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Bom dia a todos. Inicialmente, a minha saudação aos nossos integrantes 

da mesa, a Doutora Stephanie a nossa Presidente, ao Doutor Osmar, 

aproveito, também, para parabenizar, em nome dos Senhores a realização 

deste evento, é uma grande honra dele participar, no fundo, também, é uma 

homenagem aos 30 anos do Superior Tribunal de Justiça. Temos uma plateia 

ilustre, composta por magistrados, advogados, e servidores do Poder 

Judiciário, especialmente aqui do STJ, e faço a saudação de toda a plateia na 

pessoa da minha querida colega e amiga Ministra Nancy Andrighi, que nos 

honra aqui com a sua presença.  

O tema que me foi atribuído é a questão dos recursos repetitivos no 

Superior Tribunal de Justiça e falar um pouco, exatamente, da técnica de 

julgamento dos recursos repetitivos no STJ desde a sua instituição pela lei de 

2008, mas, especialmente, com base no novo Código de Processo Civil que 

aprimorou toda a sistemática dos repetitivos no nosso sistema, especialmente 

aqui no STJ. Apenas relembrando, o nosso momento atual do nosso sistema 

judiciário, diria que é praticamente dramático, são cem milhões de processos, 

segundo os dados do CNJ, pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas é 

alguma coisa de impressionante. Mais impressionante do que isso é o número 

de advogados, coloquei um milhão só para arredondar, mas é mais de um 

milhão e cem mil advogados, segundo dados oficiais da OAB, e com um 

agravante, temos mais de 1500 a faculdades de Direito em atividade no Brasil. 

