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ABSTRACT

The authors discuss the rule of general repercussion as a 
selective mechanism of the  Brazilian Supreme Court in order 
to compose its trial docket in accordance with the concrete 
constitutional control, considering the perspectives prior and 
subsequent to the New Civil Procedure Code.   
They point out that the new code aimed to bring speed and 
predictability to trials by implementing some changes, whose 
practical effectiveness are still questionable. 
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RESUMO

Debatem o instituto da repercussão geral como mecanismo 
seletivo do Supremo Tribunal Federal para a formação da sua 
agenda de julgamento no controle de constitucionalidade con-
creto, considerando as perspectivas anterior e posterior ao novo 
Código de Processo Civil. 
Observam que a nova legislação teve como objetivo trazer ce-
leridade e previsibilidade de pauta com as novidades introduzi-
das, as quais apresentam eficácia ainda questionável na prática. 
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1 INTRODUÇÃO

O Supremo Tribunal Federal 
– STF, ao contrário do que se espe-
raria de um tribunal com a função 
de exercer a revisão judicial, agrega 
diversas competências, sendo a re-
cursal aquela que mais se destaca. 
O exercício da competência recursal 
é aquele por meio do qual se exerce 
o controle concreto de constitucio-
nalidade, criado para ser o caminho 
mais acessível entre a sociedade civil 
e o tribunal, uma vez que apenas os 
legitimados pela Constituição podem 
manejar as ações de controle abstrato 
de constitucionalidade.

Nesse contexto, o crescimento do 
número de processos que chega a 
cada ano ao STF é indiscutível, o que 
ensejou a criação de alterações norma-
tivas de contenção, tal qual a criação 
do requisito de admissibilidade do 
recurso extraordinário, pela Emenda 
Constitucional n. 45/2004, denomina-
do de “repercussão geral”.

Tal requisito, apesar de baseado 
no writ of certiorari do direito norte-
-americano, foi adaptado ao nosso 
ordenamento jurídico, suscitando algu-
mas objeções do ponto de vista demo-
crático e processual, as quais devem 
ser analisadas à luz do novo Código de 
Processo Civil, já promulgado.

Assim, o primeiro tópico deste tra-
balho ocupa-se com o debate sobre as 
múltiplas competências acumuladas pelo 
Supremo Tribunal Federal e a questão da 
repercussão geral, como uma ferramenta 
de seletividade para escolha de quais ca-
sos devem ser apreciados e incluídos na 
pauta de julgamento pela Corte Superior. 
Já no segundo ponto, discutem-se prin-
cipalmente as semelhanças e diferenças 
existentes entre a repercussão geral e o 
writ of certiorari.

Por fim, no último ponto, é realiza-
da uma análise das principais alterações 
trazidas pelo Código de Processo Civil de 
2015, identificando se foram enfrentadas 
as questões mais essenciais à discussão 
tanto constitucional quanto processual.

2 MÚLTIPLAS COMPETÊNCIAS X REDUÇÃO 

DE DEMANDAS: O REQUISITO DA 

REPERCUSSÃO GERAL

O STF, como “guardião da 
Constituição”, concilia o exercício do 
complexo controle abstrato de cons-
titucionalidade com a revisão judicial 
no controle difuso, que o convertia em 
uma “terceira instância judicial” até a 
promulgação da Emenda Constitucional 
n. 45/2004, sem prejuízo das amplas 
competências ordinárias, decorrentes do 
extensivo rol do art. 1021.

Esta amplitude e concentração de 
competências permitem ir além da mera 
distinção dos processos de controle de 
constitucionalidade diante das ações di-
retas do controle abstrato e recursos do 
controle difuso. Para Joaquim Falcão et 
al., a partir de uma ampla coleta de da-
dos e dos padrões processuais ali desen-
volvidos, o Tribunal comporta-se como 
três “cortes” distintas, com três personas 
fundidas em apenas uma instituição: 
corte constitucional, recursal e ordinária 
(FALCÃO et al., 2011)2. 

A corte constitucional ocupa-se do 
controle concentrado, na apreciação da 
ação declaratória de constitucionalidade, 
ação direta de inconstitucionalidade, ação 
direta de inconstitucionalidade por omis-
são (ADO), arguição de descumprimento 
de preceito fundamental (ADPF), manda-
do de injunção (MI) e, por fim, a discutível 
proposta de súmula vinculante (PSV). 

