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A Eficiência dos Precedentes Judiciais no STJ Módulo 1

Introdução

Caro aluno,

Seja muito bem-vindo ao nosso curso.

Você está com uma impressão que, de uma hora para 
a outra, a comunidade jurídica brasileira e os tribunais se 
aventuraram no estudo e na aplicabilidade prática de um 
modelo de precedentes? Expressões como ratio deciden-
di, obiter dictum, distinguishing, efeito vinculante, etc estão 
aparecendo com mais destaque nos textos acadêmicos e 
nos debates nas sessões dos tribunais do País. Você já 
reparou isso?

Na verdade, o estudo dos precedentes judiciais, mais 
especificamente o relacionado ao modelo brasileiro de 
precedentes, ganhou notório destaque com as tratativas 
finais de aprovação do novo Código de Processo Civil pelo 
Congresso Nacional. É notória a ampla valorização do pre-
cedente no novo diploma processual, exigindo que o estu-
do do tema seja ampliado de forma exponencial para que 
o ideal do legislador possa ser alcançado.

Não podemos dizer com isso, no entanto, que os estu-
dos e a prática dos precedentes judiciais no Brasil se ini-
ciaram com o CPC/2015. Não é isso! Mas a edição de um 
novo código que, flagrantemente, privilegia a adoção de 
um modelo de precedentes, certamente, dá outras luzes 
sobre a temática.

Vamos juntos, caro aluno, iniciar uma atividade inves-
tigativa de estudo do ideal do CPC/2015 com o modelo 
de precedentes, a partir, num primeiro momento, da análi-
se de suas bases teóricas que serão, nos módulos II e III, 
interligadas aos necessários aspectos práticos adotados 
pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Superior Tribunal 
de Justiça, pelos tribunais de justiça e pelos tribunais re-
gionais federais.

Teremos a oportunidade de detalhar essenciais prá-
ticas empreendidas pelo STJ que se tornaram referência 
para todos os tribunais do país na organização e ampla 
divulgação dos precedentes judiciais e poderemos verifi-
car a importância destas atividades para a efetividade do 
modelo de precedentes do CPC/2015.

O nosso curso possui objetivos instigantes. Convido 
você a desbravar os caminhos teóricos e práticos do pre-
tendido modelo brasileiro de precedentes com uma visão 
que vai além dos textos doutrinários, com a análise dos 
aspectos práticos adotados pelo Poder Judiciário nessa 
nova (mais já bem trabalhada) prevalência dos preceden-
tes judiciais.

Vamos lá!
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1. O desafio brasileiro com o modelo de precedentes

No módulo I, estudaremos os principais assuntos que 
demonstram o desafio que é o modelo de precedentes bra-
sileiro, estabelecido com maior amplitude pelo Código de 
Processo Civil de 2015, mas que possui suas origens ainda 
no Brasil império 1, com os assentos da Casa da Suplica-
ção 2.

Ao longo deste módulo, teremos a oportunidade de 
abordar importantes aspectos da teoria geral dos prece-
dentes e situar, conforme doutrina balizada, a aplicação ao 
nosso ordenamento jurídico, passando, desde a identifica-
ção da crescente valorização dos precedentes no direito 
brasileiro, até os detalhes que essa opção valorativa exige 
de todo o sistema judicial brasileiro.

Isso tudo, como veremos, está no nosso cotidiano. 
Lembro que, logo em seu discurso de posse como Presi-
dente do Superior Tribunal de Justiça, em 1º de setembro 
de 2016, a Ministra Laurita Vaz exaltou a missão consti-
tucional da Corte de “uniformizar teses jurídicas na inter-
pretação da lei federal, e não servir de terceira instância 
revisora dos julgados dos tribunais estaduais e regionais”, 
destacando, assim, o papel do STJ em formar precedentes, 
atividade que muito contribuirá, dentre outros, com a “ce-
leridade e razoável duração do processo, insculpida no art. 
5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República”.

O tema precedentes está em amplo destaque na comu-
nidade jurídica. Poderíamos listar aqui diversas iniciativas 
do Poder Judiciário, do Ministério Público e da advocacia, 
pública e privada, relacionadas ao tema e que estão am-
plamente divulgadas na imprensa e sites jurídicos. No en-
tanto, até mesmo pela quantidade e diversidade de assun-
tos, comprometo-me a fazer isso no desenvolver do nosso 
curso. Combinado?

A contextualização dos tópicos deste módulo I com as 
práticas adotadas pela comunidade jurídica bem demons-
trará um dos nossos principais objetivos desta etapa de 
estudos: analisar a teoria geral dos precedentes, sua apli-
cabilidade na dogmática brasileira e a necessária corre-
lação com a prática judiciária, resumida na visão prática 
e operacionalizada do modelo de precedentes brasileiro.

Aliás, os objetivos específicos deste módulo são de-
safiadores, pois, necessariamente, exigirão uma tríplice 
análise contextualizada do Código de Processo Civil de 
2015, de textos doutrinários e de julgados dos tribunais. 
Uma coisa, no entanto, parece estar caminhando para uma 
definição certa: com a entrada em vigor do Código de Pro-
cesso Civil em 18 de março de 2016, o sistema jurídico 
brasileiro está calcado em um Modelo de Precedentes.

Confira na íntegra o discurso de posse na Presidência 
do STJ da Ministra Laurita Vaz. São palavras que bem re-
sumem a preocupação dos integrantes do Superior Tribu-
nal de Justiça quanto à essa temática:

https://youtu.be/gXzAxhRvLSM?t=54m7s

Saiba mais

Você pode acessar também a íntegra da missão, visão 
e valores do Superior Tribunal de Justiça no link: http://
www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Institucional/
Gest%C3%A3o-estrat%C3%A9gica/Miss%C3%A3o,-
-vis%C3%A3o-e-valores.

1 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 5ª ed. São Paulo: RT, 2013.

2 A Casa da Suplicação constituía o órgão de cúpula do Poder Judiciário no Brasil. Conforme informações disponíveis no site do Supre-
mo Tribunal Federal, “com a chegada da Família Real Portuguesa, que fugia da invasão do Reino pelas tropas de Napoleão, era inviável 
a remessa dos agravos ordinários e das apelações para a Casa da Suplicação de Lisboa. Decidiu, então, o Príncipe Regente, D. João, 
por alvará de 10 de maio de 1808, converter a Relação do Rio de Janeiro em Casa da Suplicação do Brasil” Informação disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=sobreStfConhecaStfJulgamentoHistorico&pagina=HistoricodaCasadaSuplicacao 
open_in_new (acesso em 13/10/2017)

https://youtu.be/gXzAxhRvLSM?t=54m7s
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Institucional/Gest%C3%A3o-estrat%C3%A9gica/Miss%C3%A3o
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Institucional/Gest%C3%A3o-estrat%C3%A9gica/Miss%C3%A3o
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Institucional/Gest%C3%A3o-estrat%C3%A9gica/Miss%C3%A3o
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Institucional/Gest%C3%A3o-estrat%C3%A9gica/Miss%C3%A3o
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Apenas para ilustrar essa afirmação, pois teremos a oportunidade de analisar os detalhes envoltos a essa constata-
ção, transcrevo trechos de duas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça 
após a vigência do CPC/2015:

Supremo Tribunal Federal

“[...]

3. O papel de Corte de Vértice do Supremo Tribunal Federal impõe-lhe dar unidade ao direito e estabilidade 
aos seus precedentes. 4. Conclusão corroborada pelo Novo Código de Processo Civil, especialmente em seu 
artigo 926, que ratifica a adoção – por nosso sistema – da regra do stare decisis, que ‘densifica a segurança 
jurídica e promove a liberdade e a igualdade em uma ordem jurídica que se serve de uma perspectiva lógi-
co-argumentativa da interpretação’. (MITIDIERO, Daniel. Precedentes: da persuasão à vinculação. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2016). 5. A vinculação vertical e horizontal decorrente do stare decisis relaciona-se um-
bilicalmente à segurança jurídica, que “impõe imediatamente a imprescindibilidade de o direito ser cognoscível, 
estável, confiável e efetivo, mediante a formação e o respeito aos precedentes como meio geral para obtenção da 
tutela dos direitos”. (MITIDIERO, Daniel. Cortes superiores e cortes supremas: do controle à interpretação, da 
jurisprudência ao precedente. São Paulo: Revista do Tribunais, 2013). 6. Igualmente, a regra do stare decisis ou 
da vinculação aos precedentes judiciais ‘é uma decorrência do próprio princípio da igualdade: onde existirem as 
mesmas razões, devem ser proferidas as mesmas decisões, salvo se houver uma justificativa para a mudança de 
orientação, a ser devidamente objeto de mais severa fundamentação. Daí se dizer que os precedentes possuem 
uma força presumida ou subsidiária.’ (ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica: entre permanência, mudança e rea-
lização no Direito Tributário. São Paulo: Malheiro, 2011). (sem negrito no original).

RE n. 655.265/DF, relator para acórdão Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe de 5/8/2016.

Superior Tribunal de Justiça

“[...]

Digo isso para registrar algo notório que se extrai da análise pormenorizada do CPC de 2015: um dos eixos 
basilares do novo sistema processual brasileiro é a atividade jurisdicional guiada pelo respeito aos preceden-
tes judiciais (ou julgados qualificados) listados no art. 927.

Essa notoriedade apresenta-se, principalmente, no entrelaçamento que há entre diversos dispositivos que 
buscam a prestação jurisdicional célere com base, quando for o caso, em julgados qualificados formados no 
Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, nos tribunais de justiça e nos tribunais regionais 
federais, que primem pela estabilidade, integridade e coerência do entendimento firmado (CPC, art. 926).” (com 
destaques no original).

SIRDR n. 7/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Presidente 
da Comissão Gestora de Precedentes, DJe de 23/6/2017.
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Mas o que é o modelo de precedentes brasileiro?

Como sabemos, o CPC/2015 detém uma grande vir-
tude de ter sido elaborado com ampla participação de 
estudiosos do direito, de representantes de classes e da 
sociedade, sendo, assim, considerado um Código demo-
crático. Essa virtude, na prática, impõe maior desafio ao 
seu intérprete de conciliar os dispositivos do CPC/2015, a 
fim de poder extrair o melhor sentido da norma processual. 
Acrescente a esse desafio o tempero cultural3, umbilical-
mente ligado à teoria dos precedentes, e a criação de pro-
cedimentos objetivos de formação, divulgação e julgamen-
to de precedentes. Desse cenário, surge a constatação de 
realizarmos uma atividade jurídico investigativa com a 
finalidade de buscarmos conectar os pontos para apre-
sentar, mesmo que não em sua completude, respostas à 
pergunta: o que é o modelo de precedentes brasileiro?

Digo ‘respostas’, porque a nossa intenção não é o de 
apresentar um padrão a ser seguido, mas ideias conecta-
das que permitam o discurso crítico do nosso modelo de 
precedentes a partir da já falada tríplice análise contextua-
lizada do Código de Processo Civil de 2015, de textos dou-
trinários e dos julgados dos tribunais.

E como iniciaremos essa nossa investigação?

Nada melhor do que começar pela fonte primária do 
CPC/2015 – a sua exposição de motivos.

Está certo, no entanto, que esse documento apresenta 
uma pequena incoerência, porque ele foi elaborado pela 
Comissão de Juristas, criada pelo Senado Federal por 
meio do Ato n. 379, de 30 de setembro de 2009, não tendo 
sido atualizado com as profundas alterações ocorridas du-
rante a tramitação na Câmara dos Deputados. De qualquer 
forma, pode ser considerada uma importante (e primeira) 
fonte de consulta doutrinária.

Em relação aos precedentes, a exposição de motivos 
da Comissão de Juristas do Senado Federal é direta e não 
deixa dúvidas quanto à intenção de se efetivar no Brasil 
um modelo de precedentes. Veja os seguintes trechos do 

documento para comprovar essa assertiva:

3  Michele Taruffo, in Cultura e Processo. Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, v. 63, n. 1, p. 63-92, mar. 2009, ensina que cada país 
ou região é responsável pela postura a ser conduzida na atividade processual. Assim, podemos reconhecer que a teoria dos precedentes 
judiciais é fortemente influenciada pela cultura predominante em determinada sociedade, a despeito de ser uma construção da teoria 
geral do direito presente em diversos países, principalmente naqueles de origem anglo-saxônica, como veremos.

Essa é a função e a razão de ser dos tribunais superiores: 
proferir decisões que moldem o ordenamento jurídico, obje-
tivamente considerado. A função paradigmática que devem 
desempenhar é inerente ao sistema.

[...]

O novo Código prestigia o princípio da segurança 
jurídica, obviamente de índole constitucional, pois que 
se hospeda nas dobras do Estado Democrático de Di-
reito e visa a proteger e a preservar as justas expecta-
tivas das pessoas.

Todas as normas jurídicas devem tender a dar efeti-
vidade às garantias constitucionais, tornando “segura” 
a vida dos jurisdicionados, de modo a que estes sejam 
poupados de “surpresas”, podendo sempre prever, em 
alto grau, as consequências jurídicas de sua conduta.

Se, por um lado, o princípio do livre convencimento 
motivado é garantia de julgamentos independentes e 
justos e, neste sentido, mereceu ser prestigiado pelo 
novo Código, por outro, compreendido em seu mais 
estendido alcance, acaba por conduzir a distorções do 
princípio da legalidade e à própria ideia, antes mencio-
nada, de Estado Democrático de Direito. A dispersão 
excessiva da jurisprudência produz intranquilidade so-
cial e descrédito do Poder Judiciário.

Se todos têm que agir em conformidade com a lei, 
ter-se-ia, ipso facto, respeitada a isonomia. Essa rela-
ção de causalidade, todavia, fica comprometida como 
decorrência do desvirtuamento da liberdade que tem 
o juiz de decidir com base em seu entendimento sobre 
o sentido real da norma.

Quer acessar a versão integral da exposição de motivos 
da Comissão de Juristas do Senado Federal? Acesse o en-
dereço: http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/496296.

http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/496296
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Voltaremos a mencionar outros trechos da exposição 
de motivos no decorrer deste módulo. Por enquanto, para 
que possamos iniciar outro tópico “investigativo”, deixo o 
alerta de Teresa Arruda Alvim Wambier4 de que o “proces-

so de formação das normas processuais é lento. Acontece 
depois das primeiras manifestações doutrinárias, dos pri-
meiros acórdãos. Ninguém é ‘dono’ do Código. A interpre-
tação de um novo Código se constrói, não se impõe”.

4 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. O que se espera do Novo CPC? Revista do Advogado, ano XXXV, n. 126. São Paulo: Associação dos 
Advogados de São Paulo, 2015.
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1.1. A crescente valorização dos precedentes judiciais no Direito 
brasileiro e sua consolidação no Código de Processo Civil de 2015

Na busca de respostas para a nossa fatídica pergunta 
sobre o que é o modelo de precedentes brasileiro, adentra-
remos numa constatação recente (mas histórica) de que o 
sistema judicial brasileiro, há tempos, almeja a instituição 
de um organograma institucional lastreado em preceden-
tes judiciais.

Na introdução a este módulo, já nos referimos aos as-
sentos da Casa da Suplicação brasileira para ilustrar que a 
ideia de se instituir atos proferidos pelo Poder Judiciário 
com força vinculativa ou obrigatória não é nova e possui 
longínquo precedente (com as escusas do trocadilho). 
Para o objetivo deste curso, não será necessário o estudo 
detalhado dos assentos. Podemos apenas registrar que 
essa figura existiu no Brasil até a promulgação da Cons-
tituição de 1891 e que, segundo o Decreto n. 2684, de 23 
de outubro de 1875, os assentos possuíam força de lei 
em todo o Império, sendo proferidos pelo então Supremo 
Tribunal de Justiça na aplicação das leis civis, comerciais 
e criminais quando “surgissem dúvidas manifestadas por 
julgamentos divergentes havidos no mesmo Tribunal, Re-
lações e juízos de primeira instância 5”.

Aproximando do nosso tempo atual, identificamos me-
didas legislativas instituídas na década de 1990, inspiradas 
pela redação originária do art. 21, § 1º 6, do Regimento In-
terno do Supremo Tribunal Federal, que buscavam atribuir 
maior força jurídica a julgados proferidos pelos tribunais, 
delegando, num primeiro momento, atividades típicas do 
órgão colegiado aos relatores para o julgamento monocrá-
tico, quando a matéria discutida no processo já tenha sido 
sumulada pelo tribunal ou constar de sua jurisprudência 
dominante 7. Destaco a seguir as leis que continham essas 
disposições:

Veja que essas disposições consagraram uma medi-
da jurisdicional de cunho eminentemente prático em que 
retiraram a obrigatoriedade de o relator no tribunal de se-
gunda instância ou superior submeter reiteradas vezes ao 
órgão colegiado questões jurídicas pacificadas.

Assim, na prática, foi implementada uma organização 
ao sistema processual brasileiro em que o recurso, mesmo 
que cabível sob o aspecto instrumental de impugnação de 
decisão, estaria com o destino já trilhado, em regra, por 
apenas um integrante do colegiado.

Lei n. 8.038/1990

Art. 38. O Relator, no Supremo Tribunal Fede-
ral ou no Superior Tribunal de Justiça, decidirá 
o pedido ou o recurso que haja perdido seu ob-
jeto, bem como negará seguimento a pedido ou 
recurso manifestamente intempestivo, incabível 
ou, improcedente ou ainda, que contrariar, nas 
questões predominantemente de direito, Súmula 
do respectivo Tribunal.

Lei n. 9.756/1998 (alterou o art. 557 
do CPC/1973)

Art. 557. O relator negará seguimento 
a recurso manifestamente inadmissível, 
improcedente, prejudicado ou em confronto com 
súmula ou com jurisprudência dominante do 
respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, 
ou de Tribunal Superior.

5 CASTRO. Beatriz Medina Maia Novaes de. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro. Efeitos temporais da jurisprudência sumulada dos Tribunais Superiores.

6 RISTF, art. 21, § 1º. Poderá o Relator arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou impro-
cedente e, ainda, quando contrariar a jurisprudência predominante do Tribunal, ou for evidente a sua incompetência. Regimento Interno do 
STF, versão original, disponível no endereço  http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoRegimentoInterno/anexo/RISTF_1980.pdf,a-
cesso realizado em 19 de julho de 2017.

7 No tópico 1.3.2, procuraremos discorrer a diferença, para o CPC/2015, entre precedente e jurisprudência.
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A possibilidade de julgamento monocrático, certamen-
te, é um dos principais exemplos na tendência evolutiva da 
legislação brasileira de valorização aos precedentes judi-
ciais. Essas iniciativas se ampliaram para outras vertentes 
que não as detalharemos, deixando apenas o seu registro 
neste quadro:

Impossível não perceber a crescente evolução do direito 
brasileiro na valorização dos precedentes judiciais, não é 
mesmo? A estabilização do direito e a racionalização da 
atividade jurisdicional são desafios constantes mesmo an-
tes da entrada em vigor do CPC/2015.

Eduardo Cambi e Mateus Vargas Fogaça 9 afirmam que 
as alterações legislativas “foram responsáveis por renovar 
o perfil ideológico do Código de Processo Civil de 1973, de 
natureza marcadamente liberal, patrimonialista e individu-
alista, para satisfazer as necessidades da sociedade bra-

Interessante perceber que, a rigor, essas medidas, com 
forte finalidade de ganho em eficiência e celeridade proces-
sual, criaram uma rede de vinculação decisória em que o 
tribunal de segunda instância utilizaria a outros casos idên-
ticos o entendimento já firmado por ele ou pelos tribunais 
superiores, sem prejuízo, como deve ser em qualquer siste-
ma, de possível revisão justificada da matéria considerada 
pacífica 8. Isso, é claro, se confere também aos tribunais 
superiores em relação a sua jurisprudência e, em todas as 
hipóteses, à aplicação aos casos de entendimento consoli-
dado pelo Supremo Tribunal Federal.

Código de Processo Civil de 1973 (redação original)

Art. 479. O julgamento, tomado pelo voto da maioria ab-
soluta dos membros que integram o tribunal, será objeto de 
súmula e constituirá precedente na uniformização da juris-
prudência.

Lei n. 9.756/1998 (alteradora do CPC/1973)

Art. 120, parágrafo único. Havendo jurisprudência domi-
nante do tribunal sobre a questão suscitada, o relator pode-
rá decidir de plano o conflito de competência, cabendo agra-
vo, no prazo de cinco dias, contado da intimação da decisão 
às partes, para o órgão recursal competente.

Art. 481, parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tri-
bunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a 
arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronun-
ciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Fede-
ral sobre a questão.

Art. 544, § 3º. Poderá o relator, se o acórdão recorrido 
estiver em confronto com a súmula ou jurisprudência do-

8 No tópico 1.3.3, discorreremos como o CPC/2015 e o RISTJ trabalham a questão da revisão do precedente (overruling).

9 CAMBI, Eduardo; FOGAÇA, Mateus Vargas. Sistema dos precedentes judiciais obrigatórios no Novo Código de Processo Civil. In: Coleção 
Grandes Temas do Novo CPC, V. 3: Precedentes. Coordenador-Geral: Fredie Didier Jr. Salvador: Juspodivm, 2016.

minante do Superior Tribunal de Justiça, conhecer do agra-
vo para dar provimento ao próprio recurso especial; poderá 
ainda, se o instrumento contiver os elementos necessários 
ao julgamento do mérito, determinar sua conversão, obser-
vando-se, daí em diante, o procedimento relativo ao recurso 
especial.

Lei n. 10.352/2001 (alteradora do CPC/1973)

Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não pro-
duzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a 
sentença:

§ 3º Também não se aplica o disposto neste artigo quan-
do a sentença estiver fundada em jurisprudência do plenário 
do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal 
ou do tribunal superior competente.

Leis n. 11.276/2006 e 11.277/2006 (alteradora do 
CPC/1973)

Art. 518, § 1º. O juiz não receberá o recurso de apelação 
quando a sentença estiver em conformidade com súmula 
do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Fe-
deral.

Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamen-
te de direito e no juízo já houver sido proferida sentença de 
total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser 
dispensada a citação e proferida sentença, reproduzindo-se 
o teor da anteriormente prolatada.
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sileira em transformação”. Os mencionados doutrinadores 
destacam, por outro lado, que a “falta de coesão interna 
e funcionalidade tornou o CPC-73 opaco e obsoleto, em 
decorrência de tantas microrreformas”.

Além de toda essa incursão legislativa, não podemos 
nos esquecer das ações de competência originária do Su-
premo Tribunal Federal de controle concentrado de cons-
titucionalidade previstas na Constituição Federal de 1988.

As decisões proferidas nestas ações, a partir das emen-
das constitucionais n. 3/1993 e 45/2004 e da edição das 
leis n. 9.868/1999 e 9.882/1999, foram dotadas de efeito 
vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judi-
ciário, no caso da ação de descumprimento de preceito 
fundamental (ADPF), e ao Poder Judiciário e também à 
Administração Pública quando o pronunciamento do STF 
ocorrer em ações diretas de inconstitucionalidade (ADI) e 
ações declaratórias de constitucionalidade (ADC).

Vocês estão percebendo que a contínua modifi-
cação normativa teve o claro propósito de valo-
rizar o entendimento consolidado dos tribunais, 
criando, por outro lado, um leque de possibilida-
des aos magistrados que os permitissem prestar 

a jurisdição mais célere e de forma racional?

Todo esse arcabouço jurídico, alinhado, necessariamen-
te, com a atividade prática dos juízes, tribunais, membros 
do Ministério Público e da advocacia pública e privada de-
sencadeou a promulgação da famosa e importante emen-
da constitucional n. 45 de 8 de dezembro de 2004, apeli-
dada de Reforma do Judiciário, e a aprovação das leis n. 

11.418/2006 e 11.672/2008 que regulamentaram, respec-
tivamente, a repercussão geral para o recurso extraordiná-
rio no STF e os recursos especiais repetitivos para o STJ.

Se até então remanesciam dúvidas se o Brasil estava 
caminhando a passos largos para um sistema jurídico 
calcado numa organização escalonada de precedentes ju-
diciais, essas inovações normativas se encarregaram de 
esclarecer a questão.

Começando pela alteração constitucional, vimos insti-
tuir no ordenamento jurídico brasileiro a figura do enun-
ciado de súmula vinculante a ser editado pelo Supremo 
Tribunal Federal “de ofício ou por provocação, mediante 
decisão de dois terços dos seus membros, após reitera-
das decisões sobre matéria constitucional” que “a partir 
de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculan-
te em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, 
estadual e municipal [...]” (CF/88, art. 103-A).

Em outra vertente, a emenda constitucional n. 45/2004 
incluiu a previsão de que o recorrente passaria a ter a obri-
gação de demonstrar a repercussão geral das questões 
constitucionais aventadas em seu recurso extraordinário, 
podendo, nos termos da lei, o STF recusar a admissão do 
recurso por maioria qualificada de dois terços de seus 
membros.

Por serem normas constitucionais de eficácia limitada 

10, foram editadas as Leis n. 11.417 e 11.418, ambas de 
19 de dezembro de 2006, que regulamentaram, respectiva-
mente, o procedimento do enunciado de súmula vinculan-
te e a sistemática da repercussão geral.

Algo curioso surgiu com a regulamentação da reper-
cussão geral. Ficou instituída no Brasil a possibilidade do 
julgamento por amostragem do recurso extraordinário 11, 
inspirando cerca de dois anos depois a edição da Lei n. 
11.672/2008 que ampliou a possibilidade de julgamento 

10  Normas de eficácia limitada: necessita de uma lei infraconstitucional integrativa. Não têm o condão de produzir todos os seus efeitos até 
a edição da lei regulamentadora.

11  A emenda constitucional n. 45/2004, ao criar a exigência do requisito da repercussão geral para o recurso extraordinário, em nenhum 
momento conferiu poderes ao Supremo Tribunal Federal para proferir julgamentos por amostragem. É certo, no entanto, que essa 
atividade pode ser extraída da própria função e razão dos tribunais superiores (vide tópico 1.3.1).

Nas ações de controle concentrado de constitucionalida-
de está a visível intenção do legislador constitucional (refor-
mador) e infraconstitucional em conferir maior autoridade 
às decisões proferidas pelo Poder Judiciário.
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por amostragem para o recurso especial de competência 
do Superior Tribunal de Justiça. Essas técnicas de julga-
mento (repercussão geral e recursos repetitivos) possuem 
objetivo bem direto, qual seja: nos casos em que identifi-
cada multiplicidade recursal, possibilitar o julgamento pelo 
STF ou pelo STJ, a depender da competência, de processos 
paradigmas que representem uma ou mais controvérsias 
jurídicas, hipóteses em que os demais recursos especiais 
com idêntica matéria deveriam ficar paralisados nos tribu-
nais de segunda instância até a definição da matéria pelas 
Cortes Superiores.

Podemos, então, perceber que as leis n. 11.418/2006 e 
11.672/2008 modificaram consideravelmente a formata-
ção estrutural de julgamentos do Poder Judiciário, criando 
espécie de delegação aos tribunais de segunda instância 
para que estes decidam em definitivo recursos extraordi-
nários e/ou especiais cujas matérias tenham sido subme-
tidas ao rito especial 12.

A experiência adquirida em todo esse ‘trajeto’ percorrido 
pela nossa legislação foi utilizada pela Comissão de Juris-
tas responsável pela elaboração do anteprojeto do novo 
Código de Processo Civil de 2015, que, em sua exposição 
de motivos, registrou que os “avanços legislativos ocorri-
dos no final do século XX influenciaram o desenvolvimento 
do NCPC que procurou melhor sistematizar os preceden-
tes judiciais no Brasil” 13.

Aliás, de forma resumida, assim constou da exposição 
de motivos do novo Código de Processo Civil na parte re-
ferente a precedentes e uniformização de jurisprudência:

Ademais, antes da edição do Código de Processo Civil 
de 2015, era alvo de críticas da doutrina a ausência de sis-
tematização no CPC/1973 de disposições que privilegias-
sem o uso do precedente judicial. Lorena Miranda Santos 
Barreiros 14 destaca que

12  O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça decidiram ser da competência do tribunal de segunda instância a decisão 
final sobre o eventual recurso extraordinário e/ou especial interposto contra acórdão que discute matéria submetida aos ritos da reper-
cussão geral e/ou dos recursos repetitivos: Rcl n. 7.569, relatora Ministra Ellen Gracie (STF); e Questão de Ordem no Ag n. 1.154.599/SP, 
relator Ministro Cesar Asfor Rocha (STJ).

13  CAMBI, Eduardo; FOGAÇA, Mateus Vargas. Sistema dos precedentes judiciais obrigatórios no Novo Código de Processo Civil. In: Coleção 
Grandes Temas do Novo CPC, V. 3: Precedentes. Coordenador-Geral: Fredie Didier Jr. Salvador: Juspodivm, 2016.

14  BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Estruturação de um sistema de precedentes no Brasil e concretização da igualdade. In: Coleção 
Grandes Temas do Novo CPC, V. 3: Precedentes. Coordenador-Geral: Fredie Didier Jr. Salvador: Juspodivm, 2016.

Prestigiou-se, seguindo-se direção já abertamente se-
guida pelo ordenamento jurídico brasileiro, expressado na 
criação da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal 
(STF) e do regime de julgamento conjunto de recursos espe-
ciais e extraordinários repetitivos (que foi mantido e aperfei-
çoado) tendência a criar estímulos para que a jurisprudência 
se uniformize, à luz do que venham a decidir tribunais supe-
riores e até de segundo grau, e se estabilize.

Essa é a função e a razão de ser dos tribunais superiores: 
proferir decisões que moldem o ordenamento jurídico, obje-
tivamente considerado. A função paradigmática que devem 
desempenhar é inerente ao sistema.

“A rapidez com que foram criadas novas regras con-
ferindo progressiva carga eficacial aos precedentes ju-
diciais no Brasil não se faz acompanhar, no entanto, ao 
menos no que diz respeito do Código de Processo Civil 
de 1973, de uma adequada sistematização do instituto 
recepcionado. Como resultado dessa lacuna, é comum 
no sistema brasileiro o uso aleatório, improvisado e des-
contextualizado de precedentes para solução de casos 
concretos.”
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Nos próximos tópicos, analisaremos com mais detalhes os instrumentos processuais e os dispositivos do CPC/2015 
referentes ao modelo de precedentes, mas, com tudo até aqui exposto, você já pode ter observado que a opção legisla-
tiva de consolidar no novo Código normas e regras aplicáveis à valorização dos precedentes judiciais decorreu de um 
fenômeno natural do desenvolvimento legislativo nacional.

O que você, caro aluno, está achando até aqui dessa nossa incursão investigativa?

Veja que realizamos apenas um apanhado das ideias e principais conceitos. Envoltos a tudo isso, encontram-se nu-
merosos escritos doutrinários e outras diversas decisões judiciais. Leve esse conhecimento com você durante todo o 
nosso curso e busque, sempre com a visão sistemática do nosso ordenamento jurídico, conciliar essa irretratável pro-
gressão legislativa (e por que não cultural?) de valorização a precedentes judiciais no sistema brasileiro com o ideal do 
novo Código de Processo Civil de 2015.
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1.2. A necessidade do estabelecimento de uma 
teoria brasileira dos Precedentes Judiciais

Como combinamos desde o início deste módulo de rea-
lizar uma atividade investigativa para buscar respostas ao 
questionamento sobre o que é o modelo de precedentes 
brasileiro, neste tópico trabalharemos aspectos conceitu-
ais da teoria de precedentes, realizando a sua integração 
com as normas brasileiras correlatas. Para isso, buscare-
mos fundamentos doutrinários e jurisprudenciais para em-
basar a teoria brasileira dos precedentes.

Conectado com o nosso propósito, não iremos estabe-
lecer premissas rígidas para a formação dessa teoria, mas 
apenas destacar pontos-chave para a organização do mo-
delo de precedentes brasileiro.

Vamos lá?

No tópico anterior, procuramos comprovar a ampla ten-
dência de valorização dos precedentes judiciais pela legis-
lação brasileira. Mas você sabia que a teoria dos prece-
dentes judiciais é fruto, em maior e significativa extensão, 
de construção doutrinária e jurisprudencial de países de 
origem anglo-saxônica, tais como os Estados Unidos da 
América e o Reino Unido?

Assim, se você realizar consultas doutrinárias com a 
finalidade de estudar a teoria brasileira de precedentes, 
certamente, encontrará diversas obras que mencionarão 

as ideias desses países que se baseiam na tradição jurí-
dica da common law que, invariavelmente, se distanciarão 
da dogmática brasileira, lastreada, por fatores históricos, 
na tradição civil law 15. Com isso, será alta a incidência de 
possíveis incompatibilidades entre o modelo brasileiro e o 
modelo adotado pelo direito comparado.

A aproximação do sistema brasileiro à tradição jurídi-
ca da common law, sem a análise aprofundada de suas 
consequências, é apontado por Juraci Mourão Lopes Fi-
lho como um dos erros sobre precedentes no Brasil. Leia a 
respeitável posição deste autor e verifique a coerência de 
sua fundamentação:

15  “O direito comparado reconhece a existência de duas tradições prevalecentes no Ocidente: a civil law (ou tradição romano-germânica) e a 
common law (ou tradição anglo-saxônica). Abstraídas as características relacionadas ao surgimento histórico dessas tradições (a exemplo 
da maior ou menor influência do direito romano ou, ainda, do ramo do direito que primeiro se desenvolveu), é especialmente sob o ponto de vista 
do raciocínio jurídico, do enfoque conferido ao direito por cada uma dessas famílias, que se pode traçar a principal linha distintiva entre elas, útil 
até os presentes dias para divisá-las, a despeito das constantes influências recíprocas que são sentidas nessa seara pelos comparativistas.” 
 
