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INTRODUÇÃO:
As opiniões divergem muito a respeito das súmulas vinculantes. A doutrina discute aspectos como o que a torna vinculante,
quais pontos em comum com o stare decisis e quais princípios constitucionais que estão envolvidos nessa discussão,
objetivos presente na presenta presquisa. Tratar de assuntos polêmicos como este necessita de uma pesquisa científica
aprofundada, analisando-se as posições divergentes existentes sobre a temática. Neste pequeno estudo estão elencados
alguns dos principais argumentos de estudiosos renonamos, como o fenômeno do surgimento e evolução histórica das
súmulas vinculantes, a diferenciação entre a súmula persuasiva da vinculante, comparações entre os sistemas commow
law e civil law, como também uma breve análise do sistema norte-americano.

METODOLOGIA:
O presente trabalho está vinculado ao Grupo de Pesquisa Jurisdição Constitucional e Democracia. O método adotado para
a consecução da presente pesquisa é o hipotético-dedutivo de Karl Popper, partindo-se da observação da legislação,
destacando como hipóteses de solução os instrumentos abarcados na legislação e na doutrina referente ao tema, podendo
ao final ser validadas ou falseadas conforme o desenvolver da pesquisa. O procedimento ou técnica de pesquisa
empregado nessa investigação é o levantamento bibliográfico por meio de doutrinas, artigos científicos, dentre outros,
imprescindível à pesquisa jurídica.



RESULTADOS E DISCUSSÕES:
O objetivo do surgimento das súmulas é evitar a desnecessária repetição de causas nas instâncias do Poder Judiciário, na
tentativa de pacificar a interpretação de determinados assuntos quando as Cortes Superiores já houverem firmado seus
posicionamentos, além de facilitar o procedimento como um todo, baseado em decisões já existentes que tenham resolvido
conflitos previamente. Conforme a Emenda Constitucional n. 45/2004, as súmulas vinculantes têm por si um objetivo, um
meio de aplicação e, portanto, não podem ser aplicadas sem a devida precaução e ainda podem ser revista ou anulada,
caso se comprove ser necessário ou houver incompatibilidade com o ordenamento brasileiro ou ainda violar algum principio
ou direito.A ideia das súmulas é facilitar o trabalho jurídico, fazendo com estas sejam claras e objetivas, com enunciado
direto sem a necessidade de interpretação, sem a dubiedade da letra da lei. Outrossim, reconhece-se ainda uma polêmica
que envolve o princípio dos três poderes, que faz referência aos poderes que formam nosso sistema (Legislativo, Executivo
e Judiciário). Observado isso, a polêmica seria -por aqueles que criticam a criação do sistema de súmulas vinculantes- que
o judiciário estaria a desrespeitar a função do Legislativo, a partir do momento em que cria decisões de caráter
constitucional, e por isso acima da lei. Para aqueles que defendem a criação do sistema de súmulas, isso não desacredita
em nada o legislativo, pois também compete ao judiciário a criação do Direito.Ter algo atual e decidido a cerca de alguma
matéria, dá maior segurança jurídica, sensação de estabilidade e celeridade ao processo. Opinião além da lei, parece-nos
fundamental em um Estado Democrático de Direito.

CONCLUSÃO:
A súmula vinculante, portanto, surgiu com o objetivo de concretizar os direito e garantias constitucionais, uniformizando
determinadas classe de decisões e, com isso, contribuindo para um processo mais célere, com a rápida e eficaz prestação
jurisdicional.
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