Já a corte recursal refere-se ao jul-
gamento das ações que chegam ao 
Tribunal por força do questionamento 
de decisões tomadas por outras instân-
cias judiciais quanto à matéria constitu-
cional – no exercício do controle difuso 
(concreto e individualizado), cujas prin-
cipais categorias são os recursos extra-
ordinários (RE) e atualmente os agra-

vos nos próprios autos (AG), criados 
pela Lei n. 12.322/2010 para substituir 
o agravo por instrumento cabível, até 
então, contra a decisão de inadmissão 
de recurso extraordinário proferida pelo 
juízo de segunda instância. 

Por fim, a corte ordinária aprecia os 
feitos não incluídos nas categorias ante-
riores, especialmente nos casos em que 
o Supremo exerce sua função jurisdicio-
nal como “tribunal de instância única 
no caso individual”, como ocorre, por 
exemplo, nos processos movidos contra 
membros do Congresso ou casos de ex-
tradição (FALCÃO et al., 2011)3.

No que se refere aos institutos, há 
uma inegável prevalência do aspecto 
recursal – que concentra 91,69% ou 
1.120.597 processos (sic) e se caracteri-
za pela forte presença de entes públicos 
como parte. 

A corte constitucional, stricto sen-
su, que nunca representou mais do 
que 3% do total de processos avalia-
dos, conta com apenas 0,51% do total 
de processos julgados (6.199 proces-

sos) (FALCÃO et al., 2011). É de se 
destacar que, em detrimento da rele-
vância da CF/1988 para a judicializa-
ção da política, desde a promulgação 
do texto, a quantidade de processos 
de controle concentrado atingiram 
“dois picos” – que os autores deno-
minam de “ondas” – a primeira no 
período entre 1988-90 e a segunda 
em 2008, atribuída à receptividade do 
mandado de injunção, a partir da alte-
ração da jurisprudência então firmada 
na corte em 2007 – tema que será 
abordado oportunamente. 

A corte ordinária responde por um 
percentual de 7,80% (95.306 processos). 
No total, chega-se à inimaginável marca 
de 1.222.102 de processos no STF, no pe-

A corte constitucional ocupa-se do controle concentrado, na 
apreciação da ação declaratória de constitucionalidade, ação 
direta de inconstitucionalidade, ação direta de 
inconstitucionalidade por omissão [...]
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ríodo de 1988-2009. Sob o argumento então de assoberbamento 
de processos nos tribunais de todas as instâncias jurisdicionais, 
iniciou-se um processo de normatização de instrumentos tenden-
tes a reduzir o número de ações, concentrando, por consequên-
cia, competências decisórias no órgão de cúpula do Judiciário.

Vale salientar, entretanto, que o argumento de necessidade 
de redução de processos nos tribunais do Brasil é utilizado de 
tempos em tempos para fins políticos, como foi o caso da pro-
mulgação da Emenda Constitucional n. 16/1965, que alterou 
a Constituição de 1946. A Emenda Constitucional n. 16/1965 
incluiu, no Texto Constitucional, a previsão de cabimento de 
representação contra a inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo federal e estadual, no art. 101, “k” da CF/1946, de 
competência originária do Supremo Tribunal Federal, a ser en-
caminhada pelo procurador-geral da República, e incluiu ainda 
a possibilidade de os Estados regulamentarem o procedimento 
de controle de constitucionalidade a ser exercido pelo Tribunal 
de Justiça, quando uma lei municipal afrontasse a Constituição 
estadual (art. 124, XIII, da CF/1946).

A promulgação da Emenda n. 16/1965, na verdade, teve por 
objetivo submeter o Poder Judiciário ao regime ditatorial que se 
estabeleceu no país, em 1964, considerando logicamente que 
o procurador-geral da República era, naquele momento, indica-
do pelo Presidente da República, sendo consequentemente um 
partidário do regime militar. Entretanto, apenas com o advento 
dos Atos Institucionais n. 5 e n. 6 foi possível quebrar a resis-
tência do Supremo, quando foi reduzida para 11 a quantidade 
de ministros, sendo aposentados compulsoriamente aqueles 
contrários ao regime (CRUZ, 2004). 

No caso atual, não se pode desconsiderar a alteração na 
interação da cúpula do Poder Judiciário com a sociedade civil 
como um todo e os demais Poderes. Nesse contexto, destacam-
-se as súmulas vinculantes (art. 103-A) e a inserção do requisito 
da repercussão geral para conhecimento do recurso extraor-
dinário (art. 103, § 3º), supostamente assegurando a eficácia 
geral das decisões tomadas em sede de controle difuso, num 
movimento em torno de verdadeira abstrativização do modelo 
de controle concreto4. 