BARREIROS. Lorena Miranda Santos. Estruturação de um sistema de precedentes no Brasil e concretização da igualdade: desafios no 
contexto de uma sociedade multicultural. In: Coleção Grandes Temas do Novo CPC, V. 3: Precedentes. Coordenador-Geral: Fredie Didier 
Jr. Salvador: Juspodivm, 2016.

Leitura complementar

OS PRECEDENTES JUDICIAIS NO CONSTITUCIONALISMO 
BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO. Páginas 111 a 118.
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16  STRECK, Lenio Luiz e ABBOUD, Georges. O que é isso – o sistema (sic) de precedentes no CPC? Site Consultor Jurídico (http://www.conjur.
com.br/2016-ago-18/senso-incomum-isto-sistema-sic-precedentes-cpc) – CONJUR open_in_new acesso em 20/7/2017.

17  FRANCO, Marcelo Veiga. A teoria dos precedentes judiciais no novo Código de Processo Civil. In: Coleção Grandes Temas do Novo CPC, 
V. 3: Precedentes. Coordenador-Geral: Fredie Didier Jr. Salvador: Juspodivm, 2016.

Ainda nos valendo de preciosas lições doutrinárias, Le-
nio Luiz Streck e Georges Abboud criticam a afirmação de 
que o CPC/2015 instituiu um sistema de precedentes no 
Brasil, justamente porque os defensores dessa constata-
ção buscam aproximar o nosso modelo ao da common 
law. Nas palavras dos referidos autores 16:

Podemos concluir então que a constatação do tópico 
anterior, de que há sim no Brasil uma ampla valorização do 
precedente judicial, passa necessariamente pelo estabele-
cimento de uma teoria brasileira dos precedentes judiciais. 
Marcelo Veiga Franco defende ser “evidente que o siste-
ma jurídico-processual nacional necessita de um melhor 
desenvolvimento de uma teoria própria dos precedentes 
judiciais. É uma realidade inegável que o Brasil cada vez 
mais se distancia da adoção exclusiva do sistema do civil 
law e da valorização exacerbada da legislação posta e co-
dificada (statute law) 17”.

Para isso, teremos que trabalhar juntos interessantes 
aspectos relacionados ao sistema processual brasileiro. 
Tenho certeza que será uma atividade instigante que pos-
sibilitará a você, caro parceiro investigativo, extrair ideias e 
conceitos para a tentativa de respondermos à pergunta: o 
que é o modelo brasileiro de precedentes?

Vamos lá?

Tenha às mãos a consulta à Constituição Federal de 
1988 e ao Código de Processo Civil de 2015. Iremos 
precisar deles!

A raiz disso tudo talvez esteja no que se entende por 
precedente. Ao que estamos lendo por aí, estão fazen-
do uma simplista equiparação do genuíno precedente do 
common law à jurisprudência vinculante pindoramense. 
Ora, o fato de o artigo 927 do CPC elencar diversos pro-
vimentos que passaram a ser vinculantes, não pode nos 
induzir a leitura equivocada de imaginar que a súmula, o 
acórdão que julga o IRDR ou oriundo de recurso (especial 
ou extraordinário repetitivo) são equiparáveis à categoria 
do genuíno precedente do common law.

Para tal desiderato, cremos ser fundamental a correta 
noção sobre o que é efetivamente um precedente genuí-
no do common law e a necessária compreensão do que é 
um provimento vinculante por disposição legal, por exem-
plo, súmula vinculante, acórdão paradigma etc. O siste-
ma genuíno de precedentes inglês é criador de complexi-
dade. O que o CPC-2015 faz é criar provimentos judiciais 
vinculantes cuja função é reduzir a complexidade judicial 
para enfrentar o fenômeno brasileiro da litigiosidade re-
petitiva. Respostas antes das perguntas. Mas, não pode-
mos equiparar o artigo 927 a um sistema de precedentes, 
sob pena de termos uma aplicação desvirtuada do CPC.

Leia mais

Confira aqui a versão integral desse crítico artigo de Le-
nio Luiz Streck e Georges Abboud (STRECK, Lenio Luiz e 
ABBOUD, Georges. O que é isso – o sistema (sic) de prece-
dentes no CPC? Site Consultor Jurídico – CONJUR (http://
www.conjur.com.br/2016-ago-18/senso-incomum-isto-sis-
tema-sic-precedentes-cpc)

http://www.conjur.com.br/2016-ago-18/senso-incomum-isto-sistema-sic-precedentes-cpc
http://www.conjur.com.br/2016-ago-18/senso-incomum-isto-sistema-sic-precedentes-cpc
http://www.conjur.com.br/2016-ago-18/senso-incomum-isto-sistema-sic-precedentes-cpc
http://www.conjur.com.br/2016-ago-18/senso-incomum-isto-sistema-sic-precedentes-cpc
http://www.conjur.com.br/2016-ago-18/senso-incomum-isto-sistema-sic-precedentes-cpc
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1.3. O papel do Poder Judiciário no Estado 
Constitucional de Direito

Como não poderia ser diferente, iniciaremos a análise 
da teoria brasileira dos precedentes judiciais com o papel 
do Poder Judiciário brasileiro. Este primeiro ponto a ser 
analisado está muito próximo da nossa realidade já que 
participamos ativamente dos trabalhos de um tribunal su-
perior.

Mas será que compreendemos a real atribuição do Po-
der Judiciário quando está devidamente constatado que o 
sistema jurídico brasileiro busca a valorização dos prece-
dentes judiciais?

Precisamos, assim, aprofundar a nossa investigação e 
buscar na doutrina especializada qual é o papel do Poder 
Judiciário brasileiro nesse modelo de precedentes previs-
to na legislação pátria.

Precisamos ir além! Na análise da doutrina, teremos que 
adequar as ideias teóricas com a prática cotidiana e verifi-
car a sua eficiente aplicabilidade no nosso sistema. Essa 
adequação é necessária e já está ocorrendo na prática do 
STJ como buscaremos demonstrar durante o curso.

Você concorda que isso não é algo novo? É muito inte-
ressante verificar que o papel do Poder Judiciário vem se 
moldando durante o tempo e representa uma consequên-
cia natural da evolução dos direitos, cujo principal momen-
to foi o pós segunda guerra mundial, com o constitucio-
nalismo.

Não precisamos aprofundar nosso estudo nesse pon-
to, mas, como toda atividade investigativa exige o conhe-

cimento histórico do assunto, devemos dar uma passada 
nesse tema.

Veja que o Estado Constitucional de Direito é o institu-
to que se consolidou na história do constitucionalismo ao 
longo do século XIX na Europa e sofreu fortes influências 
nas ideias tomadas pela Revolução Francesa, que detinha 
como base a separação dos poderes e a proteção dos di-
reitos individuais 18.

A Revolução Francesa, como sabemos, tinha como prin-
cipal objetivo o de controlar os excessos de poder, cons-
tantemente adotados pelos poderosos da época, sendo 
notório que o abuso de poder possuía o respaldo dos ju-
ízes, que pertenciam à estrutura do Poder Executivo. “O 
movimento de pensamento subjacente à Revolução Fran-
cesa influenciou toda a Europa Continental e o juiz passou 
a ser visto como alguém que ‘administrava’ a justiça, e não 
como membro de um verdadeiro poder, equiparável ao Le-
gislativo e ao Executivo 19”.

No entanto, o fim da 2ª Guerra Mundial representou uma 
mudança radical de paradigma, pois se até esse momento 
adotava-se a visão positivista do Direito, buscou-se com 
esse marco histórico demonstrar o surgimento de uma 
“nova doutrina pós-positivista que afirma a existência de 
valores supralegais, que superaram a mera aplicação fria 
da letra da lei, de modo que foi suplantada a concepção de 
que o legislativo dita o que será reproduzido pelo julgador, 
afirmando-se desse modo a discricionariedade judicial na 
aplicação da lei 20”

18  BARROSO. Luís Roberto Barroso. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito. O triunfo tardio do Direito Constitucional no 
Brasil. Jus Navigandi, elaboração em out. 2005. Disponível em: http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/
neoconstitucionalismo_e_constitucionalizacao_do_direito_pt.pdf. Acesso em: 21 jul. 2017.

19  WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Cada caso comporta uma única solução correta?. In: Direito Jurisprudencial, V. II. Coordenadores: Aluisio 
Gonçalves de Castro Mendes, Luiz Guilherme Marinoni e Teresa Arruda Alvim Wambier. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

20  NUNES. Dierle; LACERDA. Rafaela; MIRANDA. Newton Rodrigues. O uso do precedente judicial na prática judiciária brasileira: uma 
perspectiva crítica. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais n. 62, Belo Horizonte: 2013.

http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/neoconstitucionalismo_e_constitucionalizacao_do_direito_pt.pdf
http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/neoconstitucionalismo_e_constitucionalizacao_do_direito_pt.pdf
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21  ABBOUD, Georges. Do genuíno precedente do stare decisis ao precedente brasileiro: os fatores histórico, hermenêutico e democrático que 
os diferenciam. In: Coleção Grandes Temas do Novo CPC, V. 3: Precedentes. Coordenador-Geral: Fredie Didier Jr. Salvador: Juspodivm, 
2016.

22  BARROSO. Luís Roberto Barroso. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito. O triunfo tardio do Direito Constitucional no 
Brasil. Jus Navigandi, elaboração em out. 2005. Disponível em http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/
neoconstitucionalismo_e_constitucionalizacao_do_direito_pt.pdf. Acesso em: 21 jul. 2017.

23  “Os reflexos das alterações constitucionais, ocorridas na Europa, foram sentidas, significativamente, no Brasil, com o advento da Consti-
tuição Federal de 1988 que marca, historicamente, a transição para o Estado Democrático de Direito. Nestes quase vinte anos de Consti-
tuição, sem embargo as constantes reformas constitucionais operadas no texto original, permitiram a construção, paulatina, de uma 
importante cultura jurídica de valorização do sentimento constitucional.”

 CAMBI. Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo. Revista Panóptica, ano 1, n. 6. Disponível em: http://www.panoptica.org/
seer/index.php/op/article/view/Op_2.2_2007_1-44. Acesso em 21/07/2017.

24  MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

25  BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Estruturação de um sistema de precedentes no Brasil e concretização da igualdade. In: Coleção 
Grandes Temas do Novo CPC, V. 3: Precedentes. Coordenador-Geral: Fredie Didier Jr. Salvador: Juspodivm, 2016.

Georges Abboud 21, com perfeito poder de síntese, apre-
senta a posição de Friedrich Müller que bem delineia os 
enfrentamentos decorrentes dessa nova fase de supera-
ção do positivismo. Neste resumo apresentado pelo autor 
brasileiro, para o jurista alemão:

Melhor explicando, devemos ter em mente que a evo-
lução do modelo legislativo para o modelo constitucional 
(pós-positivismo ou neoconstitucionalismo 22), necessa-
riamente, modificou a atuação do Poder Judiciário, sendo 
inegável a ocorrência deste fenômeno no Brasil a partir da 
Constituição Federal de 1988 23.

Veja que podemos identificar, na atualidade, uma clara 
divisão coordenada e harmônica de trabalho do Poder Le-
gislativo e do Poder Judiciário no Brasil, em que não cabe 
àquele uma posição de supremacia, admitindo, nesse sen-
tido, “que o trabalho do legislador, em si, não é suficiente 
enquanto direito. É indispensável que o Judiciário atribua 
sentido aos textos legais e, em outros, garanta a sua con-
cretização nos termos dos valores que presidem a vida 
social, sem nunca se esquecer de desenvolver o direito se-
gundo as expectativas da evolução da sociedade 24”.

Nas palavras de Lorena Miranda Santos Barreiros 25:

O Superior Tribunal de Justiça, é claro, não ficou imune 
a esse impacto neoconstitucionalista, com mais razão ain-
da, porque foi justamente a Constituição Federal de 1988, 
marco do pós-positivismo (ou neoconstitucionalismo) no 

(i) a norma não pode mais ser reduzida ao seu texto; 
(ii) o ordenamento jurídico positivo sem lacunas é uma 
verdadeira ficção puramente artificial; (iii) a solução dos 
casos jurídicos não pode mais pretender ser realizada 
pelo silogismo, porquanto a decisão de cada caso deve 
ser estruturada e construída a partir dos dados linguísti-
cos (programa da norma) e extralinguísticos (âmbito da 
norma), a fim de se alcançar a norma decisória do caso 
concreto (não há norma em abstrato – sem problema 
a se solucionar não há norma); (iv) em suma, o pensa-
mento pós-positivista não pode mais partir de uma cisão 
ficcional entre o jurídico e a realidade, ou seja, o pós-po-
sitivismo supera e transcende a clássica distinção entre 
questão de fato e de direito.

“O texto da lei já não mais é capaz de prover a seguran-
ça vindicada pelo ordenamento; em algumas circunstân-
cias, ao se valer de técnicas legislativas abertas (uso de 
conceitos jurídicos indeterminados e formulação de cláu-
sulas gerais), o próprio legislador sinaliza claramente a 
intenção de conferir ao órgão jurisdicional uma função 
ainda mais explícita e ampla de criação do direito. Diante 
desse quadro, a decisão judicial ganha novos sentidos e 
importância na medida em que não pode mais negar-lhe 
a condição de fonte formal do direito.”

http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/neoconstitucionalismo_e_constitucionalizacao_do_direito_pt.pdf
http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/neoconstitucionalismo_e_constitucionalizacao_do_direito_pt.pdf
http://www.panoptica.org/seer/index.php/op/article/view/Op_2.2_2007_1-44
http://www.panoptica.org/seer/index.php/op/article/view/Op_2.2_2007_1-44
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26  “O marco histórico do novo direito constitucional, na Europa continental, foi o constitucionalismo do pós-guerra, especialmente na 
Alemanha e na Itália. No Brasil, foi a Constituição de 1988 e o processo de redemocratização que ela ajudou a protagonizar”.

 BARROSO. Luís Roberto Barroso. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito. O triunfo tardio do Direito Constitucional no 
Brasil. Jus Navigandi, elaboração em out. 2005. Disponível em http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/
neoconstitucionalismo_e_constitucionalizacao_do_direito_pt.pdf. Acesso em: 3 ago. 2017.

27 MARINONI. Luiz Guilherme. O julgamento colegiado nas Cortes Supremas. Revista Jurídica Luso Brasileira, Ano 2, n. 5, 2016 Disponível em 
http://www.cidp.pt/publicacoes/revistas/rjlb/2016/5/2016_05_0873_0920.pdf. Acesso em: 21 jul. 2017.

28  MARINONI. Luiz Guilherme. O julgamento colegiado nas Cortes Supremas. Revista Jurídica Luso Brasileira, Ano 2, n. 5, 2016 Disponível em 
http://www.cidp.pt/publicacoes/revistas/rjlb/2016/5/2016_05_0873_0920.pdf. Acesso em: 21 jul. 2017.

29  MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

Brasil 26, que criou o tribunal, em grande parte, a partir da divisão de 
competências até então incumbidas ao Supremo Tribunal Federal.

Além disso, por ser o tribunal responsável pela uniformi-
zação da interpretação da lei federal, o STJ possui destaque 
no sistema processual brasileiro, pois, se ao Poder Judiciário 
cabe dizer o direito ao caso concreto e, simultaneamente, com-
plementar a função legislativa, maior importância (e responsa-
bilidade) será atribuída ao tribunal que possui a missão cons-
titucional de uniformizar a interpretação da legislação federal.

Veja que essa importância/responsabilidade está umbilical-
mente ligada a princípios caros para a ordem constitucional, 
tais como a igualdade, a liberdade e a segurança jurídica. Luiz 
Guilherme Marinoni destaca esses aspectos ao defender que:

Conseguiu identificar o importante papel que o Poder Ju-
diciário passou a exercer após o constitucionalismo que, no 
Brasil, ocorreu com a promulgação da Constituição Federal de 
1988? Importância ampliada exponencialmente quando ana-
lisamos a posição do Superior Tribunal de Justiça no organo-
grama constitucional brasileiro.

Parece não ser mais possível limitarmos a atuação do STJ a 
simples solução do caso concreto quando analisa, por exem-
plo, um recurso especial interposto contra acórdão de tribunal 
de justiça ou de tribunal regional federal, não é mesmo?

O recurso especial deve ser utilizado como uma oportuni-
dade para que a Corte Superior exerça o seu munus constitu-
cional de conferir uniformidade ao direito federal, estando a 
solução do caso concreto em segundo plano, pois o seu princi-
pal papel será o de declarar a norma geral daquele julgado que 
servirá para outros casos 28.

Ainda nos valendo das preciosas lições de Luiz Guilherme 
Marinoni 29:

Agora que já vimos o papel do Poder Judiciário no estado 
constitucional de direito, passemos à análise de outros pontos es-
senciais relacionados à teoria brasileira dos precedentes judiciais.

“A Corte assume a função de atribuir sentido ao direito 
quando se admite que o Judiciário trabalha ao lado do Le-
gislativo para a frutificação do direito. O direito modelado 
pela Corte Suprema tem que ter estabilidade, de modo 
que os precedentes obrigatórios se tornam indispensá-
veis para garantir a igualdade e a liberdade, as quais não 
mais dependem apenas da lei. A força obrigatória do 
precedente não se destina a garantir a uniformidade da 
aplicação do direito objetivo, mas a preservar a igualdade 
perante o direito proclamado pela Corte Suprema 27”.

“Embora o art. 105 da CF seja claro ao conferir ao STJ a in-
cumbência de zelar pela unidade do direito federal infracons-
titucional, seria possível ver na Corte uma função privada, de 
proteção da parte. Na verdade, as funções privada e pública, 
que podem marcar uma Corte Suprema, não se repelem, mas 
podem se combinar, e, em geral, se misturam. Isso quer dizer 
que, para a caracterização da função de uma Corte Suprema 
como pública, não é necessário afastar a sua função de tutela 
aos litigantes. É necessário, isto sim, verificar se a função da 
Corte realmente se caracteriza como pública.

Realmente, se a Corte existe para garantir a uniformidade 
da interpretação da lei federal, não há dúvida de que o interes-
se da parte, ao estimular a atuação do Tribunal, permite-lhe 
realizar um interesse público. A tutela da parte é secundária.”

http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/neoconstitucionalismo_e_constitucionalizacao_do_direito_pt.pdf
http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/neoconstitucionalismo_e_constitucionalizacao_do_direito_pt.pdf
http://www.cidp.pt/publicacoes/revistas/rjlb/2016/5/2016_05_0873_0920.pdf
http://www.cidp.pt/publicacoes/revistas/rjlb/2016/5/2016_05_0873_0920.pdf
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1.4. O CPC/2015 e as definições de precedente e jurisprudência

Um outro aspecto a ser trabalhado para que possamos 
organizar essa teoria brasileira dos precedentes judiciais é 
o relacionado à definição de termos, principalmente a dife-
renciação que podemos adotar para o Código de Processo 
Civil de 2015 entre precedente e jurisprudência.

Analisando os dispositivos do CPC/2015, encontramos 
a utilização dos dois termos com pouca preocupação em 
diferenciar um do outro. Mas há sim diferença, estando ela 
focada, principalmente, nos aspectos qualitativo e quanti-
tativo.

Quem bem leciona essa diferenciação entre precedente 
e jurisprudência é Michele Taruffo. Para o ilustre professor 
italiano, sempre muito citado em obras doutrinárias brasi-
leiras:

Essa posição parece se adequar ao Código de Processo 
Civil de 2015 que, mesmo utilizando em várias passagens 
o termo jurisprudência, parece dar mais ênfase ao prece-
dente.

Mas o que é precedente para o CPC/2015? Você acha 
possível adequar esses conceitos de precedente e juris-
prudência ao CPC/2015 e estabelecer, objetivamente, o 
que é cada um deles?

Ciente que não conseguiremos essa esperada resposta 
de forma tão fácil, direta e objetiva, convido você a fazer 
uma imersão nos dispositivos do CPC/2015 para tentar-
mos chegar a uma forma próxima que demonstre a inten-
ção do código quanto à clara diferenciação que deve haver 
entre precedente e jurisprudência.

Nessa jornada, perceberemos, em primeiro lugar, que, 
além de o CPC/2015 utilizar a expressão precedente ape-
nas em quatro 30 passagens de seu longo texto (art. 489, § 
1º, V e VI; art. 926, § 2º; e art. 927, § 5º), não o utiliza com 
a preocupação de relacioná-lo à teoria vanguardista dos 
precedentes já destacada como enorme influenciadora da 
tradição jurídica da common law.

Por outro lado, é também possível recuperar da leitura 
detalhada do CPC/2015 a notória importância que o legis-
lador ordinário conferiu aos pronunciamentos jurisdicio-
nais listados no art. 927, em especial aos recursos repeti-
tivos, ao incidente de resolução de demandas repetitivas, 
ao incidente de assunção de competência e ao enunciado 
de súmula, mesmo não os nominando como precedentes.

“Quando se fala do precedente se faz normalmente 
referência a uma decisão relativa a um caso particular, 
enquanto que quando se fala da jurisprudência se faz 
normalmente referência a uma pluralidade, frequente-
mente bastante ampla, de decisões relativas a vários e 
diversos casos concretos. A diferença não é apenas do 
tipo semântico. O fato é que nos sistemas que se fundam 
tradicionalmente e tipicamente sobre o precedente, em 
regra a decisão que se assume como precedente é uma 
só; ademais, poucas decisões sucessivas vêm citadas 
em apoio do precedente. Deste modo, é fácil identificar 
qual decisão de verdade “faz precedente”. Ao contrário, 
nos sistemas – como o nosso – nos quais se alude à 
jurisprudência, se faz referência normalmente a muitas 
decisões: às vezes, são dúzias ou até mesmo centenas, 
ainda que nem todas venham expressamente citadas. 
Isso implica várias consequências, dentre as quais a 
dificuldade – frequentemente de difícil superação – de 
estabelecer qual seja a decisão que verdadeiramente é 
relevante (se houver uma) ou então de decidir quantas 
decisões são necessárias para que se possa dizer que 
existe uma jurisprudência relativa a uma determinada in-
terpretação de uma norma.”

30  Antes da vigência da Lei n. 13.256, de 4 de fevereiro de 2016, 
que alterou dispositivos do Código de Processo Civil ainda 
no seu período de vacatio legis, havia seis menções a palavra 
precedente no código.
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No quadro abaixo, você pode observar o destaque dado a esses pronunciamentos listados no art. 927, cujos efeitos 
se irradiam por todo o sistema processual brasileiro, com um claro intuito de conferir maior eficiência e celeridade à 
tramitação dos processos no Poder Judiciário:

CPC/2015 Objetivo da norma

Art. 12, § 2º, II Possibilitar o julgamento de processos sem o cumprimento da rigidez da ordem cronológica 
de conclusão.

Art. 311, II Possibilitar a concessão de tutela da evidência, que dispensa o requisito da urgência, à parte 
autora.

Art. 332, III Possibilitar o julgamento de improcedência do pedido logo no início do processo, sem a 
necessidade de citar o réu.

Art. 496, § 4º Dispensar a obrigatoriedade de remessa necessária ao tribunal de segunda instância nos 
casos em que a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias 
e fundações de direito público forem condenadas em primeira instância.

Art. 521, IV Conceder à parte vencedora, em sentença sujeita ainda a revisão pelo tribunal de segunda 
instância, que o cumprimento provisório da sentença ocorra sem a necessidade de ser realizado 
pagamento de caução.

Art. 932, IV e V Possibilitar o julgamento monocrático pelo relator no tribunal de segunda instância e superior.

Art. 966, § 5º Possibilitar o desfazimento da coisa julgada em situações em que comprovada a aplicação 
equivocada de pronunciamentos listados no art. 927.

Art. 988 Possibilitar o ajuizamento de reclamação contra decisão que deixe de aplicar ou aplique 
equivocadamente pronunciamentos listados no art. 927.

Art. 1.012, § 1º, V Dispensar o efeito suspensivo da apelação.

Art. 1.022, pará-
grafo único, I

Impugnar decisão que deixe de se manifestar sobre pronunciamentos listados no art. 927 
aplicáveis ao caso.

Art. 982, art. 
1.035, § 5º e art. 
1.037, II

Sobrestar processos cuja questão jurídica seja idêntica à afetada para julgamento em casos 
repetitivos ou em repercussão geral.

Art. 1.040, §§ 1º 
ao 3º

Possibilitar a desistência da ação com a isenção do pagamento de custas e honorários 
advocatícios.
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Reconhecendo no entrelaçamento dos dispositivos do 
CPC/2015 que um dos eixos basilares do novo sistema 
processual brasileiro é o foco nos pronunciamentos judi-
ciais listados no art. 927, ao analisar o papel do incidente 
de resolução de demandas repetitivas no contexto pro-
cessual brasileiro, o Ministro do STJ Paulo de Tarso San-
severino, relator da já citada Suspensão em Incidente de 
Resolução de Demandas Repetitivas n. 7/PR, em decisão 
publicada no DJe de 23/6/2017, registrou o seguinte:

Será, então, que estamos chegando próximos da res-
posta aos nossos questionamentos e estabelecer, obje-
tivamente, o conceito de jurisprudência e de precedente 
para o CPC/2015?

Essa conclusão deixarei para você, caro aluno, aler-
tando-o que o Regimento Interno do Superior Tribunal de 
Justiça, por meio da emenda regimental n. 24 de 28 de 
setembro de 2016, incluiu o art. 121-A e criou a figura do 
precedente qualificado no STJ. Veja a literalidade desse 
dispositivo (sem destaque no original):

De qualquer maneira, uma questão parece estar certa: 
no modelo de precedentes pretendido pelo CPC/2015, há 
uma visão extremamente prática dos pronunciamentos 
judiciais listados no art. 927, que visam refletir diversos 
efeitos em praticamente todas as fases processuais, em 
primeira e segunda instância e nos tribunais superiores.

Nessa linha de raciocínio, poderíamos questionar: 
o CPC/2015 parece deixar transparecer que o termo 
jurisprudência, em todas as suas variações (pacífica, 
consolidada, uniforme, reiterada etc) pode ser considerado 
como um conjunto de julgados proferidos pelos tribunais, 
cujas matérias ainda não foram submetidas a nenhum 
dos ritos qualificados listados no art. 927 do CPC/2015, 
possuindo, em consequência, força meramente persuasiva 
e não obrigatória, não é mesmo? Será que é isso que o 
CPC/2015 objetiva fazer?

Nesse sentido, Fredie Didier Jr, Paula Sarno Braga e Ra-
fael Alexandria de Oliveira defendem a existência de ao 
menos seis tipos de efeitos jurídicos de um precedente 
brasileiro. Dentre eles, o vinculante ou obrigatório estaria 
contido apenas nos pronunciamentos judiciais listados no 
art. 927 do CPC/2015. Segundo a posição dos autores, no 
“Brasil, há precedentes com força vinculante – é dizer, em 
que a ratio decidendi contida na fundamentação de um jul-
gado tem força vinculante. Estão eles enumerados no art. 
927, CPC 31.”

Digo isso para registrar algo notório que se extrai da 
análise pormenorizada do CPC de 2015: um dos eixos 
basilares do novo sistema processual brasileiro é a ati-
vidade jurisdicional guiada pelo respeito aos preceden-
tes judiciais (ou julgados qualificados) listados no art. 
927. Essa notoriedade apresenta-se, principalmente, no 
entrelaçamento que há entre diversos dispositivos que 
buscam a prestação jurisdicional célere com base, quan-
do for o caso, em julgados qualificados formados no Su-
premo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, 
nos tribunais de justiça e nos tribunais regionais federais, 
que primem pela estabilidade, integridade e coerência do 
entendimento firmado (CPC, art. 926).”

“Art. 121-A. Os acórdãos proferidos em julgamento de 
incidente de assunção de competência e de recursos es-
peciais repetitivos bem como os enunciados de súmulas 
do Superior Tribunal de Justiça constituem, segundo o 
art. 927 do Código de Processo Civil, precedentes qua-
lificados de estrita observância pelos Juízes e Tribunais.”

31  DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria. Curso de Direito Processual Civil – Teoria da Prova, Direito Proba-
tório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, 11ª edição. Salvador/BA: Editora Juspodivm, 2016.
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No entanto, em lado contrário, defendendo uma posição mais ampliativa do efeito vinculante ou obrigatório do prece-
dente brasileiro, Juraci Mourão Lopes Filho explicita que:

Como estamos em um processo investigativo, vamos continuar nosso trabalho. Por enquanto, analise essas indaga-
ções e suas conexões com todo o assunto até aqui tratado. Temos mais pontos a analisar.

“[...] o art. 927 indica decisões ou enunciados que possuem um inicial empuxo processual formal que fortalece aprioristi-
camente sua aplicação. São casos preservados, diga-se mais uma vez, por específicos instrumentos processuais voltados a 
fomentar ou garantir o que restou resolvido neles.

Isso não significa, contudo, que os precedentes e a jurisprudência cujos substratos (decisões, acórdãos etc.) não constam 
nesse enunciado não mereçam ser observados. Não se quer dizer isso de forma alguma! Todo precedente vincula. O código 
não estabelece uma dicotomia entre precedentes vinculantes (que estaria no rol do art. 927) e precedentes persuasivos ou 
não vinculantes (que não constam no arrolamento do referido artigo). Todo precedente deve, necessariamente, ser observado 
e considerado dentro de seus limites hermenêuticos e relevância para o caso posterior. E todos eles, estejam arrolados ou 
não no art. 927, passaram a desfrutar, com a edição do atual código, de uma medida protetiva geral de extrema importância: 
o dever de fundamentação adequada no uso de precedentes, jurisprudência e súmulas, sobretudo quando invocados pelas 
partes, sob pena de nulidade da decisão 32.”

32  LOPES FILHO, Juraci Mourão. Os precedentes judiciais no Constitucionalismo Brasileiro Contemporâneo, 2ª edição, rev. e atual. Salvador/
BA: Editora Juspodivm, 2016.
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1.5 A preemente necessidade de a atividade jurisdicional 
possuir estabilidade, integridade e coerência

Em continuidade desta nossa instigante jornada, após 
procurar responder, objetivamente, a diferença, para o 
CPC/2015, entre precedente e jurisprudência, podemos 
buscar no código normas direcionadas à estabilidade, à 
integridade e à coerência da atividade jurisdicional.

Em interessante construção metafórica, Ronald Dworkin 
correlaciona a atuação dos juízes em um sistema jurídico 
íntegro e coerente como sendo um romance em cadeia 
que possua um texto único e homogêneo. Segundo as pa-
lavras do ilustre filósofo americano:

Para esses importantes fins institucionais de estabili-
dade, integridade e coerência da atividade jurisdicional, é 
necessária a uniformidade de entendimentos perante os 
tribunais brasileiros, de forma que os juízes e tribunais con-
sigam identificar qual é a linha decisória a ser trabalhada 
em determinada controvérsia jurídica. Por conta disso, o 
CPC/2015 estabelece no art. 926, caput, a obrigação de os 
tribunais uniformizarem sua jurisprudência, mantendo-a 
“estável, íntegra e coerente” e logo em seguida, no art. 927, 
lista os pronunciamentos judiciais que possibilitarão essa 
uniformização, caso adotemos a conclusão, apontada no 
tópico anterior, de que os precedentes vinculantes são 
aqueles arrolados no mencionado art. 927 do CPC/2015.

Em consequência disso, torna-se necessário garantir 
meios que permitam a distinção (distinguishing) e a su-
peração (overruling) do precedente, pois é a partir desses 
institutos, importados da tradição jurídica da common law, 
que um sistema de precedentes desenvolve a atividade 
jurisdicional do Estado e fixa critérios para possibilitar a 
imprescindível inter-relação entre os juízes e tribunais den-
tro de suas competências institucionais. Trabalhar com 
precedentes envolve o respeito à história do entendimento 
construído, em que cabe ao magistrado a aplicação, a dis-
tinção ou a superação do precedente. Isto é, o precedente 
jamais poderá ser ignorado 34.

“Cada juiz, então, é como um romancista na corrente. 
Ele deve ler tudo o que outros juízes escreveram no pas-
sado, não apenas para descobrir o que disseram, ou seu 
estado de espírito quando o disseram, mas para chegar 
a uma opinião sobre o que esses juízes fizeram coletiva-
mente, da maneira como cada um de nossos romancistas 
formou uma opinião sobre o romance escrito até então. 
Qualquer juiz obrigado a decidir uma demanda desco-
brirá, se olhar nos livros adequados, registro de muitos 
casos plausivelmente similares, decididos há décadas 
ou mesmo séculos por muitos outros juízes, de estilos e 
filosofias judiciais e políticas diferentes, em períodos nos 
quais o processo e as convenções judiciais eram diferen-
tes. Ao decidir o novo caso, cada juiz deve considerar-
-se como parceiro de um complexo empreendimento em 
cadeia, do qual essas inúmeras decisões, estruturadas, 
convenções e práticas são a história; é seu trabalho con-
tinuar essa história no futuro por meio do que ele faz ago-
ra. Ele deve interpretar o que aconteceu antes porque tem 
a responsabilidade de levar adiante a incumbência que 
tem em mãos e não partir em alguma nova direção.” 33

33  DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. Tradução de Luis Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

34  BARBOSA, Estefânia Maria de Queiroz. Precedentes judiciais e segurança jurídica – fundamentos e possibilidades para a jurisdição consti-
tucional brasileira. São Paulo: Saraiva, 2014
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O CPC/2015 e o RISTJ trabalham com os seguintes ins-
titutos processuais relacionados à distinção e à superação 
do precedente:

Em relação ao primeiro item – controle pelas partes do 
conteúdo da decisão judicial, o CPC/2015 sobreleva a im-
portância do dever de fundamentação, listando uma série 
de hipóteses em que não deve ser considerada fundamen-
tada a decisão judicial 35, sendo, nos termos do art. 1.022, 
declarada omissa a decisão que deixe de se manifestar 
sobre tese firmada em casos repetitivos e em incidente de 
assunção de competência.