O problema aqui apenas tende a se agravar e, diga-se de passagem, a 

única entidade que está ainda reagindo a isso é a própria OAB, nas demais 



entidades é um problema que está passando solto, o MEC não toma nenhuma 

providência, ele se agrava e acaba tendo reflexos exatamente no aumento 

contínuo da nossa demanda processual. Além de tudo, vivemos nos últimos 

cinco anos um momento de crise em toda a economia brasileira com reflexos 

no serviço público, com reflexos no Poder Judiciário, isso acaba ensejando 

contingenciamento de recursos tanto para novos juízes, com para novos 

servidores, e temos alguma coisa em torno de 18.000 Juízes em todo o Brasil 

para mais de um milhão de advogados. Nesse quadro, realmente, temos que 

racionalizar o nosso trabalho. Aqui (painel) só para ilustrar a evolução do 

número de processos no Superior Tribunal de Justiça desde a sua instalação 

em 1989. Primeiro ano cheio é 1990, 14 mil processos, 10 anos depois 

passamos de 150 mil processos, em 2010, que é o ano da implantação do 

processo eletrônico, esse número está subestimado, tanto que em 2011 salta 

para 290.000, dobramos e assim vai, 2018 chegamos a 338.000 novos 

processos no STJ e a tendência sempre é de crescimento. Com isso, então, 

tivemos que utilizar dois instrumentos previstos no CPC, penso que um dos 

pontos altos do novo Código Processo Civil é exatamente a parte relativa à 

formação de precedentes qualificados, com grande destaque para os recursos 

repetitivos, lá temos o uso repetitivo, o IRDR, temos o incidente assunção de 

competência, e, principalmente, a ênfase do Código na diretriz da 

verticalização com a vinculação das instâncias inferiores e, também, 

estabelecendo uma técnica especial de julgamento, especificamente para 

aquilo que o Código chama de casos repetitivos, englobando os repetitivos no 

Supremo Tribunal Federal e no STJ, abrangendo IRDR especialmente nos 

Tribunais segundo grau e acaba, também, atingindo o incidente assunção de 

competência, que, embora não sejam repetitivo, também envolve demandas de 

grande interesse social. Meu tema será basicamente esse, a técnica de julgar 

demandas repetitivas no STJ com base na disciplina do novo CPC. Brevíssimo 

conceito de demandas repetitivas (painel), apenas para encaminhamento, 

causas repetitivas em que a ofensa ao Direito individual coletivo atinge um 

grande número de pessoas de forma semelhante, ensejando o ajuizamento de 

centenas ou milhares de demandas com o mesmo objeto. Nesse sentido, 

temos os casos tanto no Direito Público, como no Direito Privado aqui no 

Tribunal. No Direito Público, temos as questões envolvendo tributos a 



servidores públicos, à Previdência pública, e estamos em tramitação no 

Congresso Nacional com a reforma da Previdência, que, com certeza, irá 

ensejar alguns milhares de novas demandas em toda a máquina judiciária 

brasileira no Direito Privado. No Direito Privado não é diferente, temos as 

demandas envolvendo os bancos, a telefonia, a Previdência privada, e 

envolvendo os mais diferentes setores. É muito comum, apenas a título de 

exemplo, um caso em que fui Relator aqui no STJ, mas que é bem ilustrativo 

do problema, que foi o caso Credit Score, ficou bem atual em função das 

mudanças das leis envolvendo cadastro positivo, proteção da privacidade etc, 

mas esse caso é especialmente ilustrativo, porque, talvez, tenha sido ele que 

me chamou a atenção para a importância do problema dos repetitivos. Em 

2014, ligaram do Tribunal do Rio Grande do Sul, da Presidência, dizendo que 

estavam com um problema grave envolvendo o Credit Score. Vamos iniciar 

pelo começo. O que é o credit score? É a nota de crédito que se atribui aos 

consumidores no momento em que vão contrair o financiamento, qual o risco 

de crédito. Entendi o que era e disseram qual era o problema: “Estamos hoje 

no Foro central de Porto Alegre com 28 mil novos processos para serem 

distribuídos, fora de tudo aquilo que já existe dentro do sistema”. E qual é a 

minha contribuição? Eles tinham localizado esses dois recursos especiais no 

meu gabinete, pediram que fosse feita a afetação como recurso repetitivo e 

com a suspensão de processo em todo o território nacional. Na época, ainda 

não estava em vigor o novo CPC, e aí foi feita a aplicação da analogia do 

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que previa e prevê a 

suspensão dos processos. Isso foi feito e a repercussão que houve depois do 

julgamento foram mais de 200 mil processos atingidos. Na Segunda Seção 

temos uma praxe de apenas afetar como repetitivos processos que estejam 

maduros, que já tenham sido debatidas, tanto na Terceira como na Quarta 

Turmas, depois de algum consenso, de algum debate, então, se faz a afetação 

como repetitivo, mas se abre uma exceção em relação àqueles processos em 

que se verifica uma teratologia e exatamente era o caso, 200 mil processos 

envolvendo esse tema mostra que tínhamos por trás disso uma indústria 

envolvendo esse tipo de demanda. É apenas para ilustrar, isso me chamou a 

atenção, e a partir daí que comecei a trabalhar com mais ênfase, exatamente, 

nas questões repetitivas.  



A preocupação com os recursos repetitivos envolve quatro tipos de 

problemas diferentes, o primeiro deles é exatamente o congestionamento da 

máquina judiciária, que é o primeiro problema que nos preocupa em função do 

grande número de processos, há a questão, também, da celeridade dos 

julgamentos, mas há duas questões de extrema relevância que são a 

segurança jurídica e a isonomia, segurança jurídica e justiça. De um lado, 

segurança jurídica. Podemos resumir o princípio da segurança jurídica em uma 

palavra “previsibilidade”. No instante em que tenho demandas repetitivas em 

vários setores: tributário, servidores públicos, previdência pública e privada, 

bancos etc. Na verdade, o que as pessoas querem, também, é ter uma 

previsão. Qual é a perspectiva de julgamento dessas demandas? Esse é um 

ponto importantíssimo, e o segundo grande ponto é a igualdade, a isonomia, 

não vamos esquecer que os valores isonomia e justiça caminham de mãos 

dadas desde Aristóteles, desde a ética a nicômaco. Por quê? Nada mais injusto 

do que tratar desigualmente situações iguais, situações semelhantes, e isso 

acontece com frequência nas demandas repetitivas, basta imaginar dois 

servidores públicos e temos vários aqui, alguns do meu gabinete aqui me 

prestigiando, sentados lado a lado, um deles recebe uma gratificação e o outro 

não recebe, entram com demandas, uma é julgada procedente, a outra 

improcedente, transita em julgado. Moral da história, dois servidores que 

sentam na mesma sala, um acaba sendo beneficiado com uma gratificação e o 

outro não a recebe, a sensação de injustiça daquele que não recebe é 

incomensurável, e é exatamente uma das grandes características dos recursos 

repetitivos, que é evitar esse tipo de situação de injustiça. Enfatizo isso porque 

muitas vezes a nossa preocupação central é com o primeiro aspecto do 

congestionamento da máquina judiciária, mas penso que esses dois últimos 

aspectos, talvez, sejam os mais relevantes no plano axiológico.  

