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O DIREITO PROCESSUAL CIVIL NOS 30 ANOS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  

 

 

Precedentes Qualificados no Superior Tribunal de Justiça 
 

 

O SENHOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES 
 

 Bom dia a todos. Quero mais uma vez agradecer o convite que o IDBP 

me fez para estar aqui novamente em um evento em que o Instituto 

homenageia a Corte cidadã deste país e, portanto, quero saudar aqui o nosso 

Presidente e Líder do STJ, Ministro João Otávio de Noronha, que bem o 

preside nesta oportunidade em que comemoramos os 30 anos do nosso 

Tribunal da Cidadania. 

Caríssimo Professor Pedro Miranda de Oliveira, Professora Teresa 

Arruda Alvim, a Professora Teresa foi submetida a esse sacrifício de dividir 

mesa no evento anterior, até do IBDP comigo aqui, mas quero primeiro expor a 

minha gratidão ao IDBP por homenagear o nosso Tribunal nesses seus 30 

anos que comemoramos aqui, e, também, parabenizar pela organização deste 

evento em que, após a fala do nosso Presidente, que bem especificou o 

trabalho e a evolução processual aqui no STJ, só se esqueceu de falar no 

evento de Campos do Jordão, que seria aqui que se daria a palavra de 

interpretação ao Código Processo Civil, e disse muito bem naquela 

oportunidade. 

 

O SENHOR PRESIDENTE MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA  

 

Inaudível. 

 

 

 



