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A reforma do Poder Judiciário trouxe algumas novidades e 

entre elas a súmula vinculante, instrumento que permite a 

um dos poderes da república a edição de atos que em 

razão das características guardam semelhança com as leis 

em sentido estrito, quais sejam, aquelas que são fruto do 

trabalho legislativo exercido dentro do Congresso 

Nacional. 

 

Este instrumento, que a despeito de ter sido inserido na 

ordem jurídica através de uma emenda constitucional, o 

que lhe confere intensa legitimidade, é bastante discutível, 

posto esbarrar em vários princípios de direito, inclusive 

em alguns consagrados na própria Constituição.  

 

Comecemos pelo da separação dos poderes, incluído no 

núcleo duro da carta política, inalterável por emendas e 

que se mostra violado quando a um dos Poderes, no caso o 

Judiciário, é permitido editar entendimentos de 

observância obrigatória pela administração pública e por 

todas as instâncias jurisdicionais inferiores, em situação 
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análoga às leis, sem, contudo, se submeterem os seus 

integrantes ao processo de escolha no qual o povo 

seleciona os seus mandatários para legislar no que é do seu 

interesse. Com a súmula vinculante onze juízes cuja 

escolha somente indiretamente pode ser tida como 

decorrente da vontade popular dizem como deve ou como 

não deve ser resolvido abstratamente um eventual conflito 

de interesses. 

 

Que o Supremo Tribunal Federal resolva determinado 

tema que lhe é posto em julgamento num caso individual, 

ou em uma ação coletiva, ou, ainda, através dos vários 

mecanismos de controle de constitucionalidade ou 

inconstitucionalidade das leis e isto deva ser seguido 

exclusiva e limitadamente naqueles casos concretos, é 

absolutamente natural, posto se encontrar  a corte 

constitucional no topo da pirâmide judiciária, seja através 

do sistema recursal ou das ações originárias, entretanto, 

quando edita atos com a natureza de generalidade e 

abstração se afasta com uma enorme distância da sua 

tradicional, precípua e relevante função de dizer o direito, 

que é a característica do Poder Judiciário. 

 

Quando se estabelece um paralelo entre a súmula 

vinculante e a lei, e aqui se faz especialmente pelo caráter 

de generalidade e abstração desta última, há uma outra 

questão que cumpre ser apontada e que diz respeito a sua 

interpretação, posto que a lei, fruto de um processo 

legislativo longo, pesado, com profundas discussões, 

submetido às várias comissões congressuais, por vezes 
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bicameral, envolvendo pessoas legitimadas para fazê-lo 

pelo voto popular, submete-se ao crivo hermenêutico 

judicial, seja pelos juízes das comarcas de entrância inicial 

e mais longínquas do nosso país, seja pelos Tribunais 

Superiores sediados em Brasília, contudo, a súmula 

vinculante, ao contrário, não admite qualquer 

interpretação, senão a eminentemente literal, sem 

embargo, por exemplo, de determinado tribunal da 

federação decidir, ordinariamente, de forma absolutamente 

diversa, muitas vezes até apoiado em enunciados 

decorrentes do manejo de uniformização da jurisprudência 

local.   

 

Aqui cabe sinalizar não somente que a interpretação 

puramente literal não goza de tanto prestígio 

hermenêutico, como, também, que o entendimento 

contrário da súmula vinculante pode resultar para o 

administrador público a sanção de responsabilização 

pessoal nas esferas cível, administrativa e penal1. Se o 

recalcitrante for o juiz determinará o Supremo Tribunal 

Federal que outra decisão seja proferida, podendo ser com 

a aplicação da súmula2.  

 

É certo, neste ponto, que a súmula vinculante foi muito 

além do que a lei é capaz, não apenas por impor sanções 

tão graves pelo descumprimento, mas, ainda, porque 

quando a lei é interpretada pelas várias instâncias judiciais 

                                                           
1 Lei 9784/99 - Art. 64 – B: Acolhida pelo Supremo Tribunal Federal a reclamação fundada em 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. 
2 Lei 11417/06 – Art. 7º, § 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. 
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as decisões superiores passam a ser substitutas das 

inferiores, não se aplicando a obrigação hierárquica de 

julgamento conforme determinado pelo órgão superior. Ou 

seja, com a súmula vinculante, julgou desta maneira, 

então agora refaça e julgue como estou determinando. 