Os casos repetitivos, o CPC vai tratar dessas questões nos artigos 928 e 

seguintes, mas, principalmente, trata como os recursos repetitivos no STJ e no 

Supremo Tribunal Federal, o recurso especial repetitivo, o recurso 

extraordinário repetitivo. Muitas vezes esquecemos que o Supremo Tribunal 

Federal, quando julga a reflexão geral, na verdade, está julgando é um 

repetitivo, a repercussão geral é um requisito a mais que se coloca no recurso 

extraordinário. O sonho do STJ, que é a relevância da questão federal, é a 



PEC que já foi aprovada na Câmara dos Deputados, está agora no Senado 

Federal. Ao lado disso, temos, também, o IRDR, que é o incidente de resolução 

de demandas repetitivas, que tem sido bastante usado pelos tribunais de 

segundo grau. Tem até algum reflexo aqui que acaba afetando, também, a 

própria sistemática dos respectivos aqui no STJ. De todo modo, o IRDR 

também, é um instrumento bem interessante e os dois são modalidades do 

gênero casos repetitivos regulados pelo CPC. Um brevíssimo histórico, apenas 

para relembrar a ideia dos repetitivos conforme conhecemos, ela foi 

sistematizada em 2005 na Alemanha, e o interessante que o problema que a 

Alemanha teve foi exatamente com o setor de telefonia envolvendo subscrição 

de ações, milhares de demandas, muito semelhantes ao problema que 

acabamos tendo aqui no Brasil, que foi um dos motivadores dos repetitivos, 

que foi o problema da subscrição de ações. Em Portugal é usado o sistema de 

agregação de causas. No Brasil, a lei dos repetitivos foi aprovada em 2008, 

fazendo uma modificação no CPC DE 1973, e o CPC de 2015 aperfeiçoou toda 

a regulamentação dos repetitivos, já tínhamos uma boa sistematização, mas foi 

substancialmente aperfeiçoada pelo atual Código de Processo Civil. De que 

modo?  O novo CPC ele deixa bem claro as cinco fases dos recursos 

repetitivos; primeira, seleção de recursos representativos de controvérsia; 

