
 

 

 
 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE DIREITO FGV DIREITO RIO 

GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 

 

 

 

 

 

ADRIANA LACOMBE COIRO 

 

 

 

AOS MINISTROS, TUDO?  

Uma análise da aplicação dos requisitos constitucionais na elaboraçao de súmulas 

vinculantes 

 

 

    

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 11 de junho de 2012 



 

 

 
 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE DIREITO FGV DIREITO RIO 

GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 

 

 

 

 

ADRIANA LACOMBE COIRO 

 

 

AOS MINISTROS, TUDO?  

Uma análise da aplicação dos requisitos constitucionais na elaboraçao de súmulas 

vinculantes 

 

Trabalho de Conclusão de Curso sob orientação 

do Professor Diego Werneck Arguelhes 

apresentado à FGV DIREITO RIO como 

requisito parcial para obtenção de grau de 

bacharel em Direito. 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 11 de junho de 2012 



 

 

 
 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE DIREITO FGV DIREITO RIO 

GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 

Aos Ministros, tudo?  

Uma análise da aplicação dos requisitos constitucionais na elaboraçao de súmulas vinculantes 

Elaborado por ADRIANA LACOMBE COIRO 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado à FGV DIREITO RIO 

como requisito parcial para 

obtenção de grau de bacharel em 

Direito. 

Comissão Examinadora: 

Nome do Orientador: Diego Werneck Arguelhes  

Nome do Examinador 1: Gustavo Binenbojm 

Nome do Examinador 2: Pedro Vieira Abramovay  

 

Assinaturas:   

________________________________________ 

Diego Werneck Arguelhes 

_______________________________________ 

Gustavo Binenbojm 

_______________________________________ 

Pedro Abramovay 

Nota Final:____________ 

 

Rio de Janeiro, ___ de junho de 2012 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu avô, meu eterno exemplo. 



 

 

 
 

AGRADECIMENTOS 

 Agradecer é difícil, pois tantas pessoas, cada uma à  sua maneira, contribuem com o 

nosso dia a dia e acabam influenciado nosso trabalho, que o risco de esquecer alguém é 

imenso, e mesmo as lembranças certamente não fazem jus à importância de cada um na minha 

vida e no meu trabalho.  

 Primeiro, gostaria de agradecer ao meu orientardor, Diego Werneck, que desde o 

primeiro período da faculdade foi um exemplo a ser seguido, e cuja incrível dedicação e 

contribuição tornaram este trabalho o que é hoje. Quando crescer, quero ser igual a você, 

Diego. 

 A André Cyrino, que no dia em que nos conhecemos, sem saber ,me deu a ideia para 

este tema, e que desde então me deu uma série de oportunidades, acadêmicas e profissionais, 

que hoje me tornam uma advogada mais preparada para enfrentar o mundo profissional. 

 Aos meus professores, tão importantes e infelizmente numerosos demais para serem 

citados nominalmente, que ao longo dos anos foram constante fonte de aprendizado e 

exemplo de dedicação à academia, sempre me incentivando a saber mais. 

 Aos meus queridos amigos do BGCB, em quem penso diariamente, e em quem me 

inspiro para estudar, aprender a discutir. É bom saber que o futuro da advocacia e da 

academia contará com profissionais de tão alto nível.  

 Às minhas companheiras de FGV, que tornaram estes anos tão prazerosos e fizeram 

tanta falta neste último semestre, com quem vou continuar dividindo muito mais do que um 

curso em comum. 

 Aos meus amigos de sempre, tão importantes há tantos anos, sem os quais não posso 

mais ficar; hoje médicos, economistas, pilotos, físicos e que até aprenderam sobre súmulas 

vinculantes. 

 A Deborah Torres, que ajudou uma estranha, quando poderia simplesmente ter 

desligado o telefone, por me lembrar que há pessoas no mundo simplesmente dispostas a 

ajudar, a serem prestativas, não importa com quem. 

 Não poderia deixar de agradecer, é claro, à minha família, pelo eterno apoio e 

confiança em mim e no meu futuro, e à Rodrigo Rueda, pela paciência nesses últimos meses, 

e pela alegria que traz a todos os meus dias.  

 E, principalmente, aos meus pais: sem vocês dois, nada disso seria possível. 



 

 

 
 

RESUMO 

 Há quatro requisitos constitucionais para a edição de súmulas vinculantes. Este 

trabalho analisa a forma como estes requisitos vem sendo discutidos e analisados pelo 

Supremo Tribunal Federal. Para isso, primeiro descreve os diferentes procedimentos pelos 

quais passaram a discussão das súmulas vinculantes, em seguida analisa os momentos nesses 

procedimentos em que os Ministros do STF puderam debater os critérios constitucionais, 

como as manifestações da Comissão de Jurisprudência e os debates do Plenário para 

aprovação das súmulas vinculantes, concluindo que, em regra, os requisitos não são avaliados 

com cuidado, e que há significativa ingerência do comportamento individual dos ministros 

nesse processo. Por fim, é feita uma análise mais detalhada da existência de reiteradas 

decisões sobre os temas das súmulas editadas, demonstrando-se que nem sempre este critério 

é atendido. Por último, são debatidas e demonstradas algumas conseqüências deste cenário, 

como a existência de uma súmula suspensa e  de propostas de revisão de súmulas vinculantes. 

 

PALAVRAS CHAVE:  

 

Súmulas vinculantes. Reiteradas decisões. Grave insegurança jurídica. Controvérsia atual. 

Multiplicidade de Processos. Comissão de Jurisprudência. Decisão de segunda ordem. 



 

 

 
 

ABSTRACT 

 There are four constitutional requisites for a Supreme Court decision to become 

binding. This work analyzes the way in which these requisites have been discussed and 

analyzed by the Brazilian Supreme Court. With this goal, it first describes the different 

procedures adopted over the last years to create these binding decisions. Then it analyzes the 

moments in these processes, when the Supreme Court Justices had the opportunity to debate 

the constitutional requisites,such as the Commission of Jurisprudence and the Court debates, 

reaching the conclusion that, as a general rule, the requisites are not carefully evaluated , and 

that the individual behavior of the Justices has a significant interference on the process. Last , 

but not least, a more careful analysis of the existence of a plurality of precedents on the 

existing binding decisions is made, showing that this requisite is not always respected. 

Finally, some of the consequences of this scenario are shown and debated, such as the 

existence of a binding decision that has been suspended, and of the propositions for re-

evaluation of  binding precedents.  

 

KEY WORDS:  

Binding precedents. Plurality of decisions.  Current controversy. Multiple decisions. 

Constitucional requisites.  
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Introdução 

Em 2004, foram criadas no Brasil as súmulas vinculantes. A criação foi parte da 

Reforma do Judiciário e se deu após longos debates, com críticas e opositores ao novo 

instituto1. Foi dado novo poder ao Supremo Tribunal Federal, poder este que não foi 

destituído de condicionamentos, o que fica claro a partir da redação do caput do artigo 103-A 

e de seu parágrafo primeiro.  

De acordo com o artigo, para a aprovação de uma súmula vinculante deve-se respeitar 

quatro requisitos, dispostos constitucionalmente: (i) “reiteradas decisões sobre matéria 

constitucional”2; (ii)  presença de “controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e 

a administração pública”; (iii) que  “acarrete grave insegurança jurídica”3 e; (iv) “relevante 

multiplicação de processos sobre questão idêntica”4. São requisitos cumulativos5, sem os 

quais, de acordo com o texto constitucional,  as súmulas vinculantes não poderiam ser 

editadas6.  

Como o próprio nome diz, são enunciados que, após editados, vinculam todo o poder 

judiciário e a administração pública direta e indireta, impactando todas as futuras decisões 

sobre o tema, em qualquer grau de jurisdição. É por isso que, conforme Oscar Vilhena, “com 

a adoção de da súmula vinculante, completou-se um ciclo de concentração de poderes nas 

mãos do Supremo” (VIEIRA, 2008, p. 445). 

Trata-se de decisões em que o STF decide como decidir. Como tais, devem ser 

tomadas com alto grau de cautela, com muito cuidado e representando posicionamento 

firmado da Corte7, pois uma vez editadas, as súmulas terão significativo impacto em todo o 

                                                 
1 Questionando a constitucionalidade das súmulas vinculantes, veja-se Daniel Barbosa (BARBOSA, 2005, p 
465) e Lenio Streck (STRECK, 2005) 
2 Pollyana Guimarães afirma que “a expressão reiteradas decisões deve ser entendida no sentido de haver 
jurisprudência já pacificada no tribunal.” (GUIMARÃES, 2007). No mesmo sentido: José Carlos de Moraes 
Salles (SALLES, 2007, p. 14), José Carlos Buzanello  (BUZANELLO, 2007 p. 28) e Manoel Lauro Volkmer de 
Castilho (CASTILHO, 2007, p. 117).  
3 Sobre o tema, afirma Buzanello que a “gravidade da insegurança jurídica, apesar de certa vagueza, é constatada 
quando os jurisdicionados não conseguem identificar uma conduta clara e uniforme dos órgãos judicantes.” 
(BUZANELLO, 2007, p. 43) 
4 De acordo com Buzanello, este último requisito “pode ser facilmente constatado pelo elevado número de 
processos que abrangem a mesma tese jurídica, mas que oferecem respostas diferenciadas, em clara ofensa ao 
princípio constitucional da igualdade substancial das partes” (BUZANELLO, 2007, p.28-29) 
5 Neste sentido Guilherme Moraes afirma que “A eficácia vinculante dos enunciados da súmula da 
jurisprudência predominante é submetida a quatro pressupostos materiais.” (MORAES, 2007 p. 113) No mesmo 
sentido, André Tavares (TAVARES, 2007, p. 33), Marcelo Lamy (LAMY, 2009, p. 308), Gustavo Nogueira 
(NOGUEIRA, 2009 p.235) e Nelson Oscar de Souza (SOUZA, 2005, p. 188) 
6 Não foi, na pesquisa para este trabalho, encontrado nenhum posicionamento doutrinário em sentido contrário. 
7 Neste sentido, ver André Ramos Tavares (TAVARES, 2007, p.17) 
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ordenamento jurídico. Neste sentido, são comparáveis ao que Sunstein e Ullmann-Margalit 

classificam como decisões de segunda ordem [second order decisions], decisões que puxam 

para agora a responsabilidade de determinar como se decidirá no futuro. Em outras palavras: 

ao decidir adotar uma súmula agora, o Supremo se exime de decidir uma série de casos 

idênticos no futuro, pois estes casos terão sua solução com base no enunciado vinculante, sem 

que se passe novamente por um processo abrangente de tomada de decisão. A decisão pela 

súmula, assim,  faz com que a Corte não tenha que de fato decidir novamente os casos que a 

súmula pretende regular.   

Por isso, é necessário que se invista especial cuidado, atenção e tempo na discussão 

destes enunciados. Trata-se de uma espécie de investimento: gasta-se tempo agora, para 

discutir a súmula, para economizar tempo no futuro, quando a súmula for aplicada. Os 

requisitos constitucionais enquadram-se bem neste cenário: são uma exigência do constituinte 

para que se tenha cuidado no momento de tomar essas decisões, dada sua importância. Não 

podem ser, assim, decisões sumárias ou padronizadas.  

Com estes objetivos, visando por exemplo diminuir o número de processos que 

chegam ao Supremo, foram aprovadas em 2007 três súmulas vinculantes. Em 2008, foram 

dez. Em 2009, catorze. Vê-se, assim, que embora o número tenha diminuído em 2010 (com 

apenas três súmulas vinculantes editadas) e 2011 (com cinco), o STF vem aumentando 

progressivamente o uso de sua competência para a edição destas súmulas, com conseqüente 

aumento do impacto das mesmas.  

Tal impacto vem muitas vezes sendo acompanhado de elogios, descrevendo as 

súmulas como uma inovação de sucesso. Recente editorial do jornal Estado de São Paulo, por 

exemplo, afirmou que as súmulas vinculantes “tiveram tanto sucesso que estão sendo 

copiadas”, e que contribuíram para “fortalecer a segurança do direito e a certeza jurídica” 

(SÚMULAS..., 2012).  

Vem-se discutindo também a elaboração desses enunciados, mas nem sempre de 

forma que corresponda exatamente à realidade. Segundo o Ministro Cezar Peluso em recente 

entrevista, as súmulas não são algo “oracular”, não surgem a partir do nada. São criadas a 

partir de “milhões de pequenas decisões, trabalho de reflexão de milhares de juízes que 

decidem com uma visão comum. E então o STF diz: “Diante de tanto consenso, é hora de 

fixar uma posição”. E está criada a súmula.” (COSTA, 2012). 

A afirmativa está em pleno acordo com o dispositivo constitucional. Mas ela está de 

acordo com a prática? Ou melhor – será que a prática está de acordo com os dispositivos 

constitucionais? Como vem se dando este procedimento? Como são analisados os requisitos 
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constitucionais? Há uma preocupação dos Ministros em verificá-los? Quais os critérios para 

que uma súmula vinculante seja aprovada, e por qual procedimento ela passará até sua 

aprovação? 

Perguntado, na mesma entrevista, sobre quem poderia propor súmulas vinculantes, o 

Ministro Peluso afirmou que “ qualquer pessoa pode propor”, e que não houve no STF 

“nenhuma proposta formal de súmulas vinculantes por parte de entidades ou organizações. 

Existem sugestões informais de advogados, mas formalmente nada.” 

Como será discutido adiante neste trabalho, a situação não é tão simples como sugere 

o Ministro Peluso. Em verdade, já houve mais de trinta propostas de súmulas vinculantes 

apresentadas por associações, entidades e advogados. A maior parte delas não pode prosseguir 

pois, ao contrário do afirmado pelo Ministro, seus proponentes não possuíam legitimidade, já 

que apenas podem propor súmulas aqueles presentes no art. 3o da Lei  11. 417, de 2006.  

Vê-se, assim, que apesar da importância do tema, há hoje significativo 

desconhecimento a respeito da forma como as Súmulas Vinculantes vem sendo propostas, 

analisadas e aprovadas. Como vem se dando a discussão sobre esses enunciados? Quais os 

momentos em que os requisitos constitucionais são (ou deveriam ser) avaliados? O Supremo 

tem feito esta análise? Em caso negativo, quais as consequências disso? Há alguma diferença 

entre as propostas do próprio STF e as propostas externas? Responder a estas questões é o 

objetivo deste trabalho.   

Para isso, dividiu-se o trabalho em cinco partes: primeiro, é feita uma descrição dos 

procedimentos adotados entre 2004 e 2012 para a edição de súmulas vinculantes. Em seguida, 

analisa-se a forma como os requisitos constitucionais foram debatidos em cada um dos 

momentos em que as propostas de súmulas passaram pelo STF, como a petição inicial, a 

manifestação da Comissão de Jurisprudência e o debate no plenário8. 

Posteriormente, realizou-se uma análise mais detalhada, para além dos debates dos 

ministros, de um dos requisitos: a existência de reiteradas decisões sobre a matéria. Para isso, 

foram analisados os precedentes citados pelo Supremo, questionando-se se são suficientes 

para cumprir o requisito de reiteradas decisões para a edição de súmulas vinculantes. 

Por último, busca-se demonstrar a importância da questão discutida, através da breve 

discussão de consequências jurídicas e pragmáticas da ausência de verificação dos requisitos 

                                                 
8 Para tanto, na primeira fase, em que havia somente debate no plenário, foram analisados os debates das treze 
súmulas vinculantes aprovadas no período. Já na segunda fase, em que havia um procedimento com propostas de 
súmulas vinculantes (PSVs) que passavam pela Comissão de Jurisprudência e pelo plenário, foram analisadas 
todas as 59 propostas autuadas neste período. 
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constitucionais. São exemplos dessas conseqüências a existência de uma súmula suspensa, e 

de três propostas de alteração ou cancelamento de súmulas.  

  

1. A procedimentalização das Súmulas Vinculantes 

 A previsão para a criação de Súmulas Vinculantes surgiu no Brasil com a Emenda 45, 

em 2004. Com ela, o texto constitucional passou a dispor que: 

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. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) (Vide Lei nº 11.417, de 2006). 
§ 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. 
 

Nasceu, assim a previsão destas súmulas, mas nada foi dito a respeito do procedimento 

para sua criação. Procedimento, ressalte-se, de extrema importância, como já ressaltava 

Roberto Rosas (ROSAS, 2009, p. 45) antes de sua criação. Afirmava o autor: 

 
Para a vinculação dessa súmula a julgados futuros há necessidade de processo 
especial, de maior debate, porque aquele verbete será aplicado 
automaticamente. Então, a chamada súmula vicnulante não pode ser, e 
acredito, não será, fruto de uma decisão aligerada, rápida e, muito menos, será 
a vinculação de qualuqer decisão de um tribunal. Não basta o Suupremo 
Tribunal reunir-se , decidir, que automaticamente todas essas decisões serão 
vinculantes. Se as súmulas atuais decorrem de um lento e burocrático 
procedimento, imagina-se mais ainda para a súmula vinculante. 

 

Vê-se, assim, que de acordo com a Constituição há requisitos constitucionais para que 

as súmulas sejam editadas, mas de que forma deve o Supremo Tribunal Federal se 

desincumbe da tarefa de verificar seu cumprimento? Em que momento? E, mais importante, 

tem a Corte se desincumbido desta tarefa? 
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Para responder a estas perguntas, primeiro é necessário entender o procedimento pelo 

qual passam os enunciados até se tornarem súmulas. Só a partir daí será possível analisar, ao 

longo das fases deste procedimento, se a presença dos requisitos constitucionais está sendo 

avaliada, e se os procedimentos diversos influenciam essa análise.  

Entre 2004, quando as súmulas vinculantes passaram a existir no ordenamento 

brasileiro, e 2012, o procedimento para edição de súmulas passou por três fases: (i)  entre 

2006 e novembro de 2008, quando não havia norma sobre o procedimento a  ser adotado, as 

propostas de verbetes vinculantes eram unicamente discutidas em Plenário, (ii) entre 

novembro de 2008 e janeiro de 2011, após a edição da Resolução 388 do STF, as propostas 

passavam pela Comissão de Jurisprudência para a verificação de requisitos formais, e em 

seguida, se consideradas formalmente adequadas, eram encaminhadas para serem discutidas 

no Plenário; (iii) após 2011e até hoje, quando um novo procedimento foi estabelecido pelo 

regimento interno.  Houve, ainda, um momento de desrespeito às regras estabelecidas, em 

janeiro de 2011, ainda na vigência da Resolução 388, quando foi aprovada a súmula nº 32, 

sem a observância do procedimento vigente.  

As diferentes fases podem ser vistas mais claramente no esquema abaixo: 

 

 

 Detalhando esses procedimentos para compreendê-los, torna-se possível responder 

uma pergunta fundamental para o objetivo deste trabalho: quais as oportunidades que o 

Supremo Tribunal tem para avaliar o cumprimento dos requisitos constitucionais? É o que 

visa esclarecer este capítulo. 

 

1.1 A primeira fase: ausência de procedimento específico (2006-nov. 2008) 

Dois anos após a promulgação da Emenda 45, em 2006, foi promulgada a Lei nº 

11.417 que detalhou algumas das disposições constitucionais a respeito das súmulas 
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vinculantes. A lei estabeleceu os legitimados para a propositura da edição, revisão e 

cancelamento de súmulas, e criou a possibilidade de amicus curiae no procedimento (art. 3º). 

Criou, também, a possibilidade de reclamação constitucional contra decisão que descumpra 

uma súmula vinculante (art. 8º). 

Já quanto ao procedimento em si, a lei definiu que a edição, revisão e cancelamento de 

súmulas dependem da aprovação de dois terços dos membros do STF, devendo ser votadas 

em sessão plenária (art. 4º). No mais, determinou que caberia ao Regimento Interno do STF 

dispor a respeito do procedimento a ser adotado (art. 3º, parágrafo 2º).  

 Assim, apesar de haver previsão constitucional para a existência de súmulas desde 

2004, até 2006 não havia lei regulamentando a matéria. Foi apenas após a promulgação da lei, 

em 2007, que foi proposta a primeira súmula vinculante. Até este momento, não havia ainda 

disposição regimental tratando do tema. 

 Foi neste cenário que, em Sessão Plenária no STF de 14 de Junho de 2007, a então 

presidente Ellen Gracie pôs em deliberação as propostas existentes em mesa de enunciados de 

súmulas vinculantes. Na data, foram deliberadas e aprovadas as Súmulas Vinculantes 1, 2 e 3.  