 O SENHOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES 
 

 Aquele dia, realmente, não foi dos melhores para nós. O Doutor Osmar 

saiu aqui. Quero saudar, também, o eminente Conselheiro do Conselho 

Nacional de Justiça, o Professor Henrique Ávila, e a minha queridíssima amiga 

que representa aqui o Tribunal Superior do Trabalho, processualista, também, 

Maria Cristina Peduzzi, seja muito bem-vinda. Senhoras professoras, senhores 

professores, especialistas sobre o tema, dando continuidade, então, ao evento, 

coube-me participar desse painel que fala sobre a formação de precedentes no 

STJ. No painel Sistema de Precedentes Brasileiros do seminário, sendo a 

missão constitucional que foi outorgada a esta Corte de dar a última palavra à 

interpretação do Direito federal e, por via de consequência, fazer com que 

todos os cidadãos sejam igualitariamente tratados sob a jurisdicional dessa 

interpretação, fez desta Corte, sem dúvida alguma, uma Corte de vértice, e, 

como bem disse o nosso Presidente daqui da bancada ainda há pouco, 

cabendo a este Tribunal, sempre que possível, ou preponderantemente, melhor 

dizendo, observar a relevância dos julgados nos feitos em que foram 

submetidos a esta Corte superior, o que não quer dizer que não tenhamos, 

efetivamente, e, esporadicamente, esperamos nós em curto espaço de tempo, 

é um sonho de consumo de toda a comunidade jurídica brasileira, que aqui 

fiquemos, efetivamente, com um Tribunal de precedentes em fixação de teses 

jurídicas e não analisar temas que efetivamente não devam chegar a esta 

Corte, o Presidente João Otávio de Noronha já fez algumas alusões aqui, 

sempre rememoro que na Segunda Turma tivemos em julgamento habeas 

corpus de dois chimpanzés de São Paulo, posse do papagaio Taffarel, imposto 

de importação de duas girafas, para dizer o menos, ou seja, a Corte de vértices 

não deve ser utilizada para esse jaez, mas, repito, isso não quer dizer que não 

tenhamos de observar quando demandados temas em que não haja uma 

multiplicidade de recursos de feitos a chegar aqui ao STJ. É preocupação 

candente desta Corte, diante do volume de processos que chega, algumas 

pessoas denominam de volume amazônico, em homenagem a minha região, 

mas, efetivamente, é isso que ocorre no Superior Tribunal de Justiça. O que 

não se fala aqui, também, é da produção de julgamento desta Casa, faço aqui, 

embora estejamos em um evento de Direito Processual Civil, uma homenagem, 



por exemplo, à Terceira Seção, seção criminal desta Corte que recebe em 

média de 40 a 45 habeas corpus/dia, para cada um dos ministros dessa Corte, 

não obstante isso, dentre os 10 Ministros da Terceira Seção, oito deles 

possuem os menores acervos desta Corte, mas como dizia, então, a 

preocupação é em dar inteireza à interpretação do Código Processo Civil, 

quando da formação de precedentes, especialmente dos precedentes 

obrigatórios enunciados em discussão no art. 927, do Código Processo Civil. A 

preocupação da Corte, também, é de operacionalizar esse tipo de julgamento. 

Vou focar, especialmente, nos recursos repetitivos. As temáticas que desde 

2008 fizeram com que este Tribunal já julgasse mais de 720 temas pelas três 

Seções da Corte, sendo recordista de julgamento a nossa Primeira Seção, a 

melhor delas, com vênias do Ministro João Otávio Noronha, que, na verdade, 

angariou mais fama ainda quando estava exatamente no assento que ocupo 

eventualmente hoje, fui sucessor da cadeira do Senhor Ministro João Otávio de 

Noronha na Segunda Turma e na Primeira Seção deste Tribunal. 

Em outras palavras, causas que ultrapassam a barreira de 

admissibilidade, mesmo aplicáveis apenas a caso concreto, desde que aptas a 

violar norma infra legal, são, efetivamente, passíveis de exame na via do 

recurso especial; tal fato de per si não retira desta Corte cidadã sua posição de 

Corte diversa. A redação pura e simples do art. 105, 3, a usar a conjunção “e”, 

entre as alíneas, e não “ou”, deixou claro que elas não são exigidas 

simultaneamente para exame de mérito de apelo do recurso especial. Quanto 

aos precedentes obrigatórios fixados no art. 927, a saber, as decisões do 

Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, os 

enunciados de súmula vinculante, cujos acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas, e o julgamento de 

recurso extraordinário, e especial repetitivos, os enunciados de súmula do 

Supremo Tribunal em matéria constitucional, e desta Corte, em matéria 

infraconstitucional, a orientação do plenário, ou do órgão especial aos quais 

estiverem vinculados. A referida classe, portanto, de precedentes, diferente do 

que acontece com os persuasivos, tem efeitos processuais mais rígidos, efeitos 

persuasivos, efeito obstativo de revisão das decisões, e o efeito vinculante 

obrigatório. O recurso especial repetitivo possui, portanto, uma característica a 

mais que é a impossibilidade, como sabemos, de remessa dos feitos 



correlatos, análogos, ao Superior Tribunal, sendo o último recurso cabível ao 

agravo interno contra decisão do tribunal a quo, que nega, portanto, 

seguimento ao apelo nobre. A primeira previsão, portanto, dos recursos 

repetitivos advindos com a Lei Fux, Lei n. 11.672/2008, que acrescentou o art. 

543-c no diploma decaído, desde a sua previsão inicial, esta Corte de Justiça 

vem se deparando com problemas de ordem procedimental ligados à técnica 

de julgamento, seus efeitos, e seus alcances, muitas dessas questões 

encontram-se hoje equacionadas, outras vão surgindo, e foram enumeradas 

aqui pelo Presidente João Otávio de Noronha. Um parêntesis aqui, Senhor 

Presidente, quando Vossa Excelência falou do carimbo, recordo-me, e Vossa 

Excelência recorda-se mais ainda, que até por que hoje, dia 6 de maio, faz, 

exatamente, 11 anos que fui incluído em uma lista tríplice para ingressar na 

Corte. Vossa Excelência há de se recordar que na Segunda Turma julgávamos 

uma matéria remansosa aqui, que era a necessidade de preenchimento da tal 

GRU e para mim, recém-chegado, tinha 60 dias de Corte, já achava aquilo um 

absurdo, estar na qualidade de Ministro de uma Corte como o STJ a julgar 

preenchimento de guia de porte e retorno, mas fato é que a Ministra Eliana 

Calmon na Turma disse então: “Ministros, vamos levar logo isso à Corte 

Especial, para que isso seja sedimentado logo, já que centenas de milhares de 

processos foram julgados dessa maneira”. Lembro perfeitamente que estava 

na plateia e iria sustentar em seguida um recurso, a eminente Professora 

Misabel Derzi, que se virou para uma auxiliar e a acompanhava e disse: 

