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Súmula Vinculante. 

- Súmulas Vinculantes: nos termos do art. 103-A, podem ser criadas 

pelo STF, por ato de ofício ou mediante provocação.  

- A SV só pode ser estabelecida por decisão de 2/3 de seus membros e 

após reiteradas decisões sobre matéria constitucional. 

 

 

 

 

 

 



Súmula Vinculante. 

-  Vinculados: a SV tem efeitos sobre todos os demais órgãos do Poder 

Judiciário e sobre a administração pública direta e indireta, nas esferas 

federal, estadual e municipal. 

- Objetivo: pacificar matérias em que haja controvérsia atual entre órgãos 

judiciários (ou entre eles e a administração pública) capaz de acarretar 

grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre 

questão idêntica.  

 

 

 



Súmula Vinculante. 

- Art. 103-A, §1º, CF/88: “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”. 

 

 

 

 

 



Súmula Vinculante. 

- Revisão ou cancelamento: também são feitos pelo STF. 

- Note que a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula pode ser 

provocada por todos aqueles que são legitimados a propor ação 

direta de inconstitucionalidade – a lista dos legitimados está no art. 

103 da CF/88. 

 

 

 

 

 



Súmula Vinculante. 

- Legitimados: Presidente da República; a Mesa do Senado Federal; a Mesa 

da Câmara dos Deputados; a Mesa de Assembleia Legislativa ou a Mesa 

da Câmara Legislativa do Distrito Federal; o Governador de Estado ou o 

Governador do Distrito Federal; o Procurador-Geral da República; o 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; partido político 

com representação no Congresso Nacional; confederação sindical ou 

entidade de classe de âmbito nacional. 

 

 

 



Súmula Vinculante. 

-  Reclamação: “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” (art. 103-A, §3º, CF/88). 

 

 

 

 



Súmula Vinculante. 

- Extensão dos efeitos: observe que o pleno do STF não fica vinculado à 

Súmula Vinculante, ao contrário dos Ministros e das Turmas; ou seja, o 

Pleno pode, eventualmente, mudar a sua orientação e rever ou 

cancelar a SV. 

- O Poder Legislativo também não é vinculado, podendo editar uma 

nova lei incompatível com a Súmula – e reabrindo a discussão que ela 

havia encerrado (Novelino). 

 

 

 