 Na ausência de procedimento, as propostas haviam seguido caminho interessante: em 

novembro de 2006, foram reunidas pelo Ministro Gilmar Mendes, e enviados para a 

Comissão de Jurisprudência do STF. Não obstante, foram devolvidos em janeiro de 2007 pelo 

então presidente da Comissão, Ministro Marco Aurélio. Isto porque, de acordo com despacho 

proferido por ele, com a edição da Lei 11417/2007 não caberia “a manifestação inicial da 

Comissão de Jurisprudência, mas o curso de processo com rito próprio”. 

 De fato, não havia qualquer previsão expressa no Regimento Interno do STF que 

obrigasse a Comissão a avaliar a questão. De acordo com o art. 27, parágrafo 3º do 

Regimento, a Comissão é órgão permanente, formado por três membros, podendo funcionar 

com a presença de dois. Ainda assim, dentre suas diversas atribuições - dispostas no art. 32 do 

Regimento9- está a competência de “velar pela expansão, atualização e publicação da 

Súmula”, o que poderia justificar a análise das proposições de súmulas vinculantes. 

                                                 
9 Art. 32. São atribuições da Comissão de Jurisprudência: 
I – selecionar os acórdãos que devam publicar-se em seu inteiro teor na Revista Trimestral de Jurisprudência, 
preferindo os indicados pelos Relatores; II  – promover a divulgação, em sumário, das decisões não publicadas 
na íntegra, bem como a edição de um boletim interno, para conhecimento, antes da publicação dos acórdãos, das 
questões jurídicas decididas pelas Turmas e pelo Plenário; III – providenciar a publicação abreviada ou por 
extenso, das decisões sobre matéria constitucional, em volumes seriados;IV – velar pela expansão, atualização e 
publicação da Súmula;V – superintender:a) os serviços de sistematização e divulgação da jurisprudência do 
Tribunal; b) a edição da Revista Trimestral de Jurisprudência e outras publicações, bem como de índices que 
facilitem a pesquisa de julgados ou processos.VI – emitir pronunciamento sobre pedido de inscrição como 
repertório autorizado. 
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 Não obstante, após a manifestação do Ministro, foram realizadas no início de 2007  

sessões administrativas10, em que se discutiu a “adoção, pela Corte, de um procedimento ad 

hoc para apreciação dos projetos internos de súmulas vinculantes”11. Na ocasião, de acordo 

com o Ministro Eros Grau,   

foi aprovada a utilização de um procedimento ad hoc, de natureza 
simplificada, para a edição de enunciados de súmulas vinculantes de iniciativa 
interna, ou seja, produzidas por construção coletiva dos próprios membros da 
Corte, atuação que representará mera cristalização da jurisprudência 
pacificada no Tribunal.12  

 

 Em seguida as propostas existentes foram incluídas em pauta para serem debatidos 

em plenário. Foram aprovadas dessa forma as primeiras seis súmulas vinculantes.  

  Já a partir dos debates para a aprovação da súmula vinculante número 7, o Ministro 

Marco Aurélio sugere que se submeta à Comissão de Jurisprudência a edição dos enunciados, 

e que a Comissão traga o teor do texto. Em resposta, o Ministro Ricardo Lewandowski -

contra-argumenta que os integrantes da Comissão de Jurisprudência estão todos presentes no 

plenário, logo seria desnecessária uma passagem pela Comissão, e por uma medida de 

economia processual deve-se prosseguir diretamente para a aprovação do verbete, como foi 

feito com as primeiras súmulas. 

Na sessão seguinte, o debate para aprovação da súmula 9, o Ministro Marco Aurélio 

volta a requerer a passagem do verbete pela Comissão, por se tratar de enunciado vinculante, 

“para uma reflexão maior sobre a matéria, evitando-se, até mesmo, percalços, tendo em conta 

o que decidido.” O mesmo ocorre quando da discussão da Súmula Vinculante nº 8, e o 

Ministro obtém como resposta, novamente, que a Corte já havia por outras vezes aprovado 

súmulas vinculantes sem seguir este procedimento. Veja-se: 

O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - Presidente, tinha ponderado a Vossa 
Excelência, e adotarei isso de forma geral, como princípio. 
No caso, por se tratar da edição de um verbete vinculante, devemos 
passar possível teor do verbete pela Comissão de Jurisprudência do 
Tribunal, para uma reflexão maior sobre a matéria, evitando-se, até 
mesmo, percalços, tendo em conta o que decidido. 
No caso, Vossa Excelência apontou muito bem que o teor é simples, enxuto, 
como convém inclusive quando se trata de verbete de súmula e não haveria 
dúvidas maiores. Mas, como adoto a necessidade de submissão do tema à 
Comissão de Jurisprudência como regra, eu peço vênia para fazer a colocação. 
Vencido na matéria, evidentemente, não tenho nada a objetar ao teor proposto. 
 (...) 

                                                 
10 em 23.04.2007 e 14.05.2007 
11 Afirmação no debate para a aprovação da súmula 2. 
12 Debates da Sessão Plenária de 30 de Maio de 2007 
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O Sr. Ministro Gilmar Mendes (Presidente)- Em relação à objeção do Ministro 
Marco Aurélio, creio que ontem já decidimos que seria possível. (grifos 
adicionados) 

 

Quando dos debates para a aprovação da Súmula nº 9, após já ter suscitado o tema por 

duas vezes, o Ministro Marco Aurélio suscita uma questão de ordem:   

no sentido de observarmos um procedimento mínimo, abrindo-se, realmente, 
um processo administrativo para apreciação do verbete quanto à matéria, e 
ouvindo-se, como já ressaltei, a Comissão própria da Corte, que é a de 
Jurisprudência.  

 

Ainda assim, a sugestão do Ministro não é considerada, e o Plenário segue para a 

aprovação do verbete vinculante.  

Dessa forma, com este procedimento (proposta e análise pelo Plenário) são aprovadas 

as 13 primeiras súmulas vinculantes. Trata-se, em suma, de enunciados que surgiram a partir 

do próprio STF, sendo reunidos e debatidos em plenário, sem que houvesse qualquer norma 

ou disposição regimental a respeito de como os requisitos formais para a aprovação de 

súmulas deveriam ser considerados. Em outras palavras, nas 13 súmulas aprovadas entre 2006 

e novembro de 2008, o plenário foi o único momento em que tal avaliação era possível.  

 

1.2 Segunda fase: a Resolução 388 do STF (Novembro de 2008 a janeiro de 2011) 

 Em 20 de novembro de 2008, após dois anos de edição de súmulas vinculantes, ocorre 

um fato que obriga a Corte a analisar novamente a questão do procedimento adotado: o 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil protocola a primeira Proposta de 

Súmula Vinculante de origem externa ao STF.  Não havendo procedimento regimental pré-

estabelecido, a Secretaria Judiciária autua a inicial na classe de Petição Processual,  e a 

encaminha a um relator, que se manifestou, abriu vista à Procuradoria Geral da República e 

posteriormente enviou os autos para o Presidente da Corte, Ministro Gilmar Mendes, com 

sugestão de que a proposta fosse para enviada à Comissão de Jurisprudência.  

O caso vai, então, para a análise da Comissão, que o analisa em novembro de 2008. 

Em sua manifestação, são tecidas longas considerações a respeito da atividade de sumular, e 

cria-se um verdadeiro procedimento para a elaboração, revisão e cancelamento dos verbetes, 

como se vê:  

Protocolizada a inicial da proposta de edição, dirigida ao Presidente da Corte, 
por um dos legitimados arrolados no art. 3º da Lei 11.417/2006, será ela, por 
força da recente Resolução STF 381, de 29.10.2008, registrada, autuada e 
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classificada como Proposta de Súmula Vinculante (PSV). (...) os autos serão 
remetidos, antes do ato de distribuição, à Comissão de Jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal. Reitere-se que a esta Comissão não cabe emitir 
juízo sobre o mérito do pedido de edição, revisão ou cancelamento do 
enunciado de súmula vinculante, pois essa atividade foi expressamente 
atribuída, pela Lei 11.417/2006, ao Plenário desta Suprema Corte. (...) O papel 
da Comissão de Jurisprudência, portanto, fica voltado à verificação dos 
requisitos extrínsecos ou da viabilidade formal das propostas de súmula 
vincualnte, como a existência (a) de suficiente fundamentação, (b) de devida 
instrução do pedido, (c) de legitimidade ativa do proponente, (d) de norma 
cuja validade, interpretação e eficácia possa ser objeto da súmula pretendida e 
(e) de reiteradas decisões desta Casa sobre a matéria constitucional em jogo. 
Caso não atendidos os requisitos formais à normal tramitação da proposta, a 
Comissão de Jurisprudência a encaminhará ao Presidente do Tribunal, para 
que seja detemrminado o seu pronto arquivamento. Já na hipótese de terem 
sido atendidos todos os requisitos extrínsecos da proposta, o envio dos autos à 
Presidêncua se dará para a realização de sua distribuição a um dos ministros 
do Tribunal. 

 

 Além da descrição do procedimento, a Comissão junta à decisão um esquema 

explicativo, assim como um formulário a ser preenchido (Anexo 1). Em seguida, alguns dias 

depois, no dia 05 de dezembro de 2008, é editada a Resolução nº 388 do STF, disciplinando o 

procedimento conforme havia sido disposto pela Comissão.  

 A proposta do Conselho Federal da OAB torna-se então a PSV1, e é analisada pela 

Comissão, e posteriormente submetida à deliberação do plenário. Passa a haver, então, um 

momento para que a Comissão de Jurisprudência se manifeste especificamente quanto aos 

requisitos formais do enunciado, e uma avaliação posterior do Plenário, em que estas questões 

poderiam voltar a ser discutidas. 

 Este procedimento foi adotado entre 2008 e 2011, período em que 59 propostas de 

súmulas vinculantes foram analisadas pela Comissão de Jurisprudência. Quando consideradas 

formalmente adequadas, as propostas foram submetidas ao plenário para deliberação, e desta 

forma foram aprovadas as súmulas vinculantes 14 a 31. 

 Vale notar, ainda, que neste período foi aprovada também a súmula vinculante 32, que 

desrespeitou o procedimento estabelecido, uma vez  que foi aprovada diretamente pelo 

plenário, após ter sido reconhecida a Repercussão Geral da matéria. Como possui 

procedimento próprio, desrespeitando o procedimento estabelecido no momento de sua 

aprovação, esta súmula será analisada separadamente. 
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1.3 Terceira fase: alteração do Regimento Interno (Julho de 2011-) 

 Em julho de 2011 foi alterado o Regimento Interno do STF, que passou a tratar 

especificamente do procedimento para a edição de súmulas vinculantes. A disposição 

regimental, ao invés de formalizar o procedimento que vinha sendo adotado nos últimos dois 

anos, alterou a forma de edição dos enunciados. Agora, dispõe o regimento que:  

“Recebendo proposta de edição, revisão ou cancelamento de súmula 
vinculante, a Secretaria Judiciária a autuará e registrará ao Presidente, para 
apreciação, no prazo de cinco dias, quanto à adequação formal13 da proposta.” 
  

 Em seguida, a proposta é publicada para manifestação dos interessados, encaminhada 

ao Procurador Geral da República para manifestação, e só então submetida aos ministros 

integrantes da Comissão de Jurisprudência, “para que se manifestem no prazo comum de 

quinze  dias”14 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação,  a proposta é submetida aos 

demais Ministros pelo mesmo período, sendo somente então submetida à deliberação do 

Plenário. 

 A Emenda, assim, retirou da Comissão de Jurisprudência a tarefa específica de 

verificar o cumprimento dos requisitos formais dos enunciados, transferindo-a ao Presidente, 

que deve fazê-lo em 5 dias. A comissão, é claro, não está impedida de realizar tal avaliação, 

mas não possui mais a obrigação de fazê-lo. Não apenas isso, mas a manifestação da 

Comissão deixa de ser obrigatória, uma vez que se em 15 dias seus integrantes não se 

manifestarem, a proposta será enviada aos demais Ministros. 

 A Emenda Regimental trouxe ainda outra inovação: a possibilidade de deliberação de 

súmula que não passe pelo presidente ou pela Comissão, em caso de reconhecimento de 

Repercussão Geral. In verbis:  

Art. 354-E. A proposta de edição, revisão ou cancelamento de súmula 
vinculante poderá versar sobre questão com repercussão geral reconhecida, 
caso em que poderá ser apresentada por qualquer Ministro logo após o 
julgamento  de mérito do processo, para deliberação imediata do Tribunal 
Pleno na mesma sessão. 

 

  Tal prática já havia sido adotada algumas vezes pelos Ministros, anteriormente à 

análise da PSV1, como reconheceu o Ministro Ricardo Lewandowski no momento da 

deliberação para aprovação da Súmula Vinculante nº 11: 

[...] reconhecidamente o Supremo Tribunal Federal adotou uma praxe salutar e 
logo após votada a repercussão geral nós elaborarmos uma súmula vinculante. 

                                                 
13 Por adequação formal, o STF entende o cumprimento dos requisitos formais, como legitimidade do propositor, 
pertinência temática, assim como dos requisitos dispostos no art. 103-A da Constituição Federal. 
14 Art. 354-C do RISTF 
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Isso tem desatravancado os nossos trabalhos, tem esclarecido os 
jurisdicionados. Parece-me uma prática que, data venia, deve ser mantida.  
Vencedores ou vencidos, temos que nos conformar com a maioria formada no 
Plenário. 

 

Importante ressaltar que essa prática não se deu sem dissenso, como a manifestação do 

Ministro Eros Grau, que ressaltou a necessidade de reiteradas decisões para que uma súmula 

fosse aprovada15.  

 O novo e atual procedimento para a aprovação de enunciados vinculantes, então, cria 

dois caminhos possíveis: no primeiro, há uma análise formal dos requisitos, feita pelo 

presidente, e posteriormente um parecer da Comissão de Jurisprudência, havendo por fim 

manifestação do plenário. Em tese, há agora três momentos principais em que se poderia 

avaliar os requisitos formais (presidente, comissão, plenário), sendo que apenas no primeiro 

deles a análise é obrigatória. 

 Por outro lado, caso reconheça-se a Repercussão Geral da causa em julgamento, pode-

se partir diretamente para a deliberação de aprovação do enunciado vinculante, havendo então 

somente este momento para que se discutam os requisitos formais. Até o momento, não houve 

propostas de súmulas que tenham passado por este procedimento. 

 Em suma, analisados as fases pelas quais passaram a edição de súmulas vinculantes, 

pode-se resumir os momentos em que os Ministros do STF tem a oportunidade de se 

preocupar com os requisitos constitucionais como se segue:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos para avaliação dos Requisitos Constitucionais pelo STF 

                                                 
15 Nos Debates e Aprovação da Súmula Vinculante Nº 11, manifestou-se o Ministro: 
“Hoje fico muito preocupado com o fato de da repercussão geral chegarmos diretamente à súmula. Porque há 
casos e casos. E hoje julgamos uma porção de recursos extraordinários, entre os quais seguramente há casos 
inteiramente distintos um do outro. Só queria anotar essa minha preocupação” 
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1ª fase 2ª fase 3ª fase 

 

 

 

   Interna        Externa 

 

        

Sem                    Com 

Repercussão          Repercussão 

               

 

 Assim, na primeira fase o Supremo apenas podia verificar o cumprimento dos 

requisitos constitucionais no momento da discussão em plenário. Na segunda, há duas 

situações: quando se trata de proposta interna, os Ministros podem manifestar o cumprimento 

dos requisitos na petição inicial, comprovar sua existência na Comissão ou discuti-los no 

plenário. Quando se trata de proposta externa, a avaliação pode ser feita na Comissão ou no 

Plenário.  

 Já na terceira e última fase, os requisitos podem ser ressaltados na petição inicial pelo 

Ministro proponente (em caso de PSV interna) e avaliados pela Presidência. Em seguida, 

podem (mas trata-se de possibilidade, não de obrigação) ser avaliados pela Comissão, e então 

discutidos em plenário. Como nesta última fase não houve ainda súmulas discutidas, o 

trabalho analisará apenas as duas primeiras. 

Os diferentes procedimentos podem trazer implicações diversas. Pode-se supor, por 

exemplo, que exigir que a proposta passe pela comissão, comissão esta cujo dever é verificar 

o cumprimento de requisitos formais, fará com que haja maior observância a estes requisitos. 

Em sentido contrário, no entanto, pode-se cogitar que caso a Comissão não cumpra seus 

deveres como deveria, sua existência pode ser ainda mais prejudicial à verificação dos 

requisitos constitucionais. Isto porque pode ser que o Plenário, ao saber que a Comissão 

exista, nem mesmo olhe para os requisitos constitucionais, tornando o procedimento ainda 

mais problemático.   

Em outras palavras: a mera passagem de um enunciado pela Comissão de Jurisprudência 

não significa, automaticamente, que os quatro requisitos constitucionais foram verificados e 
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cumpridos. Exemplo disso é a Súmula Vinculante nº 30: ela passou pela Comissão, foi à 

Plenário, e ainda assim não se percebeu que um dos precedentes elencados não tinha relação 

direta com o tema do enunciado. Por outro lado, não enviar uma proposta à Comissão parece 

apontar no sentido contrário, na falta de atenção aos requisitos, suprimindo a etapa em que 

eles seriam formalmente avaliados. 

Outra visão simples, que deve também ser afastada, é a expressada pelo Ministro Ricardo 

Lewandowski no trecho supracitado, de que a simples presença de todos os ministros da 

Comissão no plenário supre a passagem da proposta pela Comissão, e ainda traz os benefícios 

de contribuir com a economia processual. Isto porque uma análise feita unicamente pelo 

pleno, especialmente se em sequência da decisão de um caso sobre o tema, dispensa um 

estudo mais cuidadoso a respeito dos precedentes da questão. Não apenas isso, mas 

desconsidera também a análise de se a questão tem gerado multiplicidade de processos em 

outros tribunais, por exemplo.  É possível, assim, que submeter a proposta diretamente ao 

plenário implique em dar ainda menos importância aos requisitos constitucionais. 

 Em suma, fica claro que não há conclusões simples que possam ser tiradas a partir da 

mera descrição do procedimento. É preciso analisar a forma como os Ministros se comportam 

em cada um dos procedimentos adotados, para verificar como a análise dos requisitos 

constitucionais é feita em cada um deles.   

 Viu-se, assim, que já foram adotados três procedimentos diversos para a aprovação de 

súmulas vinculantes, cada um com etapas específicas. Entendidas as etapas, é através da 

análise individual das manifestações ocorridas em cada uma delas que será possível, 

finalmente, responder: o STF analisa os requisitos constitucionais?  

 

 2. A primeira fase (2006 a nov.2008): propostas discutidas em plenário 

 Conforme já ressaltado, é em 2006 que as primeiras propostas de súmula vinculante 

são postas em discussão. Trata-se de súmulas internas, debatidas diretamente no plenário, em 

procedimento que permanece assim até novembro de 2008, quando se começa a exigir que as 

propostas passem pela Comissão de Jurisprudência. Nesta fase inicial, uma vez que não há 

nem mesmo proposta formal em petição inicial independente, há apenas um momento em que 

os requisitos constitucionais podem ser analisados pelo STF: o debate no plenário. Ao discutir 

as propostas em plenário, os Ministros levam em consideração os requisitos constitucionais? 

Essa é a pergunta que este capítulo visa responder. 



14 

 

 
 

 Para isso, foram analisados os debates de aprovação destas treze súmulas, verificando-

se como o quanto cada um dos quatro requisitos aparece nas discussões.16 

 

2.1 Reiteradas decisões sobre matéria constitucional 

 Lendo-se os debates realizados pelo STF em busca de preocupação com a existência 

de reiteradas decisões sobre matéria constitucional, vê-se que há, sempre, alguns precedentes 

citados como base para o enunciado. Se cada um destes precedentes trata, efetivamente, 

exatamente da matéria sumulada é questão que se desvia  dos objetivos desse trabalho17, pois 

exigiria uma análise normativa de cada um dos precedentes citado em cada uma das 

propostas, assim como da jurisprudência da Corte sobre o tema a ser sumulado.  

 Ainda assim, da mera leitura dos debates é possível verificar que nem sempre há um 

cuidado dos Ministros em se limitar o teor da súmula ao que já foi reiteradamente decidido, 

como requerido pela Constituição. Há raras exceções, como por exemplo a manifestação do 

Ministro Marco Aurélio nos debates para edição da Súmula Vinculante nº 2, cujo texto 

estabelece ser inconstitucional a “lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre 

sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias”. 