Com essa maior segurança relacionada ao dever de fun-
damentação, as partes poderão utilizar os meios proces-
suais cabíveis para fazer prevalecer o seu direito à distin-
ção e demonstrar que a situação fática de seu processo é 
diferente do precedente construído.

Quanto ao segundo ponto, o CPC/2015 lista um proce-
dimento a ser seguido, a depender da autoridade judicial 
que proferiu a decisão, para que a parte possa buscar o 
levantamento do sobrestamento de seu processo, evitan-
do, assim, a paralisação desnecessária de processo, cuja 
questão fática ou de direito seja diversa da matéria afeta-
da a julgamento em casos repetitivos nos tribunais.

Veja que a terceira hipótese afigura-se como uma novida-
de na legislação processual, incluída no CPC/2015 pela Lei 
n. 13.256/2016 no período em que o código estava ainda no 
período de sua vacatio legis. Nos termos do art. 966, § 5º:

Na quarta forma listada, o CPC/2015 trabalha a questão 
da distinção com a possibilidade de a parte ajuizar a recla-
mação diretamente no tribunal responsável pela edição do 
precedente.

1. Controle externo da decisão a partir da fundamenta-
ção das decisões: CPC/2015, art. 489, § 1º, V e VI, e 
art. 1.022, parágrafo único, I e II;

2. Recorribilidade das decisões de sobrestamento de 
processos: CPC/2015, art. 1.037, §§ 9º ao 13;

3. Utilização da ação rescisória para desconstituir deci-
são transitada em julgado: art. 966, §§ 5º e 6º;

4. Possibilidade de ajuizamento de ação autônoma, 
com a utilização da reclamação: CPC/2015, art. 988, 
III e IV;

5. Excepcionalidade da superação do precedente: 
CPC/2015, art. 927, §§ 2º ao 4º;

6. Procedimento específico para revisão de entendi-
mento firmado em tema repetitivo: RISTJ, arts. 256-S 
ao 256-V

35  CPC/2015, art. 489,

 

 § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

 I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

 II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

 III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

 IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

 V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso 
sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

 VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção 
no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

“§ 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso 
V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enun-
ciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de 
casos repetitivos que não tenha considerado a existência 
de distinção entre a questão discutida no processo e o 
padrão decisório que lhe deu fundamento.”
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Com essa detalhada análise da legislação processual, 
alinhado com os objetivos de um modelo de precedentes, 
podemos depreender que existe no Brasil, de fato, um di-
reito subjetivo das partes processuais à distinção. Nas pa-
lavras de Lorena Miranda Santos Barreiros 37:

Quer saber mais sobre o distinguishing no Código de 
Processo Civil de 2015? Acesse: Aplicação de preceden-
tes e distinguishing no CPC/2015: uma breve introdução 38.

O quinto ponto listado refere-se à superação do prece-
dente, nominado pela tradição da common law, quando a 
superação ocorrer de forma total, de overruling.

Nesta hipótese, veja que o CPC/2015 prima por certa 
temperança, deixando transparecer a ideia de que o prece-
dente pode ser revisto, mas sempre com parcimônia, suge-
rindo, ainda, que o novo entendimento tenha eficácia para 
o futuro, não atingindo práticas executadas com base na 
orientação superada.

Essa conclusão pode ser extraída do já mencionado art. 
926, caput, que lista como obrigação dos tribunais o dever 
de estabilidade do precedente e do art. 927, §§ 2º ao 4º, 
que orientam, no caso de o tribunal se deparar com uma 
situação de superação de precedente, pela utilização de 

Tribunal Hipótese que autoriza o cabimento

Tribunais de Justiça e Tribunais 
Regionais Federais

quando a decisão reclamada não observar entendimento firmado em inci-
dente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção 
de competência (art. 988, IV).

Supremo Tribunal Federal e Supe-
rior Tribunal de Justiça

quando a decisão proferida pelas instâncias inferiores não observarem o 
julgamento das Cortes Superiores em incidente de assunção de competên-
cia, em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida e em re-
curso especial repetitivo (art. 988, § 5º IV, II), sendo que nestes dois últimos 
casos o código exige o esgotamento das instâncias ordinárias 36.

Apenas no Supremo Tribunal Fe-
deral

quando a não observância identificada na decisão for de controvérsia con-
solidada em enunciado de súmula vinculante ou já decidida em controle 
concentrado de constitucionalidade (art. 988, III).

36  Em relação ao esgotamento das instâncias ordinárias para o cabimento da reclamação, o STF e o STJ decidiram pela sua ocorrência 
quando não mais cabível nenhum recurso na origem, representando, nas sistemáticas da repercussão geral e dos recursos repetitivos, o 
momento após “o julgamento do agravo interno interposto contra o juízo de admissibilidade do recurso de natureza extraordinária pela 
Presidência da Corte de origem” (Rcl n. 32.171, relator Ministro Sérgio Kukina).

37  BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Estruturação de um sistema de precedentes no Brasil e concretização da igualdade. In: Coleção 
Grandes Temas do Novo CPC, V. 3: Precedentes. Coordenador-Geral: Fredie Didier Jr. Salvador: Juspodivm, 2016.

38  Disponível em https://www.academia.edu/12353024/APLICA%C3%87%C3%83O_DE_PRECEDENTES_E_DISTINGUISHING_NO_CPC_2015. 
Acesso em: 20 out. 2017.

“O conteúdo jurídico do direito subjetivo ao distin-
guishing contempla a imposição de deveres aos magis-
trados, dentre eles podendo-se destacar: a) o dever de 
consulta às partes antes de se definir o precedente a ser 
utilizado em um dado caso concreto, possibilitando-lhes, 
à semelhança com o tratamento atualmente dado à fixa-
ção dos pontos controvertidos no processo civil pátrio, 
a discussão quanto aos fatos relevantes ao julgamento 
da causa e ao precedente escolhido; b) a necessidade de 
fundamentação quanto à escolha do precedente e à sua 
aplicação ao caso concreto; c) a necessidade de funda-
mentação quanto à exclusão da aplicação do precedente 
no caso concreto.”

Nesta hipótese caberá reclamação perante:

https://www.academia.edu/12353024/APLICA%C3%87%C3%83O_DE_PRECEDENTES_E_DISTINGUISHING_NO_CPC_2015
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audiências públicas ou pela consulta a “pessoas, órgãos 
ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da 
tese” (§ 2º) e que decisão possua fundamentação adequa-
da e específica que prime pelos princípios da segurança 
jurídica, da proteção da confiança e da isonomia (§ 4º).

Ademais, o art. 927, § 3º, previu a possibilidade de os 
tribunais modularem, no interesse social e no da segu-
rança jurídica, os efeitos da decisão que superou o pre-
cedente, sendo imprescindível que a questão da modu-
lação dos efeitos seja debatida no julgamento, sob pena 
de o acórdão incorrer no vício da omissão, autorizando a 
interposição de embargos declaratórios. Nesse sentido, o 
enunciado n. 76 da I Jornada de Direito Processual Civil do 
Conselho da Justiça Federal, ocorrido em agosto de 2017, 
com o seguinte teor:

Por fim, a Emenda ao Regimento Interno do Superior 
Tribunal de Justiça n. 24, de 28 de setembro de 2016, em 
complemento às regras do Código de Processo Civil, es-
tabeleceu procedimentos específicos para revisão de tese 
firmada em recurso repetitivo (ou tema repetitivo). Nos ter-
mos dos arts. 256-S ao 256-V do RISTJ, o Presidente do 
órgão julgador, o Ministro ou o representante do Ministério 
Público que oficie perante o STJ pode propor à Corte Es-
pecial ou à Seção a revisão do entendimento firmado em 
tema repetitivo.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já uti-
lizou esse procedimento regimental para rever dois temas 
repetitivos: Tema 177/STJ (Pet n. 11.805/DF, relator Minis-
tro Rogerio Schietti Cruz) e Tema 600/STJ (Pet n. 11.796/
STJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura). Vale 
muito a pena a leitura dos acórdãos proferidos nos dois 
processos: Tema 177/STJ e Tema 600/STJ.

“ENUNCIADO 76 – É considerada omissa, para efeitos 
do cabimento dos embargos de declaração, a decisão 
que, na superação de precedente, não se manifesta sobre 
a modulação de efeitos.”

Quer saber um pouquinho mais sobre 
modulação dos efeitos? Assista ao vídeo a 
seguir:

https://www.youtube.com/watch?v=qTeyz3qIDWQ

https://www.youtube.com/watch?v=qTeyz3qIDWQ
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1.6. Sistematização, padronização e organização dos precedentes

Por fim, caro aluno, necessário identificar nessa propos-
ta de análise de uma teoria brasileira dos precedentes ju-
diciais a importância da sistematização, padronização e 
organização dos precedentes judiciais.

Sabemos que a atividade jurisdicional no Brasil é extre-
mamente intensa e apresenta números astronômicos em 
relação à tramitação processual e à produção de decisões. 
Nesse sentido, deve haver uma organização padronizada 
dos precedentes judiciais listados no CPC/2015. Assim, mais 
uma vez, podemos identificar a preocupação do código em 
destacar os pronunciamentos judiciais listados no art. 927.

Primeiramente, o art. 927, § 5º, determina que os tribu-
nais deem publicidade a “seus precedentes, organizando-
-os por questão jurídica decidida e divulgando-os, prefe-
rencialmente, na rede mundial de computadores”.

Reforçando essa obrigação, o art. 979 dispõe sobre a 
“ampla e específica divulgação e publicidade” da instau-
ração e julgamento de casos repetitivos (recursos repeti-
tivos e incidente de resolução de demandas repetitivas).

Por identificar a necessidade de se sistematizar a padro-
nização, organização e publicidade dos precedentes, o Con-
selho Nacional de Justiça editou a Resolução CNJ n. 235 
de 13 de julho de 2016, cuja ementa possui o seguinte teor:

Discorreremos com mais detalhes sobre a Resolução CNJ 
n. 235/2016 no módulo III ao tratarmos dos aspectos práticos 

dos precedentes judiciais, mas neste ponto já se consegue 
perceber a preocupação do legislador em estabelecer uma pa-
dronização das informações relativas a precedentes judiciais.

Até mesmo porque é fato notório que a ausência de orga-
nização e consequente dificuldade de identificação dos en-
tendimentos do Poder Judiciário, incitam a litigiosidade, com 
o ajuizamento de ações e a interposição de recursos, muitas 
vezes desnecessários.

Para finalizar este tópico, analise as seguintes conclusões 
de Luiz Guilherme Marinoni sobre a importância da seguran-
ça jurídica nos pronunciamentos emitidos pelo Estado 39:

“Ementa: Dispõe sobre a padronização de procedimentos 
administrativos decorrentes de julgamentos de repercussão 
geral, de casos repetitivos e de incidente de assunção de 
competência previstos na Lei 13.105, de 16 de março de 2015 
(Código de Processo Civil), no Superior Tribunal de Justiça, no 
Tribunal Superior Eleitoral, no Tribunal Superior do Trabalho, no 
Superior Tribunal Militar, nos Tribunais Regionais Federais, nos 
Tribunais Regionais do Trabalho e nos Tribunais de Justiça dos 
Estados e do Distrito Federal, e dá outras providências.”

“A incerteza sobre a interpretação de um texto legal ou 
a respeito da solução de uma questão de direito dilui o sen-
timento de responsabilidade pessoal. Ninguém se sente 
responsável por uma conduta quando há dúvida acerca da 
sua ilicitude. Quando o próprio Estado, mediante os órgãos 
incumbidos de aplicar o direito, mostra-se inseguro e contra-
ditório, ora afirmando uma coisa ora declarando outra, torna-
-se impossível desenvolver uma consciência social pautada 
no sentimento de responsabilidade ou no respeito ao direito.

Uma vida pautada no direito, em que o sujeito se sente 
responsável por suas condutas, pressupõe um direito iden-
tificável, que não deixe margem para dúvidas e, portanto, a 
justificativas pessoais absolutórias. Decisões contraditórias 
destituem o direito de autoridade, ou seja, negam ao direito 
a sua força intrínseca de estimular e evitar condutas e, des-
sa forma, a sua capacidade de fazer com que os homens 
se sintam responsáveis. Não há dúvida de que eventual 
sanção, quando aplicada sem qualquer compromisso com 
a unidade do direito, soa mais como arbítrio do que como 
responsabilização, mas a circunstância mais grave, quando 
se tem em conta a responsabilidade enquanto ética de com-
portamento, é a de que ninguém pode orientar a sua vida 
com base num direito que não pode ser identificado ou é 
aplicado de modo contraditório pelos tribunais.”

39  MARINONI, Luiz Guilherme. Artigo doutrinário Cultura e previsibilidade do direito. Revista de Processo: RePro, v. 40, n. 239, p. 431-451, jan. 2015.
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1.7. Considerações finais

Como vimos, o Código de Processo Civil procura estabelecer um modelo processual lastreado em precedentes judi-
ciais com claros propósitos de estabilidade, integridade e coerência do direito, alinhado com a eficiência e celeridade na 
prestação jurisdicional, calcada na racionalização de julgamentos. Propósitos caros para a sociedade brasileira que, se 
atendidos devidamente, revolucionarão a história brasileira.

Neste módulo, buscamos demonstrar os detalhes desse modelo de precedentes proposto pelo CPC/2015 ainda mui-
to criticado, cientes de que questões importantíssimas ainda estão pendentes de definição pelo Supremo Tribunal Fe-
deral e, principalmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, guardião máximo da legislação infraconstitucional federal.

Por isso, vejo com muito entusiasmo a sua participação neste curso a distância que procura apresentar aspectos 
teóricos e práticos sobre os precedentes qualificados de competência do Superior Tribunal de Justiça, sabedor que 
cada um de nós, servidor desta Casa de justiça, somos colaboradores essenciais para o desafiador fim almejado pelo 
legislador processual.

Neste primeiro módulo, procurei, como alertado desde o início, não estabelecer premissas rígidas sobre o modelo de 
precedentes proposto pelo CPC/2015, mas apresentar nós que precisam ser desatados com o fim de desvendar formas 
eficazes de implementar os caros propósitos do CPC/2015 já mencionados nesta conclusão.

Uma pergunta ainda parece ter ficado para a sua reflexão e possível conclusão: o que é o modelo brasileiro de pre-
cedentes? Espero que tenha conseguido instigar seu espírito investigador para que você, intuitivamente, formule a sua 
resposta a partir dos diversos aspectos ressaltados neste módulo. Iremos conversar ainda sobre eles nos nossos fó-
runs. Espero sua participação.

No próximo módulo, analisaremos, em detalhes, todos os aspectos práticos dos recursos repetitivos, do incidente de 
assunção de competência e da suspensão decorrente de admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas. 
Nosso foco, é o estudo detalhado dos aspectos administrativos circunscritos a esses pronunciamentos judiciais de 
competência do Superior Tribunal de Justiça, sempre, é claro, com a abordagem da questão jurisdicional envolta a eles.

Vamos lá? Nosso estudo já avançou muito, mas ainda temos diversos pontos interessantes a analisar.



nojudiciais STJ
PRECEDENTES
eficiência dosA

Módulo 2



1

A Eficiência dos Precedentes Judiciais no STJ Módulo 2

Introdução

Caro aluno,

Para darmos continuidade ao nosso curso, convido 
você a mergulhar na prática para a formação e tratamen-
to dos precedentes qualificados a serem produzidos pelo 
STJ, segundo a classificação do CPC de 2015.

O STJ é vocacionado, segundo a Constituição Federal 
de 1988, a “uniformizar teses jurídicas na interpretação da 
lei federal, e não servir de terceira instância revisora dos 
julgados dos tribunais estaduais e regionais”. Conforme 
destacado no Módulo I, esse é o papel institucional do STJ.

Tendo essa missão em mente, consideremos as seguin-
tes questões:

Você já refletiu sobre isso?

No módulo I, você foi instigado a refletir e investigar 
sobre o que é o modelo de precedentes brasileiro. Creio 
que você já deve ter uma resposta própria, formada a partir 
dos estudos nesse curso e do conhecimento adquirido até 
agora com sua vivência profissional e acadêmica.

Como você deve ter percebido, a construção desse sis-
tema de precedentes exige uma mudança de postura e da 
própria ideia que se tem do formato da prestação jurisdi-
cional. Isso porque há necessidade de trazer racionalidade 
e eficiência ao trabalho desenvolvido pelo Judiciário, em 
especial pelo STJ.

Diante disso, o STJ alterou seu Regimento Interno (RIS-
TJ), a fim de regular novas técnicas de julgamento e proce-
dimentos, além de adequar rotinas às novas e desafiado-
ras exigências impostas por um modelo de precedentes.

Essas normas impactam em rotinas tanto de quem tra-
balha nos gabinetes, como também de quem trabalha na 
Informática, na Secretaria Judiciária, nos órgãos julgado-
res, na imprensa, na Jurisprudência, na Coordenaria de De-
senvolvimento de Pessoas e no Núcleo de Gerenciamento 
de Precedentes, que atua na divulgação dos dados desses 
julgados.

Mas você já pensou sobre o papel de cada um 
na construção desse modelo de precedentes?

O que podemos fazer para desempenhar melhor cada 
um desses papéis e fazer com que esse modelo de prece-
dentes chegue ao resultado final que a sociedade espera?

A estabilidade, a coerência e a segurança trazidas por 
um modelo de precedentes é um anseio social e um ve-
tor para atuação do Judiciário. Além de trabalhar o papel 
de cada ator nessa construção e eficácia do sistema de 
precedentes, a ideia é que possamos associar questões 
práticas aos conceitos básicos dos institutos trazidos no 
CPC/2015.

Será necessário que o STJ, ao julgar uma de-
manda com o impacto de 20, 30, 40 mil pro-
cessos, tenha que afirmar seu entendimento 
em cada um dos processos individualmen-
te, em cada uma das ações que tratam des-
sa matéria? Proferir 20, 30, 40 mil decisões 
idênticas?

Ou, uma vez definida a questão pelo STJ, cada 
parte pode desde logo gozar da segurança, 
estabilidade e isonomia advindas dessa deci-
são do Tribunal da Cidadania?

Qual é a eficácia do julgado que o STJ profere 
ao julgar uma questão que se repete em inú-
meros casos ou mesmo que, apesar de não 
ter um grande impacto numérico, tem relevân-
cia do ponto de vista social ou com reconhe-
cido interesse público?

?

?

?
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Para que esses ideais sejam alcançados, o CPC de 2015 criou ou mesmo 
fortaleceu instrumentos aptos à produção, revisão e publicidade desses pre-
cedentes. Dentre esses precedentes estão os recursos repetitivos do STJ e o 
incidente de assunção de competência.

Os recursos repetitivos almejam dar eficiência ao sistema e uma resposta 
justa e hábil a uma demanda cujo volume extraordinário de processos sobre-
carrega o Judiciário. Já o incidente de assunção de competência, apesar de 
não ser aplicável para causas que são muito impactantes numericamente, ob-
jetivam pacificar e uniformizar a jurisprudência sobre questões com relevância 
sob o ponto de vista social.

Iremos conhecer também os recursos representativos de controvérsia 
(RRCs) e as controvérsias.

E adentraremos ainda na apreciação de um instrumento novo, que procura 
garantir a estabilidade e a isonomia de precedentes qualificados produzidos 
pelos tribunais de segunda instância, que são as suspensões em incidentes de 
resolução de demandas repetitivas (SIRDRs).

Vamos avante!

Antes de avançarmos no nosso estudo, veja na versão web 
do módulo o vídeo em que a Ministra Assusete Magalhães, da 
Comissão Gestora de Precedentes (COGEP) do STJ e integran-
te da 1ª Seção, apresenta reflexões importantes sobre o papel 
dos tribunais na construção dos precedentes qualificados.
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2. Recursos Representativos de Controvérsia

2.1. Conceito

Caro aluno, uma figura importante na formação dos 
recursos repetitivos são os recursos representativos de 
controvérsia.

Dentro da construção desse sistema de precedentes à 
brasileira, existe uma maneira de eleger quais os recursos 
serão julgados na forma qualificada? Vejamos o que são 
os recursos representativos de controvérsia (RRCs).

Uma figura interessante para entender o papel do repre-
sentativo é a ideia de amostragem ou de um conjunto de 
elementos, a fim de possibilitar o conhecimento de deter-
minada questão pelo tribunal responsável pela fixação de 
entendimento no caso.

Os recursos representativos de controvérsia citados 
no Código de Processo Civil de 2015 tanto no art. 1.036, 
§ 1º, quanto nos §§ 4º e 5º do mesmo dispositivo dizem 
respeito recursos selecionados na origem e vocacionados 
a serem o “veículo” para a realização do julgamento em 
casos repetitivos no STJ, ou seja, levados para afetação 1 e 
posterior julgamento como repetitivos e, a partir do julga-
mento deles será extraída a tese repetitiva 2.

São muitos conceitos importantes, não é mesmo?

Vamos ver cada um com vagar ao longo deste módulo, 
não se preocupe.

Os recursos representativos podem ser indicados pelos 
tribunais de origem (art. 1.036, § 1º, do CPC) como candi-
datos à afetação.

Você sabe como é realizada essa indicação?

O Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal de Justiça 
ou o Tribunal Regional Federal, no momento de realizar o 
juízo de admissibilidade, irá avaliar se aquele recurso, além 
de admissível, tem os requisitos legais para ser um repre-
sentativo de controvérsia 3.

Entendendo o magistrado que estão presentes esses re-
quisitos, admitirá dois ou mais recursos e encaminhará ao 
STJ para possível afetação.

1  Afetação é a denominação dada ao ato jurisdicional que aceita determinado recurso para julgamento sob a sistemática dos recursos 
repetitivos. As afetações a partir da ER 24/2016 são colegiadas, salvo poucas exceções que serão estudadas ainda neste módulo ao 
tratamos dos recursos repetitivos propriamente ditos.

2  Tese repetitiva é definida pelo órgão colegiado no julgamento de mérito e será o vetor para o julgamento de outros casos idênticos.

3  Esses requisitos estão no art. 1.036, § 1º, do CPC/(2015), já citado e no art. 256, § 1º, do RISTJ.

Art. 1.036.  Sempre que houver multiplicidade 
de recursos extraordinários ou especiais com 
fundamento em idêntica questão de direito, 
haverá afetação para julgamento de acordo 
com as disposições desta Subseção, observado 
o disposto no Regimento Interno do Supremo 
Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de 
Justiça.

§ 1º O presidente ou o vice-presidente de tribunal 
de justiça ou de tribunal regional federal sele-
cionará 2 (dois) ou mais recursos representa-
tivos da controvérsia, que serão encaminhados 
ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior 
Tribunal de Justiça para fins de afetação, deter-
minando a suspensão do trâmite de todos os 
processos pendentes, individuais ou coletivos, 
que tramitem no Estado ou na região, conforme 
o caso.

Veja em detalhes - CPC/2015
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2.2. Requisitos legais dos representativos

Creio que agora você deve estar se perguntando: E quais 
são esses requisitos? Vamos conferir cada um deles.

É importante que você saiba que, além das regras trazi-
das no CPC/2015, no RISTJ essa matéria está bem deta-
lhada nos arts. 256 e seguintes.

Da leitura desses normativos podemos destacar 
os seguintes requisitos para a seleção de recursos 
representativos:

• Que o recurso seja apto ou pelo menos não pade-
ça de vício grave (art. 1.029, § 3º, do CPC/2015) a 
impedir que os julgadores possam avançar para a 
análise do mérito (ou seja, possam analisar a ques-
tão de direito material ou de direito processual em 
debate).

• Que haja multiplicidade – é necessário que a ma-
téria a ser afetada seja objeto de diversas ações 
ou atinja um grande número de pessoas (ações 
coletivas);

• Que os recursos estejam fundados em idêntica 
questão de direito;

• Que haja abrangente argumentação, capaz de per-
mitir o amplo debate.

Quer conhecer esses requisitos em suas especificida-
des? Confira o teor do disposto no art. 256, §§ 1º e 2º, do 
RISTJ.

§ 1º Os recursos especiais representativos da contro-
vérsia serão selecionados pelo Tribunal de origem, que 
deverá levar em consideração o preenchimento dos 
requisitos de admissibilidade e, preferencialmente:

I - a maior diversidade de fundamentos constantes do 
acórdão e dos argumentos no recurso especial;

II - a questão de mérito que puder tornar prejudicadas 
outras questões suscitadas no recurso;

III - a divergência, se existente, entre órgãos julgadores 
do Tribunal de origem, caso em que deverá ser observada 
a representação de todas as teses em confronto.

§ 2º O Tribunal de origem, no juízo de admissibilidade:

I - delimitará a questão de direito a ser processada e 
julgada sob o rito do recurso especial repetitivo, com a 
indicação dos respectivos códigos de assuntos da Tabela 
Processual Unificada do Conselho Nacional de Justiça;

II - informará, objetivamente, a situação fática específica 
na qual surgiu a controvérsia;

III - indicará, precisamente, os dispositivos legais em que 
se fundou o acórdão recorrido;

IV - informará a quantidade de processos que ficarão 
suspensos na origem com a mesma questão de direito 
em tramitação no STJ;

V - informará se outros recursos especiais representa-
tivos da mesma controvérsia estão sendo remetidos 
conjuntamente, destacando, na decisão de admissibili-
dade de cada um deles, os números dos demais;

VI - explicitará, na parte dispositiva, que o recurso especial 
foi admitido como representativo da controvérsia.

 

Veja em detalhes - RISTJ
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2.3. Prática da seleção de representativos da controvérsia

Vejamos agora como esses RRCs são escolhidos e 
como a indicação de RRC é feita pelo Tribunal de origem.

Na parte dispositiva da decisão de admissibilidade, o 
responsável por essa atividade no tribunal (em geral o Pre-
sidente ou o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça ou do 
Tribunal Regional Federal respectivo), ressaltando a pre-
sença dos requisitos legais, admite o recurso: como repre-
sentativo da controvérsia (nos termos do art. 1.036, § 1º, 
do CPC) ou para a fixação de tese repetitiva.

Essa peça – a decisão de admissibilidade – é chave 
para todo o trabalho desenvolvido pelo STJ quanto aos re-
presentativos que recebe.

A partir dela há uma marcação no sistema, que é confe-
rida e confirmada pelo Núcleo de Gerenciamento de Pre-
cedentes 4.

O usuário poderá achar marcações sobre RRC ao 
acessar:

O escaninho eletrônico. Ao ser confirmado em sistema 
que um recurso é RRC, há a mudança da cor da capa do 
processo no escaninho eletrônico para azul (para quem 
utiliza a configuração do escaninho por cores), conforme 
a figura 1.

Na pesquisa de processos no portal do STJ.

É realizada a inclusão de uma marcação, no acompa-
nhamento processual acessível na internet, na cor verme-
lha, com a sigla “RRC”, com hint explicativo (ao passar o 
mouse sobre a marcação o usuário visualizará uma breve 
explicação de que esse é um recurso selecionado como 
representativo pelo tribunal de origem, nos termos do art. 
1.036, § 1º, do CPC), conforme se confere da tela a seguir:

4  Núcleo que será objeto de ponto específico é o responsável por trabalho de inteligência para a organização e divulgação de dados dos 
precedentes qualificados no STJ. Criado no STJ pela Resolução STJ/GP n. 15 de 1º de setembro de 2016 – Integra o Nugep à estrutura 
administrativa do Superior Tribunal de Justiça;

Saiba mais

Com essa ação de confirmação de marcação do recurso 
como RRC são acionadas várias sinalizações nos sistemas 
da Corte para auxiliar os usuários a identificar com mais fa-
cilidade esses recursos.

figura 1
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Na pesquisa de precedentes no portal do STJ e da intranet.

Utilizando essa pesquisa – que será explicada em detalhes no Módulo III – o usu-
ário poderá pesquisar um tema repetitivo e verificar se, no caso, há a marcação, que 
indica se ele foi indicado como representativo ou não. Na terceira coluna (após o 
número dos processos vinculados ao tema) vem a indicação: RRC, relativa ao recur-
so representativo de controvérsia em que há a possibilidade de registro como “sim” 
(para recursos selecionados nos termos do art. 1.036, § 1º, do CPC/2015) ou “não” 
(recursos que foram selecionados pelos ministros do STJ ou pelo colegiado para 
julgamento como repetitivo sem que houvesse indicação pelo tribunal de origem).

Você poderá, ainda, utilizar a pesquisa para visualizar todos os representativos 
encaminhados pelos Tribunais de origem a partir de 3/3/2017, no portal do STJ, no 
link a seguir: http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/
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2.4. Importância da seleção de representativos da controvérsia

Agora que vimos a ampla divulgação, com várias mar-
cações nos sistemas internos e até no portal do STJ, você 
pode estar se perguntando a razão de tantas indicações. 
Qual a importância dos RRCs?

São muitos detalhes, mas com grande importância para 
o trabalho desenvolvido no Tribunal da Cidadania.

Os RRCs são importantes porque trazem ao conheci-
mento do STJ uma informação que é detida pelo Tribunal 
de origem que, ao realizar a tarefa de proceder à análise de 
admissibilidade de recursos, tem como indicar quais são 
as matérias em que há multiplicidade, ou seja, as questões 
de direito que são discutidas em muitos processos. Ao fa-
zer isso, o Tribunal, além de informar ao STJ essa situação, 
a fim de indicar uma questão que seria apta à formação 
de precedente qualificado, enviando processos que serão 
“candidatos à afetação”, inicia o trabalho de sobrestamen-
to de processos.

Além disso, ao julgar um RRC, o relator indicará o cami-
nho que os processos sobrestados devem seguir. Assim, o 
julgamento de um RRC não impacta somente em um recur-
so, mas representa uma gama de outros recursos.

Isso mesmo, a partir da decisão que admite um recurso 
como representativo, o Tribunal inicia um trabalho de con-
trole para suspender os processos em que seja discutida a 
mesma matéria no estado ou na região.

Inclusive o STJ (ao admitir RRCs para serem candidatos 
ao reconhecimento da repercussão geral no STF), inicia o 
trabalho de organização para o acompanhamento tanto 
dos processos enviados quanto daqueles em que discuti-
da a mesma questão e estão em trâmite ou sobrestados, 
no tribunal 5.

E como é realizado esse trabalho em cada tribunal?

Em cada processo em trâmite no Tribunal de origem, em 
que discutida a questão encaminhada no representativo é 
proferida uma decisão de sobrestamento, ou seja, deter-
minando que o processamento fique suspenso, aguardan-
do o desfecho da amostragem que foi enviada ao STJ. A 
partir dessa decisão é lançado um movimento de sobres-
tamento com a indicação do número de controle corres-
pondente 6. Para saber mais sobre essa organização, leia 
item sobre o grupo de representativos no Módulo III.

Rejeitada essa indicação, abre-se para o tribunal de ori-
gem a possibilidade de dar andamento aos processos an-
teriormente suspensos, procedendo à admissibilidade dos 
recursos especiais; ou poderá, ainda, optar pelo envio de 
novos RRCs, mantendo o sobrestamento de processos.

Sobre a importância do tratamen-
to e gestão de precedentes assista na 
versão web do módulo ao vídeo do Pre-
sidente da Comissão Gestora de Prece-
dentes Paulo de Tarso Sanseverino.

Saiba mais

Esse sobrestamento de processos é iniciado desde o 
momento em que o recurso é escolhido e admitido como 
representativo e será realizado no âmbito de competência 
do Tribunal, ou seja, no estado – se o RRC vier de Tribunal 
de Justiça – ou na região – se a seleção for realizada por 
Tribunal Regional Federal.

5  Essa referência é para o STJ, pois no caso dos TJs e TRFs, o parâmetro é o estado e a região respectivamente.

6  Os RRCs encaminhados são organizados como grupo de representativos em que há a descrição da questão jurídica, os processos 
enviados e um número sequencial, nos termos definidos no art. 9º da Resolução CNJ n. 235/2016.

Para obter mais informações sobre os grupos de repre-
sentativos encaminhados pelo STJ, acesse o link: http://
www.stj.jus.br/repetitivos/grupos_de_representativos/.

http://www.cnj.jus.br/images/atos_normativos/resolucao/resolucao_235_13072016_15072016144255.pdf
http://www.stj.jus.br/repetitivos/grupos_de_representativos/
http://www.stj.jus.br/repetitivos/grupos_de_representativos/
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2.5. Representativos da controvérsia 
escolhidos pelos Ministros Relatores

Além de conhecer a prática da seleção de representati-
vos pelos tribunais de origem, você também precisa saber 
duas importantes informações:

1. Essa seleção realizada pelo tribunal de origem não 
impõe ao ministro relator no STJ a obrigatoriedade 
de apresentar proposta de afetação dos recursos. 
Compete exclusivamente ao STJ definir quais ma-
térias serão objeto de fixação de teses repetitivas. 
Assim sendo, mesmo diante da indicação de RRC, o 
STJ não é obrigado a reconhecer que determinada 
matéria é repetitiva e julgá-la pelo rito especial dos 
recursos repetitivos;

2. O relator, no STJ, não fica adstrito às indicações fei-
tas pelos tribunais de origem. Ele tem liberdade de 
selecionar as matérias para a afetação à sistemá-
tica dos recursos repetitivos dentro do seu acervo. E qual é a diferença, na prática?

