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O SENHOR DIAS TOFFOLI 

 
 Cumprimento a todos. Boa noite Senhor Ministro João Carlos Noronha, 

Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Senhora Ministra Nancy Andrighi, 

Senhor Ministro Luis Felipe Salomão, Senhor Ministro Marco Aurélio Bellizze, 

Senhor Paulo Lucon, todos os presentes, Conselheira Iracema, Conselheiros 

aqui presentes, CNJ, advogados, enfim, e servidores.   

A questão processual dos 30 anos do STJ e da Constituição de 1988 

impõem uma série de reflexões passadas nessas três décadas, tanto ao 

Supremo Tribunal Federal quanto ao Superior Tribunal de Justiça. A 

Constituição de 1988 ao colocar no seu seio os anseios da sociedade brasileira 

em todas as suas esferas, econômica, social, individual, coletiva, cultural, 

esfera das minorias, estabeleceu o Poder Judiciário como garantia dessa 

Constituição e isso trouxe ao Poder Judiciário um papel o qual não era 

tradicionalmente afeto desempenhar, o Poder Judiciário tradicional até a 

Constituição de 1988, e aquele Poder Judiciário que julgava as causas 

individuais. Nesse meio tempo surgem, já um pouco antes da Constituição de 

1988, as discussões das ações coletivas da nossa adequação no Brasil das 

class actions com ação civil pública, enfim, depois da Constituição de 1988, os 

vários instrumentos coletivos, e a divisão da função do Supremo Tribunal 

Federal de uniformizador da Legislação Federal e de intérprete da Constituição, 

para a criação do Superior Tribunal de Justiça que ficou com aquela função, 

até então desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal de ser o intérprete da 

Lei Federal e, também, aquele que iria uniformizar a sua interpretação nos 

vários tribunais do país, os Tribunais de Justiça e o Tribunal Regional Federal 

em matéria administrativa, Direito Público, Direito Privado, e Direito Penal. O 



Direito Processual foi passando todas essas esferas e situações e chegamos a 

essa quantidade de processos, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no 

Superior Tribunal de Justiça. Aquilo que se pensava que seria uma divisão de 

tarefas, na verdade, foi uma divisão necessária, não há dúvida nenhuma, e os 

números daquilo que aumentou de processos refletem exatamente essa 

situação. Penso que agora, do ponto de vista processual, é chegada a hora de, 

também, repensarmos os instrumentos, seja na repercussão geral, seja aqui do 

Superior Tribunal de Justiça, em relação ao engessamento que acabamos 

colocando em toda a jurisdição nacional. Temos repercussões gerais que são 

definidas no Supremo Tribunal Federal e que, muitas vezes, levam dois, três, 

quatro anos e a jurisdição, nas instâncias ordinárias, fica travada aguardando 

esses julgamentos. Penso que isso não é bom, temos que passar, exatamente, 

há poder estabelecer algum outro tipo de critério sem impedir que as 

jurisdições ordinárias desempenhem o seu papel. Não há dúvida que nesse 

processo todo tivemos, e isso tem sido discutido pelos processualistas, Doutor 

Osmar Paixão, uma aproximação entre o sistema da Common Law e da Civil 

Law do Direito Continental e do Direito Insular, como se costuma também dizer 

o Direito Anglo-Saxão. Tivemos essa aproximação com os institutos que 

passamos a introduzir no nosso Direito que são as ações coletivas, que são os 

precedentes, e o estabelecimento desses precedentes. Em recente pesquisa, o 

Senhor Ministro Luis Felipe Salomão participou dessa coordenação da 

Associação dos Magistrados Brasileiros com pesquisadores da PUC do Rio de 

Janeiro, o Verneck à frente, verificou que dos itens que os juízes na primeira 

instância menos levam em consideração são os precedentes. Que curioso, 

aquilo que desoneraria o trabalho, o estudo das instâncias ordinárias, porque já 

é um tema maduro nas instâncias superiores, acaba por não ser considerado. 

