada ou modificada a lei em que se fundou a edição de 

enunciado de súmula vinculante, o Supremo Tribunal Federal, de ofício ou por 

provocação, procederá à sua revisão ou cancelamento, conforme o caso. 

Art. 6o  A proposta de edição, revisão ou cancelamento de enunciado de 

súmula vinculante não autoriza a suspensão dos processos em que se discuta a 

mesma questão. 

Art. 7o  Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar 

enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente 

caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou 

outros meios admissíveis de impugnação. 

§ 1o  Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da 

reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas. 

§ 2o  Ao julgar procedente a reclamação, o Supremo Tribunal Federal 

anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial impugnada, determinando 

que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso. 

Art. 8o  O art. 56 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, passa a 

vigorar acrescido do seguinte § 3o: 

“Art. 56. ....... 

§ 3o  Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria 

enunciado da súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão 

impugnada, se não a reconsiderar, explicitar, antes de encaminhar o recurso à 

autoridade superior, as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, 

conforme o caso.” (NR) 

Art. 9o  A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, passa a vigorar 

acrescida dos seguintes arts. 64-A e 64-B: 

“Art. 64-A.  Se o recorrente alegar violação de enunciado da súmula 

vinculante, o órgão competente para decidir o recurso explicitará as razões da 

aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9784.htm#art56§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9784.htm#art64a
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“Art. 64-B.  Acolhida pelo Supremo Tribunal Federal a reclamação 

fundada em violação de enunciado da súmula vinculante, dar-se-á ciência à 

autoridade prolatora e ao órgão competente para o julgamento do recurso, que 

deverão adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes, sob 

pena de responsabilização pessoal nas esferas cível, administrativa e penal.” 

Art. 10.  O procedimento de edição, revisão ou cancelamento de 

enunciado de súmula com efeito vinculante obedecerá, subsidiariamente, ao 

disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 

Art. 11.  Esta Lei entra em vigor 3 (três) meses após a sua publicação. 

Brasília, 19 de dezembro de 2006; 185o da Independência e 118o da 

República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Márcio Thomaz Bastos 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 20.12.2006 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9784.htm#art64b