A seleção de recursos para afetação pelo ministro ou 
pelo Colegiado, sem indicação de RRC, somente ensejará 
o sobrestamento, caso seja afetada a questão e, conse-
quentemente, criado o tema repetitivo. Antes disso, todos 
os demais juízos e tribunais darão andamento regular aos 
processos que tratem daquela matéria.

Assim, apesar desse(s) recurso(s) representar(em) uma 
massa de processos, somente haverá a suspensão de pro-
cessos visando garantir a isonomia e a segurança jurídica, 
se houver a afetação e conforme os limites definidos pelo 
Ministro Relator ou pelo órgão colegiado competente (se 
assim o fizer).

Saiba mais

O Código de Processo Civil, no mesmo artigo em que pre-
vê a indicação de representativos pelo Tribunal de origem, 
dispõe que a seleção pode ser feita pelo ministro do STJ, 
dentro de seu acervo, independentemente de qualquer indi-
cação. O Ministro, ao realizar essa seleção, escolherá dois 
ou mais recursos aptos à formação do repetitivo (art. 1.036, 
§§ 4º e 5º, do CPC) e proporá sua afetação para julgamento 
como repetitivo.

§ 4º A escolha feita pelo presidente ou vice-
-presidente do tribunal de justiça ou do tribunal 
regional federal não vinculará o relator no tribu-
nal superior, que poderá selecionar outros recur-
sos representativos da controvérsia.

§ 5º O relator em tribunal superior também 
poderá selecionar 2 (dois) ou mais recursos re-
presentativos da controvérsia para julgamento 
da questão de direito independentemente da 
iniciativa do presidente ou do vice-presidente do 
tribunal de origem.

Veja em detalhes - CPC/2015
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2.6. Recurso recebido como representativo 
de controvérsia (presunção)

Continuando nossa incursão sobre RRCs, você verá que 
outro ponto muito interessante está no RISTJ, que traz 
uma hipótese de recurso recebido como representativo de 
controvérsia mesmo que o responsável pela admissibili-
dade no tribunal de origem não tenha feito a indicação nos 
termos do art. 1.036, § 1º, do CPC/2015.

Isso ocorre em relação ao recurso especial interposto 
contra o julgamento de mérito de um Incidente de Reso-
lução de Demandas Repetitivas (IRDR) pelos tribunais de 
segunda instância.

Com o IRDR, previsto no art. 976 e seguintes do CPC, os 
tribunais de segunda instância podem formar precedentes 
qualificados no âmbito de sua competência. O IRDR, toma-
das as devidas proporções, é um repetitivo que terá eficá-
cia no estado ou na região.

Interessante verificarmos a regra a seguir: o § 2º do art. 
987 do CPC, que prevê a aplicação da mesma tese jurí-
dica adotada pelo STJ ou pelo STF ao apreciar o mérito 
do recurso interposto de um julgamento em IRDR a todos 
os processos em que discutida idêntica questão objeto do 
incidente.

Diante da relevância da decisão tomada no julgamento 
desse recurso especial interposto de julgamento do méri-
to do IRDR, o RISTJ prevê que esse recurso seja recebido 
como representativo da controvérsia no STJ. E mais, deter-
mina que nesse caso não se aplica a norma estabelecida 
no art. 256-G do RISTJ, que prevê a perda da qualidade de 
RRC quando ultrapassados 60 dias úteis a contar da sua 
conclusão ao ministro relator.

Você gostaria de aprender mais sobre 
o IRDR? Assista o vídeo no link abaixo:

h t t p s : // w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=hG3r41rN0lM

Art. 987. Do julgamento do mérito do inci-
dente caberá recurso extraordinário ou especial, 
conforme o caso.

§ 1º O recurso tem efeito suspensivo, presu-
mindo-se a repercussão geral de questão consti-
tucional eventualmente discutida.

§ 2º Apreciado o mérito do recurso, a tese ju-
rídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou 
pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada 
no território nacional a todos os processos indi-
viduais ou coletivos que versem sobre idêntica 
questão de direito.

Veja em detalhes - CPC/2015

Art. 256-H. Os recursos especiais interpostos 
em julgamento de mérito do incidente de resolu-
ção de demandas repetitivas serão processados 
nos termos desta Seção, não se aplicando a pre-
sunção prevista no art. 256-G deste Regimento.

Veja em detalhes - RISTJ

https://www.youtube.com/watch?v=hG3r41rN0lM
https://www.youtube.com/watch?v=hG3r41rN0lM


10

A Eficiência dos Precedentes Judiciais no STJ Módulo 2

Isso porque a tese jurídica firmada pelo STJ, ao apreciar o mérito desse recurso, 
terá aplicação nacional mesmo que não seja objeto de afetação.

Você deve ter percebido que diante desse regramento tudo indica que esse recur-
so merecerá um tratamento também qualificado.

Ao fazer essa presunção, o RISTJ indica a adoção da sistemática do repetitivo, a 
fim de que esse precedente seja formado com as mesmas cautelas e goze da mes-
ma publicidade de um repetitivo.

É muito importante perceber que a sistemática da formação de precedentes 
qualificados trazida no CPC/2015 se preocupa com a isonomia e com a segurança 
jurídica.

Dentro do questionamento apresentado no Módulo I, que o instigou a formatar 
seu próprio conceito do sistema de precedentes brasileiro, com certeza essas ga-
rantias estavam presentes e também o destacado papel do Tribunal da Cidadania na 
construção desses precedentes, o que deve ter chamado a sua atenção.

Saiba mais

A decisão de mérito do STJ em recurso especial contra um julgamento em IRDR tem 
efeitos nacionalmente, ou seja, com abrangência semelhante a de uma decisão em re-
curso repetitivo.
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2.7. A tramitação dos representativos no STJ

Como podemos verificar no fluxograma simplificado 
que utilizamos, os RRCs, quando são recebidos no STJ 
(momento em que são feitas as marcações nos sistemas 
informatizados da Casa, conforme já mencionado) e antes 
da distribuição, são registrados ao Ministro Presidente da 
Comissão Gestora de Precedentes do STJ 7 que é o res-
ponsável pelo saneamento desses recursos, nos termos 
do RISTJ 256-A c/c o art. 2ª da Portaria STJ/GP n. 299 de 
19 de julho de 2017.

Essa responsabilidade foi delegada ao Presidente da 
Comissão Gestora pela Presidência do STJ.

O Ministro Presidente da COGEP, ao receber o recurso 
representativo, irá verificar se o Tribunal observou os requi-
sitos para envio de recursos ao STJ com essa qualidade. 
Caso entenda necessário, ele poderá determinar que seja 
oficiado ao Tribunal de origem para complementar as in-
formações dispostas na decisão de admissibilidade.

Essa complementação de informações pode ocorrer 
quanto à questão indicada na decisão de afetação ou 
quanto ao impacto estimado, por exemplo.

7  Essa Comissão será abordada no Módulo III e está regulamentada no art. 46-A do RISTJ e cuida da gestão de precedentes no Tribunal.

Art. 2º Ficam delegadas ao presidente da co-
missão as seguintes competências:

I – despachar, antes da distribuição, em re-
cursos indicados pelos Tribunais de origem 
como representativo da controvérsia;

Veja em detalhes - Portaria STJ/GP 
n. 299/2017:

Saiba mais

Após essa fase, ou sendo ela desnecessária por não ha-
ver informações a serem complementadas, o RRC será en-
caminhado ao Ministério Público Federal para se manifes-
tar, no prazo de 15 dias, especificamente sobre a existência 
dos requisitos legais a demonstrar a aptidão desse recurso 
à formação de precedente qualificado, notadamente de um 
recurso repetitivo.

Vamos conhecer um pouco mais sobre o trâmite dos RRCs, agora com um tópico sobre a sua tramitação dentro do 
STJ. Que tal vermos primeiro um fluxo desse andamento para nos auxiliar a compreender como funciona esse trabalho?

Vamos a ele:
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Após esse saneamento e a oportunização de manifesta-
ção do MPF, entendendo o Ministro Presidente da COGEP 
que foram atendidos todos os requisitos que devem ser 
observados ao indicar um recurso como representativo, 
ele determinará a distribuição dos recursos a um mesmo 
relator.

É importante frisar que essa análise do Presidente da 
COGEP para admitir o recurso como representativo é uma 
análise inicial, perfunctória, e que não irá acarretar a vincu-
lação do Ministro Relator.

O Ministro Relator terá a ampla apreciação da matéria 
e definirá se será o caso de propor a afetação ou não da 
questão para julgamento qualificado como repetitivo.

Nesse sentido, confira trecho da decisão do Ministro 
Paulo de Tarso Sanseverino, Presidente da COGEP, no 
REsp 1.641.579, DJe de 10/02/2017:

Art. 256-A. No Superior Tribunal de Justiça, 
os recursos especiais encaminhados pelos Tri-
bunais de origem como representativos da con-
trovérsia deverão receber identificação própria 
no sistema informatizado e, após as etapas de 
autuação e classificação, ser registrados ao Pre-
sidente do STJ.

Art. 256-B. Compete ao Presidente do STJ:

I - oficiar ao presidente ou ao vice-presiden-
te do Tribunal de origem, conforme o caso, para 
complementar informações do recurso especial 
representativo da controvérsia;

II - abrir vista dos autos ao Ministério Público 
Federal para que, no prazo improrrogável de quin-
ze dias, manifeste-se exclusivamente a respeito 
dos pressupostos de admissibilidade do recurso 
especial como representativo da controvérsia.

Veja em detalhes - RISTJ

Você já teve oportunidade de ler despachos de sanea-
mento proferidos pelo Ministro Presidente da (COGEP)? Na 
versão web do módulo você encontra:

Veja como é na prática exemplo de despacho para o sa-
neamento do RRC.

Veja como é na prática despacho de vista ao MPF de RRC.

“[...]Quanto a esse ponto, a análise dos RRCs 
pelo Presidente da Comissão Gestora de Prece-
dentes deve ser restrita aos limites regimentais, 
de forma que, após a distribuição, o ministro 
relator possa se debruçar sobre a proposta de 
afetação do processo ao rito dos repetitivos no 
prazo de sessenta dias úteis (RISTJ, art. 256-E) 
a fim de:

a) rejeitar, de maneira fundamentada, a indicação 
do recurso especial como representativo da 
controvérsia (inciso I);

b) propor à Corte Especial ou à Seção, conforme 
o caso, a afetação do recurso para julgamento 
sob o rito dos recursos repetitivos (inciso II).

Feito esse breve registro sobre parte das alte-
rações regimentais atinentes aos recursos 
repetitivos, passo à análise precária formal do 
presente recurso qualificado pelo tribunal de 
origem como representativo da controvérsia”.

Saiba mais

Todos os recursos encaminhados como RRCs sobre de-
terminada matéria serão distribuídos a um mesmo Relator, 
em razão da determinação contida no art. 256-D do RISTJ de 
distribuição por prevenção.

Isso favorece a possibilidade de haver maior diversidade 
de fundamentos no momento de discutir a afetação e, caso 
afetado o recurso, enriquecerá os debates no julgamento de 
mérito do recurso repetitivo.
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A partir da distribuição e conclusão dos RRCs ao Rela-
tor, esses recursos são organizados em controvérsias.

Esse ponto será estudado em deta-
lhes, no Módulo III, certo? Vamos lá!

Art. 256-C. Com ou sem o parecer do Minis-
tério Público Federal, o processo será concluso 
ao Presidente do STJ para que, no prazo de vinte 
dias, em despacho irrecorrível, decida se o recur-
so especial representativo da controvérsia pre-
enche os requisitos do art. 256 deste Regimento.

Art. 256-D. Caso o Presidente do STJ admita o 
recurso especial, determinará a distribuição dos 
autos nos seguintes termos:

I - por dependência, para os recursos espe-
ciais representativos da controvérsia que conti-
verem a mesma questão de direito;

II - de forma livre, mediante sorteio automáti-
co, para as demais hipóteses.

Veja em detalhes - RISTJ

Veja no módulo web algumas decisões que o Pre-
sidente da COGEP profere ao distribuir os RRCs, nos 
termos dos dispositivos citados.

Veja como é na prática a decisão que admite o 
RRC e determina a distribuição:

• RCC distribuído

• RCC distribuição

Saiba mais

No tribunal que elegeu os RRCs, a partir da organização 
deles em controvérsia, os processos sobrestados serão 
controlados a partir do número da controvérsia criada no 
STJ. Essa é a determinação contida no RISTJ e na Resolução 
CNJ n. 235/2016.
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2.8. Efeitos práticos

Você poderá conferir nesse tópico que, além dos efeitos que os recursos repre-
sentativos (RRCs) agora organizados em controvérsia têm nos tribunais de origem, 
eles têm alguns efeitos práticos no STJ.

A contar da data da conclusão dos RRCs após a distribuição, o ministro relator 
no STJ terá o prazo de 60 dias úteis para: rejeitar fundamentadamente a indica-
ção do recurso como representativo ou propor sua afetação para julgamento como 
repetitivo.

Vamos visualizar isso melhor com o fluxograma a seguir. Confira:

Assim sendo, pode acontecer de o Ministro Relator entender que não foram aten-
didos os requisitos legais para indicação como representativo ou mesmo que aque-
le recurso apresenta vícios formais graves. Nesses casos, o Relator irá rejeitar a 
indicação de RRC fundamentadamente.

Vamos ver o que acontece nessas hipóteses? 
Você sabe quais são as consequências?

Se Ministro Relator rejeita a indicação e solicita novos recursos representativos 
ao tribunal, os processos na origem irão continuar suspensos e, a partir da conclu-
são do novo RRC, será iniciado novo prazo de 60 dias úteis para os fins já mencio-
nados (afetação ou rejeição).

Outra hipótese ocorre se a rejeição, no entanto, disser respeito à inaptidão da 
questão para afetação à sistemática dos repetitivos ou porque não há multiplicidade 
de processos sobre a mesma questão. Nesses casos, os processos que aguardam 
na origem (processos sobrestados) retomarão seu curso normal e os recursos es-
peciais poderão ser enviados ao STJ para julgamento, vale dizer, fora do rito do art. 
1.036 e seguintes do CPC, independentemente do seu quantitativo.
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A mesma consequência poderá ocorrer se o Relator, ao 
rejeitar o(s) RRC(s), não solicitar o envio de novos recursos 
representativos ou determinar o cancelamento da contro-
vérsia. Vamos ver como isso foi estabelecido no Regimen-
to? Leia a seguir!

Essa regra faz todo o sentido e está em harmonia com a 
ideia de racionalização trazida pela sistemática dos repeti-
tivos, você não acha?

Art. 256-E. Compete ao relator do recurso es-
pecial representativo da controvérsia, no prazo 
máximo de sessenta dias úteis a contar da data 
de conclusão do processo, reexaminar a admis-
sibilidade do recurso representativo da contro-
vérsia a fim de:

I - rejeitar, de forma fundamentada, a indica-
ção do recurso especial como representativo da 
controvérsia devido à ausência dos pressupos-
tos recursais genéricos ou específicos e ao não 
cumprimento dos requisitos regimentais, obser-
vado o disposto no art. 256-F deste Regimento;

II - propor à Corte Especial ou à Seção a afe-
tação do recurso especial representativo da 
controvérsia para julgamento sob o rito dos re-
cursos repetitivos, nos termos do Código de Pro-
cesso Civil e da Seção II deste Capítulo.

Art. 256-F. Caso o relator inadmita o recurso 
especial como representativo da controvérsia 
devido à ausência dos pressupostos recursais 
genéricos ou específicos ou ao não cumprimen-
to dos requisitos previstos neste Regimento, 
indicará recursos especiais existentes em seu 
acervo em substituição ao recurso inadmitido 
ou determinará a comunicação ao presidente ou 
vice-presidente do Tribunal de origem para que 
remeta ao STJ, em substituição, dois ou mais 
recursos especiais aptos que tratem da mesma 
questão de direito.

Veja em detalhes - RISTJ

Art. 256-F.[...] § 1º Será inadmitido na origem 
recurso especial que apresente o mesmo óbice 
de admissibilidade reconhecido pelo Presidente 
do STJ ou pelo relator no julgamento de recurso 
representativo de idêntica questão de direito.

Veja em detalhes - RISTJ

§ 4º Caso o relator inadmita o recurso es-
pecial representativo da controvérsia porque a 
matéria não é apta a julgamento repetitivo ou 
porque não caracterizada a multiplicidade de re-
cursos capaz de ensejar a afetação do processo 
para julgamento pelo sistema dos recursos repe-
titivos à Seção ou à Corte Especial, os processos 
suspensos em todo o território nacional retoma-
rão seu curso normal.

Saiba mais

Um efeito muito interessante é o previsto no art. 256-F 
do RISTJ, que determina que o(s) recurso(s) especial(is) 
sobrestado(s) na origem, ou seja, que trata(m) da mesma 
questão jurídica do RRC encaminhado, deverá(ão) ser inad-
mitido(s) pela mesma razão utilizada pelo Ministro Relator 
no STJ para rejeitar o representativo, se apresentar(em) o 
mesmo óbice deste.
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E se ultrapassado esse prazo de 60 dias 
úteis sem que seja apreciado o RRC?

Vejamos o que acontece.

Se ultrapassado esse prazo sem que seja tomada uma 
das providências citadas (rejeição fundamentada ou apre-
sentação de proposta de afetação) os recursos encami-
nhados como representativos perderão essa qualidade 
pela denominada rejeição tácita, ou seja, a partir do 61º 
dia útil, a contar da conclusão dos autos do RRC ao Re-
lator, os processos anteriormente suspensos na origem 
poderão voltar a tramitar. O controle desses prazos, a dis-
ponibilização de informações e, posteriormente, a certifi-
cação dessas rejeições tácitas é realizada pelo Nugep.

Voltando às consequências dessa situação, outro efeito 
é o de que seja enviada uma comunicação para os minis-
tros do STJ e para o tribunal que enviou o recurso como 
representativo de controvérsia com a informação de que 
houve a rejeição tácita da qualidade de RRC.

Esses efeitos estão previstos no Regimento do STJ, com 
redação dada pela Emenda Regimental 24/2016.

Além disso, o Nugep/STJ irá proceder às anotações pró-
prias nos sistemas da Corte, a fim de retirar as diversas 
marcações que sinalizam que aquele recurso é um RRC.

Vamos em frente! Continuemos avançando nessa incur-
são sobre a eficácia dos precedentes qualificados no STJ.

O que acontece se o Ministro Relator do RRC 
entender que a matéria deve ser julgada como 
repetitiva e apresentar proposta de afetação?

Isso será objeto de detalhamento no tópico sobre recur-
sos repetitivos, mas somente para que você já organize 
essa hipótese no seu mapa mental, segue uma prévia com 
a ideia geral (bem resumida).

Caso apresentada a proposta de afetação como recur-
so repetitivo e essa proposta seja acolhida pelo colegiado, 
será criado um tema repetitivo, com um número sequen-
cial e a descrição da questão submetida a julgamento e a 
relação dos processos a ele vinculados (que serão julga-
dos como repetitivos).

No Tribunal de origem, os processos suspensos passa-
rão a ter como vinculador o número sequencial do tema 
repetitivo.

Depois de compreender bem o papel dos RRCs dentro 
dessa sistemática, vamos passar a estudar como se dá a 
construção de um precedente qualificado no STJ. Vamos 
agora ingressar no estudo dos recursos repetitivos.

Animado(a)? O tema é muito instigante, você vai ver! Va-
mos a ele?

Art. 256-G. Não adotadas as providências 
previstas nos incisos I e II do art. 256-E deste 
Regimento no prazo estabelecido no seu caput, 
presumir-se-á que o recurso especial representa-
tivo da controvérsia teve sua indicação rejeitada 
pelo relator.

§ 1º A rejeição, expressa ou presumida, do 
recurso especial representativo da controvérsia 
será comunicada aos Ministros do STJ e aos 
presidentes ou vice-presidentes dos Tribunais 
de origem.

§ 2º Os processos suspensos em todo o ter-
ritório nacional em razão de recurso especial 
representativo da controvérsia rejeitado retoma-
rão seu curso normal.

Veja em detalhes - RISTJ
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3. Recursos Repetitivos

3.1. Conceito

Como esse curso é voltado às questões práticas, ire-
mos continuar com a apresentação da matéria sem maio-
res incursões teóricas, mas trazendo conceitos sucintos e 
objetivos para que possamos avançar no estudo dos deta-
lhes práticos do tratamento dos repetitivos no STJ, certo?

Então vamos nos ater a um conceito simples. Convido 
você a ingressar nessa incursão com apurada curiosidade 
quanto a esse aspecto da construção dos precedentes no 
STJ e do papel de cada área do Tribunal nessa tarefa.

Vamos começar nosso estudo dos repetitivos!

Isso mesmo, o papel do recurso repetitivo foi ampla-
mente fortalecido no CPC de 2015 que o inseriu como pre-
cedente qualificado (art. 927), além de colocá-lo em vários 
dispositivos relativos à aceleração do processamento das 
ações (como v.g. tutela da evidência e improcedência limi-
nar do pedido), como estudamos no Módulo I deste curso.

A sistemática dos repetitivos consiste na utilização de 
técnica de julgamento prevista em lei, quando presente 
a multiplicidade de recursos especiais sobre a mesma 
questão de direito (que pode ser de direito processual 
ou de direito material), assim reconhecidas pelo órgão 
julgador competente no STJ, primeiramente ao aceitar a 
afetação e depois ao julgar a questão com a fixação de 

tese repetitiva que será aplicada a casos idênticos, sejam 
processos sobrestados, sejam ações ainda não ajuizadas, 
mas que tratem da mesma matéria.

Poderíamos dizer, assim, que o julgamento de um re-
curso como repetitivo tem também efeitos prospectivos, 
sendo o impacto apresentado sempre estimado, uma vez 
que o precedente formado continuará sendo aplicado ao 
longo do tempo, possivelmente em ações que ainda serão 
ajuizadas, salvo se houver revisão.

Esse julgamento, tendo em conta sua transcendência, 
terá características peculiares, como a ampla divulgação 
e debate, com a possibilidade de realização de audiência 
pública 8, bem como da participação de terceiros na condi-
ção de amici curiae.

Depois dessa ideia geral, vamos ver como funciona a 
afetação na prática? Passemos ao próximo tópico.

O que é o recurso repetitivo?

É o recurso julgado por sistemática descrita no Código 
de Processo Civil, em que o STJ define uma tese que deve 
ser aplicada aos processos em que discutida idêntica ques-
tão de direito. A escolha do processo para ser julgado como 
repetitivo pode recair em processo encaminhado pelos tri-
bunais de origem como representativo de controvérsia (art. 
256-I do RISTJ) ou em recurso já em tramitação no STJ.

Saiba mais

A sistemática de repetitivos também se aplica aos pro-
cessos criminais. Muito interessante pontuarmos que exis-
tem representativos de controvérsia e temas repetitivos em 
matéria penal e que é essencial a aplicação do repetitivo em 
casos em que é possível definir teses repetitivas criminais, 
a fim de garantir a estabilidade e isonomia também no pro-
cesso penal.

8  A intervenção de amicus curiae e a audiência pública estão previstas no art. 1308, I e II, do CPC/2015, respectivamente.

Sobre essa questão, assista no mate-
rial do módulo na web ao vídeo do Mi-
nistro Rogerio Schietti Cruz, membro da 
Comissão Gestora de Precedentes do 
STJ e representante da 3ª Seção do STJ 

cuja competência é julgar processos criminais.
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3.2. Afetação

Uma vez selecionados processos para julgamento sob a 
sistemática dos recursos repetitivos, o Ministro Relator irá 
apresentar perante a Seção 9 especializada corresponden-
te ou perante a Corte Especial a proposta de afetação 10.

Mas como é iniciado esse processo na prática?

Selecionados pelo Ministro Relator os recursos espe-
ciais para inclusão na sistemática dos repetitivos, seja en-
tre RRCs enviados pelos tribunais, seja dentre recursos de 
seu acervo, será apresentada proposta de afetação, que é 
um incidente criado no recurso apresentado para afetação.

A afetação é acolhida pela decisão da maioria dos mi-
nistros competentes por julgar determinado(s) recurso(s) 
sob essa sistemática especial trazida pelo CPC/2015, a 
fim de formar um precedente qualificado.

Além disso, é essencial estabelecer balizas a fim de tra-
çar parâmetros que distingam a questão de outras que não 

serão objeto de fixação de tese ou que já tenham sido deci-
didas sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Na determinação de suspensão de processos, existe a 
possibilidade de utilização da regra geral de suspensão, 
que impõe o alcance da paralisação dos processos em 
âmbito nacional, conforme previsto no art. 1.037, II, do 
CPC/2015, ou, conforme definido pelo STJ em algumas 
afetações, fixação de suspensão de alcance mitigado ou 
mesmo a determinação de que não sejam suspensos re-
cursos. Assim sendo, essa determinação pode ser mitiga-
da, alterada ou afastada, por decisão fundamentada sobre 
essa questão.

Outro ponto que merece destaque: as balizas para o so-
brestamento. É que o STJ, além de determinar a suspensão 
nacional, considerando o acesso à Justiça e a celeridade, 
pode dar orientações e fixar parâmetros claros quanto a 
questões específicas que podem surgir a respeito dos so-
brestados, como por exemplo:

• Ressaltando ser possível o ajuizamento de ações e 
a produção de provas, determinando que a suspen-
são ocorra somente após a instrução;

• Estabelecendo as fases em que os processos estão 
sujeitos à suspensão, podendo excluir as ações em 
fase de execução (em respeito à coisa julgada);

• Possibilitando a autocomposição, resolução parcial 
do mérito, tutela provisória e apreciação de perda 
do objeto (para evitar prejuízos às partes).

A seguir, passaremos a conhecer as regras da afetação 
colegiada.

9  De acordo com a matéria de competência de cada Seção serão apresentadas as propostas de afetação de acordo com o disposto nos 
arts. 8º e seguintes do RISTJ.

 Art. 11. Compete à Corte Especial processar e julgar: [...] XVI - o recurso especial repetitivo.

 Art. 12. Compete às Seções processar e julgar: [...] X - o recurso especial repetitivo.

10  É um incidente no recurso para propiciar que se decida se a questão será julgada sob a sistemática dos repetitivos ou não.

Saiba mais

A decisão tomada na afetação será objeto de relatório, voto 
e ementa em que haverá:

• A delimitação da questão submetida a julgamento;

• O alcance do sobrestamento de processos;

É possível haver, ainda:

• Requisição de outros recursos representativos que 
tratem da mesma questão jurídica, para julgamento 
conjunto;

• Determinação de comunicação.
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3.3. Afetação colegiada

A afetação é realizada desde a edição da Emenda Regi-
mental 24, de 28 de setembro de 2016, de forma colegia-
da. Antes dessa data, bastava a decisão do relator para fa-
zer a afetação, ou seja, o relator monocraticamente incluía 
recursos para julgamento como repetitivo.

Vamos ver como ocorre isso na prática?

Havendo maioria simples dos ministros favoráveis à 
proposta, a questão é afetada e é criado o tema repetitivo.

Assim sendo, as afetações são formalizadas pela pu-
blicação de relatório, voto e ementa com as razões para a 
afetação, além de determinações relevantes.

Você já teve oportunidade de ler uma afetação 
colegiada?

Como você deve ter percebido, o acórdão de afetação é 
um vetor para atuação tanto do STJ quanto para os demais 
tribunais do país, uma vez que traz:

• A delimitação da questão jurídica afetada e a res-
peito da qual será firmado entendimento em siste-
ma qualificado;

• O alcance do sobrestamento de processos;

• Determinação de comunicação aos tribunais do 
país;

• Outras providências que entender relevantes, tais 
como a requisição de processos ou pedido de infor-
mações, comunicações a tribunais e a órgãos, entre 
outros.

Vamos agora entrar nos efeitos da afetação de um 
repetitivo.

Art. 256-I. O recurso especial representativo 
da controvérsia apto, bem como o recurso espe-
cial distribuído cuja multiplicidade de processos 
com idêntica questão de direito seja reconheci-
da pelo relator, nos termos do art. 1.037 do Códi-
go de Processo Civil, será submetido pela Seção 
ou pela Corte Especial, conforme o caso, ao rito 
dos recursos repetitivos para julgamento, ob-
servadas as regras previstas no Capítulo II-B do 
Título IX da Parte I do Regimento Interno. (sem 
grifos no original)

Veja em detalhes - RISTJ

Veja no material do módulo web uma decisão de 
afetação colegiada.
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3.4. Efeitos da afetação

Não sei se você já havia notado que a afetação do re-
petitivo tem eficácia vertical e horizontal, de acordo com o 
regramento do CPC/2015 e do RISTJ.

Isso porque além do sobrestamento de processos para 
aguardar o julgamento de um repetitivo nos tribunais de 
origem (eficácia vertical), o sistema de precedentes criado 
no CPC/2015 indica que, também, no âmbito do STJ, a afe-
tação acarreta consequências (eficácia horizontal). Isso 
em razão da necessidade de uniformização da jurispru-
dência e da sua manutenção estável, íntegra e coerente.

Você concorda com essa visão? Vamos inves-
tigar a questão um pouco mais a fundo?

Com a alteração do RISTJ ficou clara essa eficácia hori-
zontal do repetitivo. Somente para que você possa ter ideia 
da importância desse instituto, feita a afetação do repeti-
tivo, há a disposição regimental para a atuação tanto do 
Presidente do Tribunal quanto dos ministros relativamente 
aos processos em tramitação no STJ em que discutida a 
mesma matéria.

A disposição regimental prevê que os recursos com 
idêntica questão de direito, objeto do tema repetitivo, se-
rão devolvidos aos tribunais de origem para sobrestamen-
to e, após julgamento, aplicação da tese firmada pelo STJ. 
Ou, ainda, que é possível o sobrestamento no próprio STJ.

Interessante essa questão, não é mesmo?

Vamos a seguir falar da afetação monocrática. No tó-
pico 1.25.1 falamos que, via de regra, a afetação se dá de 
forma colegiada. Mas será que ainda é possível falarmos 
em afetação monocrática?

Art. 21-E. São atribuições do Presidente antes 
da distribuição: [...]

VIII - determinar a devolução ao Tribunal de 
origem dos recursos fundados em controvérsia 
idêntica àquela já submetida ao rito de julga-
mento de casos repetitivos para adoção das 
medidas cabíveis;

Art. 34. São atribuições do relator:[...]

XXIV - determinar a devolução ao Tribunal de 
origem dos recursos especiais fundados em 
controvérsia idêntica àquela já submetida ao rito 
de julgamento de casos repetitivos para adoção 
das medidas cabíveis;

Veja em detalhes - RISTJ



21

A Eficiência dos Precedentes Judiciais no STJ Módulo 2

3.5. Afetação monocrática

Caro aluno, a resposta ao questionamento apresentado 
no final do tópico anterior é sim. Ainda é possível, excep-
cionalmente, a afetação monocrática de recursos para ca-
sos de substituição do paradigma ou de complementação 
de recursos em temas já afetados.

Isso ocorre quando o recurso já afetado é julgado fora 
do rito por algum motivo (sem apreciação do mérito), mas 
subsiste o tema repetitivo e é necessário vincular novo 
recurso para que a questão submetida a julgamento seja 
apreciada pelo órgão julgador respectivo.

Ou ainda quando é necessário vincular mais recursos a 
algum tema, a fim de enriquecer os fundamentos e o futuro 
debate quando do julgamento. Nesse último caso, em re-
gra, os ministros utilizam a norma contida no art. 1.037, III, 
do CPC/2015 e requisitam novos recursos representativos 
para julgamento conjunto com os recursos já afetados.

Interessante a leitura de trecho da afetação colegiada 
do Tema Repetitivo n. 954 do STJ, em que a relatora, Mi-
nistra Assusete Magalhães, trata da hipótese de afetação 
monocrática para complementação, como segue:

“[...] Ademais, o art. 1.037, III, do CPC/2015 permite que o Relator, ao proferir a decisão de afetação, requisite, 
aos Tribunais de 2º Grau, a remessa de outros recursos que também possam ser afetados e que poderiam, se 
o caso, melhor delimitar os vários temas que deverão ser objeto de fixação de tese jurídica uniformizadora, no 
caso, de vez que o Ministro Relator anterior afetara apenas o presente Recurso Especial.

O art. 1.036, § 1º, do CPC vigente prevê que os Tribunais de 2º Grau selecionarão dois ou mais recursos re-
presentativos da controvérsia, para encaminhamento ao STJ, enquanto o art. 1.037, § 6º, do CPC/2015 permite 
que o Relator, no STJ, afete dois ou mais recursos como representativos da controvérsia jurídica.

Peço, assim, autorização ao Colegiado para – após requisitar, se o caso, aos Tribunais de 2º Grau, outros 
recursos, sobre as mesmas teses jurídicas já afetadas – afetá-los monocraticamente, para futuro julgamento 
colegiado, no mérito”. (Voto condutor da afetação no Proaf no REsp 1.525.174/RS, DJe de 19/12/2016)
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3.6. Afetação eletrônica

Você sabia que podemos falar também em afetação 
eletrônica?

