
RECURSO REPETITIVO E IRDR: A INTEGRAÇÃO 
JURISDICIONAL E ADMINISTRATIVA DOS TRIBUNAIS



Soluções alternativas de conflitos

LITIGIOSIDADE DE MASSA

Medidas preventivas



LITIGIOSIDADE DE MASSA

“É necessário o ajuizamento da ação?”



LITIGIOSIDADE DE MASSA

Casos em que o processo é inevitável



ALGUNS MOTIVOS PARA A “INEVITABILIDADE DO 
PROCESSO

• Estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência;

• Dificuldade de identificação, com critérios objetivos, de qual é a posição do tribunal;

• Anseio na tentativa de que o seu caso seja julgado diferente;

• Incompreensão da tese e/ou dos fundamentos determinantes dos julgados dos
tribunais;

• Ausência de integração entre a primeira instância e o respectivo Tribunal;

• Ausência de integração entre a primeira instância, o respectivo Tribunal e os
Superiores.



O CPC/2015, COM A SISTEMÁTICA 
DOS PRECEDENTES, ESTABELECE 

TRABALHO COORDENADO ENTRE 
TODAS AS INSTÂNCIAS, NO QUAL 

SE TORNA DESNECESSÁRIA A 
TRAMITAÇÃO DE TODOS OS 

PROCESSOS EM TODAS ELAS. 



OS PRECEDENTES QUALIFICADOS IRRADIAM EFEITOS

Precedentes – art. 927;

Tutela da evidência – art. 311, II;

Improcedência liminar do pedido – art. 332, III;

Dispensa da remessa necessária – art. 496, § 4º;

Autorização para decisão monocrática – art. 932, IV e V;

Cabimento de ação rescisória – art. 966, § 5º;

Cabimento de reclamação – art. 988;

Apelação sem efeito suspensivo (tutela provisória) – art. 
1.012, § 1º, V;

Cabimento de embargos declaratórios – art. 1.022, parágrafo 
único, I;

Suspensão de processos – art. 982 e art. 1.037, II;



CPC/2015 – POUCOS JULGAMENTOS COM MAIOR PARTICIPAÇÃO 
DAS PARTES

a) Ampliação da participação das partes no processo;

arts. 9º e 10

b) Aumento dos prazos processuais e recursais

arts. 219 (dias úteis); 1.003, § 5º (unificação em 15 dias)

c) Exigência de maior fundamentação 

art. 489, § 1º

d) Adoção da primazia do mérito

arts. 4º, 317, 488, 932, 1.029, § 3º

e) novos procedimentos

Exemplo: inclusão em pauta / julgamento da apelação
ampliado do colegiado (art. 942)



CPC/2015 – APOSTA NOS PRECEDENTES

A racionalização de julgamentos permitirá ao Poder Judiciário
qualificar a prestação jurisdicional, dialogada com as partes, em prazo
mais alargado, porém com maior celeridade, emitindo decisões de
mérito fundamentadas.



Recursos Repetitivos e IRDR 



A INTEGRAÇÃO JURISDICIONAL E ADMINISTRATIVA DO RECURSO 
REPETITIVO COM O IRDR EXIGE MEDIDAS COMPLEMENTARES



FORMAÇÃO QUALIFICADA DE PRECEDENTES

Tratamento diferenciado para os processos que veiculam
matérias repetitivas:

• Juízes: indicação de matérias repetitivas com a iniciativa de 
admissão de IRDR

• Tribunais:

• Identificação de matérias repetitivas – IRDR

• Recurso especial contra IRDR

• Seleção de recursos especiais representativos da
controvérsia



GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES

Uniformização objetiva da jurisprudência

• Qual é a posição do tribunal

• Critérios objetivos

• Evitar ações desnecessárias

• Evitar recursos protelatórios



• Exemplo:

Questão jurídica:

Aumento do valor da mensalidade de plano de 
saúde em razão da idade.

GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES



Pesquisa de jurisprudência do STJ



Pesquisa de jurisprudência do STJ



Desafio da atual Resolução CNJ n. 235/2016

• Estruturação dos NUGEPs

• Organização das informações: RR, IRDR e IAC

• Integração com o Banco Nacional de Precedentes e Demandas
Repetitivas

• Construção do banco local e o destaque para os precedentes

• Processos sobrestados



PRÓXIMOS DESAFIOS PARA A RESOLUÇÃO

• Organização de outras técnicas com funções correlatas às do art. 927

• Mapeamento de outros dados nos processos sobrestados

• Impacto dos precedentes qualificados em processos não sobrestados.