 

Assim, se antes se viu a violação ao princípio da separação 

dos poderes, agora o que está em jogo é o da 

independência judicial, outra garantia fundamental, não 

propriamente da magistratura, mas, da população, cláusula 

de barreira ao Estado despótico, que Hobbes representou 

no Leviatã. 

 

Entretanto, fato é que sumula vinculante habemus e com 

catorze anos de vida do instituto cinquenta e seis verbetes 

já foram editados, numa média de mais de quatro por 

aniversário, transformando a crítica acadêmica no que no 

foro se denomina animus esperniandi, notadamente 

porque o nosso Tribunal Constitucional não tem 

demonstrado qualquer timidez na edição das mesmas, o 

que nos assegura a sua conformidade com todo o texto 

constitucional, pondo por terra, com muito mais 

autoridade, tudo o que até aqui foi deduzido neste 

trabalho.  

 

Causa maior perplexidade quando a matéria a ser tratada 

tem natureza penal, que se subordina mais do que qualquer 

outra ao princípio da legalidade estrita, porque não dizer 

extrema. As normas repressivas são caríssimas à 

sociedade, submetidas na sua criação ao processo 
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bicameral, com a participação plena e cuidadosa do Poder 

Legislativo, frise-se, da União, dependentes, ainda, da 

sanção do Poder Executivo, num processo, destaque-se, 

lento e qualificado, que nem por isso tem contido o 

expansionismo do Direito Penal e o seu uso por vezes, 

simbólico, de modo que tratar matéria desta natureza 

através de súmula vinculante não se mostra efetivamente 

possível. 

 

Refiro-me a súmula vinculante 35, publicada em 24 de 

outubro de 2014, cuja redação tem o seguinte teor: A 

homologação da transação penal prevista no artigo 76 da 

Lei 9.099/1995 não faz coisa julgada material e, 

descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação 

anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a 

continuidade da persecução penal mediante oferecimento 

de denúncia ou requisição de inquérito policial. 

 

Um pequeno comentário sobre a transação penal se mostra 

necessário, ao menos antes de adentar na questão relativa a 

possibilidade de edição de súmula vinculante para tratar 

deste tema. Começando pela própria estrutura processual e 

penal trazida ao nosso ordenamento jurídico pela lei 

9099/95, com a introdução não só deste instituto, mas, 

também, o da suspensão condicional do processo, 

elementos comuns, não exatamente na estrutura, mas, 

coerentes com os princípios desenvolvidos no modelo da 

common law.  
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Por este novo modelo, especificamente em relação à 

transação penal, passou a ser possível a jurisdição sem 

ação, pois, se o autor do fato aceita a proposta oferecida 

pelo Ministério Publico o juiz proferirá uma sentença, cuja 

natureza, ensinam os processualistas, é de ato que põe fim 

ao processo, todavia, como ensinam, também, os manuais 

de processo que a ação penal se inicia com o recebimento 

da denúncia ou da queixa a novidade passou a ser a 

sentença que precede a ação, ou seja, a jurisdição sem 

ação.  

 

Entretanto, um problema daí decorre e é enfrentado 

diuturnamente pelos juízes, aparecendo quando o autor do 

fato que aceitou a proposta de transação penal resolve não 

cumpri-la e como esta só pode versar sobre medida não 

privativa de liberdade fica o Estado sem meios de coerção 

para obrigá-lo a adimplir a obrigação.  Parece que o 

modelo, com certa inspiração na common law, não 

mereceu a adequação necessária para viger num sistema 

tradicionalmente vinculado a civil law.  

