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Nós também temos HERÓIS

As coordenadorias de Recebimento, Controle e

Indexação de Processos Recursais (CRPR) e de Análise e

Classificação de Temas Jurídicos e Distribuição de Feitos

(CTJU) são responsáveis por duas importantes etapas

envolvendo os recursos repetitivos.

A CRPR identifica o recurso representativo da

controvérsia (RRC). E como a equipe faz isso? Todos os

recursos especiais (REsp) são separados para um exame

posterior. Alguns servidores (inclusive o coordenador

Francisco de Carvalho) ficam encarregados de analisar

REsp por REsp a fim de não deixar que um processo

especificado como RRC pelos tribunais de origem seja

encaminhado para autuação sem a anotação que se trata

de um representativo da controvérsia. Essa checagem

acaba se tornando muito trabalhosa em razão do grande

volume de recursos especiais. É preciso averiguar a

decisão de admissibilidade e/ou as folhas subsequentes e

não há uma ferramenta tecnológica para auxiliar (pelo

menos por enquanto). É a atenção dos servidores que faz

toda a diferença! Quando um processo é assinalado como RRC, a sigla aparece com destaque no Sistema Justiça. A partir daí, cabe

à Comissão Gestora de Precedentes verificar se aquele recurso preenche todos os requisitos para ser considerado como

representativo da controvérsia, e, quando a resposta é positiva, abre-se vista ao Ministério Público Federal. Só após a manifestação

do MPF a respeito da admissibilidade do recurso especial como RRC é feita a distribuição a um dos ministros do tribunal.

Quem não se lembra do “piloto herói” que pousou um avião em segurança em pleno Rio Hudson, em Nova York? Para 
se tornar piloto é preciso ter um altíssimo nível de concentração, uma dose extra de disciplina e muito foco. E não é por 
menos que essa profissão aparece entre as que mais exigem atenção aos detalhes. Você sabia que na Judiciária temos 

áreas que impõem dedicação absoluta ao lidar com milhares de processos? Aqui também temos “heróis anônimos” 
que possuem olhos de lince para não deixar escapar nenhum ponto!
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“ Nunca prometa mais 

do que você pode 

entregar. Entregue 

sempre mais do que 

você prometer. ”

@mentor_milionario
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O capitão Chesley “Sully” Sullenberger salvou 155 vidas no pouso
forçado no Rio Hudson (EUA), em pleno inverno de janeiro de 2009.

g1.globo.com



Um homem exemplar! Milton Luiz Pereira foi radialista, advogado,

professor, prefeito e juiz. Construiu uma exímia carreira na magistratura

culminando com o cargo de ministro do STJ entre 1992 e 2002. Mas

agora o assunto é o presente que ele recebeu por sua atuação política.

Como prefeito de Campo Mourão (PR), sua eficiente administração não

passou despercebida. Tamanho esforço e dedicação resultaram num

governo com grande aprovação do povo. Tanto é que, ao deixar a

prefeitura para assumir o cargo de juiz federal, recebeu da população, em

29 de abril de 1967, um fusca 0km. “Teve um morador que havia dado

uma galinha para ajudar a comprar o carro. A galinha foi vendida numa

feira por 1,5 cruzeiro, e esse dinheiro foi usado na compra”.

No dia 1º de maio, o Jornal Nacional (TV Globo) exibiu uma reportagem

em homenagem ao nosso saudoso ministro que, 50 anos após ter

ganho o carro de presente dos moradores de Campo Mourão,

ainda é lembrado por sua extrema honestidade na política. O Judiciário

também só tem motivos para se orgulhar!

Para assistir à reportagem, clique aqui com o botão direito do mouse e

escolha uma das opções “abrir link em...”.