 Neste caso, ao votar contrariamente à aprovação do verbete, o Ministro Marco Aurélio 

afirma, sobre os precedentes citados, “que nesses processos não apreciamos qualquer lei que 

houvesse disposto sobre consórcios e sorteios. Logo, a referência no verbete a consórcios e 

sorteios, a meu ver, mostra-se discrepante dos precedentes.” 

 Ainda assim, a súmula foi aprovada com a inclusão de consórcios, o que demonstra 

que embora a preocupação com reiteradas decisões tenha sido levantada pelo Ministro, ela foi 

desconsiderado pelos demais.  

Em sentido semelhante é o debate para a Súmula Vinculante nº 9, em que o Ministro 

Ricardo Lewandowski reconhece que há na própria corte divergência sobre o tema (ou seja, a 

matéria não está ainda totalmente pacificada), mas ainda assim vota pela aprovação do 

verbete, afirmando: 

                                                 
16 Nesta primeira fase, não é possível saber se houve propostas debatidas e não aprovadas, pois tal informação 
não está disponível no sítio eletrônico do STF. Assim, foram analisados aqui apenas os debates das Súmulas 
aprovadas. Como os debates são bastante parecidos, optou-se por dividir as conclusões por requisito (e não por 
súmula), de forma a ressaltar como cada requisito é discutido no conjutno de debates do Plenário. 
17 Não obstante há razão para se supor que a fidelidade entre precedentes e súmula nem sempre é total. Neste 
sentido, tratando da súmula 26, que trata da progressão de regime em crime hediondo e estabelece que o juiz 
poderá determinar exame criminológico, Jeveux (JEVEUX, 2012, p. 181) afirma que “a inclusão do exame 
criminológico entre as exigências de concessãodo regime de progressão de pena, ainda que como mera faculdade 
do juiz da execução penal, foi uma deliberação que somente ocorreu na PSV, e não durante o julgamento do 
leading case”.  



15 

 

 
 

 

O SR. MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, temos já 
alguns precedentes que têm se repetido aqui no sentido das súmulas 
vinculantes. Há a presença do eminente Procurador-Geral da República; é uma 
matéria, data venia, sobejamente conhecida por parte de ambas as Turmas - é 
verdade que há alguma divergência, mas existem também mecanismos de 
revisão de súmula, se for o caso. 

  

Vê-se que o Ministro reconhece que há precedentes, mas ele mesmo menciona que não 

são todos no mesmo sentido, não há uma posição consolidada. Ainda assim, vota pela 

aprovação da súmula. 

Preocupação semelhante mas com resultado diverso, ou seja, que ao ser sucitada altera a 

redação proposta, é expressa pelo Ministro Cezar Peluso no debate para a aprovação da 

súmula vinculante nº 3. O enunciado  trata da garantia de contraditório e ampla defesa em 

procedimentos perante o TCU quando “da decisão puder resultar anulação ou revogação de 

ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de 

concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.” 

 Ao se cogitar a inclusão de atos de admissão no verbete, ponderou o Ministro: 

O SR. MINISTRO CEZAR PELUSO - Acho que nenhum dos precedentes 
tratou de ato de admissão. 
O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO - Não obstante atender bem à vontade 
da Constituição, não foi objeto. 
O SR. MINISTRO CEZAR PELUSO - Sim, mas o problema é que estamos 
consolidando a jurisprudência da Corte, ou seja, estamos consolidando as 
decisões que a Corte tomou em casos concretos. 
O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO - Reiteradamente. 
O SR. MINISTRO CEZAR PELUSO - E nenhum desses precedentes cuida 
disso. (grifos adicionados) 

 

 Vê-se, assim, que há um cuidado do Ministro Peluso, neste caso específico, com o teor 

dos precedentes, que não incluíam ato de admissão. O resultado aqui  foi diverso dos 

primeiros: a partir desta ressalva os ministros alteraram seus votos e limitaram a súmula aos 

temas já tratados em precedentes.  

 A preocupação com o respeito aos precedentes aparece ainda na súmula 6. Neste caso, 

discutia-se a constitucionalidade de os conscritos receberem como soldo valor inferior ao 

salário mínimo. Houve, então, proposta para estender a súmula aos praças especiais (alunos 

do Colégio Militar). Como resposta, o Ministro Ricardo Lewandowski ponderou que, para 

que se seguissem o que havia sido tratado nos precedentes, o enunciado deveria se limitar aos 

conscritos:  
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O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO- Presidente, subscrevo a ponderação 
do Ministro Carlos Alberto Menezes Direito. E ponderaria a necessiade de nos 
referirmos não só às “...praças prestadoras de serviço militar inicial...”como 
também “praças especiais”, já que o preceito do § 2º do artigo 18 da Medida 
Provisória nº 2.215 alude à “... as praças prestadoras de serviço militar inicial 
e as praças especiais...”  
O SR. MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Ministro, Vossa 
Excelência me permite uma ponderação? Eu estava inclinado a fazer a mesma 
coisa quando sugeri o verbete. No entanto, todos os RE’s arrolados aí na 
proposta que fiz tratam apenas dos conscritos, do serviço militar inicial 
obrigatório. Nós não tratamos nestes RE’s daquelas outras praças especiais, 
os alunos de Colégio Militar. 
O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - Se assim o é, Presidente, não há 
campo para a inserção. (grifos adicionados) 

  

A súmula, então, acaba por limitar sua extensão aos conscritos. 

Vê-se, assim, que em um universo de 13 súmulas, apenas 4 discutem18 a preocupação com 

a existência de reiteradas decisões sobre aquela matéria. E não apenas isso: em dois dos 4 

casos em que a preocupação é mencionada, ela é descartada. Ou seja: ainda que o tema seja 

suscitado, em metade dos casos isso foi insuficiente para que se alterasse a redação discutida.  

Por fim, cabe ressaltar, ainda neste tópico, a já mencionada preocupação expressa pelo 

Ministro Eros Grau de que se passe, automaticamente, do reconhecimento de repercussão 

geral para a edição de súmula vinculante, sem decisões reiteradas (o que vem posteriormente 

a acontecer com a alteração Regimental de 2011). Sobre o ponto, o Ministro ressaltou que as 

decisões deveriam efetivamente ser reiteradas para que uma súmula seja editada. Seus 

comentários, porém, foram rapidamente desconsiderados, como se vê: 

 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO EROS GRAU – (...)Hoje fico 
muito preocupado com o fato de da repercussão geral chegarmos 
diretamente à súmula. Porque há casos e casos. E hoje julgamos uma porção 
de recursos extraordinários, entre os quais seguramente há casos inteiramente 
distintos um do outro. Só queria anotar essa minha preocupação. 
(…) 
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO EROS GRAU - Senhor 
Presidente, não tenho nenhum inconformismo, eu só quis registrar e lembrar. 
A Constituição diz “... após reiteradas decisões ... 
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES 
(PRESIDENTE) - Mas isso já foi trazido. Ministro Eros, se não houver 
objeções, poderemos votar.  (grifos adicionados)19 

 

 Conclui-se, assim, que na maior parte dos debates para aprovação de Súmulas 

Vinculantes -69%-  não há uma preocupação expressa com a existência de precedentes sobre 

                                                 
18 Em outros 4 casos há uma mera menção à existência de precedentes sobre o tema, sem maior aprofundamento. 
19 Manifestação no Debate para Aprovação da Súmula Vinculante Nº 11 
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o tema (muito embora os enunciados nem sempre se restrinjam aos contornos do que já foi 

decidido). Nos poucos casos em que essa preocupação aparece, por outro lado, a postura dos 

Ministros é muitas vezes de desconsiderá-la, havendo apenas dois casos dentre os 13 em que 

efetivamente restringiu-se a redação com base comentários sobre a limitação do objeto tratado 

nos precedentes. 

 

2.2 Controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração 

pública 

 Ao longo da leitura dos debates do plenário há apenas, na súmulas nº 2 e 3, a breve 

menção de que a questão trata de tema atual.  

 Há, em sentido contrário, no debate para a Súmula Vinculante nº 7, uma ressalva do 

Ministro Marco Aurélio em sentido oposto, ressaltando que que o tema já estava ultrapassado. 

Isto porque o enunciado proposto dispunha que “a norma do § 3º do artigo 192 da 

Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros 

reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar”. 

 O teor é rigorosamente idêntico ao da Súmula 648 do STF, de 2003. Ocorre que o 

artigo 192 da Constituição, a que os enunciados fazem referência, foi revogado também em 

2003. O Ministro questiona, assim, a necessidade real de editar-se enunciado vinculante sobre 

o tema: 

 

O SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO - Senhor Presidente, considerada a 
razão de ser do verbete vinculante, peço vênia aos colegas para não 
transformar o hoje verbete 648 da Súmula em verbete vinculante. Por que 
peço vênia? Porque diz respeito à interpretação de um artigo que não figura 
mais no cenário jurídico. Ou seja, o artigo 192 da Constituição Federal no que 
impunha a taxa de 12% quanto aos juros reais foi alvo de uma emenda 
constitucional, a Emenda nº 40, que suprimiu essa disposição. Indaga-se: 
qual seria o objetivo de transformar-se esse verbete em vinculante, se 
apenas temos - se é que temos - casos residuais? 
Peço vênia para não baratear o verbete vinculante e, portanto, votar contra a 
transformação. (grifos adicionados) 

 

 Apesar de sua ponderação, Ministro foi voto vencido e a súmula foi aprovada. Ou seja: 

no único caso em que se levantou em maior detalhe a questão da atualidade da controvérsia, 

ela não foi debatida com maior cuidado pelos Ministros, que a desconsideraram.  
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2.3 Grave insegurança jurídica  

 Quanto à existência de grave insegurança jurídica, o tema é mencionado apenas de 

passagem, brevemente, em duas das súmulas editadas, a de nº 2 e a de nº 3 , quando a 

Ministra Ellen Gracie limita-se a afirmar que o “enunciado ora em deliberação, relativo a 

tema atual e capaz de acarretar, inegavelmente, grave insegurança jurídica, provém do que 

decidido por esta Suprema Corte.” 

 Não há no entanto qualquer avaliação do que representaria efetivamente grave 

insegurança, ou comprovação da afirmação da Ministra. Ela meramente  afirma a existência 

de insegurança sem fundamentá-la ou baseá-la em dados ou em precedentes em sentidos 

divergentes ou na doutrina. Simplesmente afirma-se a existência de insegurança, que não é 

avaliada, e nem mesmo mencionada nos demais debates. 

 Por outro lado, caso os demais requisitos fossem respeitados, ou seja, se fosse 

demonstrada a existência de precedentes, mas também de controvérsia atual, por exemplo, 

poder-se-ia argumentar que a insegurança jurídica advém daí. Em outras palavras: se fica 

demonstrado que a questão suscita um número razoável de casos no Judiciário, e que o 

Supremo vem se manifestando sobre a matéria em diversas ocasiões, é razoável supor que o 

tema gere insegurança jurídica.  

Ocorre que, como já demonstrado, os debates do plenário tampouco demonstram a 

presença de reiteradas decisões ou, com será visto, a multiplicidade de processos. Não é 

possível, assim, inferir existência de grave insegurança jurídica sem que ela seja 

expressamente mencionada, o que também não é feito. 

 

2.4 Relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica 

 Primeiro, é preciso diferenciar os requisitos de relevante de multiplicação de processos 

da existências de reiteradas decisões. Segundo André Tavares (TAVARES, 2007, p. 43-44) 

enquanto este diz respeito a decisões do STF, aquele se refere a todo o judiciário. Nas 

palavras do autor:  

 
O dispositivo, na mesma linha do que já propunha a Constituição exige, e 
como condição para a edição da súmula com efeito vinculante, a 
“multiplicação de processos” sobre a questão constitucional ainda objeto de 
controvérsias judiciais. 
Não se deve confundir esta exigência com a condição de que haja reiteradas 
decisões (idênticas) no STF. São condições distintas. A relevante 
multiplicação de processos pode ser averiguada no Judiciário, e não -
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necessariamente no seio do STF. Afinal, a súmula pretende resolver o 
problema do excesso de processos repetitivos no próprio Judiciário. (...) Não 
Se exige, aqui, relevante multiplicação de decisões semelhantes (no STF), e 
sim de processos (no Judiciário). Impõe-se, em relação às decisões, que estas 
ocorram no âmbito do STF, e sejam reiteradas.  

 

Compreendido o conceito, vê-se que este requisito tampouco é tratado com cuidado 

pelos Ministros. Na primeira súmula vinculante editada, a preocupação aparece no momento 

em que se inicia o debate sobre a proposta, quando a Ministra Ellen Gracie afirma: 

 
A aprovação, nesta Corte, de súmula que vincule, no tema, os demais órgãos 
do Poder Judiciário, especialmente os juizados especiais federais e respectivas 
turmas recursais de todo o País, justifica-se pelo efeito multiplicador que 
possui demanda dessa natureza, havendo cálculos, neste sentido, que 
estimam em trinta e dois milhões o número de correntistas do Fundo que 
aderiram ao acordo previsto no art. 6o da LC no 110/01. 

 

 O mesmo ocorre na aprovação da que viria a se tornar a súmula vinculante nº 4, em 

preocupação ressaltada pelo Ministro Gilmar Mendes, in verbis: 

 

O SR. MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - Senhores 
Ministros, registro que esta decisão repercute sobre quinhentos e oitenta 
processos no Supremo Tribunal Federal e, no âmbito do TST, pelas 
informações provisórias, algo em torno de dois mil, quatrocentos e cinco 
processos. 
Vejam, portanto, o alcance dessa decisão e desse novo procedimento que 
estamos a declarar. 

 

 Não há, contudo, qualquer menção ao efeito multiplicador nas outras onze súmulas 

que não passaram pela Comissão de Jurisprudência, ou seja, na maior parte das súmulas 

aprovadas.  

 

2.5 Conclusões: os requisitos eram respeitados na 1ª fase? 

 A partir da análise dos debates para aprovação das 13 súmulas vinculantes publicadas 

na 1ª fase, em que não havia procedimento pré-estabelecido, pode-se resumir a menção20 aos 

requisitos constitucionais da seguinte forma, ilustrada pelo quadro abaixo:  

 

 

 

                                                 
20 Ao longo desse trabalho, entende-se por menção qualquer mínima referência aos requisitos constitucionais. 
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Menção aos Requisitos Constitucionais 

 

 Reiteradas 

decisões 

Controvérsia 

Atual 

Grave 

Insegurança 

Jurídica 

Multiplicação 

de  

Processos 

SV  1     

SV  2     

SV  3     

SV  4     

SV  5     

SV  6     

SV  7     

SV  8     

SV  9     

SV  10     

SV  11     

SV  12     

SV  13     

 

Daí pode-se extrair algumas conclusões. A primeira, e mais clara, é que não há uma 

preocupação expressa com a verificação dos requisitos, ou seja, não há um hábito em verificá-

los de forma sistemática. Há casos, assim, em que nenhum dos quatro requisitos é nem 

mesmo mencionado. 

Vê-se, também, que dentre os requisitos discutidos, o que mais aparece é a preocupação 

com reiteradas decisões. Não obstante, conforme visto na análise qualitativa dos dados, a 

menção aos precedentes não significa que tenha havido um cuidado maior com a limitação do 

enunciado. Dos 8  casos em que precedentes são mencionados, apenas em 4 há uma discussão 

sobre eles, e em dois destes quatro a preocupação com os precedentes é desconsiderada. 

Quanto aos  demais requisitos, novamente a menção a eles não significa que tenham sido 

cumpridos. Viu-se, por exemplo, que a atualidade da questão foi ignorada pelos ministros, 

apesar de suscitada em plenário, e que a multiplicidade de recursos foi apenas mencionada no 

momento da exposição da proposta.  
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Conclui-se, assim, que nessa primeira fase, embora mencionados em uma ou outra 

discussão, o cumprimento dos critérios constitucionais não é considerado um ponto necessário 

na discussão dos Ministros, não havendo nenhum caso em que se discutam todos eles, e 

havendo casos em que nenhum dos quatro aparece.  

Poder-se-ia argumentar, por outro lado, que os requisitos não são cumulativos, 

bastando um deles para que a súmula possa ser  aprovada21. Ocorre que não é esta a 

interpretação doutrinária, conforme já demonstrado, e ainda que assim fosse, há casos em que 

nenhum dos quatro requisitos é discutido, o que contraria o argumento. Em suma, vê-se que 

não há nesta primeira fase uma preocupação manifesta dos Ministros com os requisitos 

constitucionais. 

 

3. A segunda fase- Requisitos formais analisados pela Comissão 

Conforme exposto no capítulo 1, em novembro de 2008 há um fato que obriga o 

Supremo a voltar a analisar tema do procedimento adotado para a edição de súmulas 

vinculantes: a primeira- proposta externa. Isto, por si só, já é um dado significativo: é apenas 

quando surge uma proposta de fora do próprio STF  que os Ministros consideram ser 

relevante adotar um procedimento detalhado para verificar o cumprimento de requisitos 

formais para os enunciados. Quando as propostas eram apenas internas, a maior parte dos 

Ministros não considerou que esta providência fosse necessária22.  

A partir de então, adotou-se um novo procedimento - procedimento este idêntico para 

as propostas internas e externas que chegassem à Corte- que requeria que a Comissão de 

Jurisprudência avaliasse os requisitos formais das propostas. A adoção deste procedimento 

durou de novembro de 2008 à mudança regimental, em julho de 2011. Durante este período 

foram autuadas 59 propostas de súmulas vinculantes, entre propostas internas externas23. 

Destas, as últimas duas serão excluídas da análise deste trabalho, pois embora tenham sido 

autuadas antes da mudança regimental, seu procedimento já foi afetado por ela, tendo as 

propostas sido enviadas para a manifestação da Presidência, e não para a Comissão de 

Jurisprudência. 

                                                 
21 Muito embora, na pesquisa para este trabalho, não tenha sido encontrada doutrina com este posicionamento. 
22 Com a ressalva para o Ministro Marco Aurélio, conforme já demonstrado, que levantou por algumas vezes a 
necessidade de encaminhar-se as propostas à Comissão de Jurisprudência. 
23 Aqui, ao contrário da primeira fase, é possível analisar não apeanas as súmulas editadas no período, mas todas 
as propostas, tendo elas se tornado ou não súmulas vinculantes.  
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Observando-se o grupo das 57 propostas de súmulas vinculantes (PSVs) que passaram 

pela Comissão nestes quase três anos, o primeiro ponto que chama a atenção é a relação entre 

a origem da proposta e o percentual de propostas aprovadas. Isto porque das 18 Súmulas 

Vinculantes aprovadas no período, apenas 1 tinha origem externa, sendo as outras 17 oriundas 

de PSVs internas.  

O dado torna-se ainda mais curioso quando se vê que, ao longo do período, houve 27 

PSVs internas propostas, contra 30 PSVS externas, ou seja, o número é quase idêntico. 

Destas, algumas foram aprovadas, outras rejeitadas, algumas estão ainda em conclusão 

(pendente de serem avaliadas pelo Plenário), e outras foram sobrestadas (estão suspensas 

aguardando o julgamento de algum outro caso).  

Veja-se, abaixo, o destino das propostas internas e externas: 

 

Status atual das propostas de Súmulas Vinculantes no STF24 

 

 A discrepância é gritante, e torna-se ainda maior quando se verifica que analisando-se 

a manifestação da Comissão nas PSVs em conclusão,  pendentes de avaliação pelo plenário, o 

padrão se mantém, aumentando ainda mais a diferença. Em outras palavras: ao se olhar 

somente para a manifestação da Comissão de Jurisprudência (e não para a situação atual da 

proposta), tem-se que em 74% dos casos de PSVs externas a Comissão se manifestou pela 

ausência de requisitos formais. Dentre as PSVs internas, o percentual é de apenas 3%. Veja-

se:  

 

 

                                                 
24Todos os gráficos foram  elaborados pela autora, a partir de dados extraídos do sistema de acompanhamento 
processual do STF. 
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Manifestação da Comissão de Jurisprudência 

   

 A diferença fica mais clara com a análise conjunta dos dados: 

 

 

 

Qual a razão para tamanha diferença? Dado que é nessa 2ª fase que surge a diferença 

entre propostas externas e internas, cabe perguntar: a origem faz diferença na avaliação dos 

requisitos? Os proponentes internos tem mais facilidade em preencher os requisitos 

constitucionais? Ou a avaliação da Comissão é mais rigorosa quando a proposta tem origem 

externa? Como é feita a avaliação dos requisitos constitucionais em cada um dos grupos? 