segunda, que é afetação do tema; terceira, que é a instrução; quarta, que é a 

decisão do recurso repetitivo; e quinta, que envolve exatamente a eficácia da 

decisão. A primeira etapa, exatamente, é a seleção de recursos representativos 

de controvérsia, simplesmente, RRC, que é o n. 1.036, aqui se dá um trabalho, 

uma missão, muito importante aos Tribunais de segundo grau, que são 32 

Tribunais vinculados ao STJ, 27 Tribunais Estaduais, incluindo o Distrito 

Federal, e mais cinco Tribunais Regionais Federais, são um volume 

expressivo, e, então, fazem o trabalho de quando se defrontam com uma 

demanda repetitiva, então fazem a seleção de alguns recursos representativos 

daquela controvérsia. Fazem a suspensão no próprio tribunal, podendo 

envolver tanto os processos individuais quanto coletivos, naturalmente, a 

suspensão é no âmbito da jurisdição do respectivo tribunal e o 

encaminhamento é feito para o STJ. Uma mudança que temos observado no 

JEP que é exatamente um aspecto, é que os tribunais hoje estão selecionando 

menos recursos representativos de controvérsia, mas estão afetando mais 



recursos como o IRDR; então, estão utilizando mais o IRDR e fazendo menos 

afetações como recursos representativos de controvérsias. Vários fatores têm 

influenciado nesse aspecto, mas essa é uma constatação que temos feito. O 

segundo momento extremamente importante é a afetação do tema como 

recurso repetitivo, a decisão de afetação é prevista pelo CPC como sendo 

atribuição do relator a quem foi distribuído o processo; só que observamos aqui 

do STJ que muitas vezes, no momento da decisão do repetitivo, havia uma 

grande discussão, primeiro a respeito de aspectos formais do recurso 

escolhido, segundo a respeito da própria tese como sendo ou não a tese 

repetitiva, se seria ou não uma tese madura para julgamento pela Seção, para 

julgamento pela Corte Especial, e observamos um grande número de temas 

que acabavam sendo desafetados, aí acabou se modificando a sistemática de 

afetação. De que modo? Colocou-se no Regimento Interno a previsão de que a 

afetação seria feita de forma colegiada, exatamente pelo órgão jurisdicional 

competente para o julgamento daquele tema. Fizeram-se as atribuições às 

Seções e à Corte Especial. Nesse momento, se dá a discussão prévia a 

respeito de aspectos formais, de aspecto do próprio caráter repetitivo do tema, 

se está ou não madura aquela tese para julgamento etc. No início do ano 

passado, se aperfeiçoou ainda mais e se fez a afetação do tema de forma 

eletrônica, plenário virtual, o relator ele propõe a afetação, isso acaba sendo 

discutido e votado em plenário virtual ao longo de uma semana. Além disso, 

esse recurso representativo de controvérsia que chega dos tribunais, antes de 

ser distribuído aos relatores, passa pelo NUGEP, estão aqui o Marcelo a Aline, 

e aí se faz um pente fino nesse recurso, exatamente para verificar os aspectos 

formais e, principalmente, se aquela tese que é sugerida pelo Tribunal de 

segundo grau se amolda ou não ao suporte fático daquele recurso especial, a 

moldura fática que existe naquele processo. Muitas vezes a tese é muito 

interessante, muito importante, mas não se amolda exatamente àquele 

processo, então se pedem novos processos a respeito daquele tema. Então, 

feito todo esse pente fino, vai ao Ministério Público e se faz a distribuição. Além 

disso, no NUGEP, antes da afetação, também se tem feito um trabalho de 

inteligência, de identificação de novas teses repetitivas, ou seja, muitas vezes 

os tribunais não afetarão, mas observamos aqui no Tribunal, na distribuição, 

um aumento bastante acentuado de novos temas, por exemplo, tem nos 



preocupado muito na Segunda Seção o aumento de temas envolvendo planos 

de saúde, tem sido um aumento sensível, talvez um dos temas com maior 

densidade social que tenhamos aqui no STJ, temos feito essa identificação. 

Aprimorado ainda mais esse trabalho, é isso é o que está sendo feito agora, 

está sendo desenvolvido pelo NUGEP junto com a T.I., aqui, do Tribunal, 

exatamente uma nova plataforma que é o Athos, chamamos de Athos em 

homenagem ao Senhor Ministro Athos Gusmão Carneiro, a minha única 

contribuição foi sugerir o nome desse programa de computador, mas o objetivo 

dele é exatamente a identificação de novas teses repetitivas, esse é o primeiro 

grande objetivo dele, mas acaba tendo uma utilidade maior, que pode ser 

usado pelos gabinetes, a Senhora Ministra Nancy Andrighi irá testar no 

gabinete dela, que é exatamente agregação de causas iguais ou semelhantes, 

permitindo, então, o julgamento, mesmo que não afete como repetitivo, mas é 

muito comum quando estamos julgando um tema que façamos a identificação: 

“Olha, esse tema já julguei várias vezes, quero saber quantos que tenho no 

meu gabinete”. Mas se pode ir além, quantos que tenho na minha Turma, no 

Tribunal em tramitação a respeito dessa tese jurídica, e, com isso, então, a 

possibilidade de um julgamento e até a possibilidade, então, aí sim, de uma 

afetação como recurso repetitivo. É muito importante nesse momento da 

afetação a identificação precisa da questão, a identificação precisa do tema. 

Depois é uma tentação muito grande, quando se prepara o processo para 

julgamento, fazer um desdobramento do tema: “Olha, aqui nesse tema pode ter 

algum subtema? ” Não pode. Tem que se ater, exatamente, àquele tema que 

foi afetado. Então, é muito importante a identificação muito precisa no momento 

da afetação. Pode se fazer a suspensão dos processos em todo o território 

nacional, processos individuais ou coletivos. O Código estabelece uma regra 

que parece impositiva, determinando a suspensão dos processos em todo o 

território nacional, entretanto, atenuamos essa imposição aqui no STJ, 

especialmente por deliberação da Corte Especial por duas razões, de um lado, 

muitas vezes, a tese que foi afetada é uma questão lateral, diria, não é a 

questão central, é uma questão acessória dentro do processo, questões 

referentes a juros, à correção monetária, que são importantes, mas não é a 

tese central, não há sentido suspender todos os processos no Brasil 

envolvendo aquele tema.  