Se meu fusca falasse...Na CTJU, o trabalho assume outra vertente. A equipe faz uma verdadeira triagem tendo os

recursos repetitivos como referência. Funciona assim: os processos que chegam na

coordenadoria para serem distribuídos (ou redistribuídos) são comparados com os temas já

elencados de recursos repetitivos. O objetivo é identificar os recursos que tratam do mesmo

assunto já afetado pelo rito dos repetitivos e não distribuí-los. Caso o feito traga matérias

repetitivas: a) será encaminhado à presidência do tribunal, que emitirá a decisão seguindo o

tema que tiver sido julgado; ou b) será devolvido à origem se o tema estiver afetado mas

ainda não houver decisão do STJ (a Emenda Regimental n. 24/2016 estabeleceu que toda

afetação ao rito dos recursos repetitivos será sempre colegiada e decidida pela Corte Especial

ou pela Seção).

Para o coordenador da área de análise, classificação e distribuição, Amilar Martins, esse é um

dos grandes desafios enfrentados pelo grupo CTJU diariamente: “Realmente o trabalho de

identificação de repetidos é homérico, uma vez que não há parâmetros objetivos definidos

para a vinculação de um determinado processo a um tema. Para minimizar esse problema

existem três ferramentas: comunicação, comunicação e comunicação. Temos tentado

melhorar o fluxo de informações entre a SJD e o NARER, sempre buscando um desfecho

mais célere dos processos”.

A SJD agradece a todos esses heróis anônimos que se dedicam diariamente a “entregar mais

do que é pedido”. 

Recebemos o primeiro processo identificado como
IRDR (incidente de resolução de demandas
repetitivas). O REsp 1.666.122, vindo do TRF5,
envolve o pagamento de horas-extras de servidores
públicos federais aposentados da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte. No dia 26 de abril,
o IRDR foi enviado para análise do presidente da
Comissão Gestora de Precedentes, ministro Paulo de
Tarso Sanseverino.

“

”

ilivaldoduarte.blogspot.com.br

http://intranet/docs_intranet/judiciaria/faq/Jornal_Nacional_01052017_Homenagem_em_cidade_do_Parana_lembra_prefeito_honesto.wmv
http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/105283/Emr_24_2016_PRE.pdf


“Não vale a 

pena ser 

triste”

Com alegria e contentamento. É assim que o

mineirinho José Marcos Alves de Menezes, de 35 anos,

leva a vida. O servidor da Seção de Triagem de

Pressupostos Recursais (SETRI/CTAP) sabe muito bem

como agarrar as oportunidades que surgem no seu

caminho. Assim, vive tudo o que tem para viver,

intensamente, sem medos, sem receios, cheio de

entusiasmo.

Marcos (como gosta de ser chamado) também sabe dar

valor às suas conquistas porque batalhou por cada uma

delas. Foi assim desde o início, quando, ainda na

adolescência, deixou a pequena cidade de Vazante, no

interior de Minas Gerais, para estudar em Belo

Horizonte. Concluiu o Ensino Médio e iniciou o curso

de música na Universidade Federal de Minas Gerais.

Sustentado pela mãe, ele teve de abrir mão da sua

grande paixão para começar do zero em Brasília, com

ajuda de um tio/padrinho. A necessidade falou mais alto.

Novo vestibular, novo curso. Dessa vez, Marcos passou

para ciências contábeis na UnB. Era o início de uma

nova vida.

“Eu nem sabia que existia o STJ. Eu nem sabia como

funcionava o Judiciário. Aí meu tio sugeriu que eu

fizesse um concurso, porque poderia ‘pular muitas

etapas’. Saiu o concurso do STJ, eu li alguma coisa e

decidi que era aqui que gostaria de trabalhar. Estudei,

passei. Foi meu primeiro concurso”, contou orgulhoso.

Isso foi em 2004.

Quando chegou aqui, Marcos pediu para atuar na sua

área de formação, mas foi lotado na Judiciária. Mal sabia

que “se encontraria” entre páginas e mais páginas de

processos. Nesse tempo, passou por praticamente

todas as áreas da SJD, sempre feliz com a

oportunidade de aprendizado. Logo ganhou

destaque e começou a assumir chefias, cinco ao

todo: nas antigas seções de Análise Prévia de

Agravos, de Registro, de Digitalização, de

Digitalização de Petições e, por fim, na SETRI.