Dispõe ainda o RISTJ que a afetação será necessaria-
mente realizada em sessão virtual (art. 257), em que o 
Relator submeterá à Seção ou à Corte a proposta de afe-
tação, para apreciação em meio eletrônico, no prazo de 7 
dias corridos (art. 257-A).

Vamos conhecer as principais regras trazidas no RISTJ 
para a afetação eletrônica nesse tópico.

• Adesão ao voto do Ministro Relator ocorrerá por 
presunção, caso não haja manifestação no prazo 
regimental (art. 257-B do RISTJ);

• Afetação ocorrerá quando formada maioria sim-
ples dos ministros, computados votos expressos e 
tácitos;

• Havendo licença pelos 5 últimos dias de votação, o 
ministro que não votou não terá o voto computado 
por presunção (art. 257-B);

• Finalizado o prazo para a votação, o sistema con-
tabilizará automaticamente os votos (expressos e 
presumidos) e dará o resultado (art. 257-C).

• Acolhida a afetação, será criado o tema repetitivo, 
com numeração sequencial (art. 257-D);

• Haverá a publicação da decisão colegiada que afe-
tou/admitiu o rito qualificado (art. 257-E).

As sessões eletrônicas para afetação, sejam na Corte 
Especial sejam nas Seções, iniciarão às quartas-feiras, à 
0h01min e serão encerradas às terças-feiras, às 23h59min. 
Exceto se for feriado no dia de início ou no dia de término 
previstos, pois, nesses casos, as propostas de afetação 
agendadas serão automaticamente colocadas na próxima 
sessão virtual.

A votação virtual conta com os seguintes campos a se-
rem preenchidos pelos ministros:

Art. 257 – É obrigatório ao Relator o uso da 
ferramenta eletrônica de afetação do recurso es-
pecial à sistemática dos repetitivos e de admis-
são do incidente de assunção de competência, 
nos termos desse capítulo.

Veja em detalhes - RISTJ

Saiba mais

A ferramenta para a afetação eletrônica somente come-
çou a ser utilizada em outubro de 2017. É um módulo dentro 
do sistema utilizado no STJ (Justiça), denominado Julga-
mento Eletrônico, em que é possível preparar a proposta 
de afetação e também proceder à votação e à pesquisa de 
todas as propostas.

Motivo para não votar: impedimento, licença ou suspeição;

Preenche os pressupostos: sim, não (mas irá superar o 
vício), não;

Concorda com a afetação: sim ou não;

Suspensão - que é por proposta e não por processo – 
concorda com o relator ou seleciona uma das outras opções 
tabuladas.
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Confira abaixo, a imagem da tela de votação para afetação eletrônica:

Até o desenvolvimento da ferramenta para realização da afetação em sessão virtual, as propostas de afetação eram 
apreciadas pelos ministros em sessão presencial de julgamento, nos termos do art. 3º da ER 24/2016.

Art. 257. É obrigatório ao relator o uso da ferramenta 
eletrônica de afetação do recurso especial à sistemática 
dos repetitivos e de admissão do incidente de assunção 
de competência, nos termos desse capítulo.

Art. 257-A. Incluída pelo relator, em meio eletrônico, 
a proposta de afetação ou de admissão do processo à 
sistemática dos recursos repetitivos ou da assunção de 
competência, os demais Ministros do respectivo órgão 
julgador terão o prazo de sete dias corridos para se ma-
nifestar sobre a proposição de admissão do processo à 
sistemática dos recursos repetitivos ou da assunção de 
competência, os demais Ministros do respectivo órgão 
julgador terão o prazo de sete dias corridos para se mani-
festar sobre a proposição.

§ 1º Para a afetação ou admissão eletrônica, os Mi-
nistros deverão observar, entre outros requisitos, se 
o processo veicula matéria de competência do STJ, se 

preenche os pressupostos recursais genéricos e es-
pecíficos, se não possui vício grave que impeça o seu 
conhecimento e, no caso da afetação do recurso à sis-
temática dos repetitivos, se possui multiplicidade de pro-
cessos com idêntica questão de direito ou potencial de 
multiplicidade.

§ 2º Caso a maioria dos Ministros integrantes do res-
pectivo órgão julgador decidam, na sessão eletrônica, 
pelo não preenchimento dos requisitos previstos no § 1º, 
a questão não será afetada ou admitida para julgamento 
repetitivo ou como assunção de competência, retornando 
os autos ao relator para decisão.

§ 3º Rejeitada a proposta de afetação ou de admissão 
porque a questão não é de competência do STJ, a matéria 
discutida no processo não será objeto de nova inclusão 
para afetação ou admissão eletrônica.

Veja em detalhes - RISTJ
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Vamos conhecer um pouco sobre como uma afetação 
impacta a atuação de vários setores no Tribunal?

Em primeiro lugar, a atuação dos ministros, bem como 
de seus assessores diretos, para trazer na proposta de afe-
tação a delimitação da questão jurídica afetada de forma 
clara, objetiva e precisa, uma vez que essa delimitação 
será o vetor para o sobrestamento de processos no Tribu-
nal e, a depender da determinação de sobrestamento, em 
todo o país.

Como acontece isso na prática?

Na ementa e/ou no voto condutor do acórdão de afeta-
ção é destacada a questão submetida a julgamento. Por 
vezes, a questão também é transcrita no movimento inse-
rido no acompanhamento processual, pelo órgão julgador 
respectivo e que registra o resultado do julgamento dessa 
afetação nos recurso incluídos na proposta.

Veja em detalhes, como é apresentada a questão objeto 
da afetação.

Há também rotinas que são de responsabilidade das 
coordenadorias dos órgãos julgadores. Isso porque, uma 
vez afetado um tema repetitivo, esses órgãos é que farão 
os lançamentos dos movimentos processuais da tabela 
do CNJ respectivos, publicarão as decisões colegiadas e 
darão cumprimento às determinações constantes dessas 
decisões.

Também relevante sabermos que há a inclusão dessas 
decisões de afetação colegiadas na base de dados da 
Jurisprudência do STJ, com marcações específicas, para 
que o usuário, ao realizar a pesquisa de jurisprudência 
possa saber que determinada questão será julgada como 
repetitiva. Esse trabalho foi fruto de atuação conjunta da 
Secretaria de Jurisprudência, do Nugep e da Informática 
do STJ.

“Delimitação da controvérsia, para fins de 
afetação da matéria ao rito dos recursos repeti-
tivos, nos termos do art. 1.036, caput e § 1º, do 
CPC/2015: “Aferir a possibilidade da concessão 
do acréscimo de 25%, previsto no art. 45 da Lei 
8.213/91, sobre o valor do benefício, em caso de 
o segurado necessitar de assistência permanen-
te de outra pessoa, independentemente da espé-
cie de aposentadoria”

(Acórdão publicado no DJe de 24/08/2017, 

Rel. Min. Assusete Magalhães, 1ª Seção). 

Tema Repetitivo 982/STJ, Acessível em 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/docu-

mento/mediado/?componente=ITA&sequen-

cial=1623664&num_registro=201700090055&-

data=20170824&formato=PDF

os Ministros da Segunda Seção do Superior 
Tribunal de Justiça acordam, na conformidade 
dos votos e das notas taquigráficas, por unani-
midade, acolher a proposta de afetação ao rito 
dos recursos repetitivos, nos termos sugeridos 
pelo Sr. Ministro Relator, para consolidar enten-
dimento acerca da seguinte questão jurídica: 
“definir, com a vigência do artigo 22, da Lei nº 
6.435/1977, acerca dos índices de reajuste apli-
cáveis aos benefícios de previdência comple-
mentar operados por entidades abertas.

(certidão de julgamento do acórdão 

publicado no DJe de 29/06/2017, Rel. Min. 

Luis Felipe Salomão, 2ª Seção). Tema Re-

petitivo 977, acessível em https://ww2.

stj.jus.br/processo/revista/documento/

mediado/?componente=ITA&sequen-

cial=1613568&num_registro=201700394980&-

data=20170629&formato=PDF.

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1623664&num_registro=201700090055&data=20170824&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1623664&num_registro=201700090055&data=20170824&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1623664&num_registro=201700090055&data=20170824&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1623664&num_registro=201700090055&data=20170824&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1613568&num_registro=201700394980&data=20170629&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1613568&num_registro=201700394980&data=20170629&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1613568&num_registro=201700394980&data=20170629&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1613568&num_registro=201700394980&data=20170629&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1613568&num_registro=201700394980&data=20170629&formato=PDF
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No STJ, o Nugep é o responsável pela gestão, organização e disponibilização or-
denada dessas informações, além das comunicações de afetação. Em tópico pró-
prio, vamos tratar da página de Repetitivos e IAC, disponível no portal do STJ, onde é 
possível consultar os recursos repetitivos.

Como já havia ressaltado, ao tema repetitivo criado é dado um número sequencial 
ligado à(s) questão(ões) jurídica(s) nele tratada(s) e elencados os recursos que se-
rão julgados sob essa sistemática.

Quanto à situação dos temas repetitivos, esse ponto será apresentado em deta-
lhes no próximo módulo. Em razão disso, vamos visualizar o fluxograma básico do 
processamento de um tema repetitivo, segundo as fases que pode ter no STJ, para 
darmos continuidade ao nosso estudo.

Outras possibilidades que podem ocorrer (não necessariamente em um ponto 
específico desse fluxo) são as seguintes:
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3.7. Julgamento e publicação

O que o julgamento do tema repetitivo tem de diferente 
de um julgamento regular da Corte Especial ou da Seção 
especializada correspondente?

O interessante nesse ponto é perceber que essa deci-
são será um farol que iluminará a atuação em diversos ou-
tros casos idênticos.

Assim sendo, é muito importante a fixação da tese repe-
titiva, além da solução do(s) caso(s) concreto(s) levado(s) 
a julgamento, podendo haver debates e votação específica 
quanto à tese a ser firmada, a fim de dar solução univer-
salizável (claro que somente para os casos idênticos) à 
questão submetida a julgamento.

Essa tese deve estar em destaque na composição do 
acórdão, para que não haja dúvidas no atinente ao conteú-
do do que foi julgado com efeitos repetitivos.

Importante questão está relacionada ao impacto dessa 
decisão sobre os processos idênticos. O que ocorre?

Art. 104-A. Os acórdãos proferidos em julga-
mento de incidente de assunção de competên-
cia e de recursos especiais repetitivos deverão, 
nos termos do § 3º do art. 1.038, c/c art. 984, § 
2º, do Código de Processo Civil, conter:

I - os fundamentos relevantes da questão ju-
rídica discutida, favoráveis ou contrários, enten-
didos esses como a conclusão dos argumentos 
deduzidos no processo capazes de, em tese, res-
pectivamente, confirmar ou infirmar a conclusão 
adotada pelo órgão julgador;

Veja em detalhes - RISTJ

II - a definição dos fundamentos determinan-
tes do julgado;

III - a tese jurídica firmada pelo órgão julga-
dor, em destaque;

IV - a solução dada ao caso concreto pelo ór-
gão julgador.

§ 1º Para definição dos fundamentos determi-
nantes do julgado, o processo poderá ter etapas 
diferentes de deliberação, caso o órgão julgador, 
mesmo com votos convergentes, tenha adotado 
fundamentos diversos para a solução da causa.

§ 2º O Presidente do órgão julgador, identifi-
cando que o(s) fundamento(s) determinante(s) 
para o julgamento da causa não possui(em) a 
adesão da maioria dos votos dos Ministros, con-
vocará, na mesma sessão de julgamento, nova 
etapa de deliberação, que contemplará apenas a 
definição do(s) fundamento(s) determinante(s).

Art. 256-Q. No julgamento de mérito do tema 
repetitivo, o relator ou o Ministro relator para 
acórdão delimitará objetivamente a tese firmada 
pelo órgão julgador.
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Como já vimos, uma vez publicado o acórdão repetitivo, 
a tese firmada pode ser aplicada aos casos idênticos (so-
brestados ou não).

É certo que alguns tribunais, considerada a segurança 
jurídica, aguardam o trânsito em julgado, mas o disposto 
no CPC/2015 e no RISTJ autorizam desde a publicação do 
acórdão do que foi decidido no repetitivo. Quem irá aplicar 
a tese firmada no repetitivo com a publicação do acórdão 
em que julgado o respectivo tema? Temos as seguintes 
possibilidades:

a. O responsável pela admissibilidade no Tribunal de 
origem;

b. Órgão colegiado competente em juízo de retratação;
c. Magistrado competente de processo anteriormen-

te suspenso ou ação ajuizada posteriormente;
d. Ministro no STJ com processos idênticos já distri-

buídos e não devolvidos à origem;
e. Presidente do STJ (processos registrados à Presi-

dência em razão de terem sido monitorados como 
repetidos 11 pela Secretaria Judiciária do STJ, no 
recebimento).

11  Repetidos são processos em que discutida a mesma questão jurídica objeto de um repetitivo.

Art. 256-R. O acórdão proferido no julgamento do recurso es-

pecial repetitivo gerará as seguintes consequências nos demais 

recursos especiais fundados em idêntica questão de direito:

I - se já distribuídos e não devolvidos à origem por trazerem 

outras questões além da afetada, serão julgados pelo relator, 

observada a tese firmada no julgamento de mérito do respetivo 

tema;

II - se ainda não distribuídos e não devolvidos à origem, se-

rão julgados pelo Presidente do STJ;

III - se suspensos nas instâncias de origem, aplicam-se os 

arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.

Parágrafo único. O disposto no inciso III aplica-se a todos 

os processos que tratem de idêntica questão de direito, mesmo 

que não tenham sido objeto de suspensão.

Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:

I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem 

negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários 

sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a 

orientação do tribunal superior;

II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, re-

examinará o processo de competência originária, a remessa 

necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão 

recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;

III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus 

de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da 

tese firmada pelo tribunal superior;

IV - se os recursos versarem sobre questão relativa a presta-

ção de serviço público objeto de concessão, permissão ou auto-

rização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, 

ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização 

da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, 

da tese adotada.

§ 1º A parte poderá desistir da ação em curso no primeiro 

grau de jurisdição, antes de proferida a sentença, se a questão 

nela discutida for idêntica à resolvida pelo recurso representa-

tivo da controvérsia.

§ 2º Se a desistência ocorrer antes de oferecida contesta-

ção, a parte ficará isenta do pagamento de custas e de honorá-

rios de sucumbência.

§ 3º A desistência apresentada nos termos do § 1o in-

depende de consentimento do réu, ainda que apresentada 

contestação.

Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de 

origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao 

respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º.

§ 1º Realizado o juízo de retratação, com alteração do acór-

dão divergente, o tribunal de origem, se for o caso, decidirá as 

demais questões ainda não decididas cujo enfrentamento se 

tornou necessário em decorrência da alteração.

Veja em detalhes - RISTJ
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Caro aluno, somente apreciado esse agravo é que é 
aberta a oportunidade de ingresso com reclamação no 
STJ, conforme destacado no Módulo I, no item n 1.5.

As questões são instigantes, não é mesmo?

Vamos então falar agora sobre a revisão do tema repetitivo.

Após todo o processamento diferenciado e a fixação da 
tese repetitiva pode ocorrer a necessidade de revisitar a 
questão e de definir nova solução para a matéria. Essa si-
tuação foi regulamentada no RISTJ e é de suma importân-
cia para o bom funcionamento do sistema, agindo mesmo 
como agente profilático para tornar o sistema de prece-
dentes ágil e atual e evitar a fossilização do Direito.

Vamos conhecer, então, como operacionalizar tudo isso.

Saiba mais

Contra a decisão proferida pelo Presidente ou pelo responsável 

no Tribunal pela realização do juízo de admissibilidade aplicando o 

repetitivo é cabível somente o agravo interno para o órgão compe-

tente do tribunal, nos termos do art. 1.042 do CPC/2015.

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secre-

taria do tribunal, o recorrido será intimado para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presi-

dente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que 

deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão cons-

titucional à qual o Supremo Tribunal Federal não 

tenha reconhecido a existência de repercussão geral 

ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão 

que esteja em conformidade com entendimento do 

Supremo Tribunal Federal exarado no regime de reper-

cussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial inter-

posto contra acórdão que esteja em conformidade 

com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou 

do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, 

exarado no regime de julgamento de recursos 

repetitivos;

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para 

realização do juízo de retratação, se o acórdão 

recorrido divergir do entendimento do Supremo 

Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça 

exarado, conforme o caso, nos regimes de reper-

cussão geral ou de recursos repetitivos;

III – sobrestar o recurso que versar sobre contro-

vérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo 

Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de 

Justiça, conforme se trate de matéria constitucional 

ou infraconstitucional;

Veja em detalhes - CPC/2015

IV – selecionar o recurso como representativo de 

controvérsia constitucional ou infraconstitucional, 

nos termos do § 6º do art. 1.036;

V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, 

remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao 

Superior Tribunal de Justiça, desde que:

a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao 

regime de repercussão geral ou de julgamento de 

recursos repetitivos;

b) o recurso tenha sido selecionado como representa-

tivo da controvérsia; ou

c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de 

retratação.

§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com 

fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal 

superior, nos termos do art. 1.042.

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos 

incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 

1.021.Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presi-

dente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que 

inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, 

salvo quando fundada na aplicação de entendimento 

firmado em regime de repercussão geral ou em julga-

mento de recursos repetitivos.
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3.8. Revisão de tema repetitivo

Como já destacado no Módulo I, a revisão é realizada nos termos dos arts. 256-S a 256-V do RISTJ. Vamos ver alguns 
pontos da prática para que isso ocorra.

Se compreender pela presença dos requisitos para a revisão do tema, o ministro irá propor a revisão do tema, nos 
próprios autos (se ainda em tramitação o processo em que fixada a tese), ou com a afetação de novos recursos ou por 
questão de ordem (nesse último caso, pode ser desvinculado de processo em que discutida a matéria).

Art. 256-V. O Presidente do órgão julgador poderá propor, em questão de ordem, a revisão de entendimento consoli-
dado em enunciado de tema repetitivo para adequação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal em repercussão 
geral, em ação de controle concentrado de constitucionalidade, em enunciado de súmula vinculante e em incidente 
de assunção de competência.

§ 1º A revisão ocorrerá nos próprios autos do recurso julgado sob o rito dos repetitivos, caso ainda esteja em tra-
mitação, ou será objeto de questão de ordem, independentemente de processo a ela vinculado.

§ 2º O acórdão proferido na questão de ordem será inserido, como peça eletrônica complementar, no(s) proces-
so(s) relacionado(s) ao tema repetitivo.

Veja em detalhes - RISTJ

Após a afetação, o tema ficará na situação afetado — possível revisão de tema e seguirá os mesmos passos de um 
tema afetado, até passar à situação revisado, se for ultimado o julgamento com fixação de nova tese repetitiva em subs-
tituição à anteriormente firmada.

Isso já ocorreu no STJ, após a vigência do CPC/2015, nos casos abaixo, por exemplo:
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Com a finalização desse ponto, encerramos nossa in-
cursão sobre repetitivos. Lembra-se que não é a proposta 
do curso ser muito teórico ou esgotar a matéria, certo?

Agora vamos adentrar em outros dois instrumentos in-
teressantes trazidos pelo CPC/2015 e regulamentados no 
RISTJ: o incidente de assunção de competência (IAC) e a 
suspensão em incidente de resolução de demandas repe-
titivas (SIRDR).

Vamos avante!

Saiba mais

Apesar de não constar do regimento, é possível ainda que 
a parte indique em seu recurso a necessidade de nova confi-
guração para tese repetitiva anteriormente firmada ou mes-
mo que o Tribunal de origem admita recurso representativo 
de controvérsia para esse fim, vale dizer, para a revisão de 
tema repetitivo. É que apesar de não expressamente previs-
to, pode ser extraído do próprio sistema que a necessidade 
de revisão possa ser indicada também por esses importan-
tes atores na construção dos precedentes judiciais. Pensar 
de forma diversa seria relegar o papel por eles desempenha-
do a segundo plano, o que certamente não se coaduna com 
o regramento trazido no CPC/2015 e com a própria função 
do precedente para a racionalidade do sistema.
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4. Incidentes de Assunção de Competência

4.1. Conceito

Você deve ter percebido o quanto a utilização do repe-
titivo traz ganhos para o trabalho do Judiciário. Agora va-
mos conhecer melhor, outro instrumento que também visa 
trazer racionalidade, estabilidade e isonomia, só que em 
outra frente.

Animado para iniciar o estudo do IAC?

Vamos iniciar sem mais delongas.

Nos termos do art. 947 do Código de Processo Civil, “é 
admissível a assunção de competência quando o julga-
mento de recurso, de remessa necessária ou de processo 
de competência originária envolver relevante questão de 
direito, com grande repercussão social, sem repetição em 
múltiplos processos”, bem como “quando ocorrer relevan-
te questão de direito a respeito da qual seja conveniente a 
prevenção ou a composição de divergência entre câmaras 
ou turmas do tribunal”.

Já deu para perceber que esse instituto caminha em pa-
ralelo com a sistemática dos repetitivos e terá aplicação 
em parcela distinta de processos, que não trazem questão 
que se multiplica em diversos processos. Então, qual a im-
portância do IAC?

É a definição em precedente qualificado de observância 
obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC/2015, de 
questão de direito relevante sob o ponto de vista social, 
mas sem repetição própria do repetitivo ou ainda para pre-
venir ou compor divergência na Corte.

Veja aqui as razões trazidas no voto condutor do acór-
dão que admitiu o primeiro IAC do STJ, de relatoria do Mi-
nistro Marco Aurélio Belizze:

Verifica-se, no caso em tela, a existência de 
notória e atual divergência entre os entendimen-
tos das duas Turmas que compõem a Segunda 
Seção do STJ, bem como estar-se diante de ma-
téria exclusivamente de direito e de relevante 
interesse social, porquanto cuida da aplicação 
de norma cogente. Com efeito, o novel inciden-
te, nascido de disposição expressa do Código 
de Processo Civil, destina-se, entre outros fins, 
à prevenção e composição de divergência ju-
risprudencial, cujos efeitos são inegavelmente 
perversos para a segurança jurídica e previsibi-
lidade do sistema processual.
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Você pode conferir, ainda, mais dados sobre o Tema de IAC n. 1, na imagem 
abaixo:

Esse julgamento tão importante gerará a criação de tema, a necessidade de pro-
cessamento e julgamento próprios de precedente qualificado e, logicamente, com 
ampla divulgação no sítio eletrônico do STJ.

Atualmente, o STJ apresenta os IACs na página de recursos repetitivos e IAC.

As situações: admitido-possível revisão de tese, mérito julgado-RE pendente, so-
brestado, cancelado, revisado e trânsito em julgado para o tema de IAC. Você pode 
estudar esses conceitos no Módulo III em que falamos das situações dos temas 
repetitivos, certo?

Vamos passar então à análise da admissão do IAC.

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/
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4.2. Admissão colegiada e eletrônica

As regras válidas para afetação eletrônica à sistemática dos recursos repetiti-
vos são também aplicáveis à admissão de incidentes de assunção de competência. 
Assim, a admissão do IAC será apreciada obrigatoriamente em sessão virtual, nos 
termos do art. 257 do RISTJ, no prazo de 7 dias corridos (art. 257-A do RISTJ).

Ocorrendo a admissão, pela maioria simples dos ministros, será criado o tema de 
IAC respectivo, com numeração sequencial, questão jurídica submetida a julgamen-
to, bem como com os processos que serão julgados com os efeitos previstos em 
lei para esse precedente qualificado, tais como observância por juízes e tribunais, 
possibilidade de julgamento execução provisória sem caução e tutela da evidência, 
por exemplo.

A fim de otimizar o tempo nesse curso, por favor, consulte as regras já expos-
tas quanto à afetação colegiada e eletrônica apresentadas em tópico acima, pois 
são igualmente aplicáveis à admissão de incidentes de assunção de competência, 
certo?

Devemos somente ter o cuidado com as nomenclaturas utilizadas, pois, enquanto 
nos recursos repetitivos há afetação, para os IACs existe admissão, com a criação 
respectivamente de temas repetitivos e, no último caso, de temas de IAC.

A exemplo do que estabeleceu o RISTJ para a afetação eletrônica, foi garantida 
a possibilidade de realizar a admissão do IAC na sessão presencial do órgão julga-
dor competente até que a ferramenta eletrônica seja totalmente desenvolvida, nos 
termos do art. 3 da Emenda Regimental 24, de 28 de setembro de 2016, o que deve 
ocorrer em 2018.

Vamos avançar nosso estudo sobre outros aspectos práticos dos IACs no STJ?
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4.3. Julgamento – fixação de tese e publicação do acórdão

No julgamento do IAC, à semelhança do que ocorre com o repetitivo, será fixada 
tese que será aplicada a processos em que discutida a mesma questão.

Diante disso, no momento do julgamento, os integrantes do órgão julgador com-
petente definirão colegiadamente qual será a tese fixada.

A publicação do acórdão em que apreciado o mérito será objeto de ampla divulga-
ção e gerará a comunicação aos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, 
além de outros órgãos, conforme determinação constante do julgado.

O teor dessa tese será objeto de ampla divulgação e ficará disponível no portal do 
STJ, na página de Repetitivos e IACs.
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4.4. Revisão da tese

Caro aluno, o processamento da revisão de tema de IAC não tem o regramento 
disposto no RISTJ, apesar de reconhecer a possibilidade na redação do art. 271-G, 
quando trata da vinculação dos órgãos fracionários do Tribunal; há a ressalva: exce-
to se houver revisão de tese.

Confira-se, também essa ressalva na redação do art. 947 do CPC/2015:

De outra parte, uma das situações prevista para os temas de IAC é a situação 
revisado.

Assim sendo e considerada a semelhança com a sistemática dos recursos re-
petitivos e, ainda, a existência de procedimento para a revisão de temas repetitivos 
ser objeto de uma seção do RISTJ, seria aplicável, por analogia, o processamento já 
previsto e estudado acima para os recursos repetitivos, com a utilização das mes-
mas garantias já indicadas no item 1.18. É certo, no entanto, que fica excetuado o 
que foi mencionado quanto à indicação e ou admissão de recurso representativo de 
controvérsia (que não se aplica à espécie).

Após essa análise do IAC, adentraremos agora o estudo das SIRDRs. Vamos 
avante!

 

Art. 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento 
de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária 
envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem 
repetição em múltiplos processos. § 3o O acórdão proferido em assunção 
de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se 
houver revisão de tese.
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5. Suspensões em Incidentes de Resolução 
de Demandas Repetitivas

5.1. Conceito

Caro aluno, a SIRDR também é uma novidade trazida 
pelo CPC/2015.

Espero que esteja empolgado para continuarmos o 
estudo!

A SIRDR é o pedido de suspensão nacional apresentado 
ao Presidente do STJ ou do STF, conforme o caso, da tra-
mitação de processos que cuidem da mesma questão de 
direito objeto de um incidente de resolução de demanda 
repetitiva admitido em Tribunal de Justiça ou Tribunal Re-
gional Federal.

Implica, assim, a extensão da suspensão determinada 
ao ser admitido o IRDR na origem, determinada pelo STJ, 
atendendo a pedido apresentado com a finalidade de ga-
rantir a preservação da segurança jurídica ou de excepcio-
nal interesse social, e diante de demonstração da existên-
cia dos demais requisitos legais.

Nos termos do art. 982, § 3º, do Código de Processo 
Civil, o Ministério Público, a Defensoria Pública e as partes 
do incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) 
já instaurado poderão requerer ao Presidente do Supremo 
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça a sus-
pensão de todos os processos individuais ou coletivos em 
curso no território nacional que versem sobre a mesma 

questão objeto do IRDR. Há, ainda, a possibilidade de a 
parte, independentemente dos limites da competência 
territorial, requerer a mesma providência ao Presidente do 
STF ou do STJ, desde que seu processo trate da mesma 
questão jurídica objeto do IRDR.

Para tramitar esse pedido, o Regimento Interno do Supe-
rior Tribunal de Justiça (RISTJ) criou a classe processual 
suspensão em incidente de resolução de demandas repe-
titivas (SIRDR), regulamentada pelo art. 271-A, o qual esta-
belece que o Presidente do Tribunal poderá, “considerando 
razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse 
social, suspender, em decisão fundamentada, todos os 
processos individuais ou coletivos em curso no território 
nacional que versem sobre a questão objeto do incidente”.

Deferido o pedido de suspensão no STJ, os demais pro-
cessos que tratem da mesma questão jurídica ficarão so-
brestados até o trânsito em julgado do IRDR originário.

Indeferido o pedido apresentado na SIRDR pelo Presi-
dente da Comissão Gestora de Precedentes ou pela Corte 
Especial, essa decisão resultará, em regra na manutenção 
da suspensão dos processos pendentes, individuais ou 
coletivos, que tramitam no estado ou na região, conforme 
determinado no IRDR pelo Tribunal de origem, se houver 12.

12  Em regra, porque segundo art. 985 do CPC, a tese jurídica será aplicada:

 I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do 
respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo estado ou região;

 II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo 
revisão na forma do art. 986 do CPC.
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5.2. Competência

Tendo em vista a estreita relação da SIRDR com as atribuições da Comissão Ges-
tora de Precedentes, criada pela Emenda Regimental n. 26, de 13 de dezembro de 
2016, a Presidência do STJ, por meio da Portaria STJ/GP n. 299/2017, delegou ao 
Presidente da Comissão Gestora de Precedentes a competência de decidir as SIR-
DRs apresentadas no STJ.

Dispõe o art. 2 da mencionada Portaria:

Diante dessa delegação, as SIRDRs são apreciadas pelo Presidente da Comissão 
Gestora de Precedentes.

Você pode acessar aqui a Portaria STJ/GP n. 299/2017.

Conhecendo a quem compete julgar o pedido, vamos agora examinar os requisi-
tos para sua apresentação, no item a seguir. 

Art. 2º Ficam delegadas ao presidente da comissão as seguintes compe-
tências: [...]

II – decidir, resolvendo os incidentes que suscitarem, os requerimentos de 
suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no terri-
tório nacional, que versem sobre a questão objeto de incidente de resolução 
de demandas repetitivas em tramitação;

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/112021/Prt_299_2017_PRE.pdf
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5.3. Requisitos

Para apresentação do pedido de suspensão em IRDR 
será necessário demonstrar:

• Admissão de Incidente de Resolução de Demandas 
Repetitivas, nos termos do art. 982, § 3º, do CPC/2015;

• Legitimidade – o requerente deve ser parte no IRDR in-
dicado ou em processo em que se discuta a questão;

• Garantia de segurança jurídica ou excepcional inte-
resse social;

Além desses requisitos, podemos extrair das decisões 
proferidas em SIRDRs e disponíveis no portal do STJ, as 
seguintes condições:

• Não haver determinação de suspensão nacional em 
tema repetitivo afetado. Nesse sentido a decisão 
proferida pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 
na SIRDR 1, do qual destaco:

• Não haver tema repetitivo com tese firmada sobre 
a questão discutida. Nesse sentido, leia-se excerto 
da Decisão que indeferiu o pedido de suspensão na 
SIRDR 2:

• Tratar-se de matéria cuja competência para aprecia-
ção é do STJ, em sede de recurso especial. Sobre 
esse aspecto, destaco trecho da decisão proferida 
na SIRDR n. 7:

Tendo em vista que, com a afetação dos pro-
cessos ao rito dos repetitivos, foi determinada 
a suspensão do processamento de todos os 
processos pendentes no território nacional que 
versem sobre tais temas, abri vista aos reque-
rentes, que se manifestaram pela perda de ob-
jeto destes autos e pugnaram pela extinção do 
feito (e-STJ, fl. 187).

Por fim, identifico que a parte requerente bus-
ca, por meio do presente pedido de suspensão 
em incidente de resolução de demandas repetiti-
vas, a paralisação de processos para possibilitar 
a uniformização, em âmbito nacional, de enten-
dimento sobre matéria já decidida sob o rito dos 
recursos repetitivos, o que não é cabível na via 
eleita. A aplicação de julgado proferido pelo STJ, 
sob o rito especial, aos demais processos, so-
brestados ou em tramitação, fundados em idên-
tica questão de direito possui disciplina própria 
no Código de Processo Civil, em especial no art. 
1.040.

Nesse sentido, imprescindível inicialmente 
definir a legitimidade da requerente para pleitear 
a suspensão de processos em todo o território 
nacional e identificar se a questão jurídica deli-
mitada pelo tribunal de origem na admissão do 
incidente de resolução de demandas repetitivas 
é de cunho infraconstitucional federal, apta a en-
sejar a interposição de recurso especial.
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•  Cabimento formal de recurso especial contra a decisão a ser tomada no 
IRDR. Isso foi o decidido na SIRDR n. 9. Confira-se:

Muito interessante o que já foi definido a respeito da SIRDR, não é mesmo?

Ficou curioso para obter mais informações? Acesse a pesquisa de SIRDRs.

Estamos quase no final do nosso estudo sobre as SIRDRs, somente vamos pontu-
ar duas questões. Vamos a elas!