Apesar das implicações decorrentes da criação da súmula 
vinculante, merece especial destaque, nesse momento, o requi-
sito da repercussão geral, incluído pela Emenda Constitucional 
n. 45/2004 no art. 102 da CF/1988, estabelecendo a necessida-
de de demonstração da repercussão geral das questões consti-
tucionais discutidas no recurso extraordinário a ser encaminha-
do para julgamento do Supremo Tribunal Federal.

Tal exigência constitucional foi regulamentada apenas dois 
anos mais tarde, pela Lei n. 11.418/2006, mediante a inclusão 
dos art. 543-A e 543-B no Código de Processo Civil, estabele-
cendo principalmente que5: (i) a decisão acerca da existência ou 
não da repercussão geral é irrecorrível; (ii) para efeito de análise 
da repercussão geral, deve-se averiguar a existência, ou não, 
de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, 
social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da 
causa; (iii) a demonstração da repercussão geral deve ser feita 
em preliminar; (iv) a decisão que negar a existência de reper-
cussão geral valerá para todos os recursos de matéria idêntica; 
(v) a repercussão geral é presumida quando a decisão contra-
riar súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal; (vi) no 

caso de existir multiplicidade de recursos sobre a mesma maté-
ria, o tribunal de origem deve selecionar alguns que serão tidos 
como representantes da controvérsia para remessa ao Supremo 
Tribunal Federal; e, (vii) a decisão resultante da apreciação do 
Plenário do Tribunal será aplicada aos demais processos ver-
sando sobre a matéria apreciada, que estarão sobrestados nos 
diversos tribunais do País. 

Nesse contexto, a repercussão geral teria por objetivo filtrar 
o número de recursos a serem analisados pela Corte a partir da 
configuração de duas características: (i) a transcendência, que 
se dá quando a questão constitucional em análise ultrapassa os 
interesses subjetivos das partes em litígio e passa a afetar um 
maior número de pessoas, e (ii) a relevância, quando a ques-
tão constitucional é importante do ponto de vista econômico, 
social, jurídico ou político (FREIRE, 2011). Atendidas tais carac-
terísticas, os recursos extraordinários poderão ser analisados, e 
as respectivas decisões tomadas pelo Pleno do STF terão auto-
maticamente caráter ultra partes (DIDIER JÚNIOR, 2011), com 
a formação de um precedente jurisprudencial vinculativo, o qual 
será aplicado em todos os processos sobre o tema até então 
sobrestados no país. 

Desse modo, o STF, ao examinar a constitucionalidade de 
uma lei (lato sensu) no julgamento de um recurso extraordi-
nário, procederia ao controle de maneira abstrata, no exercício 
de um instrumento do controle difuso de constitucionalidade, a 
justificar a tese da objetivação do recurso extraordinário. 

A relevância de tal decisão é, portanto, indiscutível. Entretanto, 
os critérios previstos no art. 543-A, §§ 1º e 3º, do Código de 
Processo Civil, que devem direcionar a análise da existência da 
repercussão geral, são conceitos jurídicos indeterminados, de ca-
ráter absolutamente subjetivo, autorizando uma ampla utilização 
da discricionariedade pelo juízo (ARAÚJO, 2011). 

O Regimento Interno do STF, por sua vez, ao incorporar 
o instituto com a Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 
2007, não estabeleceu critérios mais precisos. Referida alteração 
previu, dentre outras disposições, a utilização do procedimento 
eletrônico para a decisão da existência ou não de repercussão 
geral no caso paradigma, sendo possível inclusive o julgamen-
to de mérito de questões com repercussão geral em casos de 
reafirmação de jurisprudência dominante da Corte pelo próprio 
Plenário Virtual, nos termos do art. 323-A6 do RI/STF. 

A repercussão geral é, portanto, claramente um instrumen-
to de seletividade que adota critérios subjetivos de análise, o 
qual não oportuniza ao recorrente a possibilidade de questionar 
a decisão da Corte Superior e vincula negativamente a matéria 
não apreciada naquele momento pelo tribunal, ou seja, a con-
trovérsia que teve a repercussão geral negada em dado mo-
mento não mais poderá chegar ao conhecimento do Supremo, 
mesmo que se alterem as circunstâncias sociais. Entretanto, 
esse instituto único em suas peculiaridades, mas inspirado no 
direito norte-americano, tem um impacto avassalador sobre a 
sociedade brasileira e merece uma análise mais profunda, que 
de fato ultrapasse o argumento de redução quantitativa dos pro-
cessos, ou o discurso da segurança jurídica das decisões. 