Responder a estas perguntas é o objetivo deste capítulo. Para isso, será feita uma 

análise individual dos grupos, analisando-se as PSVs externas e internas separadamente. A 

análise cobrirá três momentos: a petição inicial (quando proposta interna), que pode 

demonstrar a preocupação dos Ministros em atender os requisitos constitucionais, a 
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manifestação da Comissão de Jurisprudência, incumbida de verificar seu cumprimento, e a 

manifestação do Plenário.  

Em seguida, os resultados serão comparados, para que se veja não apenas se os 

requisitos são verificados pelo STF, mas se são exigidos da mesma maneira, com o mesmo 

rigor para propostas externas e internas.  

 

3.1 As propostas Externas 

3.1.1 O filtro de legitimidade 

A Lei nº 11.417 de 2006, estabeleceu em seu art. 3º os legitimados para propor a 

edição, revisão ou cancelamento de súmula vinculante. São eles: 

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. 

 

A lei estabelece ainda no parágrafo 1º que “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”. 

Vê-se assim que possuem legitimidade todos os legitimados para a propositura de 

Ação Direta de Inconstitucionalidade, dispostos no art. 103 da Constituição Federal. A eles se 

somam o Defensor Público Geral da União, os tribunais mencionados no inciso XI e, nos 

casos em que couber, o Município.  

Antes desta lei, a Constituição estabelecia, no parágrafo 2º do art. 103-A, que “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.”A Constituição, assim, estabelecia um grupo mínimo de legitimados, 

podendo a Lei, como o fez, ampliá-lo.  
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Estabelecidos por lei os legitimados, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

passou a exigir de alguns deles ainda outro requisito: a pertinência temática. Trata-se de novo 

filtro, impostos agora pela Corte, para se somar ao filtro legal. Assim, aos quatro requisitos 

constitucionais para a proposta de enunciado vinculante foram somados dois. São eles, como 

se passa a demonstrar, os maiores responsáveis pelo alto índice de propostas externas 

arquivadas pela Comissão de Jurisprudência. 

Dentre as 22 PSVs externas em que a Comissão entendeu não estarem presentes os 

requisitos formais, 11 foram arquivadas por ausência de legitimidade, e 3 o foram por faltar 

pertinência temática. Os dados podem ser traduzidos conforme abaixo:  

 

  

 Somando-se os dois novos requisitos, que não se aplicam a propostas internas, vê-se 

que 67% das propostas externas não chega à análise dos demais requisitos. Isto, por si só, já é 

um dado interessante, mostrando que os requisitos não constitucionais são os responsáveis 

pela interrupção da maior parte das propostas consideradas inadequadas.  

 Não obstante, para análise do comportamento do STF quanto aos requisitos 

constitucionais, assim como para a comparação de como este comportamento se dá no caso de 

propostas internas, este grupo de atores sem legitimidade deve ser retirado. Em outras 

palavras, deve-se comparar as propostas dos legitimados e possuidores de pertinência 

temática pelo STF com as propostas internas para se ver se a discrepância persiste. A 

comparação, assim, passa a ser como se segue: 
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Percebe-se que há uma redução na diferença entre propostas internas e externas. 

Agora, ao invés de haver 55% mais de propostas internas aprovadas, o percentual foi reduzido 

para 30%. Ainda assim, a diferença permanece substancial. É neste cenário, passados os 

requisitos exclusivos das PSVs externas, que os dois grupos serão analisados, individual e 

comparativamente. 

 Como já ressaltado, o objetivo deste trabalho é verificar: o Supremo Tribunal Federal 

se preocupa em discutir o cumprimento dos requisitos constitucionalmente exigidos para a 

edição de Súmulas Vinculantes? Quando da análise de PSVs internas, há três momentos em 

que o STF pode debater este tema: na proposta inicial, uma vez que ela vêm do próprio STF; 

na manifestação da Comissão de Jurisprudência e na análise feita pelo Plenário. 

 No caso das PSVs externas, há um momento a menos, uma vez que a proposta inicial é 

externa à Corte. Pode-se analisar, então, apenas as manifestações da Comissão de 

Jurisprudência e do plenário. 

 

3.1.2 As propostas dos legitimados na Comissão de Jurisprudência 

Retiradas as propostas em que foi entendido haver ilegitimidade ativa ou falta de 

pertinência temática, o universo de propostas externas é reduzido para 1225: 4 com 

manifestação por aprovação26, 827 com manifestação por inadequação formal:  

                                                 
25 A PSV 50 foi autuada por engano, era uma Proposta já existente, e a PSV 14 foi apensada à PSV 33.  
26 São as PSVs 1, 13, 18 e 57. 
27 São as PSVs 2, 4, 14, 49, 51, 52, 54 e 55.  
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Pergunta-se, inicialmente: os requisitos constitucionais foram mencionados nestes 12 

casos? As conclusões podem ser vistas na tabela abaixo: 

 

PSVs externas: menção aos Requisitos Constitucionais na Comissão de Jurisprudência 

 

 Reiteradas 

decisões 

Controvérsia 

Atual 

Grave 

Insegurança 

Jurídica 

Multiplicação 

de  

Processos 

Adequação 

Formal? 

PSV  1     Sim 

PSV 4     Sim 

PSV  18     Sim 

PSV 2     Não 

PSV  49      Não 

PSV  51     Não 

PSV  52     Não 

PSV  55     Não 

PSV 57     Não 

PSV 1328 NA NA NA NA Sim  

PSV 1429 NA NA NA NA Apensada a PSV 

33 

PSV  5430 NA NA NA NA Não 

                                                 
28 Trata-se de proposta de cancelamento de súmula. 
29 A proposta foi apensada à PSV 13 
30 Trata-se de proposta de cancelamento de súmula. 
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 À primeira vista, vê-se que o requisito de reiteradas decisões foi mencionado –veja-se, 

mencionado, não discutido- em quase todos os casos. Quanto aos demais requisitos, há apenas 

a menção da atualidade da controvérsia em dois casos: as PSVs 1 e 49. 

 Apesar disso, a menção aos requisitos não significa necessariamente que eles foram 

analisados e considerados presentes. Indaga-se, então: como se deu, nestes casos de propostas 

externas em que havia legitimidade dos proponentes, a análise dos requisitos constitucionais?  

 Em primeiro lugar, destaca-se a PSV 1, única proposta externa aprovada. Nela, os 

requisitos são analisados de forma individual, a tal ponto que se justifica a transcrição integral 

do trecho em que a análise é feita: 

A peça inicial encontra-se devidamente fundamentada, já que apontados não 
só os precedentes desta Corte que teriam, reiteradamentem consolidado 
entendimento a respeito de determinado tema constitucional (o acesso, pelo 
advogado do investigado, aos autos do inquérito policial sigiloso) como 
também as circunstâncias que poderiam caracterizar a ocorrência de 
controvérsia capaz de acarretar grave insegurança jurídica e relevante 
multiplicação de processos. 
(...) Também foram indicados, ainda que minimamente, alguns exemplares de 
decisões de órgãos judiciários consideradas controversas pelo proponente. (...) 
Por esses razões (sic.), esta Comissão considera devidamente atendidos todos 
os requisitos formais indispensáveis à normal tramitação da presente 
proposta externa de edição de súmula vinculante. (grifos no original) 

  

 Vê-se que o caso mencionou todos os requisitos, individualmente, embora apenas cite 

sua presença, sem comprová-los. Como se verá, embora em termos absolutos essa 

manifestação pareça superficial, em termos relativos, comparativamente às demais 

manifestações da Comissão, ela é bastante detalhada. 

 Com relação às demais PSVs em que a Comissão se manifestou pela adequação 

formal (PSVS 18 e 5731), nesta última a Comissão, em manifestação conjunta dos membros, 

afirma que: 

a proposta está devidamente fundamentada e instruída. E há, de fato, 
precedentes em que este Supremo Tribunal, por meio de suas Turmas, 
apreciou e decidiu, no mesmo sentido, a questão constitucional em exame. 

 

 Já na PSV 18 o Ministro Lewandowski limita-se, quanto aos requisitos, a afirmar que 

“a proposta está suficientemente fundamentada e instruída”. A ministra Ellen Gracie, por sua 

vez, afirma: 

Verifico, por outro lado, que a presente proposta está suficientemente 
fundamentada e devidamente instruída, com a indicação de precedentes nos 

                                                 
31 As PSVs 13 e 54 tratam de proposta de cancelamento de súmula, logo sua análise é diferente, não se podendo 
exigir, por exemplo, reiteradas decisões.  
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quais, segundo o proponente, este Supremo Tribunal teria apreciado a 
quetsão constitucional em tela. (grifos adicionados) 

 

 Curiosas, aqui, as palavras usados pela Ministra: “indicação dos precedentes nos quais, 

segundo o proponente, este Supremo Tribunal teria apreciado a questão”. Ora, não deveria ser 

função da Comissão exatamente verificar se os precedentes estão de acordo com a proposta, 

se eles comprovam a existência de reiteradas decisões sobre o tema? Como podem ser casos 

em que a corte “teria” apreciado a matéria? A análise, neste caso, não parece ter sido 

detalhada. 

 Passando-se para os casos em que houve manifestação por inadequação formal, veja-

se a PSV 2, proposta pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro –Consif. Ao se 

manifestar sobre a proposta na Comissão de Jurisprudência, o Ministro Ricardo Lewandowski 

considera que ela está fundamentada e que a norma relacionada a ela pode ser objeto de 

súmula vinculante, mas que a proposta não está devidamente instruída. De acordo com o 

ministro, embora a proponente tenha mencionado três precedentes (duas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade e um Recurso Extraordinário), a jurisprudência sobre o tema é escassa. 

Destaca ainda que, dentre estes precedentes, um deles teve objeto diverso do verbete 

proposto.32 

 O ministro Joaquim Barbosa, em sua manifestação, também entende pela ausência do 

requisito de reiteradas decisões, ressaltando que há uma Ação Direta de Inconstitucionalidade 

pendente sobre tema semelhante. 

 Mais interessante neste caso é a manifestação da Ministra Ellen Gracie. Ela ressalta 

que, de acordo com o proponente, o verbete proposto (que versa sobre a competência para 

legislar sobre seguros) se assemelha ao tema sumulado na Súmula Vinculante nº 2, que trata 

da competência da União para legislar sobre consórcios e sorteios. A ministra ressalta os 

vários precedentes existentes naquele caso, e afirma: 

Somente após terem sido dirimidas, em exaustivos precedentes, as questões 
constitucionais envolvidas é que esta Suprem corte entendeu por bem afastar, 
de uma vez por todas, a insegurança jurídica então instalada fazendo valer a 
autoridade de sua decisão por meio da edição da Súmula Vinculante nº 2. (...) 
A deliberação sobre a edição de enunciado a respeito do assunto ora tratado 
dependeria, dessa forma, da existência de uma inequívoca consolidação 
jurisprudencial da matéria no sentido pretendido pelo ora proponente. Falta, 
portanto, o apontamento de reiteradas decisões sobre uma questão 
específica e concreta. (grifos adicionados) 

                                                 
32 Afirmou o Ministro: “Por outro lado, esta PSV não está suficientemente instruída. É que, embora a proponente 
tenha juntado aos autos os acórdãos dos três precedentes que mencionou – ADI 1.595-MC/SP, ADI 1.646/PE e 
RE 313.060/SP-, a jurisprudêncua específica sobe o assunto é escassa, não se podendo falar em reiteradas 
decsiões deste Tribunal quanto à questão constitucional.”  
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Neste caso a Ministra, então, preocupa-se com a existência de reiteradas decisões, e 

considera a proposta formalmente inadequada. 

Passando-se para a PSV 4, proposta pela Defensoria Pública da União, o Ministro 

Ricardo Lewandowski, apoiado na manifestação da União, considera que há ainda questões 

não pacificadas na jurisprudência da Corte, sendo a “medida mais prudente” o sobrestamento 

do caso até que o Recurso Extraordinário pendente sobre o assunto seja julgado. Já o Ministro 

Joaquim Barbosa, em manifestação contraditória, afirma concordar com Lewandowski, 

manifestando-se pela “adequação formal com o respectivo sobrestamento”. Como uma 

questão não pacificada é adequada formalmente?33 

Já na PSV 55, a manifestação é coerente: entende-se que a adequação formal apenas 

estará caracterizada quando do julgamento de um determinado Recurso Extraordinário 

pendente. 

Há, em seguida, dois casos em que se analisa a necessidade de reiteradas decisões, 

agora sem contradição. São as PSVs 51 e 52. Na primeira a Comissão, após não apenas 

mencionar, mas comprovar a ausência de decisões reiteradas sobre o tema, em manifestação 

conjunta, diz que  

Falta ao presente caso, à toda a evidência, o requisito formal da existência de 
questão constitucional que, conforme demonstrado, sequer restou definida. 
(grifo no original). 
  

Já na PSV 52, a Comissão declara: 

A deliberacão sobre a edição de enunciado de súmula vinculante a respeito do 
assunto ora tratado dependeria, dessa forma, da existência de um inequívoco 
posicionamento desta Casa, a respeito do regramento complementar 
especificamente contestado, no mesmo sentido pretendido pela ora 
proponente.Ante todas essas razóes, por não ter sido satisfeito requisito 
indispensável para sua regular tramitação – demonstração da existência de 
reiteradas decisões que tenham dirimido a específica questão constitucional 
suscitada- , manifesta-se esta Comissão de Jurisprudência pela inadequação 
formal. (grifos adicionados) 

 

 É interessante notar que há também alguns casos em que se analisa o requisito de 

reiteradas decisões ainda que haja ilegitimidade ativa do proponente. Nesse sentido, chama a 

atenção a PSV 10. Embora rejeitada por ilegitimidade ativa, ela merece comentário, pois sua 

análise pela comissão demonstra que neste caso foi analisado com cuidado este requisito 

constitucional.  

                                                 
33 A mesma contradição aparece na manifestação da Ministra Ellen Gracie na PSV 18, quando ela se manifesta 
pela adequação formal e necessidade de sobrestamento da proposta. A proposta é adequada, mas não muito. 
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 Embora o relator do caso, Ministro Ricardo Lewandowski, tenha entendido pela 

devida fundamentação, tendo a proponente juntado cópia do parecer em que se apontam 

reiteradas decisões, o Ministro Joaquim Barbosa faz análise distinta. Ele ressalta que foram 

apresentados somente 3 precedentes, mas que os precedentes não têm, em suas palavras, 

“densidade normativa suficiente”.  Argui que os precedentes tratam de matéria semelhante, 

mas de forma muito vaga para que se cumpra o requisito formal.34  O ministro alega ainda que 

está em curso o julgamento de Recurso Extraordinário que tangencia a questão, o que pode 

influenciar na aprovação da súmula. 

 Como já mencionado, é levantada também a ilegitimidade ativa do proponente e, 

sendo ela reconhecida por dois dos ministros, a proposta é encaminhada para arquivo. Ainda  

assim demonstrou-se, na manifestação, que houve avaliação de pelo menos um dos requisitos 

constitucionais: a existência de reiteradas decisões35. 

Por fim, merece destaque também a PSV 49, uma vez que é a única proposta em que 

se analisa a atualidade da controvérsia. De acordo com a manifestação da Comissão “parece 

evidente não haver mais atualidade na discussão que a originou [a súmula 650], dado o 

escasso número de decisões colegiadas e monocráticas proferidas por esta Corte sobre o tema 

nos últimos anos”. 

A comissão afirma ainda que falta ao caso “o requisito formal da existência de 

reiteradas decisões”, uma vez que o tema “dependeria, dessa forma, da existência de uma 

inequívoca consolidação jurisprudencial da matéria no exato sentido pretendido pela ora 

proponente.” Não estando presentes os requisitos formais, a proposta é arquivada.  

 Os exemplos mostram que, embora a maior parte das propostas externas não 

ultrapasse o filtro de legitimidade, há em regra uma avaliação mínima de pelo menos um 

requisito: a presença de reiteradas decisões.  Quanto aos demais casos, há apenas um em que 

se menciona a atualidade da controvérsia, não havendo qualquer indicação de que os outros 

requisitos tenham sido considerados, exceto pela vaga menção ao fato de serem as propostas 

“fundamentadas”. Hove apenas um caso que fugiu à regra: a PSV 1, único caso de proposta 

                                                 
34 A proposta visa enunciado “para o fim de ficar fixada a interpretação do art. 24 da Lei 8.906, declarando-se a 
natureza alimentar de todos os títulos e em todas as hipóteses nele previstas”. Trata-se do Estatuto da Advocacia 
e da OAB, e de artigo que trata de honorários advocatícios. Segundo o ministro, com relação aos precedentes 
apresentados, “o simples reconhecimento da classificação alimentar dos créditos oriundos de contratos de 
prestação de serviços advocatícios ou das condenações de sucumbência não têm precisão sificiente para afastar 
ambiguidade e vagueza que arriscam a efetividade do enunciado”.  
35 A preocupação com reiteradas decisões aparece também na PSV 5, proposta pela Sociedade Real Brasileira, e 
também rejeitada por ilegitimidade ativa.  Além da ilegitimidade, os membros da comissão ressaltam que há 
deficiência na fundamentação da proposta, na instrução do pedido e na indicação de reiteradas decisões da Corte 
sobre a matéria constitucional em discussão. 
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externa aprovada, em que todos os requisitos constitucionais foram, se não analisados, pelo 

menos mencionados. 

 

3.1.3 As propostas externas no Plenário 

 A análise das propostas externas no plenário resume-se a uma: PSV1, que resultou na 

Súmula Vinculante 14. Isto porque apenas nesse caso a Comissão de Jurisprudência 

considerou a proposta formalmente adequada e já houve debate no Plenário.  

Há, ainda, outros 3 casos (PSVS 13, 18 e 57) em que houve manifestação da Comissão 

por adequação formal, mas eles encontram-se pendentes de apreciação. Já nos casos em que a 

Comissão se manifesta por inadequação formal as propostas são enviadas para arquivamento, 

não passando pelo plenário. 

 Com relação à PSV 1, a manifestação do relator começa por expor os diversos casos 

em que a matéria já foi tratada. Demonstra, assim, reiteradas decisões sobre o tema. Fala, em 

seguida, que há reiterados pedidos feitos pelos advogados que envolvem o assunto, 

demonstrando, embora não  o diga expressamente, multiplicidade de casos. 

 O Min. Ayres Britto, em seu voto, menciona expressamente os requisitos 

constitucionais, e verifica a presença de reiteradas decisões e a multiplicidade de recursos, 

assim como a controvérsia sobre o tema. Os demais ministros, ao votar, também mencionam 

os requisitos, seja a presença de reiteradas decisões, a multiplicidade de processos ou a 

controvérsia atual. Já a segurança jurídica fica demonstrada com a presença dos demais 

requisitos. 

 A conclusão a que se chega  é que neste caso não apenas os requisitos constitucionais 

foram mencionados no plenário, como foram objeto de comentário de diversos ministros. 

Embora sobressaia na discussão a preocupação com o requisito de reiteradas decisões, os 

demais também encontram seu lugar no debate. 

  

3.1.4 Conclusões sobre as propostas Externas: os requisitos são analisados? 

 A primeira conclusão a que se chega quando da análise das PSVs externas, conforme 

visto, é que a grande maioria delas -67%- não chega nem mesmo à análise dos requisitos 

constitucionais: elas são barradas pela falta de legitimidade ou ausência de pertinência 

temática.  
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 Quando estas propostas passam pelo filtro de legitimidade, chega-se à análise dos 

demais requisitos pela Comissão de Jurisprudência. Nela, viu-se que em praticamente todos 

os casos ao menos um requisito é mencionado: a necessidade de reiteradas decisões, que por 

algumas vezes constituiu impecilho para a adequação formal da proposta. Há, dentre estes 

casos, alguns em que apenas menciona-se a existência de precedentes, e outros em que a 

questão foi efetivamente analisada.  

 Há, ainda, manifestações contraditórias, em que se entende pela adequação formal da 

proposta, inobstante opte-se pelo seu sobrestamento para que a matéria seja pacificada.  

Quanto aos demais requisitos, apenas a atualidade da controvérsia aparece em dois casos.  

