


8 de outubro de 2018

II Workshop sobre procedimentos 

administrativos da Resolução CNJ 235/2016 –

repercussão geral, casos repetitivos e 

incidente de assunção de competência.



Dados estatísticos:

a) Incremento no recebimento de processos a cada ano.

b) Diminuição na média de processos distribuídos por ano.

Diretriz: Ampliação gradativa na triagem de processos realizada pela Presidência.

RECEBIMENTO DE PROCESSOS. SITUAÇÃO.

Recebimento e distribuição de todas as classes

Ano

2014 2015 2016 2017 2018 
(até 4/10/2018)

Recebimento 79.943 93.477 90.331 103.650 79.632

Distribuição 57.799 65.091 57.369 56.256 43.319

% Distribuído/Recebido 72,30% 69,63% 63,51% 54,27% 54,40%

Média de distribuição por 
Ministro/Ano

5.780 6.509 5.737 5.626 4.332
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PROCESSOS RECURSAIS (ARE / RE / AI)

RISTF (Art. 13, V, c): 
Autoriza o Presidente a decidir casos manifestamente 

inadmissíveis, antes da distribuição.

Atual nível de triagem da Presidência:
decisão em 50% dos recursais recebidos no STF.

Mês

TOTAL RECURSAIS 2018

Distribuídos aos Ministros x Registrados à Presidência
Distribuídos aos Ministros Registrados à Presidência

Quantidade % distribuídos
Quantidad

e
% registrados

jan/18 1.809 47,2% 2.025 52,8%

fev/18 2.795 50,9% 2.691 49,1%
mar/18 3.109 45,7% 3.689 54,3%

abr/18 5.941 61,2% 3.762 38,8%

mai/18 4.227 50,7% 4.118 49,3%
jun/18 3.730 51,4% 3.526 48,6%

jul/18 2.109 41,4% 2.987 58,6%
ago/18 3.630 47,1% 4.073 52,9%
set/18 3.500 50,6% 3.421 49,4%
out/18 821 53,8% 704 46,2%
TOTAL 31.671 50,5% 30.996 49,5%



AÇÕES E DIRETRIZES

- Formalização e reestruturação do Núcleo de Repercussão Geral do STF.

- Reforço do papel da 2ª Instância na consolidação da sistemática da repercussão geral.

- Maior interlocução com todos os Núcleos de Gerenciamento de Precedentes.

- Capilaridade das informações para os órgãos e assessorias diretamente envolvidas com 

juízo de admissibilidade, incluindo Colégios Recursais e Varas de Execução Fiscal.

- Ampliar a interlocução com o Conselho Nacional de Justiça e outros órgãos para atuação na 

gestão da sistemática da repercussão geral (Conselho da Justiça Federal, Fórum Nacional 

de Juízes Estaduais - FONAJE, Escolas de Formação da Magistratura).

- Projeto Victor, a médio prazo, para lidar com os temas mais recorrentes.

COMO FAZER FRENTE A ESTE CENÁRIO?



Fontes: Núcleo de Apoio à Repercussão Geral do STF e Portal de Informações Gerenciais do 

STF. Universo Processos. Extraído em 05/10/2018.

SITUAÇÃO DOS TEMAS DA REPERCUSSÃO GERAL

Ano

Quantidade de Temas

Repercussão 
Geral 

Reconhecida

Repercussão 
Geral Negada

Mérito

Mérito 
Julgado

Repercussão Geral 
Reconhecida com 
Reafirmação de 
Jurisprudência

2007 14 6 0 0
2008 99 26 17 8
2009 65 31 19 8

2010 77 41 20 9

2011 108 41 21 18

2012 78 33 6 7
2013 48 23 36 8
2014 48 43 47 14
2015 53 32 33 12
2016 27 30 28 9

2017 39 12 38 9
2018 23 7 14 4

Total 679 325 279 106
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JULGAMENTO DE MÉRITO DOS TEMAS DA RG

Plenário

821 processos
Aguardam julgamento.

Temas de repercussão
168 temas aguardam

julgamento de mérito no

Plenário.



RG RECONHECIDA. MÉRITO PENDENTE DE 

JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM.

Diretriz: Priorizar a resolução dos temas de RG com mérito pendente de julgamento. COMO?