“Querida, esse negócio aí tem no meu processo”. Enfim, levamos à Corte 

Especial e, obviamente, por disciplina judiciária, levei a tese consagrada no 

STJ, à necessidade de preenchimento regular e, naquela oportunidade, ficaram 

vencidos os eminentes Ministros, decanos do Tribunal, Nilson Naves e o João 

Otávio de Noronha. Dei uma explicação, diante dos votos divergentes de Suas 

Excelências, que, na verdade, aquilo que estávamos julgando já tinha sido 

convertido, inclusive, em lei em uma comissão formada pelo Ministro Aldir 

passarinho Junior e presidida a Comissão pelo próprio Ministro Nilson Naves. 

Também já tentamos evoluir disso, agora, infelizmente, o STJ ainda se depara 

com questões muito diminutas para avançar na criação e na sufragação de 

teses jurídicas nesta Corte. Para fins, portanto, de uniformização da 

jurisprudência esses aspectos são importantes, digo eu, tanto que o art. 979, § 



2º, a ratio decidendi é caracterizada pelos fundamentos determinantes do 

julgamento. Por outro lado, tudo aquilo que não faz parte torna-se obiter 

dictum, mas nem por isso desprezível para a aferição e concepção da 

formação da tese. Peço vênia para repetir aqui que a tese jurídica firmada, 

quando aplicada em feitos similares, opera-se apenas como vetor 

interpretativo, contudo, não impede que um recurso especial futuro seja 

encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça, por outro lado, em situações 

absolutamente idênticas quando a tese firmada em recurso especial repetitivo 

for aplicada, o apelo especial só será encaminhado à Corte quando o tribunal a 

quo se recusar a seguir a orientação firmada. Com base, portanto, nestes 

conceitos, a preocupação do STJ em aperfeiçoar a sistemática de julgamento 

da referida classe ficou evidente quando a publicação da Emenda n. 24, em 28 

de setembro de 2016, que assim restou no nosso Regimento, no art.104, a, em 

matéria de recurso repetitivo: 1- A necessidade de definição dos fundamentos 

determinantes do julgado; 2 - Exposição de todos, de todos, os fundamentos 

relevantes para a questão, nesse aspecto ainda há uma claudicância 

interpretativa. Quanto ao critério de votação, definiu-se, então, no Regimento, 

caso o órgão julgador não alcance a maioria para o julgamento do fundamento 

determinante da decisão, haveria necessidade de um novo julgamento do feito. 

Resta, pois, clara a preocupação desta Corte, não só com o resultado final, 

mas com a tese firmada. Ainda consoante o mesmo dispositivo, o art. 104, a, 

os acórdãos proferidos em julgamento de incidente de assunção de 

competência e recursos especiais repetitivos, deverão nos termos do § 3º, do 

art. 1.038, combinado com o art. 984, § 2º, da Lei de Regência, os 

fundamentos relevantes da questão jurídica discutida, favoráveis ou contrárias, 

entendidos esses como a conclusão dos argumentos deduzidos no processo 

capazes de, em tese, respectivamente, confirmar ou infirmar a conclusão 

adotada pelo órgão julgador, também, a definição dos fundamentos 

determinantes do julgado, a tese jurídica ao caso concreto pelo órgão jogador. 

E, aqui, a relevância, § 1º do inciso IV: “Para definição dos fundamentos 

determinantes do julgado, o processo poderá ter etapas diferentes de 

deliberação, caso o órgão julgador, mesmo com votos convergentes, tenha 

adotado fundamento diverso para a solução da causa”. 