Em outras palavras, a indefinição jurídica, no atual momento, a respeito 
do cabimento do recurso especial contra julgamento de incidente de resolu-
ção de demandas repetitivas admitido a partir de processos que tramitam no 
âmbito dos juizados especiais impedem, sob a minha ótica, o deferimento da 
ampliação da abrangência de suspensão de processos tal como requerido na 
inicial. Por fim, imprescindível deixar registrado que não se está aqui a recha-
çar o cabimento do incidente de resolução de demandas repetitivas oriundo 
de processo em tramitação no âmbito do juizado especial, mas apenas expli-
citando que o ainda pouco tempo de vigência do novo Código de Processo 
Civil de 2015 não permitiu que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tri-
bunal de Justiça adentrassem na análise detalhada de aspectos processuais 
atinentes ao modelo pretendido pelo código para os precedentes judiciais, 
em especial o incidente de resolução de demandas repetitivas.

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/
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5.4. Situações

As situações da SIRDR são bem simplificadas, como 
você verá a seguir:

A partir da apresentação do pedido de suspensão e até 
que haja sua apreciação pelo Ministro Presidente da Co-
missão Gestora de Precedentes, ela ficará na situação em 
tramitação.

Com a apreciação do pedido, que é realizado monocra-
ticamente, surgem duas possibilidades:

É possível, ainda, que haja a vinculação do pedido a 
Tema repetitivo ou tema de IAC que tratem da questão de 
direito objeto do próprio IRDR, o que implicará no prejuízo 
do pedido de suspensão.

São exemplo disso os Temas de SIRDRs 1 e 3, conforme 
você pode conferir na imagem abaixo.

Pode ocorrer, ainda, que cesse a suspensão em caso de 
trânsito em julgado do IRDR originário. Se isso acontecer, 
a situação da SIRDR será de finalizada a determinação de 
suspensão.

Vamos ao último ponto do nosso módulo e ele é bem 
curto!

Acolhido o pedido, a situação será de suspensão deferida;

Rechaçado o pedido, a situação passará a ser de suspensão 
indeferida.
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5.5. Recurso

Além dos embargos de declaração, que são cabíveis nas hipóteses dispostas no 
art. 1.022 do CPC/2015, o recurso cabível contra a decisão que apreciar o pedido de 
suspensão em IRDR, seja pelo deferimento, seja pela sua negativa, será o agravo, 
nos termos do art. 259 do RISTJ.

Esse recurso será julgado perante a Corte Especial do STJ, considerando que a 
competência para apreciar o pedido seria do Presidente do STJ.

Veja em detalhes:

Art. 259. Contra decisão proferida por Ministro caberá agravo interno para 
que o respectivo órgão colegiado sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou 
reformando-a. (Incluído pela Emenda Regimental n. 24, de 2016)

§ 1º O órgão do Tribunal competente para conhecer do agravo é o que 
seria competente para o julgamento do pedido ou recurso.
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6. Considerações Finais

A jornada foi instigante e cheia de informações e espero 
que tenha valido para seu estudo e para reavaliar o traba-
lho desenvolvido diante desse sistema, ao mesmo tempo 
complexo e fascinante dos precedentes qualificados de 
competência do STJ.

É certo que o modelo de precedentes estudados no Mó-
dulo I, agora, tomou contornos concretos com o estudo do 
Módulo II. Diante disso, essa leitura deve ter trazido a você 
muitas das prática já adotadas na Casa para o tratamento 
desses processos, temas e incidentes tão relevantes.

Neste módulo, buscamos demonstrar os detalhes para 
o processamento e julgamento dos recursos repetitivos e 
dos incidentes de assunção de competência, bem como a 
atuação sempre integrada de diversas áreas do Tribunal, 
a fim de trazer a esses precedentes a divulgação que eles 
merecem.

Conhecemos ainda os recursos representativos de con-
trovérsia e podemos compreender seu impacto tanto para 
o trabalho do STJ quanto para o do tribunal que o admite.

Por fim conhecemos o pedido de suspensão em inci-
dente de resolução de demandas repetitivas e sua voca-
ção de garantir um futuro pronunciamento do STJ em sede 
de recurso repetitivo.

O estudo desse módulo exigiu mesmo um grande esfor-
ço e uma postura de investigador de você, caro aluno.

Espero que esteja ainda mais claro para você tudo que 
envolve uma resposta para a pergunta efetuada no Módulo 
I: o que é o modelo brasileiro de precedentes? E mais, que 
essa resposta inclua como instrumentos principais os aqui 
estudados.

Para verificar se está tudo bem apreendido, faremos 
alguns questionamentos e também iremos interagir pelo 
fórum. Será uma oportunidade em que vamos aprender 
ainda mais pela troca de informações e de experiências. 
É realmente um assunto empolgante! Aguardo você e sua 
contribuição pessoal nessa construção do sistema de 
precedentes!

No último módulo do nosso curso, para fechar esse es-
tudo sobre a efetividade dos precedentes no STJ, você po-
derá analisar melhor e estudar em detalhes o formato da 
organização desse sistema de precedentes no STJ, tanto 
no que concerne aos processos submetidos à sistemática 
da repercussão geral, quanto em relação aos temas repe-
titivos e IACs e demais instrumentos objeto do Módulo II. 
Conhecerá sobre as normas que tratam desse assunto, 
como o CPC/2015, o RISTJ, a Resolução CNJ n. 235/2016. 
E também qual é o escopo do trabalho da Comissão de 
Ministros Gestora de Precedentes e do Núcleo de Geren-
ciamento de Precedentes - Nugep do STJ. E por fim, será 
mostrada a página de pesquisa desses precedentes no 
portal do STJ.

Pronto para avançar para o estudo desses pontos?

Caro aluno, proponho que mantenha o ânimo, o espírito 
investigativo e também a imagem de que a construção de 
um sistema de precedentes depende da atuação de diver-
sos atores para o estudo do Módulo III, a seguir, pois, com 
certeza poderá ter um proveito maior para todos nós!

Espero contribuir e responder aos questionamentos 
que com certeza já se está fazendo sobre os tópicos 
apontados.

Então, vamos avante!
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A Eficiência dos Precedentes Judiciais no STJ Módulo 3

1. A inafastável coesão entre a jurisdição e a gestão

1.1. Introdução

Caro aluno,

Chegamos ao último módulo do nosso curso! Veremos, 
durante o estudo, os detalhes administrativos da siste-
matização, padronização e organização dos precedentes 
judiciais.

No módulo I, tivemos a oportunidade de analisar que a 
crescente valorização dos precedentes judiciais no direi-
to brasileiro nos anos 1990 e 2000 irradiaram importantes 
luzes para a redação do Código de Processo Civil de 2015 
sobre a temática.

Durante esse período, anterior à vigência do CPC/2015, 
o Poder Judiciário buscou adaptar suas práticas adminis-
trativas e de gestão processual às novas necessidades exi-
gidas pela notória valorização dos precedentes judiciais, 
em especial, a partir da regulamentação das sistemáticas 
da repercussão geral e do recurso especial repetitivo, ins-
tituídas, respectivamente, pelas Leis n. 11.418, de 19 de 
dezembro de 2006 e 11.672, de 8 de maio de 2008.

Como principais iniciativas, podemos destacar a orga-
nização pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tri-
bunal de Justiça dos processos submetidos aos ritos da 
repercussão geral e dos recursos repetitivos em temas e 
a disponibilização organizada deles nos respectivos por-
tais na internet e a edição da Resolução CNJ n. 160 de 19 
de outubro de 2012 que dispôs sobre a organização do 
Núcleo de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos no 
Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Traba-
lho, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal Militar, 

Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e 
nos Tribunais Regionais Federais 1.

A necessidade de investimento em práticas administra-
tivas eficientes dos processos que formam precedentes 
qualificados foi potencialmente ampliada pelo Código de 
Processo Civil de 2015.

Conforme estudamos nos módulos I e II, o CPC apresen-
ta uma visão extremamente prática do modelo brasileiro 
de precedentes, conferindo notório destaque aos pronun-
ciamentos judiciais listados no art. 927, parecendo haver 
um claro propósito do código de diferenciar conceitual-
mente, de forma objetiva, precedente e jurisprudência para 
a consecução dos propósitos de estabilidade, integridade 
e coerência do direito, alinhados com a eficiência e a cele-
ridade na prestação jurisdicional, calcados na racionaliza-
ção de julgamentos.

Para atingir esses caros propósitos, o CPC/2015 exigiu 
do Poder Judiciário brasileiro profundas adequações em 
procedimentos correlatos à gestão, à organização admi-
nistrativa e à ampla publicidade dos precedentes judiciais.

Essa exigência foi prontamente identificada pelo Conse-
lho Nacional de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça 
que, sem demora, logo nos primeiros meses de vigência 
do código de 2015, regulamentaram importantes procedi-
mentos administrativos.

1  O Supremo Tribunal Federal editou, em 1º de junho de 2012, a Resolução n. 487, de 30 de maio de 2012 e instituiu núcleo semelhante em 
sua estrutura administrativa para auxílio ao gerenciamento administrativo da repercussão geral, vinculado à Assessoria Processual da 
Secretaria-Geral da Presidência do STF.

http://www.stf.jus.br/ARQUIVO/NORMA/RESOLUCAO487-2012.PDF
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Quanto a esse ponto, é bem interessante perceber que as adequações procedi-
mentais exigidas agora pelo CPC/2015 a todos os tribunais do país já eram, em 
certa medida, práticas usuais adotadas pelo Superior Tribunal de Justiça na gestão 
dos recursos repetitivos.

Essa peculiaridade conferiu ao STJ elevado grau de protagonismo na implemen-
tação prática dos precedentes judiciais após o CPC/2015, com a disseminação de 
boas práticas aos tribunais do país, conforme poderemos identificar durante este 
módulo.

Enfim, tenho certeza que os assuntos tratados neste último módulo possibili-
tarão a você, caro aluno, visualizar que, no modelo de precedentes almejado pelo 
CPC/2015, devem andar lado a lado e de forma coordenada às atividades jurisdi-
cionais e gerenciais para que consigamos extrair a maior efetividade possível da 
atividade jurisdicional e oferecer à sociedade um serviço de excelência.

Pronto para, mais uma vez, adentrar o mundo investigativo do modelo de prece-
dentes brasileiro? Agora com uma visão eminentemente prática. Vamos lá?
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1.2. O Código de Processo Civil de 2015 e 
a organização dos precedentes

Para o início de nossa empreitada, devemos analisar 
nossa fonte legislativa primeira – o Código de Processo 
Civil de 2015.

Podemos observar que, em regra, a legislação proces-
sual brasileira, anterior ao novo código, não estabelecia 
procedimentos administrativos para o fiel cumprimento 
das disposições legais, deixando a cargo da administra-
ção dos tribunais a adoção das práticas correlatas.

De uma forma geral, essa estratégia da legislação pro-
cessual parece ter dado certo, pois é possível identificar di-
versas medidas administrativas adotadas pelos tribunais 
complementares às determinações legais.

Destaco a sistemática de organização e divulgação de 
julgados nos tribunais. Há bom tempo, mesmo sem haver 
determinação legal expressa, os tribunais do país disponi-
bilizam para consulta pública o acesso detalhado de suas 
decisões, por meio de ferramentas tecnológicas que per-
mitem combinações de palavras e filtros facilitadores da 
pesquisa.

Neste particular, podemos afirmar que a iniciativa admi-
nistrativa dos tribunais de organizar e divulgar os julgados 
foi essencial para permitir uma série de atividades previs-
tas no CPC/1973 e possibilitar a consulta de julgados es-
pecíficos dos tribunais.

Ciente da necessidade de os tribunais brasileiros adota-
rem práticas administrativas complementares à atividade 
jurisdicional e às atualmente já arraigadas na prática judi-
ciária, o legislador de 2015 optou por estabelecer no Códi-
go de Processo Civil regras gerais focadas na organização 
e divulgação de pronunciamentos judiciais que ensejam a 
formação de precedentes qualificados.

Nesse aspecto, vemos a organicidade do CPC/2015 em 
atribuir ao Conselho Nacional de Justiça, órgão adminis-
trativo de cúpula do Poder Judiciário, atividades de padro-
nização e de uniformização de procedimentos. O artigo 

979 do CPC, inserido no capítulo referente ao incidente de 
resolução de demandas repetitivas, estabelece o seguinte:

O artigo 979 do CPC/2015 conferiu uma gama de res-
ponsabilidades ao Poder Judiciário. Da análise pormenori-
zada de suas disposições, podemos observar, em primeiro 
lugar, que a obrigação de os tribunais manterem banco 
eletrônico de dados com informações específicas sobre 
questões submetidas ao incidente de resolução de de-
mandas repetitivas, com a comunicação ao CNJ para in-
clusão em cadastro (§ 1º) exige padronização de informa-
ções de todos os tribunais do país. Isso porque é certo que 
o estabelecimento de padrões mínimos de organização é 
exigência imprescindível para que toda essa informação 
seja gerenciada pelo CNJ e disponibilizada para consulta 
pública.

Art. 979. A instauração e o julgamento do inci-
dente serão sucedidos da mais ampla e específi-
ca divulgação e publicidade, por meio de registro 
eletrônico no Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º Os tribunais manterão banco eletrônico 
de dados atualizados com informações especí-
ficas sobre questões de direito submetidas ao 
incidente, comunicando-o imediatamente ao 
Conselho Nacional de Justiça para inclusão no 
cadastro.

§ 2º Para possibilitar a identificação dos pro-
cessos abrangidos pela decisão do incidente, o 
registro eletrônico das teses jurídicas constan-
tes do cadastro conterá, no mínimo, os funda-
mentos determinantes da decisão e os dispositi-
vos normativos a ela relacionados.

§ 3º Aplica-se o disposto neste artigo ao jul-
gamento de recursos repetitivos e da repercus-
são geral em recurso extraordinário.
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Em segundo lugar, é preciso alertar que a obrigação de 
organização não é dirigida apenas aos tribunais de segun-
da instância, mas também aos tribunais superiores na ges-
tão da repercussão geral e dos recursos repetitivos como 
deixa claro o § 3º do art. 979.

Mais ainda: essa determinação administrativa de divul-
gação organizada dos temas de repercussão geral, dos 
recursos repetitivos e do incidente de resolução de de-
mandas repetitivas fez despertar no Conselho Nacional de 
Justiça a necessidade de incluir nessa sistematização o 
incidente de assunção de competência, outro precedente 
qualificado sobre o qual conversamos no módulo II.

Podemos identificar assim, caro aluno, a preocupação 
do legislador de 2015 com a organização dos precedentes, 
pois sabedor de que a fragilidade na organização e divul-
gação dos precedentes qualificados nos tribunais, certa-
mente, é um dos fatores que incitam a litigiosidade 2. Se o 

Poder Judiciário não estabelecer, claramente, qual é a sua 
posição decidida sob uma das sistemáticas listadas no 
art. 927 do CPC não conseguirá efetivar o ideal do código 
com o modelo de precedentes. Cabe, então, aos tribunais 
(superiores e de segunda instância), a partir de definições 
padronizadas pelo CNJ, organizar e divulgar os seus pre-
cedentes qualificados.

O Código, assim, estabeleceu as obrigações gerais re-
ferentes à organização e à publicidade dos precedentes 
qualificados, cabendo ao Conselho Nacional de Justiça 
detalhar as regras para a consecução desse importante 
objetivo institucional.

Vamos analisar esses detalhes? Nosso desafiador es-
tudo sobre o modelo de precedentes brasileiro demanda 
a análise além dos livros e das leis, exigindo que adentre-
mos em atos administrativos e na prática adotada pelos 
tribunais. Isso é muito instigante, não é mesmo?

2  Essa preocupação do legislador de 2015 já foi, inclusive, identificada pelo Superior Tribunal de Justiça. Na decisão proferida na Suspensão 
em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – SIRDR n. 7/PR, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino registrou que a “ausência 
de critérios objetivos para a identificação de qual é a posição dos tribunais com relação a determinado tema incita a litigiosidade 
processual” (decisão publicada no Diário da Justiça eletrônico de 23/6/2017).
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1.3.O Conselho Nacional de Justiça e o detalhamento 
dos aspectos administrativos correlatos à organização 
dos precedentes nos tribunais brasileiros

Sabedor da grande responsabilidade conferida ao Con-
selho Nacional de Justiça, o presidente do órgão à época 
em que o CPC/2015 se encontrava no período de vacatio 
legis 3, Ministro Ricardo Lewandowski, instituiu, por meio 
da Portaria n. 160 de 1/12/2015, Grupo de Trabalho com-
posto por sete Conselheiros para o “desenvolvimento de 
estudos sobre o alcance das modificações trazidas pela 
Lei 13.105, de 16 de março de 2015, novo Código de Pro-
cesso Civil”.

Neste ato, também, foi fixado o prazo de noventa dias 
para a apresentação de relatório final pela Comissão que 
seria a base para a regulamentação do CPC/2015 dos 
assuntos de responsabilidade do Conselho Nacional de 
Justiça.

Durante os trabalhos, foram realizadas consultas 4 e au-
diências públicas 5 para permitir a ampla participação da 
sociedade e da comunidade jurídica. Para fins organizacio-
nais, o grupo realizou a divisão da regulamentação em seis 
temáticas 6, sendo a relacionada aos precedentes judiciais 
denominada “demandas repetitivas”, sob a responsabilida-
de da Corregedoria Nacional de Justiça e do Conselheiro 
Fernando Cesar Baptista de Mattos.

Você se lembra que mencionamos na intro-
dução deste módulo o protagonismo do Su-
perior Tribunal de Justiça em relação às prá-
ticas administrativas relacionadas à gestão 

e à publicidade dos recursos repetitivos?

Esse destaque do STJ foi lembrado pela Comissão de 
Conselheiros que convidou o Superior Tribunal de Justiça 
para participar das discussões do grupo de trabalho para 
elaboração de proposta de regulamentação referente à or-
ganização dos precedentes judiciais 7, trabalho que resultou 
na edição da Resolução CNJ n. 235 de 13 de julho de 2016.

A Resolução CNJ n. 235/2016 representa importante 
marco para a organização e padronização de procedimen-
tos administrativos decorrentes do processo e julgamento 
de precedentes obrigatórios previstos no CPC/2015 ao es-
tabelecer trabalho coordenado entre todos os tribunais do 
país, prevendo a integração tecnológica por meio de web 
service em que as informações sobre os precedentes judi-
ciais e respectivos processos sobrestados sejam atualiza-
das periodicamente, permitindo a divulgação organizada e 
centralizada de informações pelo CNJ.

Em virtude do impacto da edição dessa nova resolução, 
após a sua publicação, o Conselho Nacional de Justiça, em 
parceria com o STJ, promoveu o Workshop sobre procedi-
mentos administrativos da Resolução CNJ 235/2016 8, com a 
presença de representantes de todos os Tribunais Superiores, 
Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais que rece-
beram treinamentos para permitir a implantação, nos respecti-
vos tribunais, da organização exigida pela norma do CNJ.

3  O Código de Processo Civil foi publicado em 17/3/2015, entrando em vigor somente no dia 18/3/2016 (1 ano após a publicação), nos 
termos do art. 1.045 e do enunciado administrativo n. 1 do Superior Tribunal de Justiça.

4  http://www.cnj.jus.br/regulamentacao-das-modificacoes-trazidas-pelo-novo-codigo-de-processo-civil-lei-13-105-2015

5  http://www.cnj.jus.br/eventos-campanhas/evento/227-audiencia-publica-sobre-novo-cpc

6 http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/81976-audiencia-publica-sobre-novo-cpc-sera-realizada-no-dia-4-de-maio

7 http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/82205-cnj-debate-tratamento-de-demandas-repetitivas-conforme-novo-cpc

8 http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/83261-cnj-apresenta-em-encontro-nacional-banco-de-dados-de-casos-repetitivos

Veja aqui Notícia do Workshop. 

http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=3155
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Institucional/Enunciados-administrativos
http://www.cnj.jus.br/regulamentacao-das-modificacoes-trazidas-pelo-novo-codigo-de-processo-civil-lei-13-105-2015
http://www.cnj.jus.br/eventos-campanhas/evento/227-audiencia-publica-sobre-novo-cpc
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/81976-audiencia-publica-sobre-novo-cpc-sera-realizada-no-dia-4-de-maio
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/82205-cnj-debate-tratamento-de-demandas-repetitivas-conforme-novo-cpc
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/83261-cnj-apresenta-em-encontro-nacional-banco-de-dados-de-casos-repetitivos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/83261-cnj-apresenta-em-encontro-nacional-banco-de-dados-de-casos-repetitivos
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Apenas para que você possa conhecer um pouco o teor 
da Resolução CNJ n. 235/2016, apresentamos suas bali-
zas gerais, iniciando com a sua ementa, que estabelece o 
seguinte:

Dentre as justificativas registradas nos considerandos 
da resolução destacam-se as seguintes:

Essas justificativas bem demonstram tudo até aqui por 
nós analisado sobre a importância do estabelecimento de 
padronização das informações sobre os precedentes qua-
lificados, não é mesmo?

Além disso, precisamos destacar que, tendo sido res-
ponsável pela revogação da Resolução CNJ n. 160, de 19 
de outubro de 2012, a nova Resolução CNJ n. 235/2016 
manteve as atribuições estabelecidas na norma revogada, 
detalhou atividades relacionadas aos recursos indicados 
como representativos da controvérsia e aos processos so-
brestados e estabeleceu diversas outras atividades decor-
rentes do incidente de resolução de demandas repetitivas 
e do incidente de assunção de competência, que afetarão 
todos os tribunais do país.

Conforme já destacamos, é certo que a Resolução CNJ 
n. 235/2016 representou importante marco para a organi-
zação e padronização de procedimentos administrativos 
decorrentes do processo e julgamento de pronunciamen-
tos qualificados previstos no art. 927 do CPC/2015 com 
o estabelecimento de trabalho coordenado entre todos os 
tribunais do país.

Por conta desse essencial trabalho coordenado/inte-
grado, a Resolução CNJ n. 235/2016 determinou a organi-
zação do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (NU-
GEP), em substituição ao Núcleo de Repercussão Geral e 
Recursos Repetitivos (NURER) já presente no âmbito das 

Dispõe sobre a padronização de procedimen-
tos administrativos decorrentes de julgamentos 
de repercussão geral, de casos repetitivos e de 
incidente de assunção de competência previstos 
na Lei 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 
Processo Civil), no Superior Tribunal de Justiça, no 
Tribunal Superior Eleitoral, no Tribunal Superior do 
Trabalho, no Superior Tribunal Militar, nos Tribunais 
Regionais Federais, nos Tribunais Regionais do Tra-
balho e nos Tribunais de Justiça dos Estados e do 
Distrito Federal, e dá outras providências

[considerando] a conveniência de agregar às 
estruturas orgânico-funcionais já existentes nos 
tribunais do país com atribuições de gerencia-
mento de processos em virtude da repercussão 
geral e dos recursos repetitivos a organização 
dos procedimentos administrativos decorrentes 
dos incidentes de resolução de demandas repe-
titivas e de assunção de competência.

[considerando] a necessidade de uniformiza-
ção dos procedimentos administrativos decor-
rentes de sobrestamento de processos em razão 
de julgamento de repercussão geral e de casos 
repetitivos.

[considerando] a conveniência de especializa-
ção do corpo funcional do Conselho Nacional de 
Justiça e dos tribunais dedicado às atividades de 
gerenciamento de dados da repercussão geral, 
dos casos repetitivos e do incidente de assunção 
de competência e do acervo de processos sobres-
tados em decorrência dessas sistemáticas.

Você se lembra que mencionamos que a Resolução CNJ 
n. 160/2012 dispôs sobre a organização do Núcleo de Re-
percussão Geral e Recursos Repetitivos - NURER no Superior 
Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal 
Superior Eleitoral, Superior Tribunal Militar, Tribunais de Jus-
tiça dos Estados e do Distrito Federal e nos Tribunais Regio-
nais Federais?

As disposições da Resolução CNJ n. 235/2016 possuem 
maior amplitude do que aquelas estabelecidas na Resolu-
ção CNJ n. 160/2012, por isso ocorreu a sua revogação, 
com a manutenção, na nova norma, de diversas medidas já 
em plena atividade nos tribunais.
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estruturas administrativas dos tribunais, vinculado à presi-
dência ou à vice-presidência, e estabeleceu, de forma de-
talhada, em seus anexos, os parâmetros estruturais dos 
dados de cada instituto processual para permitir a imple-
mentação efetiva de um Banco Nacional de Dados previs-
to no art. 5º da resolução.

Ademais, nos termos dos arts. 8º e 11 da Resolução 
CNJ n. 235/2016, os tribunais devem manter, em seus sí-
tios eletrônicos, banco de dados pesquisável com informa-
ções padronizadas das fases percorridas pelos processos 
submetidos às técnicas de julgamento de casos repetiti-
vos e de assunção de competência com as informações 
listadas nos Anexos I e V da mencionada resolução.

O NUGEP, portanto, foi criado pelo Conselho Nacional de 
Justiça com o claro propósito de ser a unidade do tribunal 
responsável pela organização e divulgação dos preceden-
tes qualificados e pela alimentação do banco nacional e 
local de dados. Para a supervisão dos trabalhos do NUGEP, 
o art. 6º, § 3º, da Resolução CNJ n. 235/2016 determinou 
a criação de “comissão gestora composta por Ministros 
ou Desembargadores, conforme o caso, representativa de 
Seção ou Grupo de Câmaras ou congêneres, de acordo 
com o regimento interno de cada tribunal, por matéria de 
competência”.

Nominada, como veremos, pelo STJ como Comissão 
Gestora de Precedentes, este colegiado administrativo, 
presente em todos os tribunais do país, possui a importan-
te atribuição de acompanhar os trabalhos do NUGEP e de 
realizar a interlocução com os membros do tribunal para 
que a organização e a padronização de procedimentos 

possam ser executadas. A eficiente gestão dos preceden-
tes qualificados é extremamente potencializada, quando 
a atividade jurisdicional é executada com a preocupação 
com as consequências administrativas do ato. A estreita 
relação entre jurisdição e gestão do modelo de preceden-
tes brasileiro exige efetiva participação dos membros dos 
tribunais em sua atividade primordial de julgar e do seu 
corpo técnico de servidores, por isso a proposta do CNJ 
em conciliar as atividades administrativas do NUGEP com 
a supervisão de comissão composta por membros dos tri-
bunais 9.

No próximo tópico, analisaremos as ações normativas 
e administrativas do Superior Tribunal de Justiça relacio-
nadas à sistematização e à organização dos precedentes 
qualificados no âmbito da nossa Corte de Justiça e você 
poderá visualizar, na prática, as diretrizes da Resolução 
CNJ n. 235/2016.

Provavelmente, você identificará atividades do seu dia 
a dia no tribunal, as quais talvez não imaginasse que sua 
prática decorre da adoção de medidas para a efetividade 
do modelo de precedentes brasileiro e constam, inclusive, 
das normas já analisadas por nós do CPC/2015, do CNJ e/
ou do STJ.

9  Além disso, a instituição da comissão gestora de precedentes em todos os tribunais partiu de experiência prática adotada no Superior 
Tribunal de Justiça que criou, por meio da Portaria STJ/GP n. 489 de 4 de setembro de 2014 a Comissão Temporária de Ministros com 
a finalidade de acompanhar os recursos repetitivos na Corte e de realizar a interlocução com o CNJ e com os tribunais de segunda 
instância.

Quer conhecer o banco de dados com informações so-
bre os precedentes qualificados e processos sobrestados 
no país? Acesse o Painel de Consulta ao Banco Nacional de 
Demandas Repetitivas e Precedentes Obrigatórios do Con-
selho Nacional de Justiça.

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/76429
http://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%2FPainelCNJ.qvw&host=QVS%40neodimio03&anonymous=true&sheet=shDRGraficos
http://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%2FPainelCNJ.qvw&host=QVS%40neodimio03&anonymous=true&sheet=shDRGraficos
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1.4. A gestão administrativa da repercussão geral, 
dos casos repetitivos e do incidente de assunção de 
competência no Superior Tribunal de Justiça

Na mesma linha adotada pelo CNJ, a presidência do Su-
perior Tribunal de Justiça, ciente de que a iminente entrada 
em vigor do novo Código de Processo Civil afetaria, consi-
deravelmente, as atividades jurisdicional e administrativa 
do tribunal, instituiu, por meio da Portaria STJ/GP n. 472 
de 20 de novembro de 2015, grupo de estudo para analisar 
os impactos do CPC/2015 no Regimento Interno do STJ.

Poucos dias da vigência do novo código, o Plenário do 
STJ editou a emenda regimental n. 22, de 16 de março de 
2016, que realizou diversas alterações no seu Regimento 
Interno para que a norma interna se adaptasse às disposi-
ções do CPC/2015.

Por merecer maiores debates e estudos, somente em 
28 de setembro de 2016 foi editada a emenda regimental 
n. 24, responsável pelas alterações ao Regimento Interno 
do STJ referentes aos precedentes judiciais, nominados 
pelo novo art. 121-A, conforme vimos no Módulo I e es-
tamos adotando a nomenclatura desde o início do curso, 
como precedentes qualificados.

Ainda relacionada a precedentes, o Superior Tribunal 
de Justiça aprovou a emenda regimental n. 26, de 13 de 
dezembro de 2016, criando, no âmbito de sua estrutu-
ra administrativa, a Comissão de Ministros gestora de 
precedentes.

Dessa forma, podemos considerar, com relação à temá-
tica deste módulo, que as normas infralegais aplicáveis à 
gestão administrativa dos casos repetitivos e do incidente 
de assunção de competência no Superior Tribunal de Jus-
tiça estão circunscritas ao (à):

• Resolução CNJ n. 235, de 13 de julho de 2016;

• Regimento Interno do STJ, em especial artigos 
104-A, 121-A, 256 ao 256-X, 257 ao 257-E, 271-A ao 
271-G;

• Portaria STJ/GP n. 299, de 19 de julho de 2017.

Para fins didáticos, apresentaremos as atividades exe-
cutadas pelo STJ e a sua correlação com as normas acima 
listadas. Vamos lá?

https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/96248/PRT_472_2015_MP.pdf
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/96248/PRT_472_2015_MP.pdf


9

A Eficiência dos Precedentes Judiciais no STJ Módulo 3

1.4.1. Comissão Gestora de Precedentes

A Comissão Gestora de Precedentes é uma comissão 
permanente de Ministros formada por três ministros do 
STJ como membros efetivos e um ministro como suplente.

Sua missão é desenvolver trabalho de inteligência para 
o devido tratamento e formação de precedentes qualifica-
dos no âmbito do Tribunal da Cidadania.

Essa comissão foi criada a partir de experiência exitosa 
do STJ ao criar comissão especial de ministros (temporá-
ria) para o acompanhamento dos processos submetidos à 
técnica de julgamento como recursos repetitivos, em se-
tembro de 2014.

Essa boa prática foi reconhecida pelo CNJ que, na edi-
ção da Resolução CNJ n. 235/2016, previu em seu artigo 
6º, § 3º, que o Nugep de cada tribunal terá os trabalhos 
supervisionados pela comissão gestora de precedentes 
formada por ministros ou desembargadores, respeitada 
a representatividade de acordo com a organização inter-
na para apreciação de diferentes matérias no âmbito do 
Tribunal.

Para adequação ao determinado no dispositivo acima, 
bem como ao sistema de precedentes inserido em nosso 
ordenamento jurídico pelo CPC de 2015, o STJ procedeu 
à alteração de seu Regimento Interno pela Emenda Regi-
mental n. 26, de 13 de dezembro de 2016, que criou no 
STJ a Comissão Gestora de Precedentes como comissão 
permanente, nos termos do arts. 40, V.

Essa modificação regimental inseriu ainda o artigo 46-A 
no RISTJ, trazendo o rol de atribuições da mencionada co-
missão de ministros.

Vamos conhecer a atribuições da COGEP?

Além da supervisão dos trabalhos do Nugep/STJ, com-
pete à Comissão Gestora de Precedentes:

• Sugerir medida para aperfeiçoar o sistema para for-
mação e divulgação de precedentes qualificados;

• Desenvolver trabalho de Inteligência para identificar 
matérias aptas a serem julgadas pelas técnicas de 
recursos repetitivos e de IACs;

• Acompanhar os recursos representativos de 
controvérsia;

• Deliberar sobre questões afetas aos precedentes 
qualificados e que excedam a competência do 
Nugep/STJ.

Art. 6º O STJ, o TST, o TSE, o STM, os Tribu-
nais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, 
os Tribunais Regionais Federais e os Tribunais 
Regionais do Trabalho devem organizar, como 
unidade permanente, o Núcleo de Gerenciamen-
to de Precedentes (Nugep) no âmbito de suas 
estruturas administrativas com as atribuições 
previstas no art. 7º. [...]

§ 3º O Nugep será vinculado à Presidência ou 
à Vice-Presidência do tribunal e será supervisio-
nado por uma Comissão Gestora composta por 
Ministros ou Desembargadores, conforme o caso, 
representativa de Seção ou Grupo de Câmaras ou 
congêneres, de acordo com o regimento interno 
de cada tribunal, por matéria de competência.

Veja em detalhes - Resolução CNJ 235/2016
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Dois papéis relevantes que também são desempenha-
dos pela COGEP, nesse trabalho de inteligência para a ges-
tão dos precedentes do STJ, são:

• a interlocução e integração com outros órgãos, prin-
cipalmente Tribunais de Justiça e Tribunais Regio-
nais Federais;

• a interlocução com a Presidência e com os demais 
Ministros no STJ.

Mas você pode estar se perguntan-
do: como acontece isso na prática?

A comissão promove reuniões para deliberar sobre 
questões procedimentais no tratamento dos precedentes 

qualificados e dos processos a eles vinculados. Também 
são dirimidas dúvidas que, em geral, são encaminhadas 
pelos Tribunais de todo o país ao Nugep do STJ, que leva 
os pontos ao conhecimento da Comissão para eventu-
al padronização, orientação ou encaminhamento à área 
responsável.