Mas foi na digitalização que enfrentou os maiores

desafios. Primeiro, participou do “mutirão” que

sacudiu toda a Judiciária, na gestão do ministro

Cesar Asfor Rocha. “A gente trabalhou muito no

início. Foi puxado, foi pesado, foram dois anos que

valeram por todos os outros que trabalhei no

tribunal; mas valeu a pena”, contou.

Depois, foi convidado para liderar a equipe de

surdos-mudos, mesmo sem saber se comunicar em

libras. “Foi desafiador, porque é como se fosse

outra língua”, lembrou. Ele foi o primeiro chefe da

unidade e, com determinação e a ajuda dos

próprios colegas, em pouco tempo conseguiu

aprender o suficiente para orientá-los. “Gostei

muito de trabalhar com os surdos, não pelo

trabalho em si, mas pela experiência de vida que

nos transmitem. Eles são fantásticos!” Marcos

aprendeu com eles uma importante lição. Não

devemos impor limites a nós mesmos, mas

enfrentar o que vier!

E foi com esse pensamento que o servidor

conquistou grandes coisas no Tribunal da

Cidadania. Ao ser indagado sobre um fato

marcante, Marcos não titubeou e mencionou o

Prêmio Innovare. “O tribunal ganhou com o

projeto da digitalização quando eu estava na chefia



e ganhamos ano passado com a triagem. Eu estava presente nos dois momentos; então, foi

marcante para mim. Tenho orgulho de fazer parte.”

Mais valioso do que isso foi o que conquistou no dia a dia: o respeito dos colegas. “Ele sempre me

ensinou a dar importância ao nosso trabalho, a enxergar por trás de cada processo as vidas que

precisam do nosso melhor a ser prestado todos os dias. Isso eu aprendi com ele e carrego comigo”,

elogiou o chefe da SETRI, Silas Falcão.

E o que tem de ser dito, ele diz, não manda recado. Não é à toa que sua sinceridade é conhecida

por todos. “Às vezes as pessoas falam que sou até um pouco tosco”, contou sorrindo.

Por não conseguir conciliar estudos e trabalho com a carreira de música, Marcos

teve de abandonar o piano e, por 10 anos, ficou sem tocar. Esse é o seu maior

arrependimento! “Fisicamente, a gente tem uma regressão muito grande.”

Mas essa história não poderia ter um final triste. E não tem! 

Ainda ouviremos falar do 

pianista Marcos, que voltou 

para a escola de música e está 

determinadíssimo a tocar bem 

a sonata de Beethoven. “Não 

posso morrer sem fazer 

isso. Não pretendo tocar 

profissionalmente, mas 

quero tocar 

razoavelmente bem para 

mim mesmo. Esse é o 

meu objetivo!”

lifesitenews.com

STJ aprimora sistema que aponta

impedimentos de ministros

Por determinação da presidente, ministra Laurita Vaz, a

Secretaria Judiciária (SJD) e a Secretaria de Tecnologia da

Informação e Comunicação (STI) desenvolveram um sistema

de identificação automática de impedimentos previstos

no artigo 144 do Código de Processo Civil.

No mês de abril, entrou em produção essa ferramenta capaz

de reconhecer a maior parte das situações legais a partir dos

próprios dados inseridos nos processos durante a autuação. O

sistema já se mostrou muito eficiente, dando celeridade e

contribuindo para a precisão na distribuição dos feitos no STJ.

Anteriormente, o trabalho era feito de forma artesanal,

processo por processo, com o auxílio limitado de recursos

informatizados. E, embora executado de modo criterioso pelos

servidores, era suscetível a falhas que, mesmo em pequena

escala, poderiam produzir prejuízos à prestação jurisdicional.

Clique aqui para ler a matéria do site do STJ na íntegra.

noticias.r7.com
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