 Com todas essas considerações, é possível depreender que a nossa 

Corte, ao menos em sede de repetitivo IAC, tenha apresentado considerável 

preocupação com a tese julgada e, assim, ao menos, implicitamente, apresenta 

tendência em entender que essa fase do julgado também é dotada de efeito 

vinculante, não se pode deixar de enfatizar que a importante parcela da mais 

abalizada doutrina processual civil repele a existência do efeito vinculante aos 

fundamentos da decisão, contudo, apesar de polêmico, sujeito a um seminário 

exclusivo, por certo, não é o ponto-chave da minha manifestação e, portanto, 

não vou avançar sobre esse ponto. Mas a nossa Corte, ao julgar o Tema n. 

928, já fez uma ampliação do espectro da demanda inicialmente, foi ao julgar o 

caso Vizivali, trata-se de discussão envolvendo o estado do Paraná, União 

Federal e faculdade Vizivali em tema referente à responsabilidade civil pela não 

expedição de diploma de conclusão de curso de ensino remotamente 

ministrado pela Fundação Faculdade Vizivali. A ratio decidendi envolveu, 

apesar de não referir-se expressamente aos autores da ação, todas as 

situações contratuais possíveis, a saber, os estagiários, os professores 

voluntários, e professores contratados, observa-se que o fundamento decisório 

foi extensivo, portanto, a três situações distintas, porém, a causa esse si 

enquadra-se em apenas uma delas. É crível que esse modelo de decisão 

confere celeridade por certo a todo o sistema, mas, por hora, a preocupação é 

sempre quanto à sistemática do julgamento, essa deve encontrar sempre um 

índice de ponderação para assegurar a participação de todos os atores no 

processo julgado sob o rito repetitivo. A novidade que trazemos aqui na nossa 

fala é que ainda nesta próxima quarta-feira, dia oito, o Plenário do STJ vai 

reunir-se para deliberar sobre novas alterações regimentais. Temos dois 

projetos de emenda já aprovados pela Comissão de Regimento e que serão 

submetidas a Plenário, os de n. 59 e 77, em que o Ministro integrante e o 

Representante do MP que oficiem na Corte poderão propor a revisão de 

entendimento firmado em tema repetitivo de forma autônoma, desvinculado de 

um processo subjetivo, art. 256, s, § 1º, e art. 2.565, § 1º. Após a data em que 

houve a alteração proposta pela Senhora Ministra Isabel Gallotti, a Corte 

registrou duas propostas de revisão de tema, no âmbito da Terceira Seção, em 

que os Relatores, ante a inexistência de classe processual específica, 

determinaram a autuação com petição dada a necessidade de se organizar o 



sistema de forma a deixar claro para todos os interessados. A Comissão de 

Regimento, mediante proposta da Senhora Ministra Isabel Gallotti, propôs ao 

Pleno do Tribunal a criação da classe processual PRT, Proposta de Revisão de 

Tese que poderá ser utilizada tanto nas hipóteses de revisão de recursos 

especiais e repetitivos, quanto nos incidentes de assunção de competência. 