 Por fim, há apenas um caso que foge ao padrão: a PSV 1, única proposta externa 

aprovada, em que todos os requisitos são mencionados. Esta é também a única proposta a 

passar para o plenário, e que já foi analisada pelo mesmo em debate. Neste momento, com 

especial ênfase para a presença de reiteradas decisões, os quatro requisitos foram discutidos.  

 

3.2. As propostas Internas 

 Como já ressaltado, ao longo de seu caminho para se tornarem súmulas vinculantes, há 

três momentos em que os Ministros do Supremo Tribunal Federal podem se preocupar com os 

requisitos constitucionais: a proposta, em que se deveria arguir o cumprimento dos quatro 

requisitos, a análise da Comissão de Jurisprudência, momento em que esta avaliação deveria 

ser feita com mais cuidado, e, em última instância, o debate do Plenário. Passa-se, agora, à 

análise do comportamento da Corte nestes três momentos, com relação às 2936 PSVs internas 

propostas entre 2008 e 2011. Visa-se responder: a petição inicial, a Comissão de 

Jurisprudência e o plenário consideraram os requisitos constitucionais? 

 

3.2.1. A petição Inicial 

 Uma vez que o dispositivo constitucional que trata da edição de súmulas vinculantes 

exige o cumprimento de determinados requisitos, é razoável supor que, ao propor um 

enunciado para ser tornar súmula vinculante, haja uma preocupação em demonstrar que tais 

requisito estão presentes, para garantir a aprovação do verbete. 

                                                 
36 A PSV 3, apesar de proposta interna, continha uma série de enunciados, e foi desmembrada em diversas PSVs, 
que receberam números diferentes e serão analisadas individualmente. As demais PSVs internas são as PSVs7, 
8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 56. 
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 Não obstante, ao analisarem-se as petições iniciais originadas no STF, vê-se que em 

sua maioria elas possuem a seguinte estrutura: Texto da Súmula, Precedentes, Referência 

Legislativa. 

 Como exemplo, veja-se a íntegra da Proposta de Súmula Vinculante 25: 

 

Assunto: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRBALHO PARA 
JULGAMENTO DA AÇÃO DE INTERDITO PROBITÓRIO NA 
HIPÓTESE DE MOVIMENTO GREVISTA 
 
Proponentes: Plenário 
Proposta de Enunciado de Súmula Vinculante (Presidência): “A Justiça do 
Trabalho é competente para julgar interdito proibitório que envolva o 
exercício do direito de greve”. 
Proposta de Enunciado de Súmula Vinculante (Min. Cezar Peluso): “É 
competente a Justiça do Trabalho para julgar ação possessória relacionada 
como exercício do direito de greve”. 
Precedentes 
1.RE 579648, Tribunal Pleno, Rel. Min. Menezes Direito, Rel. para acórdão 
Min. Cármen Lúcia, julgamento: 10.09.2008, acórdão não publicado; 
2. CJ 6959, Tribunal Pleno, Rel. Orig. Min Célio Borja, Rel. para Acórdão 
Min. Sepúlveda Pertence, DJ 22.02.1991; 
3. RE 238737, 1ª Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 07.02.2007; 
4. AI611670, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 07.02.2007; 
5. AI 598457, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 10.11.2006; 
6.RE 555075, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 11.11.2008; 
7.RE 576803, Rel. Min. Eros Grau, DJ 28.02.2008. 
 
Legislação 
Constituição Federal de 1988, art. 114, II. 

  

 Trata-se, vale ressaltar, da íntegra da proposta. Assim, como ela, há disposição com a 

mesma estrutura em 2237 das 2938 PSVs internas, chegando-se ao seguinte cenário, quanto à 

presença de fundamentação na petição inicial das PSVs internas: 

                                                 
37 São as PSVs 8, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 45. Há também 4 propostas pelo 
Ministro Ricardo Lewandowski, em que , ao submeter o texto, há uma manifestação anterior de encaimnhamento 
da Proposta ao Presidente, em que o Ministro diz: “Entendo que os requisitos previstos no art. 103-A parágrafo 
1º da Constituição Federal, e no art. 2º, parágrafo 1º da Lei 11.417/2006 estão preenchidos.” Por se tratar de 
manifestação genérica e sem justificativa, optou-se por agrupar essas propostas com aquelas nas quais não há 
fundamentação. São elas as PSVs 7, 19, 42 e 47. 
38 Há outras 2 PSVs internas que não foram consideradas: a PSV 3, pois foi desmembrada em 14 outras, e a PSV 
56, por tratar de proposta de cancelamento de súmula. 
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 Quanto aos 7 casos em que há alguma espécie de justificativa39, em nenhum há, 

efetivamente, uma petição inicial preocupada em expor o tema e fundamentar a proposta. 

Trata-se majoritariamente de propostas enviadas pelo Ministro Joaquim Barbosa, em que há 

apenas alguns trechos de justificativa que, por serem poucos e apenas tangenciarem os 

requisitos constitucionais. justificam a transcrição, que se segue: 

 

 Nota – art. 8º da Lei 9718/98 – Majoração de Alíquota: 1. Foi reconhecida 
a repercussão geral no AI 715423QO; 
2. Foi afetado ao Plenário o RE 527602 AgR em que se questiona a 
constitucionalidade do artigo 8º da Lei 9718/98 que elevou de dois para três 
por cento a alíquota da COFINS (PSV 22) 

 

Como se observa dos precedentes da Corte, a  matéria tem grande potencial de 
repetição e repercussão. Ademais, a circunstância de a Corte ter debatido o 
alcance da decisão no tempo sugere a adoção da Súmula Vinculante para 
atingir estabilidade e certeza jurídica. (PSVs 36 e 38)  

 

Entendo que a matéria é susceptível de acentuada replicação no âmbito da 
Corte, e a adoção de Súmula Vinculante sobre a questão irá robustecer a 
estabilidade necessária à segurança jurídica.(PSV 33) 

 

(...) A orientação firmada tem se mantido constante sob a Constituição de 
1988, como se extrai dos diversos precedentes da Corte sobre a matéria. (PSV 
35) 

 

 Em primeiro lugar, então, se destaca a falta de padronização da Corte, a ausência de 

manifestações institucionais, e a consequente importância que pode ter  a atuação individual 

de um ministro. Isto porque 5 das 7 iniciais em que há algum outro comentário foram 

propostas pelo Ministro Joaquim Barbosa.  

                                                 
39 PSVs 20, 22, 26, 33, 35, 38, 56 
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 Quanto aos demais casos, há também menção aos requisitos de forma mais detalhada, 

na PSV 45, proposta pelo Ministro Gilmar Mendes. Nela o Ministro afirma que “O Supremo 

Tribunal Federal já se manifestou em diversas oportunidades [sobre o tema da proposta]”, 

ressalta o crescimento exponencial de mandados de injunção sobre o assunto, e  finaliza por 

afirmar que “não há tentativas em suprir a omissão constitucional reiteradamente reconhecida 

por este Tribunal”. 

 Já na PSV 20, o Ministro Marco Aurélio ressalta que a matéria tratada pelo enunciado 

vem sobrecarregando as turmas (o que mostra multiplicidade de processos), menciona 

expressamente a segurança jurídica, ficando demonstradas em seu texto também o fato de 

haver decisões frequentes sobre o tema e de ser questão atual. O interessante é que, como se 

verá, esta é a única PSV interna que foi considerada inadequada formalmente. 

 Vê-se, assim, que apenas neste último caso há uma preocupação clara em demonstrar 

o cumprimento dos quatro requisitos constitucionais. Em mais de 75% dos casos não há 

preocupação alguma e, nos demais, há apenas breve menção a um ou dois requisitos, como a 

presença de reiteradas decisões sobre a matéria.  Assim, nos 22 casos em que houve 

manifestação padrão não há qualquer menção aos requisitos, e quanto aos outros 7 casos, 

pode-se expressar a referência aos requisitos conforme se vê abaixo: 

 

Menção dos Requisitos Constitucionais nas Petições Iniciais não padronizadas 

 

 Reiteradas 

decisões 

Controvérsia 

Atual 

Grave 

Insegurança 

Jurídica 

Multiplicação 

de  

Processos 

PSV 20     

PSV 22     

PSV  26     

PSV 33     

PSV 35     

PSV 38     

PSV 45     

 

 Lembre-se novamente que estes casos representam menos de 25% das petições iniciais 

internas totais. Nos outros 76% não há qualquer menção a qualquer dos requisitos. 
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 Interessante aqui reparar-se no contraste entre as petições iniciais das propostas 

internas e externas. Muito embora as iniciais das PSVs externas não constituam o objeto deste 

trabalho, por não apresentarem um momento em que os Ministros do Supremo  avaliam os 

requisitos constitucionais (já que são escritas por atores externos), chama a atenção o fato de 

que, em petições externas, a preocupação em cumprir os requisitos fica evidente. 

 Tome-se, como exemplo, a petição inicial da PSV1, proposta externa, oriunda do 

Conselho Federal da OAB. Nela, os autores têm o cuidado de demonstrar que o tema (direito 

dos advogados de terem acesso ao inquérito policial) já foi objeto de decisão pela corte em 

mais de uma ocasião (demonstrando decisões reiteradas), mas continua a ser descumprido 

(demonstrando controvérsia atual e insegurança jurídica), e a gerar novos processos que 

chegam ao STF (demonstrando multiplicidade de processos). A explicação é feita com trechos 

de acórdãos já julgados sobre o tema, assim como com relatos de casos em que houve 

descumprimento das decisões da Corte. 

 O mesmo ocorre na PSV 18, em que a União dos Advogados Públicos Federais do 

Brasil –UNAFE, traz um item específico tratando da multiplicação de processos sobre questão 

idêntica, assim como outro analisando apenas as reiteradas decisões da Corte e demonstrando, 

através de trechos dos precedentes citados, que eles tratam do tema debatido. 

 Já na PSV 51, proposta pela Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis 

e Outros –COBRAPOL, há não apenas menção e comprovação da multiplicidade de casos, 

como clara explicação e comprovação da insegurança gerada pelo tema da proposta.  

 A conclusão a que se pode chegar, assim, é que as propostas externas, além de estarem 

submetidas a dois requisitos adicionais – legitimidade e comprovação de pertinência temática- 

têm o trabalho de comprovar a presença dos requisitos constitucionais, preocupação 

inexistente na maioria esmagadora das propostas internas. 

 Poder-se-ia supor, por exemplo, que ao avaliar a presença dos requisitos, a Comissão 

de Jurisprudência ou o plenário valorizem essa demonstração, aprovando mais propostas 

externas (que comprovaram os requisitos) do que internas (que apenas enumeraram 

precedentes). Este, no entanto, não é o caso, como já visto anteriormente, uma vez que há 

proporcionalmente mais propostas internas aprovadas.  

 Se as propostas internas em regra não demonstram os requisitos em sua inicial, mas 

são, em maioria, aprovadas, deve-se perguntar: isto ocorre pois os requisitos são avaliados 

pela Comissão de Jurisprudência? Ela analisa, de fato, os precedentes enumerados nas 

iniciais? Para verificar essa hipótese, passa-se para o próximo tópico, com a análise da 

Manifestação da Comissão em propostas internas.  
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3.2.2. A manifestação da Comissão de Jurisprudência 

  Conforme mencionado no início deste capítulo, das 2940  Propostas Internas de 

Súmula Vinculante aqui analisadas, 21 (equivalente a 72%) obtiveram parecer da Comissão 

de Jurisprudência pela adequação formal do enunciado. Ou seja: em tese, em 72% dos casos 

em que um ministro do Supremo Tribunal Federal propôs um enunciado vinculante, a 

Comissão analisou os requisitos constitucionais e verificou que eles estavam presentes. Como 

foi feita esta análise? Há, de fato, um cuidado com a verificação dos requisitos pelos membros 

da Comissão? Os requisitos são analisados isoladamente? São estas as perguntas que esse 

tópico visa responder. 

 Para isso, por uma questão meramente didática, tendo em vista os resultados 

encontrados, considerou-se melhor dividir as propostas em dois grupos: os com manifestação 

favorável e desfavorável, para então chegar-se a conclusões gerais sobre as propostas internas. 

É o que se passa a fazer. 

  

3.2.2.1 A manifestação da Comissão nas propostas com Manifestação por adequação 

formal  

Inicialmente, é preciso fazer um esclarecimento. Não se está, aqui, analisando apenas 

as 17 propostas internas que foram aprovadas, se tornando súmulas vinculantes. O conjunto 

envolve também os casos em que houve manifestação da Comissão, mas a análise final pelo 

plenário encontra-se pendente. O total, assim, é de 21 casos analisados. 

Neste grupo, o primeiro ponto que chama a atenção é a fundamentação idêntica, 

padronizada41, de 16 destes verbetes42, corresponde a 76% do total: 

 

 

 

 

                                                 
40 Aqui, assim como no início do capítulo, está incluída a PSV 56, que trata de cancelamento de súmula, uma vez 
que ela foi analisada pela Comissão. 
41 Outro ponto que poderia ser avaliado é a necessidade de fundamentação dos pareceres da comissão, uma vez 
que dentre todas as propostas aprovadas, apenas na PSV 7 os precedentes elencados são citados explicitamente. 
Nas demais, há apenas afirmações genéricas a respeito da presença dos precedentes, sem que a manifestação seja 
fundamentada. O tema, no entanto, vai além dos objetivos deste trabalho. 
42 São as PSVs 7, 22, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42.  
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Manifestação Padrão nas Propostas com Manifestação por Adequação Formal 

pela Comissão de Jurisprudência 

 

 

 

 Nestes casos, o ministro Ricardo Lewandowski afirma reiteradamente que: 

 

A proposta está devidamente fundamentada.  
É que, como bem demonstrado, a jurisprudência da Corte se consolidou 
conforme a redação sugerida, uma vez que há precedentes em ambas as 
Turmas e no Plenário.43 
Ademais, as normas relacionadas a esta proposta constituem-se em normas 
cuja interpretação, validade e eficácia podem ser objeto da súmula pretendida. 
Desse modo, os requisitos previstos no art. 103-A, parágrafo 1o, da 
Constituição Federal, e no art 2o, parágrafo 1o, da Lei 11.417/2006 estão 
preenchidos.   

 

 Já o ministro Joaquim Barbosa repete que 

Nesse sentido, considero presentes os requisitos formais de processamento 
desta proposta de súmula vinculante, Há legitimidade, a proposta está 
devidamente fundamentada e os autos estão instruídos. Por outro lado, está 
configurada a multiplicidade de precedentes e a possibilidade de adoção de 
súmula sobre o texto controvertido. 
Ante o exposto, considero formalmente adequada a presente proposta de 
súmula vinculante  (art. 103-A, parágrafo 1o da Constituição e art. 2o, 
parágrafo 1o da Lei 11.417/2006).(grifos no original) 
 

Por fim, a ministra Ellen Gracie, terceira integrante da comissão, afirma: 

2. Verifico que a presente proposta está devidamente instruída com a 
indicação dos precedentes em que este Supremo Tribunal Federal apreciou e 
decidiu a questão constitucional em tela. 

 

                                                 
43 A redação, em alguns casos, diz apenas “no Plenário” 
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 É usado o mesmo texto, de forma idêntica, em todos os 16 casos. Os demais, ou seja, 

os casos em que houve manifestação da Comissão pela adequação formal do enunciado, mas 

sem esta manifestação padrão, são as PSVs 8, 21, 45, 47.44 Pode-se ver a menção aos 

requisitos constitucionais nestes casos na tabela abaixo: 

 

PSVs internas: menção aos Requisitos Constitucionais na Comissão de Jurisprudência 

não padronizadas 

 

 Reiteradas 

decisões 

Controvérsia 

Atual 

Grave 

Insegurança 

Jurídica 

Multiplicação 

de  

Processos 

PSV 8     

PSV 21     

PSV  45     

PSV 47     

 

 Analisando-se essas menções com mais cuidado, vê-se que na PSV 8, a manifestação 

dos ministros é ainda mais sucinta do que nas manifestações padrão. O ministro Joaquim 

Barbosa limita-se a repetir o teor da proposta e, em uma frase, afirmar: “Manifesto-me pela 

adequação formal da proposta”. Já o Ministro Ricardo Lewandowski afirma que a proposta 

“está formalmente adequada”, e junta aos autos a cópia do inteiro teor do acórdão de um 

Recurso Extraordinário de sua relatoria, que havia sido relacionado como precedente da 

proposta, mas não havia ainda sido publicado. 

 Na PSV 21, embora os Ministros Ricardo Lewandowski e Joaquim Barbosa 

mantenham sua manifestação padrão, a Ministra Ellen Gracie soma à sua manifestação um 

comentário de que já havia proposto enunciado idêntico ao examinado. 

 Na PSV 45, única em que a petição inicial havia tratado com um pouco mais de 

cuidado dos requisitos, a manifestação conjunta da Comissão também o faz, ao mencionar que 

na inicial o Min. Gilmar Mendes ressaltou que a Corte já havia se pronunciado diversas vezes 

sobre a matéria, e que havia um crescente número de mandados de injunção propostos sobre o 

tema. Em seguida, a Comissão adota um novo padrão de manifestação, agora conjunto, em 

que afirma: 

                                                 
44 A PSV 56 não possui manifestação padrão, mas trata-se de proposta para o cancelamento de súmula, o que 
implica em uma análise diversa.  
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 O tema tratado, por sua vez, está bem delimitado e foi, realmente, 
objeto de aprofundado estudo nessa Casa. Além disso, a proposta interna está 
suficientemente fundamentada e devidamente instruída, com a indicação dos 
precedentes em que este Supremo Tribunal apreciou e decidiu a questão 
constitucional em tela. 3. Ante o exposto, manifesta-se esta Comissão de 
Jurisprudência entendendo estar a presente proposta interna de edição de 
súmula vinculante formalmente adequada. 

 

Este mesmo padrão é usado na manifestação conjunta da PSV 47, caso interessante 

pois contraditório. Isto porque, a despeito da manifestação padrão, e de considerar a proposta 

formalmente adequada, a comissão segue para afirmar que há embargos declaratórios em um 

dos precedentes, o que recomenda que se aguarde para prosseguir com a edição do verbete. 

Ora, como pode a proposta estar formalmente adequada se os próprios ministros reconhecem 

que um dos precedentes citados pode ser alterado, o que influenciaria no requisito de 

reiteradas decisões? 

 Vê-se, assim, que no universo das 21 PSVs internas em que houve manifestação por 

adequação formal a Comissão apenas “colou” manifestação padrão na maior parte delas. Esta 

manifestação padrão apenas diz que a proposta está formalmente adequada e que a inicial foi 

fundamentada, somente mencionando que houve reiteradas decisões, sem analisar este 

requisito, ou mencionar os outros três. Já nas demais 4 manifestações tampouco há análise 

detalhada dos requisitos. 

 Importante aqui voltar por um momento às conclusões retiradas da análise das 

Petições Iniciais. As manifestações padrão afirmam que a proposta está “devidamente 

fundamentada”, como faz o Ministro Joaquim Barbosa, que ela foi “devidamente instruída”, 

como afirma a Ministra Ellen Gracie, ou que “como bem demonstrado, a jurisprudência da 

Corte se consolidou conforme a redação sugerida”, como o Ministro Ricardo Lewandowski. 

Isso parece sugerir que a proposta inicial comprovou a presença dos requisitos, motivo pelo 

qual os Ministros estão apenas confirmando sua presença. 

 Não obstante, como verificado no item anterior, na grande maioria dos casos (76%) as 

petições inicias apenas indicavam os precedentes. E ainda que a petição traga algum 

comentário, não há nenhum caso em que os quatro requisitos sejam verificados e a Comissão 

tenha se manifestado pela adequação formal da proposta. Tem-se, assim, que dos 16 casos em 

que a Comissão deu uma manifestação padrão por adequação formal, em 14 a petição inicial 

era uma simples enumeração de precedentes.  

Ou seja: foi proposto um enunciado em manifestação padrão, sem comprovação dos 

requisitos, e proferiu-se uma manifestação padrão na Comissão, também sem se comprovar  a 
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presença dos requisitos. Há, ainda, a esperança de que esta análise seja feita com maior 

cuidado pelo Plenário, o que será visto no próximo tópico. 