 

Uma solução que se tem lançado mão é a da homologação 

da transação diferida no tempo, ou seja, só homologo se o 

senhor cumprir a obrigação assumida, diz o juiz ao autor 

do fato, que tem se mostrado com certa eficiência, muito 

mais em razão da autoridade dos magistrados e do temor 

que ela provoca. Entretanto, se a obrigação decorre da lei, 

do ato de vontade das partes ou da decisão judicial, esta 

solução inverte completamente a ordem das coisas, sendo, 
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portanto, inadmissível. Em verdade, cabe ao autor do fato 

dizer: só cumpro a obrigação se o senhor a homologar. 

 

Contudo, nada obstante estes argumentos, é certo que há 

decisões de Tribunais dos Estados, do Superior Tribunal 

de Justiça e, sobretudo, do Supremo Tribunal Federal que, 

que nesta hipótese (de descumprimento) autorizam o 

manejo da denúncia ou a instauração de procedimento 

policial visando o prosseguimento da persecução penal 

contra o autor do fato. Destarte, se ao homologar a 

transação penal o Estado põe fim ao que não começou (a 

ação), aqui ele inicia o que acabou, pois permite o 

recebimento da denúncia ou da queixa após a prolação de 

uma sentença que, como se escreveu, é o ato que põe fim 

ao processo. 

 

Não convence o argumento de que esta sentença não tem 

natureza condenatória e não faz coisa julgada material, 

não somente por ensejar a privação da liberdade, aqui 

entendida no seu conceito mais amplo, que não apenas o 

encarceramento, pois, afinal, quem está obrigado 

hipoteticamente a prestar serviço comunitário num 

determinado dia e lugar tem diminuído o seu livre ir, vir e 

permanecer, mas, ainda, porque a natureza rebus sic 

standibus, que normalmente confere natureza meramente 

formal às decisões, mesmo no campo cível é exceção e, 

como tal, está positivamente legislada, que se diga quando 

a matéria é penal, submetida a legalidade estrita. 
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Não há qualquer norma expressa que ampare o argumento 

de que esta sentença tem natureza meramente formal e 

admitir este entendimento importa em limitação ao status 

de liberdade e importa, sobretudo, em expandir conceitos 

desfavoráveis ao réu; importa, ademais, em criação de 

norma penal sem o devido processo legislativo. 

 

Nem de analogia se há de cogitar, posto que se não há 

norma que solucione a questão somente será aquela 

possível se in bonan partem. Lembre-se que o autor do 

fato teve o seu processo de conhecimento extinto por uma 

sentença e o cumprimento do que ali está determinado é 

fase executiva. A aceitação da proposta e o cumprimento 

voluntário do que ficou acordado se submetem, 

exclusivamente, a princípios éticos e morais, porque o que 

realmente impõe o cumprimento do dever é a sentença, 

nada mais. Logo, não há como diminuir a sua importância 

e tratá-la como mera decisão interlocutória, 

exclusivamente para exigir a qualquer custo a execução de 

uma pena que o legislador parece que não deu tanta 

importância. 

 

A solução está nas mãos do Legislativo, que na condição 

de representante da vontade popular parece satisfeito com 

a situação atual, tanto que lá se vão vinte e três anos de 

vigência da lei sem qualquer modificação neste ponto. 

Deste modo, com todo o respeito ao pensamento contrário, 

não me parecem adequadas aos princípios garantistas as 

decisões que admitem a possibilidade de se reiniciar o 

procedimento persecutório após a prolação da sentença. 
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Entretanto, faz parte do nosso sistema judicial esta 

saudável multiplicidade de ideias, que só contribuem para 

o aperfeiçoamento do Poder Judiciário e em nada 

acrescentam a um eventual desprestígio da segurança 

jurídica, mas, quando este tema é tratado em súmula 

vinculante, engessando o pensamento, fazendo 

interpretação ampliativa em matéria penal e substituindo a 

legítima vontade legislativa, parece que as cláusulas de 

barreira que eram para ser insuperáveis acabaram 

rompidas, o que não convém a um Estado Democrático de 

Direito.   

 

 

 

 

   