Restarão mantidas, portanto, a legitimidade já existente no código para essa 

revisão. Consoante a proposta do art. 59, a PRT terá cabimento nas hipóteses 

em que o recurso repetitivo estiver destoante do entendimento firmado, no 

âmbito da repercussão geral, em ações de controle de constitucionalidade, em 

súmulas vinculantes, em incidente de assunção de competência a cargo do 

Supremo Tribunal Federal, ou seja, quando divergir dos precedentes 

obrigatórios de competência da Corte Suprema. O quórum para deliberação 

nessa proposta está sendo fixado em julgamentos de repetitivos e das PRTs e 

restará assim definido: Fundamentos determinantes para julgamento da causa, 

maioria absoluta, sobre pena de convocação na mesma sessão de julgamento 

de nova etapa para deliberação; presença mínima de ministros para julgamento 

da matéria 2/3 dos membros; fixação da tese jurídica, tanto no recurso 

repetitivo quanto para revisão da tese, maioria absoluta. Em síntese, tanto no 

julgamento do recurso repetitivo, quanto nas propostas de revisão de tese e 

nos incidentes de assunção de competência, o quórum para início dos 

trabalhos será qualificado de 2/3, e para aprovação das teses por maioria 

absoluta. Percebe-se, portanto, que a nossa Corte desde 1988, com o advento 

da sistemática dos recursos repetitivos, tem envidado constantes esforços no 

intuito de aperfeiçoar a técnica de julgamento, perpassando hoje pelas 

seguintes etapas: Controle de acervo do número de defeitos atingidos (o 

controle é realizado pelo NUGEP, Núcleo de Gerenciamento de Precedentes), 

definição de classes processuais de acordo com a fase em que o julgamento 

está, a saber, portanto, o recurso da controvérsia, quando feito é encaminhado 

do tribunal a quo para o nosso Tribunal, a proposta de afetação após o exame 

da atividade feito pelo Relator, o recurso especial representante da 

controvérsia, já que a definição e delimitação da tese foram aceitas pelo órgão 

competente finalizando o julgamento com publicação da tese, fim do 

sobrestamento, o tribunal a quo dará andamento ao juízo de adequação. Ao 

final, estando a decisão idêntica ao do STJ, será negado seguimento ao apelo 



nobre, situação em que será franqueada ao recorrente opor apenas agravo 

interno. Nas hipóteses de comprovada aplicação inadequada de precedentes, 

em razão de peculiaridades desconsideradas pela origem, à parte caberá 

apenas o uso da reclamação admissível somente em situações 

excepcionalíssimas. 

Tomando alguns números do STJ, nesse campo de julgamento de 

recursos repetitivos, já falei aqui em 721 temas julgados em repetitivo, sobre as 

respectivas temáticas, mas, somente sobre a presidência na Primeira Seção, 

ou seja, de setembro de 2017 até a semana passada, lá concluímos 

julgamento de 29 temas e destravamos 597.713 processos que estavam 

sobrestados. Esses números - vou usar a expressão aqui “no mínimo” porque 

há temas julgados aqui, como o da prescrição intercorrente em matéria 

tributária - como o NUGEP, que só pode controlar os dados que possuem 

conjuntamente com o CNJ, não são efetivamente os que espelham a realidade, 

já que as Varas de Fazenda municipais e estaduais não alimentam 

corretamente isso, de forma que a perspectiva mais alvissareira, que só nesses 

casos de prescrição intercorrente, em que fui Relator, foram 27 milhões de 

processos que saíram do carinho e desapareceram Sistema Judiciário 

Nacional.  Outro tema que o número aqui pode não refletir a realidade, em que 

foram suspensos 94.739 processos na origem, é o caso do julgamento do 

primeiro éfeso, atualização das indenizações e desapropriações no poder 

público. 

 Enfim, senhoras e senhores, finalizo reiterando que esta Corte, 

especialmente a Primeira Seção, campeoníssima em julgamento de repetitivos, 

ainda com todo esse esforço que empreendemos na nossa gestão para que 

concluíssemos os julgamentos, sobretudo os respectivos em que um número 

elevadíssimo de processos é sobrestado na origem, e o trabalho inequívoco e 

exitoso do NUGEP, a cargo dos Senhores Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino, da Ministra Assusete Magalhães, e do Ministro Rogério Schietti, 

representando as três Seções da Corte, e, agregando-se a isso, a preocupação 

da Comissão de Regimento Interno e dos colegas que propuseram emendas 

regimentais para aprimorar a sistemática de julgamento desses recursos que 

formarão precedentes obrigatórios, sem dúvida alguma, demonstram o esforço 



hercúleo desta Corte em corresponder às expectativas dos cidadãos 

brasileiros. 

 Agradeço sensibilizado. 
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