3 REPERCUSSÃO GERAL: ESPECIFICIDADES DA SELETIVIDADE 

BRASILEIRA

A repercussão geral foi inspirada no writ of certiorari norte-
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-americano, que se constitui como o 
principal meio de chegada de casos à 
Suprema Corte Americana, o qual tem 
por objetivo questionar suposta afronta 
à Constituição praticada por uma deci-
são proferida por uma instância judicial 
inferior (PERRY JUNIOR, 1994, p. 27). 
Recebida a petição, a Suprema Corte 
Americana decide se irá ou não analisar 
o caso, por meio de decisão discricioná-
ria, irrecorrível e sem fundamentação, 
uma vez que não se trata de um direito 
da parte e sim de uma opção do Tribunal 
nos termos da Rule 107 do Regimento 
Interno daquela Corte (Rules of the 
Supreme Court of the United States).

Para que o certiorari seja conheci-
do, não é necessário que o caso seja o 
maior ou mais relevante para a socieda-
de, ou ainda que seja universal e não 
particular o litígio. Um exemplo disso 
é o caso trazido à Suprema Corte sob 
a alegação de que a Police Court of 
Louisville havia infringido a 14ª Emenda 
à Constituição, em duas situações que 
resultaram no arbitramento de U$ 10,00 
(dez dólares) de multa por vadiagem e 
conduta desordeira (ABRAHAM, 1998, 
p. 193), ou seja, a Suprema Corte norte-
-americana analisa e escolhe, literal-
mente, em quais casos vai intervir, e, 
dentro dos casos, em que matérias irá 
intervir, criando sua agenda de acordo 
com sua conveniência e interesse.

A petição do certiorari é analisa-
da pelos juízes da Suprema Corte, que 
encarregam seus assessores de elabo-
rar um relatório expondo os principais 
pontos trazidos pela parte, distribuindo-
-o para os componentes da sessão, mo-
mento em que se inicia a discussão. O 
certiorari é aceito sempre que pelo me-
nos quatro juízes se manifestem a favor 
(rule of four), independentemente de a 
maioria entender pela não apreciação do 
instrumento. Somando-se a essa regra, 
sempre que três juízes se manifestam a 
favor da aceitação do rito, o Presidente 
da Suprema Corte, ainda que já tenha se 
manifestado contra, se une a eles em um 
ato de cavalheirismo (join-three votes) 
(DANTAS, 2012, p. 107-108).

Sommer (2014, p. 29-31) identifica 
a necessidade de uniformização da juris-
prudência das instâncias inferiores como 
o principal fator de influência na aceita-
ção do certiorari, além de fatores como a 
quantidade de amicus curiae indicada na 

petição, o que refletiria o provável impac-
to da decisão na sociedade.

Ao contrário do certiorari, a reper-
cussão geral teve seu conhecimento le-
galmente condicionado à comprovação 
pelo recorrente da existência de conceitos 
jurídicos indeterminados, que serão ana-
lisados após o recebimento do recurso 
extraordinário e após a análise dos de-
mais requisitos de admissibilidade. Nesse 
momento, o relator do processo enviará 
eletronicamente seu voto acerca do reco-
nhecimento ou não da repercussão geral 
aos demais membros do Tribunal que de-
verão analisar e responder, também por 
meio eletrônico no prazo de 20 dias, se 
não houver resposta, será presumida a 
existência de repercussão geral. Se reco-
nhecida a repercussão geral, o processo 
será pautado para julgamento, caso não, o 
recurso não será conhecido pelo Tribunal, 
e ambas as decisões são irrecorríveis.

A decisão que reconhece a existên-
cia de repercussão geral é vinculante a 
todas as instâncias judiciais, ou seja, se 
reconhecida a repercussão geral de um 
tema, todos os processos que versem 
sobre a questão em instâncias inferiores 
ficarão sobrestados até decisão final do 
Supremo Tribunal Federal, momento em 
que a eles será aplicada essa decisão. Já 
na hipótese de não ser reconhecida a 
repercussão geral, a decisão também é 
vinculante para todos os processos que 
versem sobre aquela matéria em trâmite 
nos tribunais inferiores, sendo a decisão 
irrecorrível (art. 3268 do RI/STF). 

A possibilidade de trazer novamente 
ao Supremo Tribunal Federal uma ques-
tão que não teve a repercussão geral 
reconhecida não está prevista na legis-
lação federal, constitucional ou ainda no 
regimento interno do tribunal. O que há 
é a menção, no art. 3279 do RI/STF, da 
possibilidade de revisão da tese da re-
percussão geral pelo Supremo Tribunal 
Federal, sem que tenha sido estabeleci-
do qualquer procedimento para tanto. 
Dessa forma, não havendo previsão legal 
para que as partes ou Ministério Público 
proponham a revisão do entendimento, 
a subida do recurso extraordinário ao tri-
bunal é barrada por uma ausência presu-
mida de repercussão geral, uma vez que 
o caso concreto não foi analisado.