• Disponibilização dos dados do Banco aos Tribunais (automação)



O gerenciamento de precedentes vai além da Resolução 
CNJ 235/2016



ACOMPANHAMENTO DOS PRECEDENTES QUALIFICADOS

Juízos e tribunais

Apresentar ao STJ e ao próprio tribunal

• Sugestões de matérias a serem submetidas ao rito dos casos repetitivos;

• Situações práticas que podem estar dificultando a aplicação do entendimento
firmado em casos repetitivos;

• Situações práticas que sugerem a análise de revisão de entendimento firmado em
casos repetitivos.

• Situações práticas que sugerem a análise de distinção de entendimento firmado em
casos repetitivos.



ACOMPANHAMENTO DOS PRECEDENTES QUALIFICADOS

A apresentação ao STJ poderá ser:

• Por meio da seleção de recursos representativos da controvérsia
• Por meio de comunicação oficial da Comissão Gestora de Precedentes ou 

Núcleo de Gerenciamento de Precedentes

A apresentação ao próprio Tribunal poderá ser:

• Por meio de contatos entre os desembargadores e servidores
• Por meio da qualificação dos pedidos de instauração de IRDR,

principalmente aqueles oriundos dos juízes
• Por meio de comunicação oficial da Comissão Gestora de Precedentes



COMISSÃO GESTORA DE PRECEDENTES 
NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES

Como atuar?
Desafio para cada tribunal



COMISSÃO GESTORA DE PRECEDENTES 
NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES

Como o STJ e tribunais estão atuando?

Finalidade:

1 – é possível adotar medidas correlatas no meu tribunal?

2 – como o meu tribunal poderá auxiliar o STJ nessa atuação?

3 – As ações do STJ poderão ser potencializadas com a parceria com os tribunais.







Recursos indicados como representativos da 
controvérsia



Sugestões de matérias a serem submetidas ao rito dos casos repetitivos:

Trechos do despacho proferido no REsp n. 1.751.661/RS, DJe 3/10/2018, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes

A matéria em debate neste processo, ainda não decidida pelo Superior Tribunal de
Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, apresenta expressivo potencial de multiplicidade,
como comprovam diversos julgamentos proferidos pelas turmas que compõem a Primeira Seção
do STJ, possuindo, ainda, indicação de uniformidade de entendimento perante esta Corte.

Cito, a título ilustrativo, os seguintes julgados: [...]

Ademais, conforme destaquei às e-STJ, fls. 372-374, o Núcleo de Gerenciamento de
Precedentes, no acompanhamento da autuação de processos nesta Corte Superior no período de 2
de julho de 2018 a 31 de julho de 2018, identificou, pelo menos, 251 recursos especiais admitidos
pela Vice-Presidência do TRF da 4ª Região em hipótese idêntica a destes autos.

Nesse sentido, com base na diretriz regimental prevista no art. 46-A, de que cabe à
Comissão Gestora de Precedentes acompanhar, inclusive antes da distribuição processos que
possuam matérias com potencial de repetitividade aptas a serem submetidas ao STJ sob a
sistemática dos recursos repetitivos, qualifico este recurso como representativo de controvérsia
repetitiva.





Sugestões de matérias a serem submetidas ao rito dos casos repetitivos:

Matérias com indicação de uniformidade, mas que ainda ensejam o ajuizamento de ações e interposição de recursos
Produto da Secretaria de Jurisprudência: Jurisprudência em Teses

Ofícios aos Presidentes e Vice-Presidentes:

Dessa forma, contando com o apoio de Vossa Excelência, solicito a remessa de dois ou mais
recursos especiais de cada um dos assuntos listados. Assim que os processos forem
recebidos no STJ sua tramitação será diferenciada, conforme determinam os arts. 256 e
seguintes do RISTJ e possivelmente serão afetados ao rito dos recursos repetitivos,
servindo, a partir de então, como julgamento paradigma orientador de casos correlatos
em todas as instâncias do Poder Judiciário.