A comissão promove ainda encontros periódicos com 
os Tribunais para a troca de boas práticas.

Uma das ações de interlocução com outros tribunais 
promovida em 2017 foi a realização de visitas a Tribunais 
de Justiça e a Tribunais Regionais Federais apresentando 
evento para compartilhar a experiência exitosa do STJ na 
gestão de precedentes.

Art. 40. As comissões, permanentes ou temporárias, 
colaboram no desempenho dos encargos do Tribunal.

§ 1º São Comissões permanentes: [...]

V - a Comissão Gestora de Precedentes.

Art. 46-A. À Comissão Gestora de Precedentes cabe:

I - supervisionar os trabalhos do Núcleo de Gerencia-
mento de Precedentes –Nugep, em especial os relacio-
nados à gestão dos casos repetitivos e dos incidentes 
de assunção de competência, bem como ao controle e 
ao acompanhamento de processos sobrestados na Corte 
em razão da aplicação da sistemática dos recursos repe-
titivos e da repercussão geral;

II - sugerir ao Presidente do Tribunal medidas para o 
aperfeiçoamento da formação e da divulgação dos pre-
cedentes qualificados, conforme disposto no Código de 
Processo Civil;

III - sugerir aos Presidentes do Tribunal e das Seções 
medidas destinadas a ampliar a afetação de processos 
aos ritos dos recursos repetitivos e da assunção de 
competência;

IV - desenvolver trabalho de inteligência, em conjunto 
com o Conselho Nacional de Justiça, com os Tribunais 
Regionais Federais e com os Tribunais de Justiça, a fim 
de identificar matérias com potencial de repetitividade ou 
com relevante questão de direito, de grande repercussão 
social, aptas a serem submetidas ao Superior Tribunal de 
Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos e da 
assunção de competência;

V - acompanhar, inclusive antes da distribuição, os 
processos que possuam matéria com potencial de repe-
titividade ou com relevante questão de direito, de grande 
repercussão social, a fi m de propor ao Presidente do 
Tribunal medidas para a racionalização dos julgamentos 
desta Corte por meio de definições de teses jurídicas em 
recursos repetitivos ou em assunção de competência;

VI - deliberar sobre questões que excedam a esfera de 
competência administrativa do Núcleo de Gerenciamento 
de Precedentes – Nugep, além de outras atribuições re-
ferentes a casos repetitivos e a incidentes de assunção 
de competência.

Veja em detalhes - RISTJ
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Confira-se notícia veiculada a esse respeito, no link: http://intranet/SGI/jsps/noti-
cias_internas/noticia_detalhe.jsp?seq_noticia=22841.

No âmbito do STJ, a interlocução ocorre pela realização de reuniões com a Pre-
sidente, a fim de levar sugestões que visem propiciar a elevação da qualidade do 
trabalho desenvolvido no Tribunal para a formação e divulgação desses importantes 
precedentes e, ainda, com os ministros, a fim de inteirá-los sobre as ações toma-
das e integrá-los nessa missão pelo fortalecimento do papel institucional do STJ na 
construção desse sistema de precedentes.

Agora passaremos ao tópico sobre o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes 
do Superior Tribunal de Justiça.

Saiba mais

Você deve recordar que no Módulo II, falamos sobre a atuação do Presidente da 
Comissão Gestora de Precedentes, pontuando que ele tem ainda destacada função na 
apreciação, por delegação da Presidência do STJ, dos requisitos formais dos recursos 
representativos de controvérsia e dos pedidos de suspensão em incidente de resolução 
de demandas repetitivas.

Essa delegação foi objeto da Portaria STJ/GP n. 299/2017, que também traz a com-
posição da Comissão.

Você conhece a composição dessa Comissão? Confira!

• Ministro Paulo de Tarso Sanseverino (Presidente e representante da 2ª Seção);

• Ministra Assusete Magalhães (representante da 1ª Seção);

• Ministro Rogerio Schietti Cruz (representante da 3ª Seção);

• Ministro Moura Ribeiro (Suplente e representante da 2ª Seção).

Para acessar o conteúdo integral da Portaria STJ/GP n. 299/2017, clique aqui.

http://intranet/SGI/jsps/noticias_internas/noticia_detalhe.jsp?seq_noticia=22841
http://intranet/SGI/jsps/noticias_internas/noticia_detalhe.jsp?seq_noticia=22841
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/112021/Prt_299_2017_PRE.pdf


12

A Eficiência dos Precedentes Judiciais no STJ Módulo 3

1.4.2. O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes 
do Superior Tribunal de Justiça

Caro aluno, creio que a primeira informação que deve 
ser objeto desse tópico é a de que todos os tribunais de 
justiça e tribunais regionais federais devem ter um núcleo 
para gerenciar seus precedentes, pela redação da Resolu-
ção CNJ n. 235 de 2016.

Essa ideia de criação de uma unidade na estrutura ad-
ministrativa de cada tribunal para propiciar melhor organi-
zação e comunicação com outros órgãos foi inserida no 
Poder Judiciário pela Resolução CNJ n. 160/2014. É certo 
que foi um embrião da estrutura hoje existente, conforme 
você já teve oportunidade de estudar neste Módulo.

Essa primeira iniciativa, apesar de inicial, trouxe ganhos 
para a integração entre os Tribunais, o STJ, o STF e o CNJ 
e indicou que a criação de unidade permanente com a ma-
nutenção da expertise adquirida conferia organicidade ao 
sistema de precedentes.

Certo de que esse era o caminho, o CNJ editou a Reso-
lução CNJ n. 235/2016, destinando um capítulo para esta-
belecer as normas que os tribunais devem seguir na sua 
criação.

Art. 6º O STJ, o TST, o TSE, o STM, os Tribunais de 
Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os Tribunais 
Regionais Federais e os Tribunais Regionais do Trabalho 
devem organizar, como unidade permanente, o Núcleo 
de Gerenciamento de Precedentes (Nugep) no âmbito de 
suas estruturas administrativas com as atribuições pre-
vistas no art. 7º.

§ 1º O prazo de implantação dos Nugep´s será de 
até 90 (noventa) dias contados da publicação desta 
Resolução.

§ 2º Para a organização do Nugep, os tribunais deve-
rão aproveitar os servidores e a estrutura administrativa 
dos Núcleos de Repercussão Geral e Recursos Repetiti-
vos (Nurer), que atuem diretamente com a gestão da re-
percussão geral e dos recursos repetitivos.

§ 3º O Nugep será vinculado à Presidência ou à Vi-
ce-Presidência do tribunal e será supervisionado por 
uma Comissão Gestora composta por Ministros ou De-
sembargadores, conforme o caso, representativa de 
Seção ou Grupo de Câmaras ou congêneres, de acordo 
com o regimento interno de cada tribunal, por matéria de 
competência.

§ 4º O Nugep será constituído por, no mínimo, 4 (qua-
tro) servidores, dos quais pelo menos 75% (setenta e cin-
co por cento) devem integrar, de forma efetiva, o quadro 
de pessoal do respectivo tribunal e possuir graduação em 
Direito.

§ 5º Aos tribunais com grande número de processos 
é facultada a designação de magistrados para compor o 
Nugep.

§ 6º A critério do tribunal, poderão ser convidados a 
acompanhar as reuniões da Comissão Gestora de que 
trata o § 3º um representante da Ordem dos Advogados 
do Brasil, indicado pelo Conselho Federal, e um represen-
tante do Ministério Público.

§ 7º O CNJ designará, por ato da Presidência, os inte-
grantes de seu próprio Nugep, com as atribuições espe-
cíficas de gerir o banco de dados a que se refere o art. 5º 
desta Resolução e de providenciar a ampla e específica 
divulgação de que trata o art. 979 do CPC.

§ 8º Cabe ao DPJ produzir relatórios periódicos a res-
peito da metodologia de tratamento de casos repetitivos 
e de formação concentrada de precedentes obrigatórios 
previstas na Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Código 
de Processo Civil.

Veja em detalhes - Resolução CNJ 235/2016
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Esse normativo ampliou bastante as atribuições do an-
tigo núcleo, incrementando sua importância, fazendo essa 
unidade responsável pela organização, compilação e dis-
ponibilização dos dados, tanto dos precedentes produzi-
dos no âmbito de cada tribunal como dos elementos dos 
processos sobrestados, seja em decorrência de seus IR-
DRs, seja dos processos que aguardam solução de temas 
repetitivos e de repercussão geral.

Observa-se que, em vários aspectos, o objeto do nor-
mativo tomou como parâmetro o trabalho e a atuação do 
núcleo do STJ.

Diante disso, vamos estudar esse núcleo a partir do Nu-
gep do STJ, está certo? Vamos adiante, então.

O Nugep do STJ foi criado com a edição da Resolução STJ/
GP n. 15 de 1º de setembro de 2016 que integrou o Nugep à 
estrutura administrativa do Superior Tribunal de Justiça.

O núcleo é uma unidade vinculada ao Gabinete da Presi-
dência do STJ, e suas atribuições estão descritas no Manual 
de Organização do Superior Tribunal de Justiça, no item 3.9.

Vamos conferir em que consiste o trabalho desenvolvi-
do pelo Nugep/STJ?

Vamos destacar as principais atividades por ele 
desenvolvidas:

• gerenciar e unificar os procedimentos administrati-
vos decorrentes da aplicação da repercussão geral, 
do julgamento de casos repetitivos e de incidente 
de assunção de competência (art. 7º da Resolução 
CNJ n. 235/2016);

• acompanhar os processos submetidos à técnica 
dos casos repetitivos e da assunção de competên-
cia em todas as suas fases, alimentando o banco 
nacional de dados do Conselho Nacional de Justiça 
e a página do STJ na internet;

• acompanhar a tramitação dos recursos seleciona-
dos pelo tribunal como representativos da contro-
vérsia encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, 
a fim de subsidiar a atividade do órgão jurisdicional 
competente pelo juízo de admissibilidade e pelo 
sobrestamento de feitos, alimentando o banco de 
dados do Conselho Nacional de Justiça;

• auxiliar os órgãos julgadores na gestão do acervo 
sobrestado;

• monitorar o Fórum Virtual Permanente 10;

• consolidar dados estatísticos e gerenciais relacio-
nados aos recursos repetitivos e recursos sobresta-
dos pela repercussão geral;

• prestar apoio Comissão Gestora de Precedentes 
(Art. 46-A do RISTJ e Portaria STJ/GP n. 299 de 19 
de julho de 2017).

Você sabe como acontece isso na prática?

Vamos ver como é operacionalizada cada uma dessas ativida-
des principais desempenhadas pelo Nugep do STJ e como essas 
atividades integram todo o Tribunal na gestão dos precedentes.

O Nugep do STJ é o responsável por ajudar na identi-
ficação de soluções e atuar com diversas unidades para 
ampliar e melhorar a gestão administrativa da repercussão 
geral e dos casos repetitivos e IACs.

Diante disso, promove reuniões com as unidades envol-
vidas, trazendo indicação de alteração de rotinas, procedi-
mentos e divulgação de dados para tornar o sistema mais 
completo e eficaz, como, por exemplo, o Nugep que atua 

Saiba mais

Leia a notícia sobre a criação do Nugep do STJ.

10  O Fórum Permanente de Precedentes é um canal de comunicação do STJ com os demais tribunais do país, a fim de aumentar a divulgação 
dos dados dos precedentes qualificados do STJ, compartilhar boas práticas e sanar dúvidas procedimentais. Esse fórum foi regula-
mentado pela Instrução Normativa STJ/GP n. 2 de 3 de fevereiro de 2017.

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/STJ-cria-n%C3%BAcleo-para-consolida%C3%A7%C3%A3o-do-sistema-de-precedentes-do-novo-CPC
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sempre em sintonia com a Secretaria de Jurisprudência, 
para que os dados desses precedentes qualificados, tanto 
na página de jurisprudência quanto na página de Repetiti-
vos e IACs, possam indicar para o usuário dados detalha-
dos e pormenorizados.

Esse Núcleo trabalha, inclusive, com os temas de reper-
cussão geral para passar informações à Vice-Presidência, 
aos Gabinetes dos Ministros e à Coordenadoria de Recur-
sos Extraordinários e dos demais órgãos julgadores quan-
to às situações dos temas e o impacto para os processos 
sobrestados, evitando que os processos fiquem parados 
indevidamente ou que tenham dados incompletos quanto 
à suspensão.

O Nugep acompanha, ainda, todas as afetações, ad-
missões e os julgamentos de mérito desses precedentes 
qualificados, colhendo e compilando informações. Após a 
publicação dos acórdãos respectivos, é a área que dispõe 
as informações na página de repetitivos e IACs.

Quanto aos temas, outra atividade que o Nugep do STJ 
realiza é a comunicação das afetações de recursos repeti-
tivos e das admissões de IAC, enviando ofícios a todos os 
tribunais do país, contendo: o número do tema repetitivo 
ou de IAC, a questão submetida a julgamento e os proces-
sos que serão julgados qualificadamente.

Essas comunicações também são veiculadas pelo Fó-
rum de Precedentes, que é gerenciado pelo Nugep, tornan-
do a comunicação mais intensa e eficaz com os tribunais 
de origem e também com integrantes dos Gabinetes dos 
Ministros e diversas áreas do Tribunal.

Quanto aos recursos representativos de controvérsia, o 
Nugep realiza um acompanhamento completo, sendo res-
ponsável por:

Verificar que esse recurso foi encaminhado ao STJ com 
essa qualidade e fazer a confirmação no sistema informa-
tizado da Casa, o que irá gerar diversas marcações para 
auxiliar o usuário a identificar prontamente que está tratan-
do de um RRC. Como já vimos no Módulo II, essas marca-
ções aparecem em sistemas internos e também externos.

Você deve recordar que há marcação de RRC no esca-
ninho eletrônico e no Módulo Precedentes (sistema que 
compila dados alimentados pelo Nugep), como o acompa-
nhamento processual e na página de Repetitivos e IACs no 
portal do STJ.

Por fim, atua na integração com o CNJ para envio de 
dados para o Banco Nacional de Precedentes.

São muitas frentes de atuação, não é mesmo?

Com certeza, caro aluno, notou que essa unidade tem 
características marcantes, tais como ser uma:

• unidade de integração (pois garante a comunicação 
com Nugeps dos demais Tribunais de Justiça e dos 
Tribunais Regionais Federais, bem como com órgãos 
do Poder Judiciário, além de atuar na comunicação 
e integração interna do STJ no que se refere a prece-
dentes qualificados, entre as unidades do STJ envol-
vidas com a atividades decorrentes de julgamentos 
de casos repetitivos e de IACs, tais como a Secre-
taria Judiciária, dos órgãos julgadores, de Jurispru-
dência, de Informática);

• unidade de gestão de informações (pois organiza e 
divulga dados dos repetitivos, IACs, recursos repre-
sentativos de controvérsia e suspensões em IRDR no 
portal do STJ e dados dos processos submetidos à 
sistemática da repercussão geral, no STJ. Além dis-
so, é o responsável por alimentar sistema interno de 
onde são extraídas as informações para o envio de 
dados para o Banco Nacional do CNJ);

• unidade de assessoria aos trabalhos da Comissão 
Gestora de Precedentes e do Presidente do Superior 
Tribunal de Justiça nas competências definidas pelo 
Regimento Interno e pela Resolução CNJ n. 235, de 
13 de julho de 2016;

• unidade de inteligência que atua em projetos estra-
tégicos do STJ, buscando o fortalecimento das práti-
cas administrativas para a divulgação dos preceden-
tes qualificados do STJ.
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O trabalho desse núcleo é muito dinâmico e você pode estar curioso sobre a 
quantidade de pessoas que são necessárias na atuação de desenvolvimento des-
sas atividades.

Conheça a estrutura e os integrantes do Nugep/STJ.

Como ressaltado, o Nugep trabalha com dados em que o STJ atua como gestor, 
ou seja, dados sobre os seus recursos repetitivos, sobre os recursos representativos 
de controvérsia, IACs e SIRDRs, bem como com informações em que o STJ atua 
como Tribunal de origem em relação ao Supremo Tribunal Federal – os dados dos 
processos sobrestados em razão da repercussão geral.

Muito bem, caro aluno, convido você a estudar o formato da organização dos da-
dos relativos aos processos impactados pela sistemática da repercussão geral, que 
será o próximo tópico deste Módulo.

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Processos/Repetitivos-e-IAC/Saiba-mais/Nugep/Integrantes-do-Nugep/Integrantes-do-Nugep
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1.4.3. A gestão administrativa da repercussão 
geral no Superior Tribunal de Justiça

Ao ler o título do tópico e deste subtópico, você pode ter 
se perguntado qual é o motivo de o Superior Tribunal de 
Justiça possuir alguma ação administrativa para a gestão 
da repercussão geral.

Digo a você que as ações adotadas pelo STJ são essenciais 
para a efetividade da sistemática da repercussão geral na nos-
sa Corte, pois somente com elas é possível, com eficiência, 
realizar o controle dos processos sobrestados (início e fim de 
sobrestamento) para possibilitar as atividades jurisdicionais 
listadas nos artigos 1.036, § 1º, 1.040 e 1.041 do CPC .

No Superior Tribunal de Justiça, por delegação do Presi-
dente 11, cabe ao Vice-Presidente realizar o juízo de admis-
sibilidade dos recursos extraordinários interpostos contra 
acórdãos proferidos pela Corte, inclusive o encaminhamento 
ao STF de recursos indicados como representativos da con-
trovérsia nos termos do art. 1.036, § 1º, do CPC. Por isso, a 
grande maioria dos processos, que aguardam o julgamento 
de recurso extraordinário com repercussão geral reconheci-
da (ou tema de repercussão geral) foram sobrestados por 
decisão proferida pelo Vice-Presidente desta Corte.

É plenamente possível, também, encontrar processos 
sobrestados no STJ, aguardando o desfecho de tema de 
repercussão geral, sem ainda possuir recurso extraordi-
nário interposto na Corte. Essa hipótese possui menor in-
cidência no STJ, porque, além de somente alguns temas 
ensejarem a suspensão nacional de processos 12, há en-
tendimento nesta Corte de que o relator poderá devolver 
o processo à origem para que se aguarde no Tribunal de 
segunda instância a finalização do julgamento pelo STF 13.

Você já conseguiu identificar em que a atividade admi-
nistrativa pode auxiliar a atuação jurisdicional nesses casos 
de processos sobrestados por tema de repercussão geral?

Quando o ministro ou o órgão colegiado determina a 
suspensão de processo, para que se aguarde o julgamento 
de recurso extraordinário com repercussão geral reconhe-
cida, duas ações administrativas são essenciais:

i. a padronização no lançamento de informações (o 
processo está sobrestado por qual tema de reper-
cussão geral?);

ii. o acompanhamento da situação do tema de reper-
cussão geral.

Começando pela padronização no lançamento de infor-
mações, a Resolução CNJ n. 76/2009 estabelece, em âm-
bito nacional, os movimentos processuais que represen-
tam a tramitação do processo e devem ser lançados em 

11  RISTJ, art. 22. Ao Vice-Presidente incumbe substituir o Presidente nas férias, licenças, ausências e impedimentos eventuais, e sucedê-lo, 
no caso de vaga, na forma do art. 18. [...] § 2º Ao Vice-Presidente incumbe, ainda: I – por delegação do Presidente: a) decidir as petições 
de recursos para o Supremo Tribunal Federal, resolvendo os incidentes que suscitarem;

12  Na página do STF, é possível consultar os temas de repercussão geral que possuem determinação de suspensão de todos os processos 
no território nacional.

13  Nesse sentido: AgInt no AgInt no REsp n. 1.603.061/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma (DJe de 28/6/2017).

Você sabia que a Segunda Turma do STJ submeteu, em 
questão de ordem, os Recursos Especiais n. 1.202.071/SP e 
1.292.976/SP à Corte Especial para deliberação sobre a obri-
gatoriedade ou não de o Superior Tribunal de Justiça suspen-
der a tramitação de processos no âmbito da Corte que conte-
nham a mesma questão submetida a recurso extraordinário 
com repercussão geral reconhecida, independentemente de 
ordem de sobrestamento nacional proferida pelo STF?

A solução dessa celeuma processual pela Corte Especial 
padronizará os procedimentos no STJ referentes à aplicação 
da repercussão geral e representará maior segurança jurídi-
ca ao modelo de precedentes brasileiros.

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=repercussaoTemasSuspensao&pagina=principal
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=repercussaoTemasSuspensao&pagina=principal
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Dessa forma, o processo estará devidamente identifi-
cado no sistema Justiça de informática do STJ, de forma 
objetiva, por qual tema de repercussão geral está se aguar-
dando a finalização do julgamento pelo STF, para dar anda-
mento ao processo paralisado.

Quanto ao segundo ponto, como você imagina que ocor-
re o controle da situação dos temas de repercussão geral? 
É que o detentor dessas informações não é o STJ, mas sim 
o STF, pois os processos tramitam na Suprema Corte e não 
no Superior Tribunal de Justiça.

É certo que o site do STF disponibiliza serviço de aler-
ta automático em que informações sobre o andamento 

processual (inclusive daqueles processos com repercus-
são geral reconhecida) são remetidas por e-mail a usuá-
rios cadastrados, o chamado STF Push. No entanto, você 
já pode imaginar que a consulta manual dessas informa-
ções poderia representar um excessivo (re)trabalho e um 
campo muito alargado para erros, não é mesmo?

Veja o caso em que o servidor do STJ, responsável pelo 
acompanhamento dos temas de repercussão geral e dos 
recursos indicados pelo STJ como representativos da 
controvérsia em tramitação no STF, tenha a obrigação de 
analisar todos os andamentos processuais para saber se 
houve ou não a submissão do processo à sistemática da 
repercussão geral e qual foi o resultado de seu julgamento!

Para vencer esses desafios, o Superior Tribunal de Jus-
tiça: i) organiza os recursos extraordinários indicados pelo 
Vice-Presidente como representativos da controvérsia em 
grupos de representativos e ii) por meio do já mencionado 
Banco Nacional de Demandas Repetitivas e Precedentes 
Obrigatórios do Conselho Nacional de Justiça, disponibi-
liza informações no sistema informatizado da Corte que 
permite aos servidores do Núcleo de Gerenciamento de 
Precedentes o controle quase que 100% automatizado dos 
temas de repercussão geral.

Neste ponto, mais uma vez, podemos identificar uma 
estreita relação jurisdição e gestão. É que o lançamento 
do movimento processual dependerá das informações lan-
çadas pelo órgão colegiado ou pelo ministro na decisão 
de sobrestamento. Assim, é muito importante que haja, na 
decisão judicial de sobrestamento do processo, além do 
número do recurso extraordinário em tramitação no STF, a 
identificação de qual é o número do tema de repercussão 
geral, conforme a tabela adotada pelo STF.

seu acompanhamento, disponível para consulta pública nos sites dos tribunais na internet. Dentre esses movimentos, há o 
de código de número 265 que identifica o processo sobrestado e o motivo de sua suspensão por meio do registro do tema 
de repercussão geral. Veja, por exemplo, o andamento processual do Recurso Especial n. 1.519.421/PE:

http://www.stf.jus.br/portal/push/autenticarUsuario.asp
http://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%2FPainelCNJ.qvw&host=QVS%40neodimio03&anonymous=true&sheet=shDRGraficos
http://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%2FPainelCNJ.qvw&host=QVS%40neodimio03&anonymous=true&sheet=shDRGraficos
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/pesquisarProcesso.asp
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Em relação ao acompanhamento dos temas de repercussão geral, é possível 
conciliar o lançamento pela secretaria do STJ do movimento n. 265, com a indi-
cação por qual tema o processo está sobrestado, com a integração tecnológica 
com o banco nacional de demandas repetitivas e precedentes obrigatórios do 
CNJ, sendo possível o acompanhamento do início e do fim de sobrestamento, 
evitando eventuais erros decorrentes do (re)trabalho manual, o que representa 
maior celeridade processual, pois o processo somente ficará sobrestado pelo 
tempo estritamente necessário.

Identificou a importância da organização administrati-
va na gestão da repercussão geral no STJ? Veremos, ago-

ra, essa gestão com o foco nos casos repetitivos.

Você sabia que o grupo de representativos, organização estabelecida pelo art. 
9º da Resolução CNJ n. 235/2016, é a figura administrativa criada inicialmente no 
âmbito do Superior Tribunal de Justiça para controlar o andamento dos recursos 
extraordinários selecionados pelo STJ como representativo da controvérsia? Com 
a utilização do grupo de representativos, é possível realizar o controle do processo 
ou conjunto de processos em tramitação no STF e daqueles que permanecem so-
brestados no STJ.

Quer saber mais? Acesse:

http://www.stj.jus.br/repetitivos/grupos_de_representativos/

http://www.stj.jus.br/repetitivos/grupos_de_representativos/
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1.4.4. A gestão administrativa dos casos repetitivos e do incidente 
de assunção de competência no Superior Tribunal de Justiça

Neste tópico, poderemos identificar a importância do estabelecimento da padroni-
zação na organização dos precedentes qualificados de competência do STJ e como 
as disposições da Resolução CNJ n. 235/2016 e do Regimento Interno do STJ enfren-
tam esse desafio.

No módulo II, analisamos que as atividades decorrentes dos casos repetitivos no 
Superior Tribunal de Justiça compreendem: i) o recurso especial repetitivo, ii) o re-
curso indicado pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais como re-
presentativos da controvérsia e o iii) pedido de suspensão nacional de processos em 
decorrência da admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas.

Essas três figuras processuais ensejam controle e acompanhamento especiais, 
porque o CPC e o RISTJ impõem a eles consequências jurídicas de observância obri-
gatória aos tribunais (inclusive o próprio STJ) e aos juízes.

Por outro lado, não há desdobramentos do incidente de assunção de competência, 
consistindo este em medida processual, com rito próprio, necessário para qualificar 
julgados, cuja matéria não possua repetitividade atual.

Tanto os casos repetitivos como o incidente de assunção de competência ensejam 
uma organização e divulgação diferenciada como já analisamos anteriormente neste 
módulo. Mas como isso ocorre? Quais são os procedimentos administrativos execu-
tados no STJ que possibilitam isso? Vamos detalhá-los?



20

A Eficiência dos Precedentes Judiciais no STJ Módulo 3

1.4.4.1. Organização e ampla divulgação dos casos repetitivos e do 
incidente de assunção de competência no Superior Tribunal de Justiça

Já tivemos a oportunidade de identificar a preocupação do legislador de 2015 com 
a organização e ampla divulgação dos pronunciamentos judiciais listados no art. 927 
do CPC. Vimos que para cumprir por completo o art. 979 do Código, aplicável por força 
do seu § 3º ao STJ, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 235/2016 
com o detalhamento da organização e divulgação dos recursos repetitivos e do inci-
dente de assunção de competência.

Além disso, podemos localizar disposições no Regimento Interno do STJ e práticas 
na Corte que determinam uma organização diferenciada para a melhor identificação 
de processos submetidos aos casos repetitivos e ao incidente de assunção de com-
petência. Mas como isso ocorre, na prática, no STJ?

Por se tratar de institutos processuais correlatos, mas ainda assim com consequ-
ências jurídicas diferenciadas, precisamos analisar cada um deles separadamente, 
consciente, contudo, que a lógica adotada a todos eles é a mesma: organização e 
ampla divulgação para permitir a consulta facilitada dos recursos indicados pelos 
Tribunais de origem como representativos da controvérsia, dos recursos repetitivos, 
do incidente de assunção de competência e da suspensão nacional em incidente de 
resolução de demandas repetitivas.
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1.4.4.1.1. Recursos indicados pelos tribunais como 
representativos da controvérsia e recursos repetitivos

Vamos começar pelos recursos indicados pelos Tribu-
nais de origem como representativos da controvérsia e pe-
los recursos repetitivos. Como conversamos no Módulo II, 
a diferença entre os dois pode ser resumida que o primeiro 
tramita no STJ, ainda na condição de candidato a recurso 
repetitivo, dependendo, em regra, de decisão colegiada de 
afetação ao rito qualificado, enquanto o segundo já se en-
contra afetado para julgamento sob o rito dos repetitivos. A 
diferenciação entre eles impõe formas diversas de organi-
zação e de publicidade, identificadas no Regimento Interno 
do STJ.

Recursos representativos da controvérsia

Iniciaremos nossa análise pelo recurso indicado pelos 
Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais como 
representativo da controvérsia, adotando, assim, a ordem 
idealizada pelo CPC/2015.

Quanto à organização e à divulgação, o parágrafo único 
do art. 256-D do RISTJ estabelece que:

Com isso, o RISTJ criou 14 a obrigatoriedade de publici-
dade de todos os recursos indicados pelos Tribunais de 
Origem na condição de representativos da controvérsia, in-
cidindo, assim, o art. 10, caput, e parágrafo único da Resolu-
ção CNJ n. 235/2016, os quais dispõem:

Na prática, portanto, os recursos especiais recebidos no 
STJ, qualificados pela presidência ou vice-presidência do 
Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, que 
contenham a mesma questão jurídica repetitiva, nos ter-
mos do art. 1.036, § 1º, do CPC, serão agrupados em uma 

O Superior Tribunal de Justiça manterá, em 
sua página na internet, em destaque, relação 
dos recursos especiais representativos da con-
trovérsia aptos, com a respectiva descrição da 
questão de direito e com o número sequencial 
correspondente à controvérsia.

Art. 10. O STJ e o TST poderão organizar os 
recursos encaminhados pelos tribunais de ori-
gem nos termos do art. 9º com a utilização de 
numeração sequencial correspondente à contro-
vérsia, seguindo, quando aplicável, as disposi-
ções previstas no art. 8º desta Resolução.

Parágrafo único. Utilizada a faculdade pre-
vista no caput, o STJ e o TST deverão criar e 
disponibilizar, observado o disposto no art. 5º, 
§ 1º, e no art. 8º, banco de dados que conterá, 
no mínimo, as informações previstas no Anexo II 
desta Resolução.

14  Até a publicação da emenda regimental n. 24/2016, responsável pela inclusão do art. 256-D ao Regimento do Superior Tribunal de Justiça 
o controle dos recursos indicados pelos tribunais de origem como representativos da controvérsia era realizado exclusivamente no 
âmbito interno do STJ, não havendo disponibilização para consulta pública.

A Controvérsia, termo mencionado no art. 10 acima des-
crito, segundo o Manual da Resolução CNJ n. 235/2016, 
“representa o conjunto de processos recebidos pelo STF, 
STJ ou TST na condição de representativos da controvérsia 
– RRC (§ 1º do art. 1.036 do CPC). A controvérsia pode an-
teceder a afetação do processo ao rito do repetitivo ou da 
repercussão geral e possui como finalidade principal a pu-
blicidade e o controle dos recursos representativos da con-
trovérsia. O art. 10 da resolução faculta, a critério do STJ e 
TST, a organização dos RRCs encaminhados pelos Tribunais 
de origem em controvérsia, com a utilização de numeração 
sequencial. Assim, a padronização estabelecida no anexo III 
deverá ser adotada pelo STJ ou TST apenas nos casos que 
optar por essa organização.”
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mesma controvérsia que representará aquela matéria indi-
cada pela origem como candidata à afetação ao rito dos 
recursos repetitivos.

Nos termos do § 4º do art. 1.036 do CPC a “escolha feita 
pelo presidente ou vice-presidente do tribunal de justiça ou 
do tribunal regional federal não vinculará o relator no tribu-
nal superior, que poderá selecionar outros recursos repre-
sentativos da controvérsia”. Já o art. 256-E do RISTJ dispõe 
competir ao relator do recurso especial representativo da 
controvérsia:

Em razão disso, o Anexo III da Resolução CNJ n. 235/2016 
estabelece que a Controvérsia deverá ser acompanhada 
por meio de situações.

Veja nas páginas 26 e 27 o quadro com as situações cria-
das para as Controvérsias do STJ.

A atividade administrativa de organização e divulga-
ção dos recursos indicados pelos Tribunais de origem 
como representativos da controvérsia sob o formato de 

controvérsias representou grande avanço para a sistemá-
tica dos recursos repetitivos, pois, com essa publicidade 
diferenciada, é possível o acompanhamento organizado do 
andamento dos processos com a mesma questão jurídica 
repetitiva submetidos pelos Tribunais de origem ao STJ.

Mesmo assim, o que mais interessará para os tribunais, 
juízes e toda a sociedade será a afetação do recurso ao rito 
dos repetitivos. É que a rejeição do processo da condição 
de representativo da controvérsia, como estudamos nos 
módulos I e II, implicará o julgamento ordinário do recurso, 
não representando a posição qualificada do Superior Tribu-
nal de Justiça, a teor do art. 121-A do RISTJ.

Dessa forma, adentremos, agora, à prática da orga-
nização e divulgação dos recursos afetados ao rito dos 
repetitivos.

Recursos repetitivos

A organização e a ampla divulgação dos processos sub-
metidos à sistemática dos recursos repetitivos sempre 
foram uma preocupação institucional do Superior Tribunal 
de Justiça, mesmo antes de qualquer exigência normativa 
interna ou externa 15.

Assim, podemos considerar que a padronização norma-
tizada pela Resolução CNJ n. 235/2016 e pela Emenda ao 
regimento interno do STJ n. 24/2016 detalharam providên-
cias administrativas amplamente adotadas no STJ e con-
solidaram a importância de se investir em organização e 
padronização.

