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RESUMO: O presente Projeto de Iniciação Científica tem estudado o recente direito 

sumular brasileiro, em especial com o advento da Emenda Constitucional 45 de 2004. 

Muito embora a temática das súmulas (vinculantes ou não), após sua edição e adoção, 

aparentemente possa não mais suscitar controvérsias científicas, a crítica que vem sendo 

feita pelo Professor Lenio Luiz Streck tem provocado um movimento de recompreensão 

desse fenômeno de padronização de decisões, na medida em que a prática sumular 

adotada no Brasil – mal compreendida e mal utilizada – tem caminhado para um modelo 

de objetivação dos casos jurídicos, ou seja, casos fáticos, acabam por não serem objeto 

interpretável. Percebe-se, no desenvolvimento deste trabalho que os Tribunais 

Superiores, buscando uniformizar entendimentos, por vezes cria normas e inova no 

ordenamento jurídico, inclusive invadindo outras esferas de Poder. Ademais, a prática 

sumular no Brasil tem, muitas vezes e equivocadamente (por força de erro de 

julgamento), impossibilitando a análise de casos pelas instâncias superiores. Este 

segundo ponto, também, será objeto de nossa pesquisa à luz da doutrina do professor. 

 

INTRODUÇÃO:  

 

O presente trabalho visa expor a temática das súmulas a partir da visão crítica 

protagonizada pelo Professor Lenio Luiz Streck. O sistema jurídico brasileiro (civil law), 

derivado do direito romano-germânico, tem em sua essência o direito disposto em lei, 

diferentemente do sistema anglo-saxônico, fortemente arraigado nos costumes. Neste 

sentido, o Professor Lenio Luiz Streck vem apresentar uma crítica sobre a 

incompatibilidade do direito sumular brasileiro, salienta-se, da forma como tem sido 

aplicado, com o nosso sistema jurídico. 

É que com a invasão da teoria sumular no direito brasileiro, estes expedientes de 

objetivação e pré-formatação da decisão partiram de que todos os casos considerados 

iguais são, necessariamente, iguais. Nesse sentido, “Na Súmula estará condensada a 

substância (essência) de cada “coisa” jurídica. Ou seja, a “substância” contida no verbete 

sumular destemporaliza o sentido, pelo sequestro da temporalidade.” (STRECK, 2011, p. 

4). O uso desmedido de súmulas, portanto, pode provocar um “Estado de Exceção 

Hermenêutico” (STRECK, 2010, p. 165), em que o caso concreto é pré-julgado antes 

mesmo de ser analisado em suas especificidades, tudo em nome do princípio da 

celeridade e da garantia fundamental da duração razoável do processo. 



Isto é, a súmula “pode vir a institucionalizar uma espécie de consenso virtual do judiciário 

acerca de determinadas matérias (da cúpula até a base)” (STRECK, 2011, p. 6). A partir 

dessa problemática, pretende-se dirimir os pontos positivos das súmulas, mas, até que 

ponto o uso irregular desse expediente pode afetar a realização da justiça. 

Portanto, verifica-se que as matérias que já foram sumuladas pelos Tribunais Superiores 

se revertem de verdadeiras normas legais, por vezes impedindo insurgência de ideias 

contrarias aos julgados sumulados, e impedindo a discricionariedade do Juiz. Por diversas 

vezes, tem-se deixado a interpretação hermenêutica, o livre convencimento de fatos no 

caso concreto, pela aparente facilidade em aplicação de decisões sumuladas pelos 

Tribunais Superiores. 

 

OBJETIVOS:  

 

Espera-se que com a pesquisa seja desenvolvido um artigo final com a abordagem de um 

tema – as decisões sumulares versus a hermenêutica jurídica –, que por incipiente, ainda 

provoca discussões no meio jurídico. Não somente, o artigo visa, a partir da ótica do 

Professor Lenio Streck, uma visão critica sobre o desenvolvimento do direito sumular 

brasileiro 

 

METODOLOGIA:  

 

A pesquisa desenvolve-se a partir de revisão de literatura, bem como revisão e crítica de 

súmulas editadas pelos Tribunais Superiores. A pesquisa é baseada em obras literárias 

específicas, na medida em que se estabeleceu o autor como referencial teórico. Para 

tanto, o procedimento técnico utilizado é o da pesquisa bibliográfica e publicações dos 

Tribunais Superiores. Verifica-se através das releituras e, análise das matérias sumuladas 

pelos Tribunais Superiores que alguns assuntos extrapolam da competência do Judiciário, 

dentro de suas prerrogativas legais.  

 

DESENVOLVIMENTO:  

Inicialmente elaborou-se uma pesquisa de quais obras seriam necessárias para o 

desenvolvimento do presente trabalho. Após essa fase, foi efetuada uma revisão da 



literatura selecionada, bem como análise das matérias sumuladas pelos Tribunais 

Superiores, visando entender a fundo o problema apresentado. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES:  

 

Verifica-se a partir dos textos analisados que o Judiciário brasileiro apresenta um 

contrassenso com o modelo de normatização desenvolvido no Brasil pois, conforme já 

dito, a base do ordenamento jurídico brasileiro encontra-se no modelo de “civil law”, 

baseado fundamentadamente no ordenamento jurídico posto, na “letra da lei”, os tribunais 

superiores distanciam-se deste modelo, aplicando não somente o modelo sumular como 

também com os chamados “recursos repetitivos”, impedindo assim a apreciação de 

determinadas matérias por instâncias inferiores. Não obstante tal fato, verifica-se ainda 

que alguns Tribunais Superiores, ao editar Súmulas (vinculantes ou não), extrapolam sua 

competência, especialmente no tocante à abrangência da norma sumulada, comparada 

com a nova redação do §1º do artigo 103-A da Constituição Federal. Tais matérias, que 

deveriam versar somente sobre interpretação de normas sobre quais há controvérsia, 

transforma-se em normas legais, inovando no sistema jurídico, o que é vedado 

constitucionalmente. Portanto, há de se fazer uma revisão nos critérios de edição de tais 

normas (súmulas, orientações e enunciados), a fim de se preservar a separação de 

prerrogativas entre poderes definida na Constituição Federal. 
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