Nesse sentido, a pedido da Comissão Gestora de Precedentes, em trabalho interno de
pesquisa da Secretaria de Jurisprudência do STJ, foram identificados assuntos de grande
potencial de repetitividade que, a princípio, poderiam ser submetidos ao rito qualificado
dos recursos repetitivos, conforme segue.





Situações práticas que podem estar dificultando a aplicação do 
entendimento firmado em casos repetitivos

A tese fixada no mencionado julgado tem sido interpretada de modos diversos 
pelas decisões de segunda instância. Conforme alguns julgados [...]

Entretanto, o tema não será submetido à apreciação do Superior Tribunal de
Justiça, pois eventual recurso contra a decisão da Vice-Presidência deste Tribunal
Regional Federal será o agravo interno. Assim, tendo em vista a divergência de
interpretação do paradigma no âmbito desta Corte, de rigor o envio do presente
caso para reapreciação do C. Superior Tribunal de justiça como representativo de
controvérsia, nos termos do artigo 1.036, § 1º, do Código de Processo Civil [...]

Trechos da decisão de admissibilidade da Vice-Presidência do TRF da 3ª Região – REsp n. 1.365.095







Situações práticas que podem estar dificultando a aplicação do 
entendimento firmado em casos repetitivos

Trecho da decisão de admissibilidade do TJRS – REsp n. 1.725.124/RS



Situações práticas que podem estar dificultando a aplicação do 
entendimento firmado em casos repetitivos;

Trecho do despacho proferido pelo Presidente da Comissão Gestora 
de Precedentes – REsp n. 1.725.124/RS, determinando a distribuição 
por prevenção ao paradigma do Tema 880/STJ.

Ademais, com o presente recurso indicado como representativo da controvérsia, pode-se
observar que a situação atual é de dúvida perante a instância de origem, justificando o
processamento regular deste recurso, seja para o STJ reafirmar o entendimento e a sua
aplicabilidade a casos correlatos seja para esclarecer se a diferença fática ou jurídica
poderá ensejar outro posicionamento desta Corte também sob o rito dos recursos
repetitivos.





Situações práticas que sugerem a análise de revisão de entendimento 
firmado em casos repetitivos.

Identificação de possível superação do precedente pelo Presidente da Comissão Gestora de Precedentes e pela Vice-
Presidência do TJMT



Situações práticas que sugerem a análise de revisão de entendimento firmado em casos 
repetitivos.

Identificação de possível superação do precedente pelo Presidente da Comissão Gestora de Precedentes em decorrência
da Nota Técnica do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal

Suscitada Questão de Ordem perante a Primeira Seção, propondo a revisão do tema (julgamento não finalizado)



Situações práticas que sugerem a análise de distinção de entendimento 
firmado em casos repetitivos.

Identificação de possível distinção do precedente pelo Presidente da Comissão Gestora de Precedentes em decorrência
de sucessivas decisões, em tese, contrárias ao repetitivo.



Outras situações
Questões de ordem com aplicação no STJ
Sugestão aos tribunais para que adotem providências correlatas



Eventos e trabalho em parceria







COMISSÃO GESTORA DE PRECEDENTES E NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES

Normativos que primem pela atividade jurisdicional e administrativa



COMISSÃO GESTORA DE PRECEDENTES E NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES

ER 24:
• Art. 121-A – precedentes qualificados
• Art. 256 a 256-Y – recursos repetitivos

• Recursos indicados como representativos (tramitação inovadora com prazo)
• Afetação colegiada e eletrônica
• Revisão de entendimento
• Organização e ampla divulgação

ER 26:
• Comissão Gestora de Precedentes
• Trabalho de inteligência
• Sugerir afetação

Portaria STJ/GP 299/2017 – delegação de atribuições ao Pres. da Comissão Gestora



É PRECISO INVESTIR EM INOVAÇÕES





CENTRO NACIONAL DE INTELIGÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

Resolução CJF n. 499, de 1º de outubro de 2018
Portaria CJF n. 369, de 19 de setembro de 2017 (revogada pela Resolução)

Art. 2º Compete ao Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal:
I - o monitoramento de demandas judiciais;
II - o gerenciamento de precedentes.