Essa é certamente a mais significativa 
diferença entre a repercussão geral e o 
writ of certiorari, no qual o instituto bra-

sileiro foi inspirado: enquanto no certio-
rari uma questão não apreciada pode ser 
encaminhada diversas vezes à Suprema 
Corte, que, em algum momento, pode 
rever seu posicionamento e conhecer 
da matéria, em virtude de eventuais al-
terações políticas e sociais, a repercussão 
geral impede que uma matéria anterior-
mente não conhecida seja novamente 
levada ao conhecimento da Corte, ainda 
que haja uma alteração em sua composi-
ção, ou uma alteração social, política ou 
econômica, por aplicação do art. 55710, § 
1º-A, da Lei n. 5.869/1973 no primeiro 
juízo de admissibilidade.

O que se percebe ao listar as diferen-
ças entre os institutos é que, comparando 
com o writ of certiorari, a repercussão 
geral encontra alguns desafios a serem 
aperfeiçoados tanto do ponto de vista 
democrático quanto do ponto de vista 
processual, uma vez que é questionável a 
vinculação da decisão que não reconhe-
ceu a repercussão geral, além de discutível 
a não submissão de tal decisão à reapre-
ciação por meio de recurso próprio, con-
siderando a relevância dos temas levados 
à Corte. Entretanto, aparentemente tais 
questões não foram enfrentadas no novo 
Código de Processo Civil.

4 REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO 

CONSTITUCIONAL NO NOVO CPC (NCPC)

A Lei n. 13.105/2015 (Novo Código 
de Processo Civil), com entrada em vi-
gor prevista para o mês de março/2016, 
apesar de manter a repercussão geral em 
seu art. 1.03511, trouxe alterações impor-
tantes para a práxis atual. O anteprojeto 
teve, como presidente da comissão, o 
ministro do STF Luiz Fux, no entanto, 
desde o projeto original, o legislativo 
também interferiu no texto que, ao fim, 
foi publicado. 

Como principais alterações para a 
repercussão geral podem ser citados: 
(i) o fim do primeiro juízo de admis-
sibilidade, promovido pelos tribunais 
de segunda instância; (ii) a inclusão 
da possibilidade de demonstração da 
repercussão geral no prazo de 15 dias, 
sempre que, no momento da apreciação 
do recurso especial, o Superior Tribunal 
de Justiça entender que a petição versa 
sobre matéria constitucional, devendo, 
após o cumprimento do prazo, o recurso 
ser remetido ao Supremo para juízo de 
admissibilidade; (iii) a inclusão de mais 
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duas hipóteses de presunção de existência de repercussão ge-
ral; (iv) o estabelecimento do prazo de 1 (um) ano para que 
seja julgado pelo Supremo o recurso extraordinário, a partir da 
data do reconhecimento da repercussão geral, sob pena de os 
processos sobrestados em todos os juízos do País retomarem 
seu curso normal; (v) o aumento no prazo de interposição de 
agravo contra decisão que inadmitir o recurso para o prazo de 
15 dias; por fim, (vi) de acordo com o estabelecido no art. 12 do 
novo código, os juízes e os tribunais deverão obedecer à ordem 
cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão.

As alterações legislativas acima referenciadas mostram uma 
aparente tentativa de simplificação do procedimento de interposi-
ção do recurso extraordinário e de uniformização da jurisprudên-
cia de todo o país pelo Supremo Tribunal Federal (por meio do 
julgamento dos recursos extraordinários). Em contrapartida, não 
foi enfrentada a questão acerca da irrecorribilidade da decisão 
que não reconhece a existência de repercussão geral, proferida 
eletronicamente pelo STF, nem ao menos a questão da vincula-
ção do juízo negativo de reconhecimento da repercussão geral.

O estabelecimento de prazo para julgamento dos recursos 
extraordinários com repercussão geral reconhecida, em uma 
Corte que atualmente apresenta uma média de tempo superior 
a dois anos para julgamento do mérito do processo (FALCÃO; 
HARTMANN; CHAVES, 2014), merece uma análise cautelosa, 
isso porque: (a) pode ocasionar uma redução na quantidade 
de análises anuais acerca da existência da repercussão geral, 
uma vez que, ao analisar, o tribunal será submetido a um prazo 
para julgamento do mérito do recurso; e, (b) pode resultar na 
utilização discricionária da possibilidade de sobrestamento dos 
processos, em virtude de não ter o código explicitado ser possí-
vel ou não, após o fim do prazo de um ano para o julgamento 
do recurso, o reconhecimento da repercussão geral em novo 
processo de tema idêntico, que eventualmente seja remetido ao 
Supremo, ou ainda se tal reconhecimento teria algum efeito nos 
processos em trâmite nas instâncias inferiores.