Mas grande parte disso, Senhor Ministro João Otávio de Noronha, é muito da 

falta de comunicação nossa, de Supremo Tribunal Federal, e dos Tribunais 

Superiores com as nossas próprias bases, eu mesmo, quando fizemos uma 

análise dessa pesquisa, o Senhor Ministro Luis Felipe Salomão e O Senhor 

Ministro Marco Aurélio Bellizze participaram de uma pesquisa importante que 

está em curso, a respeito de como a sociedade ver o Poder Judiciário, mas, 

nessa pesquisa interna, verificamos que os nossos instrumentos de 

comunicação não sabemos comunicar com a nossa base os nossos 



precedentes. Tenho dificuldades, conversei sobre com o pessoal da nossa T.I. 

no Supremo Tribunal Federal, de verificar quais são as teses. Quem for 

pesquisar na página do Supremo Tribunal Federal, tenho certeza que verifica 

dificuldades em encontrar determinadas decisões que são leading cases, mas 

que não têm amigabilidade na sua possibilidade de se encontrar. Estamos 

trabalhando, internamente, na tentativa de estabelecer um novo sistema de 

busca, de pesquisa, e de padronização, isso leva algum tempo, mas estamos 

fazendo esse trabalho. Há um grande desafio do Poder Judiciário com essa 

enormidade de casos em julgamento, no Supremo Tribunal Federal, 

conseguimos hoje estar com 37 mil processos em curso, o que é um recorde 

dos últimos 15 anos. Temos 37 mil processos em cursos em curso e, nos 

últimos 56 anos, diminuindo o acervo constantemente através de mecanismos 

que podem até parecer positivos para nós; mas, muitas vezes, são, ainda, 

mecanismos de trava, na medida em que você baixa processos que a tese 

ainda não teve a sua decisão tomada definitivamente, assim como aqui nos 

repetitivos de controvérsia, provavelmente, também, acaba por acontecer. 

Temos que repensar esses meios de julgamento. 

As Cortes Superiores têm tido cada vez mais esse foco de formadoras 

de teses. Mas como trabalharmos essa ideia de formar as teses fazendo 

estoque de processos represados e, ao mesmo tempo, depois de formada a 

tese, só a metade da magistratura segui-las? Então, esse é um tema que 

temos que refletir sobre, não estamos aqui falando de algo que seja um 

“achismo”, porque isso está respondido em uma pesquisa que participaram 

3.000 juízes, um número que, do ponto de vista de pesquisa, é bastante 

significativo, acima da média necessária em uma pesquisa dentro de um 

universo de 18.000, 3.000 é um universo bastante amplo para se chegar a um 

perfil do que é o que pensa o maior estado brasileiro. Essa pesquisa não 

destoa de outra que foi feita pelo Conselho Nacional de Justiça, embora uma 

pesquisa muito mais voltada ao perfil pessoal do magistrado, da sua origem, e 

da sua formação intelectual. As duas pesquisas apresentam alguns detalhes 

muito parecidos, sendo a pesquisa feita pela MB muito mais ampla. Temos que 

dialogar nesses eventos e nas nossas reflexões sobre essa necessidade de 

discutirmos não só a teoria, mas, realmente, aquilo que atenda o jurisdicionado, 



aquilo que atenda às funções essenciais à Justiça, à Magistratura, Ministério 

Público, Advocacia Pública e Privada, e Defensoria Pública.  

Houve uma série de reformas após a Constituição de 1988, a partir da 

Emenda Revisional n. 3, Emenda n. 45, e toda a legislação que disciplinou a 

DPF, Ação Direta de Inconstitucionalidade, Ação Declaratória de 

Inconstitucionalidade e tantas outras, chegando ao ponto culminante do novo 

Código de Processo Civil, trazendo, então, a normatização já no âmbito, do 

nosso processo como um todo, dos precedentes, isso visando uma 

jurisprudência estável, íntegra, e coerente, mas, muitas vezes, nós mesmos, 

nos Tribunais, não nos adequamos a isso e retomamos, várias vezes, 

discussões que já estariam consolidadas, também, temos que repensar a 

recolocação de temas já decididos para novamente revisitá-los. Outra questão 

que temos que pensar e estamos trabalhando conjuntamente, Supremo 

Tribunal Federal junto ao Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, com 