CENTRO NACIONAL DE INTELIGÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

GRUPO OPERACIONAL



CENTRO NACIONAL DE INTELIGÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

GRUPO DECISÓRIO



NOTAS TÉCNICAS

NT 3/2017 – Sugestão de o STJ analisar a superação ou não da tese fixada no Tema repetitivo n. 17 referente
à necessidade de reexame necessário para sentenças ilíquidas, em especial após a entrada em vigor do
CPC/2015 que ampliou o limite para 1.000 salários mínimos.

NT 5/2017 – Sugestão de o STJ analisar a superação ou não da tese fixada no Tema repetitivo n. 692
referente à repetibilidade dos pagamentos de benefícios previdenciários efetuados a segurado do INSS.

QO na Primeira Seção

NT 4/2017 – Sugestão de encaminhamento de recursos indicados como representativos da controvérsia 
pelos TRFs e possível afetação do tema para julgamento sob o rito dos repetitivos.

Tema 995

NT 7/2018 – Estudo sobre possíveis medidas de gestão judiciária para solução do problema da excessiva
litigiosidade que a Justiça Federal tem vivenciado em função do julgamento do Tema 810 pelo Supremo
Tribunal Federal e da posterior interposição de embargos de declaração.



NOTAS TÉCNICAS

NT 8/2018 – Objetiva apresentar sugestões para o gerenciamento do acervo dos processos sobrestados,
especialmente quanto ao momento a partir do qual podem ter prosseguimento, com vistas à aplicação do
quanto decidido com efeitos expansivos.

NT 12/2018 – Sugestão de encaminhamento de recursos indicados como representativos da controvérsia
pelos TRFs e possível afetação do tema para julgamento sob o rito dos repetitivos.

Representativos selecionados pelo TRF da 5ª Região
Processos encaminhados ao MPF para parecer

NT 17/2018 – Controvérsia cujo recurso especial, adotado como paradigma no julgamento do Tema 896, do
Superior Tribunal de Justiça, veio a ser também julgado pelo Supremo Tribunal Federal em sentido
aparentemente incompatível com o caminho que fora adotado pela Corte Superior de Justiça.

Sugestão de procedimento administrativo no NUGEP/STJ
Sugestão de submeter a questão à Primeira Seção





Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal
• Publicação Série CEJ – Notas técnicas e ações do Centro Nacional de Inteligência da Justiça 

Federal 

Acessível em: http://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-1/serie-cej-cnijf-1

http://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-1/serie-cej-cnijf-1


Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal

• Curso ESMAF/TRF1 - Curso de Formação em Centros Locais de
Inteligência

Abertura e palestra Juíza Federal Vânila Cardoso André de Moraes

Link: https://www.youtube.com/watch?v=wks8QOpHgKs&t=3352s

Gestão dos precedentes nos Centros de Inteligência – Marcelo Ornellas Marchiori

Link: https://www.youtube.com/watch?v=a6OFSfQrvU8&t=267s

Centros de Inteligência e Demandas Repetitivas – Juiz Federal Marco Bruno Miranda Clementino

Link: https://www.youtube.com/watch?v=2sN6Y88unH0&t=1s (primeira parte)

Link: https://www.youtube.com/watch?v=mBrsO43wsLI&t=4397s (segunda parte)

https://www.youtube.com/watch?v=wks8QOpHgKs&t=3352s
https://www.youtube.com/watch?v=a6OFSfQrvU8&t=267s
https://www.youtube.com/watch?v=2sN6Y88unH0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=mBrsO43wsLI&t=4397s


Investimento em ações de capacitação

56

Curso 100% desenvolvido pelo Superior Tribunal de Justiça
com abordagem prática dos precedentes qualificados



Investimento em ações de capacitação
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Curso 100% desenvolvido pelo Superior Tribunal de Justiça com
abordagem prática dos impactos do CPC/2015 na atividade jurisdicional do
STJ, inclusive dos precedentes e dos recursos.
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•Novatio legis: Precedentes

•Oficina Precedente, Súmula e Jurisprudência

•Precedentes Qualificados na Prática

•Análise processual: Recursos Repetitivos

Cursos presenciais e híbridos



Patrocínio
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•Presidência

•Vice-Presidência

•Comissão Gestora de Precedentes

•Unidades do tribunal
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Sejam fortes e corajosos

Muito obrigado!

Marcelo Ornellas Marchiori
Núcleo de Gerenciamento de Precedentes
Superior Tribunal de Justiça
nugep@stj.jus.br

mailto:nugep@stj.jus.br