1. A critério dos Relatores, viabilizar a reanálise dos temas quanto à existência de RG,

considerada a antiguidade de alguns temas e a alteração na composição da Corte;

2. Priorizar, no Plenário, o julgamento de mérito dos temas com RG (168 temas, incluindo as

devoluções de vista)

3. Disponibilizar sistema eletrônico de divulgação prévia dos votos entre os Ministros.

4. Ampliar a utilização do Plenário Virtual para julgamento de mérito dos temas da RG.

Efeitos esperados:

- Otimização do julgamento de mérito dos temas com RG reconhecida pelo STF.

- Diminuição do acervo de processos sobrestados em todo o País em razão da sistemática

da repercussão geral.



1. Formalização e reestruturação do Núcleo de Repercussão Geral do STF. Atribuições:

SOBRE O RECEBIMENTO DE 
PROCESSOS NO STF. GESTÃO.



SOBRE O RECEBIMENTO DE 
PROCESSOS NO STF. GESTÃO.

Atribuições:

• Ser o interlocutor do STF com os NUGEP’s, CNJ, Tribunais e Turmas Recursais nas

questões procedimentais da repercussão geral (encaminhamento de demandas aos

gabinetes dos ministros quando essas extrapolarem a competência do Núcleo)

• Atuação em conjunto com o Núcleo de Agravos da Presidência do STF na seleção

de feitos para apresentação ao Presidente com sugestão de inclusão no Plenário

Virtual da repercussão geral



2. O Supremo já mapeou os temas de repercussão geral mais utilizados pela Presidência 

para devolução aos Tribunais.

3. Aplicação do tema pela 2ª Instância: Respeitadas exceções, o CPC estabelece como

requisito antecedente ao juízo de admissibilidade saber se a questão jurídica veiculada no

recurso está submetida à sistemática da repercussão geral (art. 1.030, V, a, do CPC). Esse

procedimento prévio é essencial por dois motivos:

Necessidade de disseminação dos temas de RG. Foco de atenção: Juízes e

assessores responsáveis pelo Juízo de admissibilidade do recurso

extraordinário. Disseminação deve incluir os Juizados Especiais / Colégios

Recursais e as Varas de Execução Fiscal.

- Consolida a aplicação da sistemática da repercussão geral em 2ª Instância.

- Elimina o fluxo de agravos endereçados ao Supremo, pois cabível somente o

agravo interno.

SOBRE O RECEBIMENTO DE 
PROCESSOS NO STF. GESTÃO.



SOBRE O RECEBIMENTO DE 
PROCESSOS NO STF. GESTÃO.

QUANTO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DIRETRIZES:

a) Identificar, a partir da planilha STF, os temas mais recorrentes para consolidar aplicação estadual 

ou regional, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC.

b) Consolidar a sistemática da repercussão geral nos Colégios Recursais e das Varas de Execução 

Fiscal, com a colaboração dos NUGEP’s.

c) Propor a criação de indicador qualitativo no CNJ relativo à aplicação de tema da repercussão geral 

na admissibilidade do recurso.



- Tema 800: Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas 

processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995. 

- Tema 5: Compensação da diferença de 11,98%, resultante da conversão em URV dos valores em cruzeiros reais, com o 

reajuste ocorrido na data-base subseqüente.

- Tema 810: Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à 

Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

- Tema 660: Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de 

prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do 

devido processo legal e aos limites da coisa julgada. 

- Tema 109: Adoção pelo Poder Judiciário de critérios normativos estaduais como fundamento para extinguir ações de 

execução fiscal ajuizadas pelo Município. Obs: Tema 896: Cabimento de apelação contra decisão judicial que extingue 

execução fiscal de pequeno valor.

- Tema 548: Dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de 

idade.

- Tema 915: Extensão, por via judicial, aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro do reajuste 

concedido pela Lei estadual 1.206/1987.

- Tema 271: Direito de filha de ex-servidor, solteira e maior de 21 anos, receber pensão.

- Tema 882:Natureza da Gratificação de Risco de Policiamento Ostensivo prevista na Lei Complementar 59/2004 do 

Estado de Pernambuco: se geral ou propter laborem.

- Tema 873: Compatibilidade da execução individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva com o 
art. 100, § 8º, da Constituição Federal.

TEMAS MAIS RECORRENTES. 
ESTADUAIS.

Temas de maior incidência de devolução pela Presidência, antes da distribuição:

Devoluções realizadas pela Presidência em 2018, até 1/10/2018: 3.762 processos.

Desde 1/1/2016: 22.998 processos devolvidos



TEMAS MAIS RECORRENTES. 
FEDERAIS.