 Questiona-se, por outro lado: o mero uso do mesmo texto comprovaria que não se está 

efetivamente avaliando os requisitos? Como dito, 16 das 21 propostas internas com 

manifestação por aprovação possuíam parecer rigorosamente idêntico da Comissão de 

Jurisprudência. Mas isso, por si só, comprova que os Ministros não avaliaram os requisitos? 

 Para responder a esta pergunta, é preciso completar a análise das manifestações da 

Comissão, verificando como ela ocorreu nos casos em que a Comissão se manifestou pela 

inadequação formal da proposta. Passa-se, assim, para o próximo tópico. 

  

3.2.2.2 As propostas internas com manifestação por inadequação formal  

 Dentre as 845 propostas de súmulas vinculantes não aprovadas, houve apenas um 

arquivamento, e há 7 casos sobrestados, aguardando a manifestação de outro julgado. Nestes a 

Comissão considerou que, pelo menos até estes julgamentos aguardados ocorrerem, os 

requisitos formais não estavam preenchidos. Veja-se a menção aos requisitos constitucionais 

nestes casos: 

 

PSVs internas: menção aos Requisitos Constitucionais na Comissão de Jurisprudência 

com manifestação por inadequação formal 

 

 Reiteradas 

decisões 

Controvérsia 

Atual 

Grave 

Insegurança 

Jurídica 

Multiplicação 

de  

Processos 

Manifestação 

Divergente foi 

da Ministra 

Ellen Gracie 

PSV 19      

PSV 20      

PSV 23      

PSV 26      

PSV 27      

PSV 28      

PSV 38      

 
                                                 
45 São as PSVs 19, 20, 23, 26, 27, 28, 33 e 38 
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 Visto o dado quantitativo, pergunta-se como foi, analisando-se de forma qualitativa, a 

manifestação da Comissão de Jurisprudência nesses casos? 

 Inicialmente, destacam-se as análises feitas pela Ministra Ellen Gracie. Em 546 dos 747 

casos em que a Corte considerou haver algum problema, os Ministros Ricardo Lewandowski 

e Joaquim Barbosa proferiram parec*er padrão, pela adequação formal da proposta. Foi a 

Ministra quem, discordando, entendeu haver situações nas quais descabia continuar com o 

processo de edição de súmula.  

 Na PSV 27, onde a petição inicial apresenta apenas 3 precedentes, a Ministra verifica 

que em dois deles há embargos declaratórios a serem julgados, que podem acabar por ter 

efeito modificativo. Assim, sustenta ela que  

 
tudo recomenda a cautela de se aguardar o julgamento plenário dos referidos 
embargos de declaração opostos”, pois “a apreciação da presente proposta 
interna neste momento em que ainda pende de apreciação definitiva dos feitos 
representativos do entendimento que se pretende sumular desatenderia o 
requisito formal de reiteradas decisões na matéria ora tratada. 

 

 O raciocínio é idêntico na PSV 28, em que há 3 precedentes citados, e com relação ao 

principal deles há embargos de declaração pendentes, e na PSV 26, em que as únicas duas 

decisões plenárias citadas enfrentam o mesmo obstáculo. 

 Quanto à PSV 38, a ministra verifica que não apenas um dos precedentes está 

aguardando a decisão dos embargos, como que nos demais o tema abordado não é 

rigorosamente o mesmo que o da proposta. 

Já quanto à PSV 23, a Ministra sustenta que há uma ADI em curso sobre o tema de 

que trata a proposta, na qual houve apenas decisão liminar, o que faz com que ainda não esteja 

substancialmente atendido o requisito da comprovação da existência de reiteradas decisões. 

 A ministra também se manifesta de forma semelhante na PSV 20, em que diz não 

haver reiteradas decisões sobre o tema. A proposta é rejeitada, contudo, por outro motivo: 

porque a maioria entende que –apesar de melhor fundamentada que a média-  a proposta não 

se adequa ao objeto das súmulas vinculantes, por tratar de um recurso restrito à Suprema 

Corte.48 Os ministros consideram que  a limitação normativa do enunciado o retira do âmbito 

das súmulas vinculantes, criando requisito inexistente na Constituição ou na lei. Ou seja, a 

                                                 
46 PSVs 23, 26, 27,  28, 38. 
47 Em um dos casos sobrestados a proposta foi apensada à PSV 14,  e não houve ainda manifestação expressa da 
Comissão.  
48 A proposta dispõe que “contra acórdão prolatado por Tribunal Superior em habeas corpus originário, 
denegando a ordem, cabível é o recurso ordinário a ser interposto no prazo de quinze dias” 
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decisão por inadequação não se deu por ausência de nenhum dos requisitos 

constitucionalmente previstos, mas por requisito criado pela Corte, de que as súmulas devem 

necessariamente tratar de temas que impactem em todo o judiciário.  

 Constata-se aí, novamente, um dado importante, que já havia aparecido: o impacto que 

a atuação individual de cada Ministro pode ter no procedimento. Ou seja: a maior parte das 

propostas apenas foi sobrestada pois a Ministra Ellen se preocupou com a necessidade de os 

precedentes citados terem transitado em julgado. A mudança na composição da Corte, assim, 

pode alterar, e muito, a quantidade e a qualidade das propostas que vão adiante. 

  Quanto ao último caso (a PSV 19), este foi o único em que os Ministros Ricardo 

Lewandowski e Joaquim Barbosa entenderam pela necessidade de sobrestamento da proposta, 

até que sejam julgados os embargos declaratórios de um dos 3 precedentes citados.  

Enfim, vê-se que nos casos em que a Comissão não considerou a proposta 

formalmente adequada, a maior parte dos casos (5 de 8, 62%) se dá por manifestação da 

Ministra Ellen Gracie. Ainda assim, a manifestação da Ministra se dá com relação a um ponto 

específico: ela verifica o andamento processual dos precedentes citados, manifestando-se pelo 

sobrestamento caso as decisões não tenham ainda transitado em julgado. Ressalte-se: são 

casos extremos, em que há 3 ou menos precedentes citados, e que nem mesmo este pequeno 

número de decisões transitou em julgado. 

 Conclui-se que em nenhum caso se verifica a preocupação específica com os demais 

requisitos constitucionais. Em nenhum caso discute-se se a questão gera insegurança jurídica, 

se comprova a multiplicidade de processos, ou demonstra-se a controvérsia atual. Há, no 

máximo, leve preocupação com a existência de reiteradas decisões, de um posicionamento 

firmado da Corte. E, se não fosse pela ministra Ellen Gracie, a Comissão teria considerados 

formalmente adequados enunciados com não mais de 2 precedentes, ambos com embargos 

declaratórios pendentes.  Nem mesmo um mínimo de precedentes é observado por todos os 

ministros. 

 Viu-se, assim, que não há preocupação dos Ministros do STF em demonstrar os 

requisitos constitucionais na petição inicial. Tampouco há mostras de preocupação com os 

mesmos nas diversas propostas aprovadas com manifestação padrão, em que inexiste qualquer 

fundamentação. Em teoria, poder-se-ia supor que as manifestações padrão são feitas apenas 

quando os requisitos realmente já foram verificados, cabendo à Comissão explicar sua 

ausência em caso de falta de cumprimento. Ocorre que, como visto, tampouco houve 

preocupação com os quatro requisitos constitucionais nas propostas rejeitadas, havendo 
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apenas manifestação por inadequação, em regra por uma das ministras, em casos extremos, 

com dois ou três precedentes, que nem mesmo haviam transitado em julgado. 

 A última possibilidade restante é de que, embora não demonstrado o cumprimento dos 

requisitos na petição inicial ou na comissão, o tema apareça no plenário. É este o próximo 

item do trabalho. 

 

3.2.3 A análise do Plenário nas PSVs internas 

 Ao analisar os debates realizados no plenário, há um dado que chama a atenção 

imediatamente: em 100% dos casos em que houve manifestação da Comissão de 

Jurisprudência, esta foi seguida pelo plenário do STF. Em regra, os ministros limitam-se a 

afirmar que a Comissão já se manifestou pelo cumprimento dos requisitos formais. Assim, em 

todos os casos em que a Comissão se manifestou pela regularidade formal de uma súmula ela 

foi aprovada. 

Ainda assim, há algumas exceções, dentre essas 17 propostas aprovadas49 em que algum 

dos ministros menciona brevemente a existência ou não de reiteradas decisões da Corte, de 

uma posição jurisprudencial firmada no sentido da súmula. É o que se pode ver a partir da 

tabela abaixo: 

 

PSVs internas: menção aos Requisitos Constitucionais no Plenário 

 Reiteradas 

decisões 

Controvérsia 

Atual 

Grave 

Insegurança 

Jurídica 

Multiplicação 

de  

Processos 

PSV 7     

PSV 8     

PSV 21     

PSV 24     

PSV 25     

PSV 29     

PSV 30      

PSV 31     

PSV 32     

                                                 
49 São as PSVs 7, 8, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42.  
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PSV 34     

PSV 35     

PSV 36     

PSV 37     

PSV 39     

PSV 40     

PSV 41     

PSV 42     

 

Quando se analisa em maior detalhe essas menções, na maior parte das vezes elas são 

simples listagem de precedentes, sem maior detalhe. Há alguns poucos casos, no entanto, em 

que se discute a matéria, embora brevemente, e embora essas discussões nunca levem à não 

aprovação da súmula.  

Veja-se, por exemplo, o debate da PSV 25, que o Ministro Marco Aurélio manifesta 

preocupação por considerar que o enunciado sugerido é mais abrangente do que os 

precedentes firmados da Corte, com o que o Ministro Eros Grau concorda : 

Marco Aurélio:  
O Ministro Peluso propõe verbete mais abrangente, que apanha outras 
situações. Ocorre que devemos ficar presos, na edição do verberte- já que a 
Constituição requer reiterados pronunciamentos sobre a matéria, para ter-se a 
aprovação de verbete vinculante-, ao que realmente existe no mundo dos 
precedentes.  
(…)  
Ministro Eros Grau:  
(...) adiro à observação do Ministro Marco Aurélio. É decisão reiterada, 
julgada, decidida. Quero deixar essa observação a latere para que, no futuro, 
eu possa, quando já cá não estiver – quer dizer, não aqui;, por cá estarei 
sempre-, criticar o uso que, eventualmente, possa vir a ser dado às súmulas 
vinculantes.  

  

 Em resposta às preocupações de que o enunciado seja muito abrangente, o Ministro 

Ayres Britto diz entender os motivos para que o Ministro Marco Aurélio expresse sua 

preocupação com reiteradas decisões, mas afirma que onde há a mesma razão de decidir deve-

se aplicar a mesma deliberação, e afirma que no fundo a matéria discutida nos precedentes é a 

que está sendo sumulada50. O ministro, então, assim como a maioria do plenário, vota pela 

aprovação do enunciado.  

                                                 
50 Diz ele que a matéria de fundo é a greve, não o interdito proibitório. 
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A preocupação com a existência de posição firmada na Corte aparece também no debate 

de aprovação da PSV 29, em que os Ministros Marco Aurélio e Joaquim Barbosa consideram 

que o enunciado não trata de matéria pacificada:  

 
Ministro Marco Aurélio: 
As discussões levam-me a uma conclusão: a matéria não está pacificada.  
(…) 
Vou me filiar à corrente daqueles que creem que, em se tratandodo da edição 
de verbete vinculante, é preciso marchar com a maior segurança possível, sob 
pena de desacreditarmos até mesmo esse instrumental. E sabemos que, depois 
de editado um verbetre, passa-se, às vezes, à lei do menor esforço, à 
observância que, em certas situações, mostra-se imprópria.  
(…) 
Ministro Joaquim Barbosa: 
O que entendo é que a súmula há de refletir a jurisprudêncua da Corte. E esta 
proposta de súmula não reflete. É uma proposta incompleta. 

 

Com relação aos demais, casos, hát três situações em que os Ministros demonstraram uma 

preocupação expressa com estar seguindo precedentes: o Ministro Marco Aurélio na PSV 35, 

e a Ministra Ellen Gracie na PSV 31 e o Ministro Ricardo Lewandowski na PSV 39: 

 

Marco Aurélio: 
Com isso ficamos fiéis ao que assentado pela Corte, já que, quando da 
formalização do leading case, não houve exame da matéria quanto à 
conjugação “locação de bem móvel e serviço”. 

 

Ministra Ellen Gracie 
Sr. Presidente, a proposta está de acordo com a jurisprudência consolidada da 
Corte, e eu aprovo. 
 
Ministro Ricardo Lewandowski 
(...) essa matéria está extremamente pacificada nesta Corte. E eu, na proposta 
que encaminhei de símula vinculante, cito inúmeros precedentes dos Ministros 
Carlos Velloso e Cezar Peluso, da Ministra Ellen Gracie dos Ministros 
Sepúlveda Pertence e Ilmar Galvão. (PSV 39) 

 

Este é o máximo que os Ministros chegam a mencionar os requisitos constitucionais. Vê-

se nos debates, também, que ainda que não considerem expressamente os requisitos 

constitucionais, alguns ministros se preocupam com o alcance das Súmulas Vinculantes, com 

seu impacto e suas consequências, como se depreende das manifestações dos Ministros Eros 

Grau e Ellen Gracie, in verbis:  

Ministro Eros Grau 
Eu tenho, Senhor Presidente, me contido um pouco com relação, talvez, ao 
número largo que nós temos produzido de súmulas vinculantes, mas eu não 
tratarei disso nem agora, nem no futuro, em lugar nenhum. Eu acho que nós 
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deveríamos, às vezes, pensar mais em determinados casos, em determinados 
processos. (PSV 39) 
 
(…) 
 
Ministra Ellen Gracie 
E nem a súmula pode surgir com a vocação de ser alterada. Se o seu objetivo é 
justamente a segurança jurídica, ela deve, na medida do possível, ser escrita 
em mármore para ser permanente, perene, para demonstrar rumos para o 
futuro. (PSV 29)  

 

E, em contraste, pode-se ver a despreocupação expressa com a edição de súmulas 

vinculantes, manifestada em mais de uma ocasião pelo Ministro Ricardo Lewandowski, como 

na PSV 52:  

 
Depois, eu gostaria de observar, também, que a lei 11.417/2006 permite, se for 
o caso, a revogação ou a modificação da súmula. A símula hoje é aprovada sic 
stantibus, ou seja, se as coisas permanecerem como estão, ela reflete o atual 
pensamento desta Corte. (…) as súmulas vinculantes não são cláusulas 
pétreas, elas têm mecanismos de reforma que estão previstos na Constituição e 
a lei. O que ocorre é que as súmulas vinculantes refletem o pensamento 
dominante da Suprema Corte num determinado momento. É apenas isso, é 
para racionalizar o trabalho da Suprema Corte e evitar o afluxo desnecessário 
de processos repetitivos. É esse o papel da súmula vinculante. 

 

A leitura dos debates, assim, mostra que uma vez analisado o caso pela comissão, os 

ministros se limitam a discutir o mérito, em especial a redação do enunciado, debatendo se o 

vebete deve ser começado com “não é constitucional” ou com “é inconstitucional”. O 

plenário, dessa forma, quase sempre aceita sem questionar o parecer emitido pela Comissão 

quanto aos requisitos.  

Veja-se, então: quando a Comissão considera haver ilegitimidade da parte ou falta de 

pertinência temática, o caso nem mesmo passa pelo plenário, sendo enviado direto para a 

presidência, para então ser arquivado. Tal postura poderia levar à hipótese de usurpação de 

competência do Plenário, uma vez que, de acordo com a Constituição e com a Lei nº 11.417 , 

cabe a ele realizar a análise das súmulas.  

Já quando a Comissão considera os requisitos formais atendidos, a leitura do posterior 

debate no plenário mostra que os ministros não os avaliam  individualmente. Em regra, não os 

avaliam de forma alguma, havendo apenas esporadicamente uma preocupação com a 

existência de uma posição firmada da corte, que aparece com o cumprimento do requisitos de 

reiteradas decisões.  
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3.2.4 Conclusões sobre as Propostas Internas: os requisitos são avaliados? 

Inicialmente, com relação à petição inicial nas propostas internas, verificou-se que a 

maior parte delas (75%) é padronizada, não apresentando qualquer um dos requisitos 

constitucionais. Quanto aos 7 casos restantes, destaca-se a atuação individual do Ministro 

Joaquim Barbosa, que em suas propostas tende a mencionar três dos requisitos: a presença de 

reiterads decisões, a insegurança jurídica e a multiplicidade de processos.  No entanto, trata-se 

de exceções: na maior parte dos casos a petição inicial apenas enumera precedentes. 

Passando-se para a Comissão de Jurisprudência, vê-se que em relação aos casos em 

que houve manifestação por adequação formal, a manifestação da Comissão, na maior parte 

das vezes, era também padrão, sem verificar os requisitos constitucionais. Nas manifestações 

não padronizadas, por sua vez, tampouco verifica-se uma análise detalhada dos requisitos. 

Com relação às manifestações da Comissão por inadequação formal, na maior parte 

deles a inadequação se dá por manifestação da Ministra Ellen Gracie, em casos extremos em 

que não houve trânsito em julgado dos precedentes. Não há manifestações dos outros 

ministros sobre este tema, ou de qualquer membro da Comissão sobre qualquer dos outros 

requisitos constitucionais.  

 Já no plenário, os ministros adotam como pressuposto que os requisitos formais foram 

avaliados pela Comissão, e apenas mencionam algumas vezes o requisito de reiteradas 

decisões, discutindo-os apenas em alguns casos, mas chegando sempre à aprovação do 

verbete. Vê-se, assim, que em nenhum dos três momentos há uma atenção particular dos 

ministros do STF aos requisitos constitucionais. As principais conclusões podem ser 

resumidas da seguinte forma: 

 

Principais Conclusões: Cenário Majoritário das Propostas Internas 

Petição Inicial 

 

• Manifestação padronizada 
• Não se demonstram os requisitos constitucionais 
• Destaca-se atuação de Joaquim Barbosa 

Comissão de 

Jurisprudência 

• Manifestação padronizada 
• Não se discutem requisitos constitucionais 
• Destaca-se atuação de Ellen Gracie em casos extremos 

Plenário • 100% de concordância com a Comissão 
• Não se discutem os requisitos constitucionais 
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 Com relação às propostas internas que já seguiram todo o trâmite e foram aprovadas, o 

cenário pode ser resumido da seguinte forma: dentre as 17 propostas internas aprovadas, a 

enorme maioria (16) surge como um enunciado juntando a mera compilação de 

jurisprudência, sem qualquer justificativa.  

 Com relação à Comissão, na manifestação da maior parte das propostas internas 

aprovadas (15 de 17, 88%) há mera afirmação do cumprimento de alguns requisitos –decisões 

reiteradas e uma proposta teoricamente “fundamentada”-, sem comprovação de sua presença. 

Veja-se como fica o cenário completo:  

 

 

Súmulas Vinculantes Aprovadas na 2ª fase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Cruzando-se os dois dados, vê-se que em 14 das 17 propostas internas que se tornaram 

súmulas vinculantes nessa fase havia uma petição inicial sem fundamentação, que se tornou 

uma manifestação padrão e sem justificativa, e em 100% das vezes foi aprovada pelo 

Plenário. Ou seja: 82% das súmulas internas aprovadas não teve os requisitos constitucionais 

discutidos em momento algum.  

  

Petição Inicial  

Padrão  
Manifestação da 

Comissão Padrão 

14 

= 

82% 

das  

SVs 

2 1 
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3.3 Diferenças Fundamentais entre as propostas Internas e Externas e conclusão: 

os requisitos são respeitados na 2ª fase? 

  

 Analisados os momentos em que os Ministros do STF podem discutir os requisitos 

constitucionais, se destacam algumas diferenças entre as propostas internas e externas. 

 Inicialmente, conforme já ressaltado, as propostas externas enfrentam dois requisitos a 

mais do que as internas: a legitimidade e a pertinência temática. Estes dois são os requisitos 

responsáveis pela maior parte das propostas externas serem consideradas inadequadas. 

 Com relação à petição inicial, viu-se que a diferença é substancial: enquanto as 

propostas externas se preocupam em demonstrar e comprovar os requisitos constitucionais, as 

propostas internas nem mesmo os mencionam. 

 Já com relação à análise feita pela Comissão de Jurisprudência, em nenhum dos dois 

casos há uma análise aprofundada dos quatro requisitos. Ainda assim, a partir da análise dos 

dois grupo vê-se que, no caso das propostas externas, o requisito da existência de reiteradas 

decisões é analisado com mais cuidado. Essa conclusão advém de dois dados: primeiro, da 

discussão deste requisito, mais detalhada nas propostas externas. Segundo, pois vê-se que 

embora a Comissão tenha considerada inadequada proposta formal externa com três 

precedentes, por “escassez de casos”, aprovou proposta interna com um precedente apenas, 

em manifesta contrariedade com sua manifestação anterior. Os requisitos, assim, não parecem 

ser analisados da mesma forma.   