Esse quadro torna-se perfeitamente possível de se imaginar, 
se forem considerados o caráter político do Supremo Tribunal 
Federal e a utilização da pauta de julgamento com o fim de 
reagir às decisões do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, e 
ainda ao clamor social.

Já com relação à determinação legal de obediência da 
ordem cronológica de conclusão, é necessário observar que 
atualmente apenas um comando da secretaria da vara judicial 
pode incluir o processo em tal classificação, culminando invaria-
velmente em um processo subjetivo de escolha da agenda de 
julgamento que pode ocasionar uma eventual menor celerida-
de processual. Isso porque será criada uma agenda formal de 
ordem obrigatória que consequentemente será formada a partir 
de decisões não fundamentadas e subjetivas tomadas se não 
pelo juiz, pelos servidores do tribunal.

Ademais, estão excluídas da regra de obediência da or-
dem cronológica de conclusão prevista no art. 12 do NCPC: 
(i) as sentenças proferidas em audiência, homologatórias 
de acordo ou de improcedência liminar do pedido; (ii) o 
julgamento de processos em bloco para aplicação de tese 
jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos; (iii) o 
julgamento de recursos repetitivos ou de incidente de reso-
lução de demandas repetitivas; (iv) as decisões proferidas 

com base nos arts. 485 (extinção sem resolução de mérito) e 
932 (extinção do processo com resolução de mérito, quando 
da apreciação pelo tribunal, pelo relator por decisão mono-
crática); (v) o julgamento de embargos de declaração; (vi) 
o julgamento de agravo interno; (vii) as preferências legais 
e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça; 
(viii) os processos criminais, nos órgãos jurisdicionais que te-
nham competência penal; (ix) a causa que exija urgência no 
julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada.

Com tantas exceções, e ainda com a possibilidade de es-
colher o que será incluído na lista de conclusão, apesar dos ru-
mores de que tal regra dificultaria a administração judiciária em 
todas as instâncias, não parece provável que o estabelecimento 
de tal lista surta tantos efeitos, sejam eles negativos ou positivos.

Há, portanto, uma complementação com o NCPC, do pro-
cesso de concentração de competências decisórias no STF, em 
um claro empoderamento do Judiciário, e consequentemente 
da abstrativização do controle concreto de constitucionalidade 
que não teve suas objeções democráticas visitadas pelo novo 
ordenamento jurídico.

5 CONCLUSÃO

O movimento de abstrativização do controle concreto de 
constitucionalidade, delineado a partir da promulgação da 
Emenda Constitucional n. 45/2004, com base no discurso de 
necessidade de redução da quantidade de processos remetidos 
à apreciação dos tribunais superiores, tem como pilar principal 
o instituto da repercussão geral.

Trata-se de um requisito de admissibilidade do recurso ex-
traordinário, manejado com o fim de levar ao STF uma contro-
vérsia sobre matéria constitucional, que tem sua existência re-
conhecida ou não por meio de decisão irrecorrível e vinculativa, 
mesmo que seja negativa.

Nesse contexto, a repercussão geral permite ao STF se-
lecionar qual o tema será incluído na pauta de julgamento, 
apresentando objeções tanto do ponto de vista democrático, 
uma vez que impede que um tema com repercussão geral não 
reconhecida naquele momento seja novamente levado à Corte 
em outro momento social, quanto do ponto de vista processual, 
uma vez que impede a discussão da decisão por via recursal.

O novo Código, além de não ter enfrentado as objeções 
acima apontadas, não apresentou alterações profundas no que 
se refere ao instituto da repercussão geral. Pelo contrário, trou-
xe ainda mais dúvidas sobre como se comportará o Supremo 
Tribunal Federal a partir da necessidade de atender ao prazo de 
1 (um) ano para julgamento do mérito após o reconhecimento 
da repercussão geral e sobre a sua sujeição à obediência da 
ordem cronológica de conclusão. 

Assim, com mais dúvidas que conclusões, é necessário 
aguardar o resultado prático de tais alterações.

NOTAS
1 São competências as mais diversas, como o julgamento de infrações pe-

nais comuns e dos crimes de responsabilidade de autoridades políticas, de 
remédios constitucionais (mandado de segurança e habeas data) contra 
importantes agentes políticos ou habeas corpus em que autoridades são 
“pacientes”, de litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional 
e entes federativos e causas e conflitos entre estes, de extradição solici-
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tada por Estado estrangeiro; revisão criminal e a ação rescisória de seus 
julgados; reclamação para a preservação de sua competência e garantia 
da autoridade de suas decisões; execução de sentença nas causas de sua 
competência originária, embora atos processuais sejam delegáveis; man-
dados de injunção; conflitos de competência em que tribunais superiores 
estão envolvidos; sem prejuízo dos recursos ordinários. 