- Tema 951: Direito dos servidores federais às diferenças relacionadas ao reajuste de 47,11% sobre a parcela 

denominada adiantamento do PCCS (adiantamento pecuniário) após a mudança para o regime estatutário. 

- Tema 810: Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à 

Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Obs: RE 

870947, Min. Fux concedeu efeito suspensivo aos ED’s – pautado para 6/12/2018)

- Tema 960: Incidência do fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de 

contribuição de professor, quando reunidos os requisitos após a edição da Lei n. 9.876/1999.

- Tema 852: Avaliação judicial de critérios para a caracterização de trabalho especial, para fins de reconhecimento de 

aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/1991.

- Tema 766: Verificação dos requisitos legais necessários para concessão de benefício previdenciário.

- Tema 773: Incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação Especial de Localidade – GEL, transformada 

em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI.

- Tema 634: Isonomia de gênero quanto ao critério de expectativa de vida adotado no cálculo do fator previdenciário.

- Tema 660: Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de 

prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do 

devido processo legal e aos limites da coisa julgada. 

- Tema 313: Aplicação do prazo decadencial previsto na Medida Provisória nº 1.523/97 a benefícios concedidos antes da 

sua edição.

- Tema 824: Índice de reajuste aplicável aos benefícios previdenciários a fim de preservar o seu valor real.

Temas de maior incidência de devolução pela Presidência, antes da distribuição:

Devoluções realizadas pela Presidência em 2018, até 1/10/2018: 2.857 processos.

Desde 1/1/2016: 11.919 processos devolvidos



ARE INADMISSÍVEL. NEGATIVA
EM 2ª INSTÂNCIA.

Agravo contra decisão de 2ª Instância que aplica tema da repercussão geral e nega seguimento a 

RE, nos termos do art. 1.030, I, a e b, do CPC.

O recurso cabível contra referida decisão é o Agravo interno (art. 1.030, § 2º, CPC).

Recorrente interpõe equivocadamente Agravo endereçado ao STF, com base no art. 1.042, CPC.

Alguns Tribunais negam TRÂNSITO ao Agravo, por ser tratar de erro insanável, sem 

possibilidade de fungibilidade.

Outros Tribunais remetem ao Supremo, sendo que tais agravos são manifestamente 

inadmissíveis.

Procedimento atual da Presidência do STF: Negar seguimento ao agravo antes da distribuição.

PROPOSTA PARA DISCUSSÃO: Compete ao Tribunal de origem negar trânsito a Agravo

interposto com base no art. 1.042 do CPC quando a decisão de inadmissibilidade se fundamentar

EXCLUSIVAMENTE no art. 1.030, inciso I, alíneas a e b, do CPC. Precedentes.



ARE INADMISSÍVEL. NEGATIVA EM 2ª INSTÂNCIA. 
PRECEDENTES:

A G .REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 742.969 PERNAMBUCO 

PRIMEIRA TURMA - RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES

EMENTA:

2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso

extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral.

3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral.

Súmula 727 - Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o

agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que

referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.

A G .REG. NA RECLAMAÇÃO 24.885 SÃO PAULO

PRIMEIRA TURMA - RELATOR : MIN. LUIZ FUX

EMENTA:

Inexiste usurpação de competência desta Suprema Corte na decisão que não conhece agravo em

recurso extraordinário (artigo 1.042 do CPC/2015) interposto contra decisão que aplicou a sistemática da

repercussão geral, passível de impugnação apenas por agravo interno (artigo 1.030, § 2º, do CPC/2015).

2. Hipótese de manifesto descabimento do agravo em recurso extraordinário interposto pelo reclamante,

a afastar a incidência da Súmula 727 do STF.



A G .REG. NA RECLAMAÇÃO 12.122 DISTRITO FEDERAL

PLENÁRIO - RELATOR : MIN. GILMAR MENDES

VOTO:

Registro, ainda, que a Súmula 727 foi flexibilizada pelo instituto da repercussão geral, conforme

estabelece o art. 328-A, § 1º, do RISTF [prevê o sobrestamento dos AI’s e que sejam declarados

prejudicados quando o STF concluiu pela ausência de RG ou o acórdão atacado está em

consonância com o julgamento de Mérito da RG]. Assim, agravos de instrumento interpostos

das decisões que inadmitiram recursos extraordinários já sujeitos ao requisito legal da

repercussão geral podem ser sobrestados, inadmitidos, julgados prejudicados ou, ainda,

provocar juízo de retratação (art. 543-B do CPC), quando relativos aos assuntos apreciados pelo

regime da repercussão geral.