 Em conclusão, vê-se que nesta segunda fase, em que se exigia a manifestação da 

Comissão, os ministros não consideram possuir como obrigação a verificação dos requisitos 

constitucionais. Ainda assim, quando ocorre, essa verificação é da presença de reiteradas 

decisões sobre a matéria, e é mais exigente nas propostas externas do que nas internas.  

 

3.4 A súmula n º 32  

 A súmula 32 merece análise separada, pois não passou por nenhum dos procedimentos 

acima dispostos. Embora tenha sido aprovada em fevereiro de 2011, momento em que estava 

em vigor a Resolução nº 388 do STF, que exigia que houvesse uma proposta de súmula, 



52 

 

 
 

analisada pela Comissão de Jurisprudência, esta súmula foi aprovada a partir de debate do 

plenário, sem qualquer procedimento anterior. Veja-se em mais detalhes. 

 Em fevereiro de 2011, foi julgado pelo plenário o Recurso Extraordinário 588.149, de 

São Paulo, em que havia sido reconhecida Repercussão Geral, que decidiu pela 

inconstitucionalidade de previsão legal de cobrança de ICMS sobre as operações de vendas, 

por seguradoras, de veículos envolvidos em sinistros. 

 No julgamento, em que estavam presentes dez ministros (o Ministro Eros Grau já 

havia se aposentado, e o Ministro Fux, seu sucessor, não havia ainda tomado posse), três 

Ministros se pronunciaram contrariamente à decisão da maioria: Ricardo Lewandowski, 

Ayres Britto e Joaquim Barbosa. 

 Ainda assim, ao final do julgamento o presidente Cezar Peluso propõe a aprovação de 

súmula vinculante: 

Ministros Cezar Peluso: 
Senhores Ministros, diante desse resultado, que proclmado, desde logo (...) 
sugiro à Corte editarmos uma súmula vinculante, cujo enunciado é muito 
simples: “Não incide ICMS sobre alienação de salvados pelas seguradoras. 

 

 A proposta é aprovada por unanimidade. Veja-se: foi aprovada uma súmula, sem 

debate dos precedentes, sem proposta formal, sem a adoção do procedimento estabelecido na 

Resolução do STF. E, o que é mais grave, em caso em que havia três dos dez votos contrários 

à matéria.  

 O número é relevante, pois são necessários dois terços dos votos para aprovação de 

súmula vinculante. Ou seja, caso o décimo primeiro ministro se juntasse à divergência, não 

haveria nem mesmo quórum para a aprovação do enunciado. A pressa em aprová-lo, contudo, 

não deixou que tal questão fosse avaliada pela Corte. 

 Tampouco deixou que a Corte avaliasse os precedentes citados quando da edição da 

súmula: quatro ações diretas de inconstitucionalidade, duas delas decididas somente em sede 

de cautelar, e duas que ainda não haviam sido publicadas, logo cujo teor não poderia ser 

analisado. Difícil defender, aqui, a  existência de reiteradas decisões sobre a matéria, quando 

não há nem mesmo uma decisão definitiva publicada sobre o tema. Dado o procedimento 

adotado pelos ministros, esta questão não foi nem mesmo discutida. No mesmo sentido é a 

afirmação de Jeveux (JEVEUX, 2012, p 206): 

Disso tudo podem ser extraídas as seguintes conclusões: 1) quanto à 
suficiência dos precedentes, eles não justificam a exigência numérica de “... 
reiteradas decisões em matéria constitucional”... (art, 103-A, caput, da CF), 
porque: a) os dois primeiros são decisões precárias, tomadas em sede de 
liminar, que não deviam portanto fundamentar uma Súmula com carga 
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definitiva e vinculante sem antes serem confirmados no mérito; b) os dois 
últimos não foram sequer publicados antes da edição da própria súmula (…) 

 

 Vê-se, assim, que não apenas o procedimento existente não foi adotado, mas tampouco 

houve preocupação de suprí-lo com um cuidado maior com os requisitos constitucionais. A 

situação torna-se pior quando se vê que este procedimento (esta ausência de procedimento, 

em verdade), que já havia sido adotada antes de 2008, voltará a ser adotada pela Corte nos 

casos em que haja Repercussão Geral reconhecida, conforme dispõe o art. 354-A do 

regimento interno, após a emenda regimental de junho de 2011. 

 

4. Breve comentário sobre a presença de “reiteradas decisões” 

 Por se tratar do requisito mais mencionado pelos Ministros do Supremo, seja na 

primeira ou na segunda fase, na Comissão de Jurisprudência ou no plenário, após a análise das 

manifestações dos Ministros quanto aos requisitos constitucionais é interessante analisar com 

um pouco mais de detalhe a prática do que vem sendo considerado “reiteradas decisões”.  Ao 

contrário do que foi abordado até agora, aqui não se está falando de como ocorreu a discussão 

dos ministros sobre o tema, ou de se ele foi um ponto levantado em debate, mas sim de uma 

análise prática, material dos precedentes das súmulas aprovadas. A pergunta a ser respondida 

não é, assim, se os Ministros discutem esse requisito, se ele é considerado, mas outra: 

discutindo-se ou não, há, na prática, reiteradas decisões sobre as matérias sumuladas? 

 Veja-se, inicialmente, o número de precedentes citados pela página eletrônica do 

Supremo Tribunal Federal como fundamentos para cada uma das súmulas aprovadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 
 

Súmulas Aprovadas e Respectivos Precedentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Olhando-se os números, a princípio não parece haver motivos para preocupação na 

maior parte dos casos. Há, no entanto, duas ressalvas que precisam ser feitas, dois dados 

escondidos pelos números absolutos. O primeiro é que os números escondem a presença de 

julgamentos em bloco, ou seja, de uma série de Recursos Extraordinários julgados sobre o 

mesmo tema, com um acórdão comum. É o que ocorreu com a súmula nº 30, em que 7 dos 

precedentes eram recursos extraordinários de diferentes municípios contra uma lei do Estado 

de Santa Catarina.  A situação se repete na súmula 6, em que todos os 12 precedentes foram 

julgados conjuntamente, possuindo o mesmo acórdão.  O mesmo ocorre com 7 dos 8 

precedentes citados na SV 7, 4 dos 6 precedentes da SV 8,  e com todos os 12 precedentes da 

SV 12. Cabe questionar, então: uma pluralidade de julgamentos realizados na mesma data, 

com o mesmo acórdão, supre os requisitos de reiteradas decisões? 

 Os ministros se depararam com este tema no julgamento do RE 434.059-351, mas 

concluíram que em situações excepcionais as súmulas podem ser aprovadas, e assim o 

fizeram.   

 Já o segundo dado mascarado pelo número de precedentes citados pelo STF é a 

presença de decisões monocráticas dentre as citadas. Há uma decisão monocrática nos 

                                                 
51 Neste caso, o Ministro Cezar Peluso afirma:“Se não admitíssemos a possibilidade, em casos excepcionais, 
como este, em que há uma multidão de causas idênticas, baseadas até em súmula de outro Tribunal Superior, de 
dar interpretação larga à norma constitucional que exige reiteradas decisões, não poderemos aprovar a Súmula nº 
6, porque, na verdade, embora constassem no julgamento doze causas, nós emitimos um único pronunciamento. 
(..) Um único pronunciamento. Isto é um problema de números. Se nós tivéssemos acrescentado a este caso mais 
onze números, nós teríamos reiterados pronunciamentos. De outro modo, nós não vamos poder aprovar a 
proposta.”   

Súmula Precedentes 

SV  12 12 

SV  13 5 

SV 14 7 

SV 15 8 

SV 16 6 

SV  17 8 

SV 18 3 

SV 19 17 

SV 20 3 

SV 21 15 

SV 22 4 

Súmula Precedentes 

SV 23 7 

SV 24 6 

SV 25 11 

SV26 9 

SV 27 10 

SV 28 1 

SV 29 9 

SV 30 8 

SV 31 9 

SV 32 4 

Súmula Precedentes 

SV  1 3 

SV  2 6 

SV  3 4 

SV  4 7 

SV  5 4 

SV  6 12 

SV  7 8 

SV  8 6 

SV  9 6 

SV  10 5 

SV  11 4 



55 

 

 
 

precedentes fornecidos pelo site do STF nas súmulas 18, 22 e 26. Há duas decisões 

monocráticas nas súmulas 17 e 25, 3 dentre os precedentes da súmula 21, e 4 dentre os 

precedentes da súmula 23. Questiona-se, então: decisões monocráticas suprem o requisito de 

reiteradas decisões?  

 Veja-se, por curiosidade, como ficariam os números de precedentes, caso se considere 

que as decisões conjuntas são apenas um precedente, e retirando-se as decisões monocráticas:  

Súmulas Aprovadas e Respectivos Precedentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há, agora, 11 súmulas, quase um terço delas, sem mais de três precedentes. É verdade 

que, em alguns casos, há precedentes que não foram citados na página do STF52, mas ainda 

assim, a situação é digna de preocupação. O ponto é verdade especialmente porque, ainda que 

se considere na contagem as decisões monocráticas e se considerem individualmente as 

decisões proferidas em bloco, já havia súmulas editadas sem mais de três precedentes.   

 Trata-se das súmulas vinculantes 1, 18 e 28. Três precedentes seriam suficientes para 

constituir reiteradas decisões?  O baixo número pode suscitar questionamentos, mas uma vez 

que não há definição expressa do número que constitui “reiteradas”, pode-se aceitar este 

entendimento do Supremo pois, na prática, até duas decisões são em tese “reiteradas”. O 

problema é maior quando se olha para a súmula 28: um precedente citado. Por mais amplo 

que seja o entendimento a respeito do conceito de “reiteradas”, não há interpretação que 

considere que um único precedente, sozinho, possa constituir uma série de decisões. 

                                                 
52 Há alguns casos citados no acórdão dos precedentes listados pelo STF, mas que não foram incluídos na 
disposição “formal”de precedentes. Na SV 7, por exemplo, há outros 3 precedentes citados em um dos acórdãos, 
que poderiam ser somados aos 2 da lista oficial, msa para isso deveria ser feita uma análise mais detalhada da 
relação entre estes casos e os enunciados propostos. 

Súmula Precedentes 

SV  1 3 
SV  2 6 
SV  3 4 
SV  4 7 
SV  5 4 
SV  6 1 
SV  7 2 
SV  8 3 
SV  9 6 
SV  10 5 
SV  11 4 

Súmula Precedentes 

SV  12 1 
SV  13 5 
SV 14 7 
SV 15 8 
SV 16 6 
SV  17 6 
SV 18 2 
SV 19 17 
SV 20 3 
SV 21 12 
SV 22 3 

Súmula Precedentes 

SV 23 3 
SV 24 6 
SV 25 9 
SV26 8 
SV 27 10 
SV 28 1 
SV 29 9 
SV 30 2 
SV 31 9 
SV 32 4 
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 Não obstante, foi o que fez o Supremo neste caso, em súmula aprovada por 

unanimidade. Tratava-se de situação em que o Supremo já havia julgado alguns casos que 

consideravam inconstitucional e exigência de depósito para a admissão do recurso 

adminsitrativo. O STF julgou, então, uma ADI, em que considerava inconstitucional a 

exigência de depósito para admitir ação que tivesse por objeto extinguir o crédito tributário. A 

partir dessa decisão, por haver decisões sobre tema semelhante quanto ao processo 

administrativo, o Ministro Gilmar Mendes propôs a súmula 28, que dispõe: “É 

inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação 

judicial  na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.” 

 A súmula foi aprovada, assim, com um único precedente que tratava do tema. Neste 

caso, não apenas não houve discussão sobre reiteradas decisões como tampouco houve, na 

prática, um número plural de decisões sobre a matéria. 

 A questão se torna ainda mais séria quando se vê que há, nos debates do Plenário em 

outro caso, sugestão expressa de que se desconsidere a necessidade de reiteradas decisões. 

Ministro Menezes Direito 
...de fato a Emenda nº 45 faz essa referência a pronunciamentos reiterados. 
Mas isso na hipótese de as decisões saírem das Turmas. Como é decisão do 
Plenário, disse o Ministro Cezar Peluso muito bem, unânime, diante de uma 
circunstância específica da súmula  contrária de um Tribunal  Superior, tenho 
a sensação de que poderíamos aprovar, sim, uma súmula com efeito 
vinculante, porque esse é o objetivo da segurança jurídica53 
  

 Veja-se: o Ministro Direito dá uma interpretação nova, sem qualquer fundamentação 

ou base, ao requisito de reiteradas decisões: seriam decisões das turmas. Caso se trate de 

decisão do plenário, não haveria tal necessidade de reiteração. Não houve, no caso, maior 

discussão expressa sobre este ponto, não tendo havido manifestação dos demais ministros 

nem favoráveis nem contrários a esse posicionamento, mas fato é que a súmula daquele caso 

foi aprovada.  E que, posteriormente, aprovou-se a súmula 29 com apenas um precedente. Há 

que se ter muita atenção, assim, quanto a estes dois precedentes do STF, uma vez que eles não 

tratam de casos em que os Ministros simplesmente não discutiram os requisitos 

constitucionais – o que, como ressaltado, já representa um problema sério em si-. Aqui se tem 

situação muito pior: contraria-se frontalmente o dispositivo constitucional, seja na fala do 

Ministro Direito, seja na aprovação da súmula 29. 

 A única voz dissonante é a do Ministro Marco Aurélio, que pondera: 

 “A premissa para chegar ao Supremo, no âmbito da competência que 
lhe está reservada pela Carta, à edição de um verbete vinculante, praticamente 

                                                 
53Manifestação no  RE  434.059-3  
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normativo, é que existam, conforme está em bom vernáculo, como está em 
bom português, reiteradas decisões pelo próprio Supemo. E não há reiterados 
pronunciamentos sobre a matéria. Dir-se-á: a situação é excepcional. E afirmo: 
não vivenciamos um regime de exceção. (RE  434.059-3) 

  

 Para além disso, a discussão não vai adiantes. 

 Daí retiram-se algumas conclusões. Em primeiro lugar vê-se que não apenas os 

requisitos constitucionais na maior parte das vezes não são discutidos, mas que o requisito 

que mais aparece nos debates –embora ainda apareça de forma insuficiente- tampouco tem 

sido respeitado na prática. Ou seja: não aparece nem no debate teórico nem na prática. Isto 

porque já há casos em que há apenas um precedente e foi editada súmula vinculante. 

 Em segundo lugar, vê-se que mesmo quando há uma série de precedentes enumerados, 

estes devem ser vistos com cautela. Isto porque a listagem mascara duas situuações: os casos 

julgados conjuntamentes e a existência de decisões monocráticas. A necessidade de reiteradas 

decisões tem, assim, sido interpretada de maneira bastante elástica pelos ministros. 

 

5. Consequências da Ausência dos Requisitos Constitucionais 

 Através das análises realizadas neste trabalho, uma conclusão fica clara: cumprir  os 

requisitos constitucionais não é uma preocupação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. 

Isso, por si só, já é um sério problema.  

 Não se está aqui afirmando, por outro lado, que estes requisitos não sejam cumpridos. 

Apenas que os Ministros não se preocupam em efetivamente debater e verificar seu 

cumprimento ao se reunirem para deliberar sobre a aprovação de súmulas vinculantes. Em 

tese os requisitos poderiam, assim, coincidentemente ser respeitados. Ou seja: seria possível 

um cenário em que os Ministros não discutissem estes requisitos, mas ainda assim as súmulas 

aprovadas estarem de acordo com eles. No entanto a análise prática da existência de reiteradas 

decisões demonstrou que, pelo menos quanto a este requisito - logo o mais citado pelos 

Ministros do STF- essa hipótese não é verdadeira. 

 Esta ausência de debate e de verificação pelos ministros dos requisitos constitucionais 

representa um problema de duas ordens: jurídico e pragmático. É o que este capítulo visa 

explorar. Antes disso, no entanto, é preciso chamar a atenção para a importância de uma 

decisão tomada para a edição de uma súmula vinculante, para que o problema fique melhor 

contextualizado. 
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Isto porque os problemas tornam-se ainda mais sérios quando se percebe a importância 

das súmulas vinculantes. Elas não são, meramente, a decisão de um caso: são muito mais. São 

decisões sobre como decidir, que trarão impacto para todas as decisões sobre este tema dali 

por diante. Em outras palavras: uma vez que o STF edita uma súmula vinculante ele está, 

neste momento, tomando uma decisão nova. Com base nesta decisão única, uma série de 

soluções serão atingidas no futuro, uma série de casos serão decididos com base naquele 

enunciado, sem ter que serem novamente analisados com cuidado. 

É neste sentido que as súmuals vinculante se aproximam do que Sunstein e Ullman-

Margalit chamam de second order decisions (SUNSTEIN, 1999). De acordo com o autor: 

By second order decisions we refer to decisions about the appropriate strategy 
for reducing the problems associated with making first-order decision. 
Second-order decisions thus include the strategies that people use in order to 
avoid getting into an ordinary decision-making situation in the first instance. 

 

 Por exemplo: uma pessoa que queira fazer uma dieta pode, a cada vez que se deparar 

com um doce, decidir se irá ou não comê-lo. Ela pode, também, decidir de antemão que 

apenas comerá doces aos domingos, fazendo com que não tenha que tomar uma decisão a 

cada vez que vir um doce, pois seguirá a regra que estabeleceu, a decisão tomada de antemão 

sobre como iria decidir nestes casos. 

É o que acontece com as súmulas vinculantes: são decisões tomadas pelo STF, que 

fazem com que decisões de casos futuros das cortes inferiores tenham o mesmo resultado. Por 

exemplo: quando o Supremo edita súmula vinculante afirmando a proibição de prisão do 

depositário infiel, ele (e as Cotres inferiores) não precisam mais, a cada caso de prisão de 

depositário, re-avaliar a questão. A decisão, assim como a decisão por não comer doces, foi 

tomada a priori, e se aplica agora aos casos futuros. É uma decisão sobre como estas cortes 

devem decidir, que ,ao ser tomada, afeta como outras várias decisões serão tomadas no futuro. 

 De acordo com Sunstein e Margalit, para casos como esse, em que se estabelece 

previamente uma regra, há um alto custo nesta decisão inicial. Isto se deve ao seu impacto: 

como já ressaltado, não é meramente uma decisão sobre aquele momento imediato, mas algo 

que impactará uma série de decisões. Por este motivo, os autores ressaltam que, neste tipo de 

caso, decisões de segunda ordem devem ser tomadas com alto grau de cuidado, e tem maior 

sucesso quando tomadas com base em decisões repetidas54 e após a análise de suas 

consequências. Não são simplesmente decisões tomadas de repente, sem cuidado.  

                                                 
54 Neste sentido, afirma o autor que “Some (…) strategies involve high initial burdens but generate a relatively 
simple, low-burden mechanism for deciding subsequent cases, These strategies, generally taking the form of 
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Ter-se-á, então, um alto custo na tomada desta decisão inicial. Mas vale a pena ter este 

custo, pelas consequências positivas uma vez que a decisão esteja tomada: outros casos serão 

decidos rapidamente, será poupado tempo e energia no futuro. Trata-se, assim, de uma espécie 

de investimento: gastar tempo e cuidado agora, para tomar uma decisão, e, no futuro, não 

precisar gastar tempo em várias decisões que já estarão solucionadas com base na primeira. 

Transpondo o raciocínio do autor para as súmulas vinculantes, estas decisões deveriam 

ser tomadas com o máximo de cuidado, pois são decisões sobre como os outros casos serão 

decidos. Isto tem, é claro, um custo, mas é um custo que pode valer a pena, pois poupará 

trabalho futuro: com base na súmula, o STF não precisará decidir casos futuros, em que o 

enunciado será aplicado. O mesmo ocorre com tribunais inferiores, que aplicarão a súmula 

vinculante.  

 Seguindo este raciocínio, as súmulas vinculantes não apenas deveriam ser feitas com 

cuidado, mas deveriam ser estabelecidas com muito mais cuidado do que as demais decisões 

do STF. Isto porque os casos concretos decididos pela Corte se restringem  àqueles fatos, a 

um cenário específico. Se assim não fosse, todas as decisões do STF possuiriam efeito 

vinculante, e não haveria a necessidade de verbetes dando este efeito às decisões. Não foi esta 

a opção exercida pelo constituinte brasileiro: as decisões não tem efeito vinculante por si só. 