matéria tributária. Temos hoje, no Poder Judiciário, mais de um trilhão de 

pendências tributárias só com a União, sem contar estados, municípios, e a 

divisão do bolo orçamentário. No Supremo Tribunal Federal, agregando 

estados, municípios, e a divisão do bolo orçamentário, temos pendentes um 

trilhão e meio liberados para pauta. Como garantimos segurança jurídica com 

tantas questões desse jaez em disputa, ainda, sendo revisitada, sendo 

questões colocadas como, por exemplo, o ICMS dentro da base de cálculo, 30 

anos praticando isso e, de repente, vem uma decisão e diz um jeito, ou o STJ 

julga uma matéria tributária, dentro de cinco anos o Supremo Tribunal Federal 

julga de outra maneira? Temos que ter um sistema mais integral, mais racional, 

ter mais diálogo. Por isso que temos trabalhado aqui com uma cooperação 

constante e interlocução com as demais instâncias judiciais, investindo na 

modernização administrativa, no fomento da inovação tecnológica. Gostaria de 

falar um pouco sobre o Sistema Victor, que se iniciou na gestão da ministra 

Carmem Lúcia, mas o nosso querido Henrique Ávila já mencionou que ele vai 

identificando exatamente os casos de repercussão geral e já vai fazendo um 

trabalho em segundos, que se levariam horas ou dias para ser feito, com mão 

de obra humana. Temos que nos adequar a essa nova realidade, até por que a 

porta de entrada dos processos seja, institucionalmente, via Ministério Público, 

Defensoria Pública, Advocacia Pública, seja do ponto de vista da Advocacia 



privada, cada vez mais irão atuar com essas novas ferramentas e precisamos 

estar dialogando no nosso sistema judicial, no Poder Judiciário como um todo a 

respeito disso. 

 Fizemos no Supremo Tribunal Federal uma grande alteração 

administrativa logo na primeira semana da nossa gestão, em setembro de 

2018, formalizamos um núcleo de repercussão geral que passou a integrar a 

estrutura administrativa do Tribunal, estando ele vinculado à Presidência da 

Corte, e aqui fizemos algo que o Superior Tribunal de Justiça já havia feito, ou 

seja, através desse núcleo de recursos e de repercussão geral, já 

identificarmos os temas tal qual como se faz aqui com os recursos repetitivos. 

Esse núcleo teve suas atribuições reforçadas, além de assessorar o Presidente 

e as outras unidades no Tribunal nas questões processuais e administrativas, 

relativas à repercussão geral, atua como interlocutor do STF, aqui com os 

núcleos de gerenciamento de processos dos outros tribunais, do próprio 

Superior Tribunal de Justiça, dos tribunais e turmas recursais nas questões 

relativas à repercussão geral, bem como, também, dialogando com o CNJ, o 

Conselho Nacional de Justiça. Estamos analisando diretamente, no âmbito da 

Presidência, antes da distribuição dos feitos, todos os processos indicados 

como representativos de controvérsia constitucional pelas instâncias de origem 

e aqueles feitos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de 

recursos repetitivos, para avaliar a pertinência imediata de afetá-los ao plenário 