Mas como ocorre essa organização? Quais são 
os dispositivos aplicáveis? Como localizar as 

ferramentas disponíveis para a consulta?

Inicialmente, devemos nos atentar que o RISTJ determina 
no art. 121-A, § 1º que os “processos afetados para julga-
mento sob o rito dos recursos repetitivos serão organizados 

no prazo máximo de sessenta dias úteis a 
contar da data de conclusão do processo, reexa-
minar a admissibilidade do recurso representati-
vo da controvérsia a fim de:

I - rejeitar, de forma fundamentada, a indica-
ção do recurso especial como representativo da 
controvérsia devido à ausência dos pressupos-
tos recursais genéricos ou específicos e ao não 
cumprimento dos requisitos regimentais, obser-
vado o disposto no art. 256-F deste Regimento;

II - propor à Corte Especial ou à Seção a afe-
tação do recurso especial representativo da 
controvérsia para julgamento sob o rito dos re-
cursos repetitivos, nos termos do Código de Pro-
cesso Civil e da Seção II deste Capítulo.

15  Desde 2012, o STJ disponibiliza em seu portal na internet o acesso diferenciado e mais detalhados aos recursos submetidos ao rito dos 
repetitivos.
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e divulgados por meio de enunciados de temas com nume-
ração sequencial, contendo o registro da matéria a ser deci-
dida e, após o julgamento, a tese firmada e seus fundamen-
tos determinantes”.

Nos termos do Manual da Resolução CNJ n. 235/2016:

A prática, já consagrada no âmbito do STJ, antes mes-
mo de regulamentação no RISTJ e na Resolução CNJ n. 
235/2016, de se organizar os processos afetados ao rito dos 
recursos repetitivos em temas representou expressivo ganho 
em qualidade da informação ao possibilitar o acompanha-
mento dos processos em razão da questão jurídica afetada e 
não somente dos feitos vinculados a determinado tema.

Eficiência administrativa com a utili-
zação do Enunciado de Tema

A organização dos processos afetados ao rito dos recur-
sos repetitivos em enunciados de temas é o que possibilita 
a sua ampla divulgação na internet, “de forma sistematiza-
da, com a indicação precisa das informações relacionadas 
a todas as fases percorridas de seu procedimento” (RISTJ, 
art. 121-A, § 2º) e permite aos tribunais (inclusive ao STJ) e 
juízos realizar o acompanhamento padronizado das infor-
mações dos processos afetados à sistemática dos recur-
sos repetitivos.

Vamos ver como isso ocorre na prática? Listamos abaixo 
as ações detalhadas inerentes ao enunciado de tema para 
que você consiga identificar a eficiência administrativa com 
a utilização dele e a sua importância para o rito dos recur-
sos repetitivos.

16  Para maiores informações, consulte as páginas da repercussão geral e dos recursos repetitivos na internet do STF e do STJ.

O Tema Repetitivo representa o processo ou 
o conjunto de processos afetados ao rito dos re-
petitivos. Ele é identificado por meio de numera-
ção sequencial em cada um dos tribunais supe-
riores e possibilita a desvinculação, com efeitos 
administrativos, da questão a ser submetida a 
julgamento do(s) processo(s) paradigma(s).

O número do tema foi criado pelo STF e pelo 
STJ 16 com a finalidade de possibilitar a substitui-
ção de processos às sistemáticas da repercussão 
geral e dos repetitivos e o controle de processos 
sobrestados nas instâncias de origem. Assim, um 
processo que, por qualquer motivo, não se preste 
a julgamento sob o rito especial, poderá ser subs-
tituído por outro, sem que isso represente nova 
vinculação nos sistemas informatizados dos tri-
bunais e nos processos sobrestados.

Ademais, a identificação dos processos afeta-
dos mediante números sequenciais se asseme-
lha muito com a organização dos precedentes 
adotada pelos tribunais por meio de enunciados 
de súmula.

Enunciado de temas – 
ações detalhadas

O acompanhamento do(s) processo(s) afeta-
do(s) ao rito dos recursos repetitivos por meio 
do enunciado de tema:

1 – permite a organização por meio de situa-
ções que, a depender do momento processual, 
demanda providências administrativas e juris-
dicionais diversas pelo STJ e pelos tribunais e 
juízos de origem.

Neste aspecto, o enunciado de tema se asse-
melha à controvérsia, pois também possui uma 
organização trabalhada em situações, todas 
elas detalhadas no Manual da Resolução CNJ n. 
235/2016.

Veja nas páginas 28 a 33 as situações dos 
temas repetitivos, a legislação correlata e a 
consequência jurídica de cada uma delas.

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/pesquisarProcesso.asp
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/
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Incidente de assunção de competência

No módulo II, analisamos o incidente de assunção de 
competência (IAC) e verificamos as hipóteses de seu cabi-
mento, mais restrito a questões de direito com grande reper-
cussão social, sem repetição em múltiplos processos.

Também vimos que o Regimento Interno do STJ estabe-
leceu um procedimento para a formação e julgamento do 

2 – permite a vinculação do processo sobres-
tado nos tribunais e juízos ao tema e não aos 
processos afetados;

Veja que, neste ponto, já há determinação 
administrativa do Conselho Nacional de Justiça 
para a utilização do tema no complemento da 
fase processual n. 11975 17 que só permite a in-
dicação do número do tema, nunca do número 
do recurso afetado.

Com isso, elimina-se o risco de a decisão de 
sobrestamento do processo tornar-se desatuali-
zada, ensejando dúvidas quanto à manutenção 
da suspensão do processo. Imagine, por exem-
plo, um processo sobrestado por recurso que 
fora afetado conjuntamente com outro, mas que 
posteriormente somente aquele indicado na de-
cisão de sobrestamento seja desafetado do rito 
dos repetitivos. Nessa situação, o tema perma-
nece ‘ativo’, porque ainda há outro processo afe-
tado. A desafetação de um recurso não enseja, 
em regra, o cancelamento do enunciado de tema 
repetitivo.

Com a adoção do enunciado de tema repetiti-
vo, elimina-se também a necessidade de se reali-
zar nova vinculação no andamento do processo 
sobrestado do motivo de sua suspensão, repre-
sentando grande ganho em produtividade, pois 
sabemos que há temas repetitivos que ensejam a 
paralisação de centenas de milhares de processos.

3 – permite que haja a manutenção do tema 
repetitivo e a consequente manutenção da or-
dem de sobrestamento de processos, na hipóte-
se em que o relator ou órgão colegiado desafeta 
o(s) recurso(s) do rito dos repetitivos, com a in-
dicação de que afetará outro para possibilitar o 
julgamento do tema.

Esta hipótese é acompanhada por meio da 
situação tema repetitivo sem processo vincula-
do. Veja como essa hipótese ocorreu no Tema 
repetitivo n. 935/STJ, nos termos do acompa-
nhamento processual registrado no Recurso Es-
pecial n. 1.537.994/RS: “Proclamação Parcial de 
Julgamento: A Seção, por unanimidade, acolheu 
questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro 
Paulo de Tarso Sanseverino, Relator, e desafetou 
o presente recurso especial, mantendo a afe-
tação do tema para aguardo do envio de outro 
recurso representativo da controvérsia apto ao 
julgamento das questões anteriormente afeta-
das”. Sem destaque no original.

4 – permite que o magistrado utilize, em seus 
despachos e decisões, a numeração do tema 
e não do(s) processo(s) afetado(s) ao rito dos 
recursos repetitivos, eliminando a possibilidade 
de inconsistências jurídicas e administrativas. 
Imagine, caro aluno, como ficaria o texto de uma 
decisão de sobrestamento pelo Tema repetitivo 
n. 910/STJ que possui seis processos vincula-
dos sem a utilização do enunciado de tema. O 
magistrado teria que listar os números dos seis 
recursos especiais? Isso, certamente, dificulta-
ria o acompanhamento do processo sobrestado.

17  Conforme ressaltado no tópico 1.4.3, a Resolução CNJ n. 76/2009 estabelece, em âmbito nacional, os movimentos processuais que 
representam a tramitação do processo e devem ser lançados em seu acompanhamento, disponível para consulta pública nos sites dos 
tribunais na internet. Dentre esses movimentos, há o de código de número 11975 que identifica o processo sobrestado e o motivo de sua 
suspensão por meio do registro do enunciado de tema repetitivo. Acesse a lista completa das Tabelas Processuais Unificadas do CNJ.

http://www.cnj.jus.br/sgt/consulta_publica_classes.php
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IAC muito semelhante ao do recurso repetitivo, em que cabe 
ao relator ou ao presidente do STJ propor à Corte Especial 
ou à Seção, a depender da competência, a admissão do inci-
dente que, com o seu julgamento, vinculará todos os órgãos 
do STJ quando emanado da Corte Especial e as Turmas e 
Ministros quando o julgamento ocorrer nas Seções (RISTJ, 
arts. 271-B ao 271-G).

Considerando a relevância da decisão tomada no jul-
gamento do incidente de assunção de competência, con-
soante o disposto no art. 927, III, do Código de Processo 
Civil, e a fim de dar-lhe a devida publicidade, o art. 271-G, 
parágrafo único, do RISTJ determina a disponibilização dos 
IACs de competência do STJ, em destaque, na sua página 
na internet.

A organização do incidente também é realizada por meio 
de enunciado de temas, nos mesmos moldes estabelecidos 
para o recurso repetitivo, possuindo, do mesmo modo, orga-
nização em situações categorizadas pela Resolução CNJ n. 
235/2016.

Acesse na página 34 a tabela de situações do incidente 
de assunção de competência e veja como fica mais acessí-
vel o acompanhamento do incidente no STJ.

Suspensão em Incidente de resolu-
ção de demandas repetitivas

Com relação à organização, destacamos, por fim, a divul-
gação da nova classe processual de competência originária 
criada pela Emenda Regimental n. 22/2016: a suspensão 
em incidente de resolução de demandas repetitivas (SIRDR).

Como vimos, por meio da SIRDR poderá o STJ determi-
nar a suspensão de processos em todo território nacional 

que contenham a mesma questão jurídica de incidente de 
resolução de demandas repetitivas admitido no Tribunal de 
Justiça ou no Tribunal Regional Federal.

Dessa forma, no campo administrativo do STJ, optou-se 
pela adoção das mesmas práticas organizacionais estabe-
lecidas para os recursos repetitivos e para o incidente de 
assunção de competência.

Na hipótese da SIRDR, não há determinação do CNJ ou 
do RISTJ para a sua organização e a ampla divulgação, po-
rém, as consequências jurídicas da decisão, que poderão 
ensejar a suspensão de processos em todos os tribunais 
e juízos do país, exigiram essa postura proativa do STJ em 
sistematizar, também, as SIRDRs em temas, com a possi-
bilidade de acesso direto à questão objeto da SIRDR, o seu 
número sequencial e as decisões proferidas pelo STJ.

Muito bem, você já conhece toda a organização realizada 
pelo STJ na gestão das informações de seus precedentes 
qualificados, não é mesmo?

É interessante perceber que a partir da atuação de diver-
sos setores são gerados dados padronizados para propiciar 
a ordenação e a divulgação que esses julgados qualificados 
merecem.

Isso porque toda a comunidade tem interesse acessar, 
pesquisar ou mesmo estudar os julgados do STJ, formados 
para garantir a estabilidade, a isonomia e segurança jurídica.

Você vai ser apresentado no próximo tópico do nosso 
curso à página em que estão dispostos esses dados: a pá-
gina no portal do STJ que agrega essas informações é de-
nominada página de Recursos Repetitivos e IACs.
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Situações da Controvérsia
Situação Descrição Consequência

Pendente Representa a controvérsia que possua 
processo(s) aguardando decisão (de afeta-
ção ou de rejeição de sua indicação como 
representativo).

Em regra, a suspensão de processos no esta-
do ou na região sob jurisdição do(s) tribunal(is) 
que selecionaram os recursos representativos da 
controvérsia.

Vinculada a Tema STJ Identifica a controvérsia cuja matéria 
foi submetida à sistemática dos recursos 
repetitivos, com a afetação do(s) proces-
so(s) que compõe(m) a controvérsia ou de 
processo(s) de outro(s) tribunal(is) com a 
mesma questão jurídica.

Em regra, a suspensão de todos os processos no 
território nacional.
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Situações da Controvérsia
Situação Descrição Consequência

Cancelada Órgão colegiado ou o relator rejeita a in-
dicação da matéria como representativa da 
controvérsia, seja porque os recursos indi-
cados pela origem não preenchem os requi-
sitos para afetação ao rito dos repetitivos 
seja porque a matéria não permite a afeta-
ção do recurso. Há uma terceira hipótese 
de cancelamento criada pelo art. 256-G do 
Regimento Interno do STJ que ocorrerá nos 
casos em que o relator, no STJ, deixe trans-
correr o prazo de 60 dias úteis, contado da 
conclusão do processo, sem se manifestar 
sobre a afetação ou não do recurso.

Fim da suspensão dos processos em razão do 
recurso especial representativo da controvérsia re-
jeitado que retomarão seu curso normal.
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Situações do Recurso Repetitivo
Situação Descrição Consequência
Afetado Tema repetitivo afetado pendente de julgamento.

Art. 1.037 do CPC
Art. 12 da Resolução CNJ n. 235/2016

Em regra, a suspensão do processamento de todos os 
processos pendentes, individuais ou coletivos, que ver-
sem sobre a questão e tramitem no território nacional.

Afetado (possível 
revisão de tese)

Tema repetitivo afetado para possibilitar eventual 
revisão de tese firmada em outro recurso repetitivo.

Art. 927, § 2º, 3º e 4º do CPC

Art. 986 do CPC (analogicamente)

Art. 1.037 do CPC

Art. 12 da Resolução CNJ n. 235/2016

Tendo em vista que há indicação de que poderá ha-
ver alteração do entendimento anterior proferido sob 
o rito dos repetitivos, deverão, em regra, ser suspen-
sos os processos pendentes, individuais ou coletivos, 
que versem sobre a questão e tramitem no território 
nacional.
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Situações do Recurso Repetitivo
Situação Descrição Consequência
Em julgamento Tema repetitivo iniciado o julgamento, mas interrom-

pido (em geral, por pedido de vista).
Em regra, a manutenção da suspensão do processa-
mento de todos os processos pendentes, individuais 
ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem 
no território nacional.

Mérito julgado Tema repetitivo julgado pelo respectivo órgão 
julgador.

Art. 1.039 do CPC

Em regra, a manutenção da suspensão do processa-
mento de todos os processos pendentes, individuais 
ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem 
no território nacional, tendo em vista que ainda não 
estão disponíveis o inteiro teor do acórdão com os fun-
damentos adotados pelo acórdão proferido no recurso 
repetitivo.

Em regra porque o art. 1.039 do CPC dispõe que: “de-
cididos os recursos afetados, os órgãos colegiados 
declararão prejudicados os demais recursos versando 
sobre idêntica controvérsia ou os decidirão aplicando 
a tese firmada”.

Mérito julgado 
(RE pendente)

Tema repetitivo julgado pelo respectivo órgão jul-
gador ainda não transitado em julgado, porque há 
recurso extraordinário pendente de apreciação pelo 
STF. Obs.: o agravo interposto contra decisão dene-
gatória também deverá ensejar a marcação da situa-
ção mérito julgado – recurso pendente.

Art. 102, III, da CF/88

Art. 1.039 do CPC

A critério do órgão julgador, poderá ser mantida a sus-
pensão do processamento de todos os processos pen-
dentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a 
questão e tramitem no território nacional.
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Situações do Recurso Repetitivo
Situação Descrição Consequência

Acórdão publicado Situação intermediária em relação à situação mérito 
julgado e ao trânsito em julgado.

A tese firmada e os fundamentos adotados pelo 
acórdão que julgou o recurso especial repetitivo so-
mente serão conhecidos, em princípio, com a publi-
cação do acórdão.

Art. 1.040 do CPC

Em regra, o fim da suspensão dos processos e aplica-
ção do art. 1.040 do CPC.

Revisado Tema repetitivo revisado por órgão colegiado nos 
termos do art. 927, §§ 2º, 3º e 4º, e art. 986 do CPC 
(aplicado analogicamente).

Essa situação possibilitará a identificação pelo 
usuário de que houve a alteração de entendimento 
anteriormente adotado sob o rito dos repetitivos, 
permitindo, assim, acompanhamento histórico e sis-
tematizado da matéria decidida pelo tribunal.

Art. 927, §§ 2º, 3º e 4º, do CPC

Art. 986 do CPC (analogicamente)

Art. 1.037 do CPC

Com a publicação do acórdão, haverá, em regra, o fim 
da suspensão dos processos e a aplicação do art. 
1.040 do CPC.
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Situações do Recurso Repetitivo
Situação Descrição Consequência

Sobrestado por 
(tema do STF)

Tema repetitivo sobrestado por decisão do relator 
ou do órgão colegiado em decorrência da afetação 
da matéria ao rito da repercussão geral.

Registra-se que o sobrestamento do tema repetitivo 
não ocorrerá de forma automática, devendo, portan-
to, haver decisão judicial (monocrática ou colegia-
da) com essa determinação.

Essa situação, de cunho eminentemente prático, 
evitará novo trabalho decorrente da suspensão, tal 
como lançamento de movimentos processuais. Por 
outro lado, possibilitará a continuidade da tramita-
ção do tema repetitivo caso haja a desafetação do 
recurso no STF.

Os processos suspensos pelo tema repetitivo poderão 
continuar nessa condição, vinculados ao número do 
tema repetitivo até a finalização do julgamento da re-
percussão geral.
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Situações do Recurso Repetitivo
Situação Descrição Consequência
Sem processo 
vinculado

Tema repetitivo perdeu a vinculação ao(s) proces-
so(s) devido à desafetação do feito do rito dos 
repetitivos.

Suspensão de processos na origem por tema repetitivo 
que não será levado a julgamento no STJ enquanto não 
for incluído novo processo paradigma.

Transitado 
em julgado 

Tema repetitivo finalizado

Esta situação respeita as seguintes regras:

1) caso haja interposição de recurso extraordinário 
contra o acórdão do STJ que julgou o recurso repeti-
tivo, a data do trânsito em julgado do tema repetitivo 
será a data do trânsito em julgado do recuso extra-
ordinário (andamento processual STF);

2) não havendo interposição de recurso extraordi-
nário contra o acórdão do STJ que julgou o recurso 
repetitivo, nos casos de interposição simultânea de 
recurso extraordinário e recurso especial contra o 
acórdão do TJ ou TRF, a data do trânsito em julgado 
do tema repetitivo será a data do trânsito em julgado 
do recurso especial (andamento processual STJ);

3) não havendo interposição de recurso extraordi-
nário contra o acórdão do STJ que julgou o recurso 
repetitivo e não sendo o caso de interposição simul-
tânea de recurso extraordinário e recurso especial 
contra o acórdão do TJ ou TRF, a data do trânsito em 
julgado do tema repetitivo será a data do trânsito em 
julgado do recurso especial (andamento processual 
STJ).

Precedente qualificado (art. 927 do CPC e art. 121-A 
do RISTJ).
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Situações do Recurso Repetitivo
Situação Descrição Consequência
Cancelado Tema repetitivo cancelado por determinação do re-

lator ou do órgão julgador.
Fim da suspensão de todos os processos.
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Situações do incidente de assunção de competência
Situação Descrição / Legislação
Recusado O órgão julgador competente para julgamento do IAC poderá entender não ser o caso de aplicação 

do rito especial para o processo.

O processo, portanto, voltará na forma ordinária. A situação do IAC, para fins de cadastro e publici-
dade, será recusado.

Essa situação possibilitará a consulta de incidentes de assunção de competência propostos que não 
foram admitidos pelo órgão colegiado responsável pelo julgamento.

Art. 947, § 2º, do CPC.

Admitido IAC admitido pelo órgão colegiado, de forma presencial ou eletrônica, pendente de julgamento.

Art. 947, § 2º, do CPC.

Art. 12 da Resolução CNJ n. 235/2016.

Mérito julgado IAC julgado pelo respectivo órgão julgador.

Mérito julgado: REsp 
pendente, RecRev pen-
dente ou RE pendente

IAC julgado pelo respectivo órgão julgador ainda não transitado em julgado porque há recurso de 
natureza extraordinária pendente de apreciação pelo STF/STJ/TST.

Obs.: o agravo interposto contra decisão denegatória também deverá ensejar a marcação da situação 
mérito julgado – recurso pendente.

Acórdão publicado Situação intermediária em relação à situação mérito julgado e ao trânsito em julgado.

A tese firmada e os fundamentos adotados pelo acórdão que julgou o IAC somente serão conhecidos, 
em princípio, com a publicação do acórdão.

Sobrestado por tema TST, 
tema STJ ou tema STF

IAC sobrestado por decisão do relator ou do órgão colegiado em decorrência da afetação da matéria 
ao rito dos recursos repetitivos ou repercussão geral.

Registra-se que o sobrestamento do IAC não ocorrerá de forma automática, devendo, portanto, haver 
decisão judicial (monocrática ou colegiada) com essa determinação.

Revisado IAC revisado por órgão colegiado.

Essa situação possibilitará a identificação pelo usuário de que houve a alteração de entendimento an-
teriormente adotado sob o rito do IAC, permitindo, assim, acompanhamento histórico e sistematizado 
da matéria decidida pelo tribunal.

Transitado em julgado IAC finalizado.
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1.4.4.2. A divulgação dos Precedentes Qualificados 
no portal do Superior Tribunal de Justiça

Como frisado em todo o curso, a divulgação dos preceden-
tes é tarefa de cada tribunal, quanto ao seu banco de dados, e 
do CNJ, na plataforma criada para abrigar o banco nacional.

As informações do banco do STJ estão na página de Recur-
sos Repetitivos e IACs, constante do Portal do Superior Tribunal 
de Justiça na internet e intranet, que você irá conhecer agora.

Vamos lá!

A página na Internet do STJ que contém as informações 
relacionadas a precedentes é acessível para os usuários de 
forma geral pelo Portal do STJ, no quadro à esquerda ou 
Menu “Processos” - “Repetitivos e IAC”:

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/ 

Você pode conferir em detalhes na imagem abaixo:

E para os usuários internos do Tribunal da Cidadania pela In-
tranet do STJ, no menu principal, opção ‘REPETITIVOS’Ao aces-
sar a página de Recursos Repetitivos e IACs, o usuário terá:

a) no menu lateral: uma 
série de títulos em que po-
derá obter informações so-
bre: recursos repetitivos, 
controvérsias, incidentes de 
assunção de competência 
e suspensão em incidente 
de resolução de demandas 
repetitivas, COGEP, Nugep, e 
outros, conforme se confere 
da imagem o lado.

Acesse aqui.

1. O botão acesso ao sistema – o usuário será encami-
nhado à página de pesquisa de temas e controvérsias;

2. Os botões sobre recursos repetitivos, controvérsias 
IACs e SIRDRs – em que o usuário terá uma explicação 
simplificada a respeito de cada um desses institutos;

3. Os botões Nugep e Comissão Gestora de Preceden-
tes falam das atribuições dessas estruturas;

4. No botão leis e normas, o usuário irá acessar os nor-
mativos relacionados aos repetitivos, IACs, SIRDRs e 
às controvérsias;

5. Fórum Virtual dá acesso ao Fórum de Precedente, 
bem como explica seu escopo e quem pode participar;

6. Suspensão Nacional – traz listagem de temas com de-
terminação de suspensão de processos em todo o país;

7. Jurisprudência do STJ – encaminha o usuário para 
a página de pesquisa de Jurisprudência do Tribunal, 
que tem marcações e dados em separado quanto 
aos repetitivos e IACs;

8. Jurisprudência sobre repetitivos é um botão que apre-
sentará links para o usuário acessar produtos da Secre-
taria de Jurisprudência do STJ, com julgados repetitivos 
organizados por assuntos e pesquisa pronta com as te-
ses repetitivas por ramo do direito e por assuntos.

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/?pesquisarPlurais=on&pesquisarSinonimos=on
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9. Grupos de representativos que foram apresentados 
no Módulo II e também nesse Módulo – o usuário, 
após breve explicação sobre o que é um grupo de re-
presentativos tem a tabela com todos os grupos de 
representativos encaminhados pelo STJ ao STF;

10. O botão ajuda – traz um pequeno manual para auxi-
liar o usuário a realizar pesquisas.

b) ao centro, de um sistema integrado e avançado de 
pesquisa dos instrumentos objetos de estudo no Módulo II. 
Como você deve se lembrar, são os temas (repetitivos, de 
IAC, de SIRDR) e as controvérsias.

Confira a imagem da tela de pesquisa abaixo:

Nesse ambiente, o usuário tem acesso a dados e ferra-
mentas de pesquisa relacionados aos Repetitivos e IACs.

Como se pode realizar pesquisas nessa página?

É muito fácil e tem funcionalidades parecidas com a pá-
gina de pesquisa de jurisprudência do STJ, como você vai 
ver.

O usuário poderá marcar uma ou mais opções dentre as 
constantes do menu superior da pesquisa, em que ele irá 
realizar buscas em:

Repetitivos, Controvérsias, IACs, SIRDRs ou em todas as 
opções.

A lista completa de temas repetitivos, de Controvérsias, 
de IACs e/ou de SIRDRs, pode ser gerada a partir dessa 
pesquisa.

O usuário deve fazer o seguinte: selecionar uma ou mais 
dessas opções e não incluir outros argumentos nos demais 
campos da pesquisa e clicar em pesquisar (botão azul, no 
canto inferior esquerdo). Ao selecionar todas as opções, o 
resultado da pesquisa trará a tela para acesso à lista com-
pleta de cada uma delas, conforme tela a seguir.

Ao selecionar mais de uma dessas categorias para a pes-
quisa, o usuário poderá se valer da pesquisa livre.

Você deve estar bem habituado a ela, pois é somente in-
serir uma ou mais palavras, utilizando os conectivos e clicar 
no botão pesquisar (no canto inferior esquerdo da tela de 
pesquisa). Os argumentos de pesquisa utilizados serão bus-
cados na base de dados alimentada pelo Nugep e na base 
de dados da Jurisprudência do STJ, uma vez que a pesquisa 
é integrada a ela. Então a palavra pesquisada pode estar na 
tela mostrada no resultado (nesse caso o termo usado na 
busca será destacado em vermelho), nas decisões judiciais 
trabalhadas pela equipe da Jurisprudência (acessíveis em 
links existentes nos campos com as datas dessas deci-
sões) ou podem ser sinônimos indicados pela ferramenta.
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Veja abaixo que, em uma pesquisa de temas repetitivos 
utilizando os argumentos DPVAT e prazo, são mostrados te-
mas em que esses termos foram encontrados nos dados 
aparentes na tela, marcados em vermelho (alimentados 
pelo Nugep/STJ) ou nas decisões a ele relacionados (nesse 
último caso não há destaque da palavra encontrada).

Agora que você já sabe como fazer a pesquisa utilizando 
a parte superior do sistema, vamos conhecer de forma redu-
zida os demais campos de pesquisáveis.

Logo abaixo da pesquisa livre, o usuário poderá efetuar a 
pesquisa por campos específicos por:

a. Número: insere-se o número do tema ou da contro-
vérsia buscados;

b. Data: insere-se o intervalo no tempo e seleciona-se 
na caixa ao lado da data uma dentre as seguintes 

opções: afetação, julgamento, publicação trânsito 
em julgado ou última atualização. O resultado apre-
sentará os temas e/ou controvérsias conforme os 
parâmetros indicados;

c. Processo: é possível a pesquisa pela classe e nú-
mero do processo vinculado a um tema ou a uma 
controvérsia utilizando esse campo.

d. Ministro: o usuário poderá visualizar os temas e con-
trovérsias por ministro relator ao usar esse campo.

e. Tribunal de origem: pode-se pesquisar pelo tri-
bunal de origem do processo vinculado a tema e 
controvérsias.

f. Ramo do direito: a apresentação de temas e contro-
vérsias por ramo do direito visa facilitar a pesquisa 
no trabalho ou estudo na área de especialização.

g. Ordenação: é um campo para a escolha do formato 
em que será apresentado o resultado da pesquisa 
(poderá ser combinado com outros argumentos de 
pesquisa). O usuário poderá combinar número do 
tema/controvérsia, última atualização e quantitati-
vo de processos suspensos (na primeira caixa de 
seleção desse campo) com a ordenação crescente 
ou decrescente (segunda caixa de seleção).

Na parte de baixo da pesquisa, o usuário poderá procurar 
por uma ou mais situações de temas repetitivos, IACs, SIR-
DRs e Controvérsias, conforme a opção que fizer.

Você já viu neste módulo as situações de todos eles, não 
é mesmo?

É importante ressaltar que você, para utilizar esse modo 
de pesquisa, deve escolher no primeiro check box 18 somen-
te uma opção, pois se ticar em Repetitivos e Controvérsias, 
por exemplo, a pesquisa por situação é desabilitada, ok?

Vamos falar rapidamente sobre alguns campos impor-
tantes da página de resultados da pesquisa.

18  Corresponde a cada caixa que pede ao usuário para selecionar uma opção tabulada.
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No resultado de todas as pesquisas realizadas, será mos-
trada a listagem de acordo com a opção escolhida. Nessa 
tela, o usuário poderá:

a. Na parte superior da tela, é possível selecionar a 
quantidade de resultados por página, conforme 
imagem abaixo:

b. Na parte inferior da tela, como segue:

c. Exportar – gerar arquivo com todos os temas ou 
controvérsia apresentados para trabalhar esses da-
dos em tabela do Excel;

d. Imprimir selecionados – para imprimir todos os 
temas ou controvérsias mostrados ou somente os 
marcados. A marcação é feita no botão ao lado do 
botão imprimir selecionados, como se vê na ima-
gem acima, ou em check box no canto superior di-
reito de cada um dos temas ou controvérsias mos-
trados. Veja na imagem abaixo:

Para saber mais sobre o uso dessa pesquisa, dos conec-
tivos e sobre os campos mostrados no resultado da pes-
quisa, acesse o botão ajuda no menu lateral da página de 
repetitivos e IAC.

Ao acessar a pesquisa no link: http://www.stj.jus.br/
SCON/ o usuário poderá realizar sua pesquisa utilizando 
os termos referentes à matérias de interesse ou dados dos 
campos específicos e clicar no botão pesquisar.

Vamos proceder à pesquisa utilizando os mesmos parâ-
metros que inserimos na pesquisa da página de Repetitivos 
e IACs: DPVAT e prazo.

A tela de resultados irá mostrar em destaque os acór-
dãos repetitivos, conforme imagem abaixo:

Saiba mais

Por fim, é importante realçar que na pesquisa de Jurispru-
dência do STJ, os Repetitivos e IACs aparecem em destaque.

http://www.stj.jus.br/SCON/
http://www.stj.jus.br/SCON/
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Ao clicar no resultado indicado para acórdãos repetitivos, você terá acesso à página 
com informações trabalhadas de cada acórdão sobre a matéria buscada. Na parte 
superior de cada um desses acórdãos, o usuário verá uma tarja em que é apresentado 
o número do tema repetitivo, com link para a página de Repetitivos e IACs e, ainda, um 
link para a pesquisa de repetitivos por assuntos.

Muito bem, caro aluno, chegamos ao final da explicação da página de pesquisas de 
Repetitivos e IACs, esperamos que tenha sido de ajuda para o seu trabalho ou para os 
seus estudos.
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1.5. Considerações finais

Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso curso. Foi 
uma jornada pelos precedentes judiciais, em que estuda-
mos que o CPC/2015 inseriu em nosso ordenamento jurí-
dico um modelo apto a gerar a racionalização do trabalho 
no Judiciário e gerar estabilidade, isonomia, segurança 
jurídica, lastreado em precedentes judiciais. No Módulo I, 
você foi levado a refletir sobre esse modelo e os ganhos 
de sua aplicação.

No Módulo II, foi instigado a mergulhar no estudo da for-
mação e processamento dos precedentes qualificados no 
STJ (recursos repetitivos e IACs), bem como a conhecer 
a prática e importância dos recursos representativos de 
controvérsia e das SIRDRs.

Neste Módulo III, você teve uma visão panorâmica de 
toda a organização e o trabalho das diversas áreas e de 
vários órgãos do Poder Judiciário para que todo o trabalho 
de criação de precedentes tenha a organização e a divul-
gação devidas e exigidas pelo Código de Processo Civil.

Essa tríplice abordagem objetiva propiciar-lhe a visão 
completa dos diversos aspectos e dos muitos atores en-
volvidos na construção de um sistema de precedentes co-
eso e eficaz.

É claro que sempre há mais a galgar, há áreas ainda em 
maturação ou em desenvolvimento.

Talvez você consiga vislumbrar algo a contribuir com 
essa construção a partir do trabalho que desenvolve ou 
mesmo a necessidade de estudar se de alguma forma esse 
novo conceito de como o STJ enfrenta as matérias a ele 
submetidas pode alterar rotinas na sua área de atuação.

Foi muito gratificante realizar essa jornada com você, 
porque, saiba, quando estudamos há sempre uma troca, 
aprendemos mais quando interagimos: ao mesmo tempo 
em que aprendemos, também ensinamos.

E como ressaltado no início do nosso estudo, somente 
a partir de uma mudança de visão do formato do trabalho 
desenvolvido no Judiciário e pela boa utilização desse ins-
trumental que o CPC/2015 trouxe, em especial o modelo 
de precedentes, será possível dar uma resposta eficaz, jus-
ta, célere e adequada às demandas de massa.

Obrigado pelo seu empenho nesse curso e pela sua co-
laboração com nosso crescimento!
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