ARE INADMISSÍVEL. NEGATIVA EM 2ª INSTÂNCIA. 
PRECEDENTES:



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 23.579 SÃO PAULO

RELATOR : MIN. CELSO DE MELLO

Decisão monocrática:

Impende acentuar, por oportuno, que essa mesma diretriz, fundada na nova legislação processual

civil (CPC/15, art. 1.042, “caput”, “in fine”, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016), tem sido

observada por eminentes Ministros desta Suprema Corte, que, em outras reclamações ajuizadas,

coincidentemente, pela mesma autora (Telefônica Brasil S/A), vieram a reconhecer a inocorrência de

usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal em situações, como a que se registra na

espécie ora em exame, em que o órgão judicial reclamado nega trânsito a agravo no recurso

extraordinário (ARE) interposto contra decisão que se limita – reconhecida, ou não, a transcendência

da controvérsia constitucional – a fazer incidir, no caso concreto, a sistemática da repercussão geral

(Rcl 23.444/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 23.448/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 23.719/SP, Rel. Min.

ROSA WEBER – Rcl 23.840/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 23.844/SP, Rel. Min. ROBERTO

BARROSO – Rcl 23.856/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 23.861/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO –

Rcl 23.864/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 23.890/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl

23.918/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.).

ARE INADMISSÍVEL. NEGATIVA EM 2ª INSTÂNCIA. 
PRECEDENTES:



REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA.

Recursos extraordinários indicados pelos Tribunais de origem como representativos da 

controvérsia

art. 1036, §§ 1º e 6º do CPC/15

Diretriz: Avaliar a pertinência de inclusão no Plenário Virtual pelo próprio Presidente. 

Reconhecida a RG, será distribuído entre os Ministros para julgamento do mérito, nos termos 

regimentais  (art. 323 e §§ 1º e 3º do RISTF). 

Necessário aperfeiçoar a comunicação entre Núcleos: A par de indicarem expressamente na 

decisão de admissibilidade do RE, os Tribunais de origem devem notificar o Núcleo de RG do 

STF sobre o encaminhamento de representativo.

Efeito esperado: Celeridade na resolução dos temas que mais impactam os Tribunais.

Diretriz: Consolidação da gestão da repercussão geral já realizada pelos Tribunais Regionais, 

Estaduais e Turmas Recursais.  

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoBOInternet/anexo/RG/Representativo de Controversia.xlsx


MULTIPLICIDADE DE TEMAS DA RG

Situação: Dificuldade para enquadramento dos processos e, posteriormente, dos recursos

extraordinários, nos mais de 1000 temas de repercussão geral.

Diretriz: Prover o STF e os Tribunais de ferramentas e incentivos para auxiliar no enquadramento

das matérias discutidas nos processos aos temas de repercussão geral.

1. Tribunais devem assimilar os temas mais recorrentes em sua Região ou Estado e disseminar

para Colégios Recursais e Varas de Execução Fiscal;

2. Aperfeiçoamento da nova pesquisa avançada da repercussão geral, com unificação de

informações relativas à repercussão geral (banco de teses, relatórios prontos, suspensão

nacional e representativos da controvérsia.

3. PROJETO VICTOR: Pretende-se disponibilizar o sistema a todos os Tribunais para

identificação dos principais temas da repercussão geral em processos eletrônicos.

Efeito esperado: Reduzir o encaminhamento de processos ao STF.

http://portal.stf.jus.br/repercussaogeral/pesquisaAvancada.asp
https://prezi.com/view/OGlS91QY39nTDTY2ovu3/


OUTRAS FERRAMENTAS DE GESTÃO

- Manutenção do Google Group como ferramenta de comunicação e compartilhamento de

informações. Solicite cadastramento pelo repercussaogeral@stf.jus.br

- Manutenção do periódico “Repercussão Geral em pauta”, com distribuição semanal.

- CNJ: Manter e disponibilizar os contatos atualizados dos NUGEP’s.

- Outras sugestões.

http://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaRepercussaoInformacaoGeral&pagina=conteudoEsquerdo


OBRIGADO!

Núcleo de Repercussão Geral - Supremo Tribunal Federal

Secretária Geral da Presidência: Daiane Nogueira de Lira

Assessor-Chefe do Núcleo: Carlos Alberto Gonçalves 

(61) 3217.4106 / email: repercussaogeral@stf.jus.br

mailto:repercussaogeral@stf.jus.br