2 Seria possível identificar, inclusive, quatro indicadores que “mudam siste-
maticamente” entre cada uma dessas feições: (a) a quantidade de proces-
sos e suas variações ao longo do tempo; (b) o tribunal de origem; (c) a 
movimentação do processo dentro do Supremo até seu arquivamento; 
(d) a natureza das partes. Os autores, após a análise de 1.222.102 proces-
sos do STF no período de 1988 até 2009, vislumbraram a utilização de 52 
classes processuais distintas para acesso ao Tribunal.

3 Em estudo distinto, para Oscar Vilhena Vieira, pode-se constatar que, en-
quanto foro especializado, para julgamento criminal de altas autoridades, há 
mais de 250 denúncias contra parlamentares, o que torna o tribunal uma 
espécie de “primeira instância privilegiada” e lhe atribui certo “poder” em 
relação aos parlamentares. Ter-se-ia uma faceta quanto às suspensões de 
liminares, o que lhe atribuiria o julgamento de “atos secundários” do Poder 
Executivo e do Poder Legislativo, no que o autor denomina de “tribunal de 
pequenas causas políticas”, ressaltadas pela apreciação dos processos de 
extradição, homologação de sentenças estrangeiras e outros (VIEIRA, 2008). 

4 Já havia uma tendência legislativa na reconfiguração de institutos do pro-
cesso civil, a partir de alterações na legislação processual, a fim de garantir 
agilidade e efetividade aos procedimentos. Referidos objetivos parecem mais 
claros na EC n. 45, que promoveu a “Reforma do Judiciário”, diante de ino-
vações como a inserção do princípio da razoável duração dos processos 
(art. 5º, LXXVIII), a inserção de um critério de proporcionalidade entre juízes/ 
população e demanda (art. 93, XIII, CF-88), ao afirmar que o número de 
juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial 
e à respectiva população, a regra da imediata distribuição dos processos 
em todos os graus de jurisdição (art. 93, VX) a determinação de que a ativi-
dade jurisdicional será ininterrupta, vedando-se férias coletivas nos juízos e 
tribunais de segundo grau (art. 93, XII). (BRASIL, 2012). 

5 Art. 543-A. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não co-
nhecerá do recurso extraordinário, quando a questão constitucional nele 
versada não oferecer repercussão geral, nos termos deste artigo.
§ 1o Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou 
não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social 
ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
§ 2o O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para aprecia-
ção exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência da repercussão geral.
§ 3o Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão 
contrária a súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal.
§ 4o Se a Turma decidir pela existência da repercussão geral por, no míni-
mo, 4 (quatro) votos, ficará dispensada a remessa do recurso ao Plenário.
§ 5o Negada a existência da repercussão geral, a decisão valerá para 
todos os recursos sobre matéria idêntica, que serão indeferidos liminar-
mente, salvo revisão da tese, tudo nos termos do Regimento Interno do 
Supremo Tribunal Federal.
§ 6o O Relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a mani-
festação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do 
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
§ 7o A Súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que 
será publicada no Diário Oficial e valerá como acórdão.
Art. 543-B. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento 
em idêntica controvérsia, a análise da repercussão geral será processada 
nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, observa-
do o disposto neste artigo.
§ 1o Caberá ao Tribunal de origem selecionar um ou mais recursos repre-
sentativos da controvérsia e encaminhá-los ao Supremo Tribunal Federal, 
sobrestando os demais até o pronunciamento definitivo da Corte.
§ 2o Negada a existência de repercussão geral, os recursos sobrestados 
considerar-se-ão automaticamente não admitidos.
§ 3o Julgado o mérito do recurso extraordinário, os recursos sobrestados 
serão apreciados pelos Tribunais, Turmas de Uniformização ou Turmas 
Recursais, que poderão declará-los prejudicados ou retratar-se.
§ 4o Mantida a decisão e admitido o recurso, poderá o Supremo Tribunal 
Federal, nos termos do Regimento Interno, cassar ou reformar, liminar-
mente, o acórdão contrário à orientação firmada.
§ 5o O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal disporá sobre 
as atribuições dos Ministros, das Turmas e de outros órgãos, na análise 
da repercussão geral.

6 Art. 323. O julgamento de mérito de questões com repercussão geral, nos 
casos de reafirmação de jurisprudência da Corte, também poderá ser 
realizado por meio eletrônico.