virtual, a fim de dar maior rapidez na análise; de outro lado, estamos 

reforçando o papel institucional das instâncias competentes para o juízo de 

admissibilidade e para a aplicação da sistemática da repercussão geral. A 

gestão atual possui uma diretriz muito clara ampliação gradativa da triagem de 

processos pela Presidência. Hoje a Presidência do Supremo Tribunal Federal 

concentra a análise de todos os recursos extraordinários com agravo que 

ingressam na Corte, com isso busca se evitar a distribuição de recursos 

incabíveis aos demais Ministros, promovendo a distribuição somente dos casos 

complexos e de maior relevância do ponto de vista social, econômico, político, 

e jurídico. Um dos projetos do núcleo é a colaboração com CNJ, para o 

aprimoramento do Banco Nacional de Dados de Demandas Repetitivas e 

Precedentes Obrigatórios, englobando informações mais detalhadas sobre a 

situação dos sistemas de repercussão geral; também estamos divulgando, 



semestralmente, as pautas de julgamento do Plenário, antecipando com 

bastante antecedência a divulgação das pautas, já temos, inclusive, a pauta do 

mês de agosto inteiro divulgado já no sistema de informática na página do 

Supremo Tribunal Federal, possibilitando a mobilização e a participação com 

antecedência dos interessados, dos advogados, das funções essenciais de 

justiça, dos entes públicos envolvidos nessas disputas e do setor privado, ou, 

enfim, da sociedade em geral em relação a temas tão importantes que estão 

em julgamento no Supremo Tribunal Federal. Estamos priorizando julgamentos 

de reflexão geral e de controle concentrado de constitucionalidade com 

decisões liminares, para que tenhamos a análise do Plenário como um todo.  

 Muitas vezes se acusa o Supremo Tribunal Federal de sermos 11 ilhas 

ou de termos um Tribunal monocrático, mas pergunto: Qual a Suprema Corte 

no mundo que julga no ano, como no ano de 2018, colegiadamente 12 mil 

processos? Entre a Primeira e a Segunda Turma, somado o Plenário, no ano 

de 2018, julgamos mais de 12 mil processos, enquanto a Suprema Corte dos 

Estados Unidos julgou algo em torno de 100 processos. Esse Tribunal que 

julga 12 mil processos em um ano é taxado de um Tribunal monocrático. Será 

que procede? Os números mostram que não procede a essa decha de ser um 

Tribunal monocrático ou de sermos 11 ilhas. 

 Esse conjunto de medidas que estamos tomando privilegia a 

compreensão do Supremo Tribunal Federal como uma Corte de teses, voltada, 

prioritariamente, a decidir causas da maior relevância do ponto de vista social, 

econômico, político e jurídico, firmando tese que contribui de forma abrangente 

para as estabilidades das relações sociais.  

Vejo isso como o objetivo das Cortes Superiores, se realmente fixarmos, 

formarmos, as teses do ponto de vista nacional para, exatamente, dar maior 

estabilidade e maior segurança no setor jurídico para todos os segmentos da 

sociedade. Nesse sentido, a criação do Superior Tribunal de Justiça trouxe ao 

país essa importante e altíssima instância judicial, exclusivamente dedicada a 

uniformizar a interpretação do Direito Infraconstitucional, fortalecendo o sistema 

de proteção e de garantia dos direitos do cidadão.  

Ao longo desses 30 anos, Senhor Ministro João Otávio de Noronha, este 

Tribunal tem exercido com maestria sua missão constitucional, sendo um 

exemplo de prestação jurisdicional de ampla e de qualidade, sendo realmente o 



Tribunal da Cidadania. O STJ tem um papel-chave na missão de garantir a 

integridade dos direitos do cidadão, de garantir o estado democrático de direito, 

e a paz social, razão de ser do Poder Judiciário. Quanto mais próximos 

estivermos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça nessa 

análise dos temas relativos à matéria infraconstitucional em matéria 

constitucional, tanto melhor para os jurisdicionados, tanto melhor para aqueles 

que trabalham no mundo jurídico para ter uma segurança, uma maior condição 

de ter a previsibilidade, que é outra questão importante que vem de mãos 

dadas com a segurança jurídica, a previsibilidade dos negócios a 

previsibilidade das relações pessoais, a previsibilidade das relações sociais, 

econômicas, culturais, para que possamos ter condições de ter um país que 

esteja em crescimento, que retome o crescimento, que volte a dar ao seu 

cidadão aquilo que é o desejo de todos, uma qualidade de vida, e cumprir a 

função maior Poder Judiciário que é a pacificação da sociedade. 

Comprimento o Instituto Brasileiro de Direito Processual, Paulo Lucon, 

todos aqui presentes da área de Processo, a Professora Teresa, todos aqui 

presentes, Osmar, tantos amigos aqui que estão presentes nesse evento e 

nessa comemoração dos 30 anos do Superior Tribunal de Justiça.  

Parabéns Senhor Ministro João Otávio de Noronha. 
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