Para que isso ocorra, é preciso ter mais cuidado, preencher determinados requisitos, daí as 

exigências trazidas pelo art 103-A da Constituição.  

Dessa forma, vê-se que as súmulas vinculantes representam o momento incial em que 

se toma a decisão que guiará todas as outras, o que as dota de extrema importância. São 

decisões de alto custo. Afinal, a partir delas todos os casos sobre aquele tema serão decididos. 

O que ocorre, então, quando elas não são tomadas om o cuidado devido?  

 

5.1 O problema jurídico 

 Os ministros do STF não têm levado em consideração os requisitos constitucionais 

quando do debate para a aprovação de súmulas vinculantes. A primeira conseqüência deste 

fato, por si só, é a existência de um grave problema jurídico. Trata-se dos ministros da Corte 

Suprema, que possuem a função de guardar a constituição, e que a estão contrariando. 

 A Constituição, ao estabelecer uma série de requisitos para a edição de súmulas 

vinculantes, fez uma escolha: que esta decisão fosse viculante. O que não é verdade, no 

                                                                                                                                                         
rules or presumptcions, are best when anticipated decisions are numerous and repetitive and when advance 
notice and planning are important.” (SUNSTEIN, 1999, p. 30-31).  
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sistema brasileiro, para todas as decisões do STF. Decisões de casos concretos se restringem 

ao caso em que foram tomadas, motivo pelo qual a Constituição prevê uma regra específica, 

condicionada, para que efeitos vinculante sejam atingidos no caso das súmulas vinculantes.55   

A preocupação e o cuidado constitucional se enquadram perfeitamente na teoria de 

Sunstein: súmulas são uma decisão de alto custo, que por isso devem cumprir requisitos. 

Exige-se muito mais do que uma simples decisão para que uma súmula vincualnte seja 

editada: exige-se reiteradas decisões, multiplicidade de processos, grave insegurança jurídica 

e controvérsia atual. 

 Não obstante, não é isso que tem feito a Suprema Corte brasileira. Estão sendo 

editadas cada vez mais súmulas, sem o necessário cuidado. Não há, assim, qualquer sinal de 

que o STF planeje alterar seu comportamento em um futuro próximo. De que deixe de causar 

sério problema jurídico, de contrariar a Constituição. 

  

5.2 Os problemas pragmáticos 

 Conforme visto, a falta de verificação dos requisites constitucionais representa, por si 

só, sério probelam jurídico. Problema agravado pelo fato de que, por se tratarem de decisões 

de segunda ordem, as súmulas vinculantes deveriam ser analisadas com cuidado especial.  

 O problema, no entanto, não é apenas uma questão formal. Há consequências práticas 

da ausência de cuidado com os requisitos constitucionais, que começam a aparecer. Até o 

momento, alguns exemplos mais visíveis desses problemas são a suspensão de uma súmula 

aprovada na véspera pelo STF e a existência de três propostas de alteração ou cancelamento 

de súmula vincualnte. É o que se passa a demonstrar.  

 

5.2.1 A súmula nº 30 

 A súmula vinculante nº 30 apresenta uma peculiaridade que a distingue das demais: 

ela foi aprovada em um dia, e suspensa no dia seguinte. Por quê? O que fez os ministros, de 

um dia para o outro, considerarem que a súmula não devia mais ser publicada? É possível 

que, tardiamente, eles tenham notado a ausência de um requisito constitucional? É o que este 

tópico visa responder. 

                                                 
55 Entender o contrário é, no limite, adotar a posição expressa pelo Ministro Gilmar Mendes no julgamento da 
Reclamação 4.335, em que o Ministro entende que “se o STF, em sede de controle incidental, declarar, 
definitivamente, que a lei é inconstitucional, esta decisão terá efeitos gerais”. 
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 O tema da PSV 30 começou a ser discutido em plenário em 12 de setembro de 2008, 

quando não havia ainda procedimento específico. Nesta data, foi questionada a existência de 

precedentes suficientes, mas ao final da discussão decidiu-se por suspendê-la pois havia três 

ministros ausentes na sessão.  A questão foi então adiada. 

 Anos depois, o debate voltou com a PSV 41, proposta interna, submetida pelo 

Ministro Ricardo Lewandowski. Tratava-se de petição inicial padrão, que citava 8 

precedentes, e sugeria a seguinte redação de súmula: “Afronta a constituição lei estadual que, 

a título de incentivo fiscal, retém parcelas do ICMS pertencentes aos Municípios.” 

 A proposta recebeu manifestação padrão da Comissão de Jurisprudência, e foi 

encaminhada para plenário, onde foi debatida e aprovada no dia 03.02.2010. Durante seu 

debate, houve discussão a respeito da redação adequada, pois a Ministra Ellen Gracie sugeria 

que a redação deveria dispor que “É inconstitucional a lei estadual que ao prever a concessão 

de incentivos fiscais retém parcelas do ICMS pertencentes aos Municípios”, enquanto  o 

Ministro Peluso defendia a redação dispondo “É inconstitucional a retenção, a título de 

incentivo fiscal, de parcelas do ICMS pertencentes aos Municípios.” 

 Segundo o Ministro, não apenas a lei estadual que estabeleça esta retenção, mas 

qualquer norma que o faça seria inconstitucional, motivo pelo qual sugere a redação mais 

abrangente. Já a ministra Ellen, acompanhada pela Ministra Cármen Lúcia, entende que 

expandir a redação a deixaria mais abrangente do que os precedentes. A discussão prossegue 

da seguinte forma: 

 

Ministra Ellen Gracie:  
Nós só podemos extrair súmulas a partir de precedentes, e no caso se tratava 
desse tipo [de lei].. 
 
Mninistra Cármen Lúcia 
A matéria é incentivo fiscal, pelo qual se burlava a retenção 
 
Ministro Cezar Peluso 
Se apreciou uma lei mas a tese é essa, de que qualquer retenção é 
insconstitucional 
 
 Ministra Ellen Gracie:  
 Sim, mas parece que a súmula precisa aí realmente invocar os precedentes 
 
Ministro Marco Aurélio 
A autorização constitucional, ela existe a partir de precedentes, de 
pronunciamentos, reiterados pronunciamentos sobre a matéria constitucional 
 
Ministro Cezar Peluso 
Mas todos eles fixam uma tese, a tese é essa. 
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(...) 
 
Ministra Ellen Gracie:  
 Os nossos precedentes só dizem respeito a questões relativas a incentivos 
ficais, portanto, aí haveria impossibilidade de ampliá-los ainda mais.56 

 

 A maioria do plenário acompanha a Ministra Ellen, e após outra sugestão de redação 

do Ministro Peluso, a proposta é aprovada por unanimidade, vencido o Ministro Marco 

Aurélio, que discordava do mérito da questão. 

  Ocorre que, no dia seguinte, o Ministro Dias Toffoli levantou uma questão de ordem, 

pois notou que um dos precedentes citados na proposta de súmula não tratava de incentivo 

fiscal. Disse o Ministro:  

 
Ministro Dias Toffoli 
Há um predcedente que aborda um outro motivo que não é só a título de 
incentivo fiscal, precedente este que está citado na própria proposta de 
súmula, que é da Ação Direta de Inconstitucionalidade, concessão de medida 
cautelar que a Suprema Corte deferiu em 2002, relativo a uma lei do Rio 
Grande do Sul, e que tratava de IPVA, e essa lei ela não tratava 
especificamente de incentivo fiscal, mas sim de processo administrativo fiscal 
de cobrança e compensações de crédito ou débito do particular com o Estado, 
dação em pagamento em que eram dados bens e esses bens depois não eram 
repartidos com o Município.  Então eu sugeriria, senmhor Presidente, que se 
suspendesse a publicação para uma melhor análise.57 

 

 Não há comentários ou manifestações dos demais ministros, ficando a publicação da 

súmula suspensa, nas palavras do Presidente Gilmar Mendes: 

 
Ministro Gilmar Mendes (Presidente): 
Fica suspensa a publicação dessa sumula até que nós deliberemos sobre a 
adequada redação.58  

 

 O que, de fato, aconteceu? A existência de um único precedente tratando de outra 

matéria – não da retenção de ICMS dos municípios para incentivo fiscal, mas de dação em 

pagamento- é suficiente para se questionar toda a redação da súmula? 

 Para responder a estas perguntas, é preciso analisar os precedentes citados. A partir 

dessa análise, vê-se que a situação é no mínimo curiosa. Dos oito casos citados, sete tratavam 

da mesma lei, lei do Estado de Santa Catarina, que concedia incentivo fiscal e reduzia a 

                                                 
56 Transcrição da autora da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal de 03 fev. 2010, uma vez que os 
debates não estão disponíveis no sítio eletrônico do STF.  
57 Transcrição da autora da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal de 04 fev. 2010, uma vez que os 
debates não estão disponíveis no sítio eletrônico do STF. 
58 idem 
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parcela de ICMS entregue aos municípios, sob o argumento de que o município já estava se 

beneficiando com a  presença da indústria. Nas palavras de um dos ministros no caso, o 

Estado de Santa Catarina estava “fazendo caridade com o chapéu alheio”. 

 Os sete casos tem acórdão rigorosamente idêntico, tendo sido julgados de forma 

conjunta59. São recursos impetrados pelo Estado de Santa Catarina contra municípios 

diversos, mas todos tratando da mesma lei. A discussão, em todos eles, é uma só: a 

constitucionalidade da lei de Santa Catarina.  Não há qualquer indicação de precedentes que 

demonstrem que tal prática foi adotada em outros Estados, ou de que ainda haja casos a 

resolver com este problema. 

 Apesar disso, há ainda outro precedente citado na proposta de súmula: a ADI-MC 

2405-1, do Rio Grande do Sul, o que elevaria o número de precedentes para dois. Ocorre que, 

como notado (tardiamente) pelo Ministro Toffoli, esta ação trata de questão diversa, em que o 

Estado do Rio Grande do Sul havia alterado as formas possíveis de extinção do crédito 

tributário, incluindo no rol de possibilidades a dação em pagamento.  De acordo com a lei, 

quando da dação em pagamento do crédito relativo ao IPVA, o montante correspondente ao 

Município deveria ser depositado em seu nome, em dinheiro, mas a Corte entende que tal 

disposição interfere na repartição do produto de arrecadação do IPVA, sendo inconstitucional. 

Não se trata, assim, de incentivo fiscal. 

 Da análise do caso é possível se chegar a duas conclusões, ambas preocupantes. A 

primeira é de que os Ministros aprovaram uma súmula vinculante em que havia apenas um 

caso julgado, uma lei estadual que suscitou 7 Recursos Extraordinários julgados 

conjuntamente, e que originaram a súmula, sem qualquer indicação de que o problema 

voltaria a se repetir, ou de que a Corte tivesse outras manifestações nesse sentido. 

 A segunda conclusão é a comprovação de que, ao debater a proposta de súmula, os 

Ministros não analisaram a relação entre os precedentes e a proposta. As ministras Cármen 

Lúcia e Ellen Gracie, ao contrário, comentam que os precedentes tratavam de incentivo fiscal, 

quando o único caso que não fez parte do julgamento conjunto tratava de matéria diversa. 

Esta foi súmula que, como se viu, foi proposta pelo próprio STF, passou pela comissão de 

jurisprudência, e foi debatida em plenário. Em nenhuma das três instâncias deu-se conta do 

problema, que apenas foi percebido pelo Ministro Toffoli, após a aprovação do verbete.  A 

consequência foi séria: os Ministros tiveram que voltar atrás em sua decisão de aprovação do 

enunciado. 

                                                 
59 O RE 526831  foi julgado posteriormente aos demais, mas possui o mesmo acórdão. 
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 Vê-se, assim, uma consequência prática da falta de atenção da análise dos requisitos 

constitucionais: a aprovação de súmula que apenas trata de uma situação específica. 

Permanece a questão: e se o Ministro Toffoli não tivesse levantado a questão de ordem?  

 

5.2.2 Pedidos de Cancelamentos de Súmulas 

 A súmula vinculante mais antiga editada pelo Supremo tem hoje 6 anos. Seria razoável 

supor, assim, que enunciados de tão pouco tempo, baseados em jurpsrudência pacificada da 

Corte, permaneceriam por alguns anos sem ser questionados. Tal afirmação, contudo, não é 

verdade para todas as súmulas: já há hoje pelo menos três procedimentos de revisão ou 

cancelamento de enunciados editados. São as propostas 13, 54 e 56. 

 A primeira questiona a súmula que talvez seja a mais conhecida, a que mais tenha 

gerado críticas da sociedade como um todo: a súmula das algemas (SV 11).  Como um de 

seus fundamentos, a proposta menciona que a súmula se baseou apenas em 3 julgados, o que 

não constituiria reiteradas decisões. 

 A PSV 54, proposta externa submetida pela ANAMATRA, propunha a revisão da 

súmula vinculante nº 25, menos de um ano após sua publicação. A proposta foi, no entanto, 

arquivada por inadequação formal.  

 Já a proposta 56 é interna, ou seja, foi proposta por um ministro do Próprio Supremo 

(Ministro Cezar Peluso) em maio de 2011, menos três anos após a publicação da súmula 11, 

que trata da proibição de nepotismo, para alterá-la.  

 É difícil acreditar que se estes enunciados tivessem sido cuidadosamente discutidos, 

verificando-se as reiteradas decisões, a multiplicidade de casos e os demais requisitos 

constitucionais, já haveria questionamentos para sua revisão, em tão pouco tempo. Vê-se, 

assim, outra consequência pragmática da ausência de cuidado com os requisitos 

constitucionais. 

 

Conclusões 

 Inicialmente, este trabalho demonstrou o procedimento adotado pelo STF para a 

discussão das propostas de súmulas vinculantes. Em um primeiro momento, não havia 

procedimento estabelecido, sendo as propostas debatidas diretamente em plenário. A partir da 

análise destes debates, viu-se que, quando muito, aparecia a menção a reiteradas decisões, 
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mas que a mesma nem sempre foi suficiente para alterar a redação proposta para o enunciado. 

Quanto aos demais requisitos, eles apareceram em pouquíssimos casos. 

 A partir da primeira proposta externa, inicia-se uma nova fase: o STF passa a 

considerar necessária a existência de um procedimento para a aprovação de súmulas 

vinculantes. É editada a Resolução 388, e passa a ser obrigatória a passagem das propostas 

pela Comissão de Jurisprudência. Analisando-se esta segunda fase, viu-se que, nas propostas 

externas, a Comissão de Jurisprudência analisa muitas vezes o requisito de reiteradas 

decisões, o que pode levar à inadequação formal da proposta, ou ao seu sobrestamento. A 

maior parte das propostas externas, no entanto, não continua para o Plenário por ilegitimidade 

ativa ou ausência de pertinência temática. Demonstrou-se, também, que até o momento só 

houve uma proposta externa aprovada: a PSV 1. Nela, os requisitos foram mencionados na 

Comissão, e debatidos no plenário, sendo este até o momento o maior exemplo de verificação 

dos requisitos constitucionais. 

 Quanto às propostas internas, ficou claro que em grande parte elas são propostas 

padrão, sem qualquer justificativa. Estas propostas são enviadas para a Comissão, onde se 

destacou a atuação da Ministra Ellen Gracie, que considerou algumas propostas inadequadas 

por não haver precedentes suficientes. Eram, como visto, casos extremos, em que havia 

apenas 2 ou 3 precedentes citados, que não haviam transitado em julgado. 

 Com relação às propostas aprovadas pela Comissão, na maior parte delas há uma 

manifestação padrão, o que faz com que a maioria das propostas que chegou ao plenário tenha 

tanto petição inicial padrão como manifestação padrão da Comissão. No plenário, por sua vez, 

em todos os casos há concordância com a manifestação da Comissão, e as propostas que 

chegam a ele são aprovadas. 

 Em seguida, analisou-se a súmula 32, que embora em termos temporais aprovada na 

segunda fase, não seguiu o procedimento vigente. Nela, não houve proposta formal ou 

manifestação da Comissão de Jurisprudência, tendo-se seguido diretamente para a aprovação, 

pelo plenário, do enunciado, sem mencionar os requisitos constitucionais, e sem nem mesmo 

a presença de todos os ministros. 

 A seguir, o requisito mais mencionado pelos ministros nos debates foi verificado na 

prática: a presença de reiteradas decisões sobre a matéria sumulada. Quanto a ele, viu-se que 

há súmulas com apenas um precedente, e que o tribunal vem adotando a questionável prática 

de considerar “reiteradas”decisões conjuntas, ou de considerar, para fins de cumprimento 

deste requisito, meras decisões monocráticas. 
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 Por último, tratou-se das consequências dessa ausência de cuidado com os requisitos 

constitucionais, de duas formas: a consequência jurídica, por estar-se descumprindo a 

constituição, e as consequências pragmáticas. Quanto à primeira, ressaltou-se o problema de 

se estar descumprindo uma escolha constitucional. Quanto à segunda, demonstrou-se que a 

prática decisória do Supremo já tem gerado consequências práticas negativas nos dias de hoje, 

como a suspensão de uma súmula em que os precedentes não haviam sido devidamente 

analisados, e a existência de pelo menos três propostas de alteração ou cancelamento de 

súmulas, muito embora a súmula vinculante mais antiga não tenha ainda seis anos.  

 Estas conseqüências práticas levam a outro ponto: quando uma decisão de segunda 

ordem é tomada, como visto, incorre-se em altos custos, para ter-se baixos custos no futuro. 

Ou seja: o STF deveria ter cuidado e trabalho para decidir uma vez, mas isso seria 

compensado por não ter que enfrentar o problema novamente. Esta seria a vantagem principal 

de uma decisão como esta. 

 Ocorre que, se esta decisão inicial pela edição da súmula não for tomada com cuidado, 

ela voltará ao Supremo. Haverá problemas com sua aplicação, questionamentos, e a Corte terá 

que discutir o assunto novamente. A vantagem de uma decisão de segunda ordem, então, 

estará perdida. É o que tende a acontecer, como exemplificam os já existentes pedidos de 

revisão ou cancelamento de súmula, e a súmula suspensa, que terá que ser novamente 

debatida na Corte.  

Neste cenário, não fazem sentido as afirmações, em mais de uma ocasião, do Ministro 

Lewandowski, de que as súmulas podem ser revistas a qualquer momento. Disctutí-las já 

pensando na possibilidade de sua revisão é contrariar a razão pela qual elas existem, a 

vantagem principal de sua existência, pois o trabalho futuro não será diminuído. Não há 

razões, assim, para simplesmente aprovar sem cuidado uma série de súmulas vinculantes. Isso 

não apenas esterá descumprindo a Constituição, mas não terá os efeitos desejados. Não 

aliviará a Corte de, no futuro, decidir novamente a mesma questão. 

Conlcui-se, assim, que os requisitos constitucionais existem por uma razão. Exigem 

maior cuidado para a aprovação de súmulas vinculantes do que em outras decisões tomadas 

pela Corte. O Supremo Tribunal Federal, no entanto, não tem levado estes requisitos em 

consideração quando debate os enunciados vinculantes. Com isso, descumpre a Constituição 

Federal, e as consequências deste comportamento começam a aparecer.  

Em recente editorial, o jornal O Estado de São Paulo divulgou que o STF planeja 

aumentar o número de súmulas vinculantes, para evitar que os ministros “percam tempo”. O 

jornal diz que as súmulas vinculantes propiciaram uma redução significativa do número de 
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casos que chega à Corte, e afirma: “a decisão dos ministros do STF de ampliar o número de 

súmulas vinculantes merece aplauso.” (MAIS..., 2012).  

Não há indícios de que se saiba como estas decisões vem sendo tomadas. É preciso 

enfatizar que requisitos constitucionais estão sendo ignorados no processo decisório do STF 

sobre súmulas vinculantes, e que já há conseqüências práticas dessa falta de cuidado. Um 

ministro do próprio Supremo já demonstrou não saber detalhes das propostas existentes de 

súmulas vinculantes, ou dos legitimados para este procedimento. Será que aumentar o número 

de súmulas seria considerado “digno de aplauso” após uma análise e reflexão mais 

ponderadas sobre como as decisões sobre estas súmulas vem sendo tomadas?  
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