7 Rule 10. Considerations Governing Review on Certiorari
Review on a writ of certiorari is not a matter of right, but of judicial discretion. 
A petition for a writ of certiorari will be granted only for compelling reasons. 
The following, although neither controlling nor fully measuring the Court’s 
discretion, indicate the character of the reasons the Court considers:
a) a United States court of appeals has entered a decision in conflict 

with the decision of another United States court of appeals on the 
same important matter; has decided an important federal question 
in a way that conflicts with a decision by a state court of last resort; 
or has so far departed from accepted and usual course of judicial 
proceedings, or sanctioned such a departure by a lower court, as to 
call for an exercise of this Court’s supervisory power;

b) a state court of last resort has decided an important federal question 
in a way that conflicts with the decision of another state court of last 
resort or of a United states court of appeals;

c) a state court or a United States court of appeals has decided an 
important question of federal law that has not been, but should be, 
settled by this Court, or has decided an important federal question in 
a way that conflicts with relevant decisions of this Court.

A petition for a writ of certiorari is rarely granted when the asserted error 
consists of erroneous factual findings or the misapplication of a properly 
stated rule of law.

8 Art. 326. Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível 
e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comu-
nicada, pelo (a) Relator (a), à Presidência do Tribunal, para os fins do 
artigo subsequente e do art. 329.

9 Art. 327. A Presidência do Tribunal recusará recursos que não apresentem 
preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, bem como aqueles 
cuja matéria carecer de repercussão geral, segundo precedente do Tribunal, 
salvo se a tese tiver sido revista ou estiver em procedimento de revisão.
§ 1º Igual competência exercerá o (a) Relator(a) sorteado(a), quando o 
recurso não tiver sido liminarmente recusado pela Presidência.
§ 2º Da decisão que recusar recurso, nos termos deste artigo, caberá agravo.

10 Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissí-
vel, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com juris-
prudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, 
ou de Tribunal Superior. (Redação dada pela Lei n. 9.756, de 17.12.1998)
§ 1o-A Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula 
ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de 
Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso. (Incluído 
pela Lei n. 9.756, de 17.12.1998)
§ 1o Da decisão caberá agravo, no prazo de cinco dias, ao órgão compe-
tente para o julgamento do recurso, e, se não houver retratação, o relator 
apresentará o processo em mesa, proferindo voto; provido o agravo, o 
recurso terá seguimento. (Incluído pela Lei n. 9.756, de 17.12.1998)
§ 2o Quando manifestamente inadmissível ou infundado o agravo, o tri-
bunal condenará o agravante a pagar ao agravado multa entre um e dez 
por cento do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer 
outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor. (Incluído 
pela Lei n. 9.756, de 17.12.1998)

11 Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não co-
nhecerá do recurso extraordinário, quando a questão constitucional nele 
versada não oferecer repercussão geral, nos termos deste artigo.
§ 1º Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou 
não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social 
ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
§ 2º O recorrente deverá demonstrar a existência da repercussão geral 
para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal.
§ 3º Haverá repercussão geral sempre que o recurso:
I – impugnar decisão contrária à súmula ou precedente do Supremo 
Tribunal Federal;
II – contrariar tese fixada em julgamento de casos repetitivos;
III – questionar decisão que tenha reconhecido a inconstitucionalidade 
de tratado ou lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.
§ 4º O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a mani-
festação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do 
regimento interno do Supremo Tribunal Federal.
§ 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal 
Federal determinará a suspensão do processamento de todos os proces-
sos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e 
tramitem no território nacional.
§ 6º O interessado pode requerer, ao presidente ou vice-presidente do 
tribunal de origem, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita 
o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente. O 
recorrente deverá ser ouvido para, em cinco dias, manifestar-se sobre 
esse requerimento.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9756.htm#art557
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9756.htm#art557
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9756.htm#art557
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9756.htm#art557
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9756.htm#art557
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9756.htm#art557
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§ 7º Da decisão que indeferir este requerimento caberá agravo extraordi-
nário, nos termos do art. 1.042.
§ 8º Negada a repercussão geral, o presidente ou vice-presidente do tri-
bunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobres-
tados na origem que versem sobre matéria idêntica.
§ 9º O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julga-
do no prazo de um ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressal-
vados os que envolvam réu preso e pedido de habeas corpus.
§ 10º Não ocorrendo o julgamento no prazo de um ano a contar do 
reconhecimento da repercussão geral, cessa a suspensão dos processos 
em todo o território nacional, que retomarão seu curso normal.
§ 11 A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que 
será publicada no diário oficial e valerá como acórdão.
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