Então, se pode deliberar a respeito da suspensão ou não dos processos. 

Muitas vezes, uma das reclamações que tem é que se eventualmente demora 

demais o julgamento, é que a suspensão dos processos acaba sendo 

contraproducente. Eventualmente, evidentemente, é caso de suspensão, no 

momento da afetação, uma das deliberações é acerca da suspensão ou não de 

todos os processos no Brasil, e o momento em que eles serão suspensos. A 

terceira questão é a instrução do processo, é muito importante o momento da 

instrução, porque aquela demanda que está envolvendo, muitas vezes, uma 

pessoa residente no meu estado, Rio Grande do Sul, contra um grande banco, 

uma grande instituição financeira, vai ter a repercussão em todo território 

nacional para milhares de processos semelhantes, e muitas vezes são 

absolutamente desiguais, muitas vezes nem o advogado daquela demandante 

vem para acompanhar aquele processo que terá uma reflexão não só naquele 

caso individual, mas transcende para milhões de processos em todo o Brasil. 

Por isso, a possibilidade de manifestação de todos os interessados, os amicus 

curiae. Além disso, a possibilidade de requisição de informações pelo Relator, 

enfim, de quem ele precisar, mas, principalmente, há a previsão da audiência 

pública, que é um instituto extremamente interessante, que é previsto pelo 

novo CPC, especialmente para os respectivos, para incidente assunção de 

competência. Qual é o objetivo? Ele permite um debate semelhante a esse que 

estamos tendo aqui e permite que todos os interessados compareçam, não 

apenas as partes, não apenas advogados, mas, muitas vezes, outros 

interessados. Já tivemos aqui audiência pública com economistas, com 

presidentes de sindicatos, todos os interessados naquela demanda. A mais 

impressionante que tive foi uma envolvendo a Comissão de Corretagem, ali se 

discutia a quem se atribuir o pagamento da Comissão de Corretagem, 

vendedor e comprador, mais, se através de cláusula contratual se poderia 

atribuir ao comprador, ao consumidor, o pagamento da Comissão de 

Corretagem. Essa questão acabei afetando como repetitivo, porque havia 

reclamações contra decisões dos juizados especiais e começaram a chegar em 

inúmeras situações de vários estados do Brasil, em alguns estados se 

reconhecia a validade da cláusula, em outro se reconhecia a abusividade da 

cláusula. Disse: “É válido ou não é válido”. Observei que aqui no STJ a imensa 

maioria dos recursos acabava esbarrando nos óbices das súmulas n. 5 e n. 7, 



matéria de fato e interpretação de cláusula contratual. É válida ou não é válida, 

não cabe recurso especial de decisão de Juizado Especial, então, a única 

maneira que teria para tentar vincular aos juizados especiais era, exatamente, 

através de um repetitivo, aí selecionei alguns casos em meu gabinete e acabei, 

então, afetando como repetitivo. Descobri que havia colocado a mão em um 

abelheiro, descobri, por exemplo, não sabia que temos no Brasil mais de 500 

mil corretores de imóveis, então, um milhão de advogados e 500 mil corretores 

de imóveis, simplesmente meu gabinete não parou mais, eram pessoas 

pedindo audiência para entregar memoriais, mais todas as mensagens que 

chegavam à caixa postal do gabinete e assim por diante. A solução que acabei 

chegando, só havia uma maneira, audiência pública. Foi feita, muito 

interessante, aí sim, não apenas os advogados, presidentes de sindicatos, 

economistas, o pessoal do Ministério das Cidades, porque tinha a questão do 

“Minha Casa, Minha Vida”, o mais interessante foi que o Procurador da 

República, que já havia lançado parecer no processo, depois que acabou a 

audiência pública, ele olhou para mim e disse: “Senhor Ministro, se tivesse 

assistindo primeiro a audiência pública, o meu parecer teria sido diferente”. Isso 

mostra, exatamente, a qualidade, a profundidade, do debate que se estabelece 

em uma audiência pública e, além de tudo, ser um aspecto democrático. Esse, 

realmente, é um ponto muito importante, aqui o STJ já realizou várias 

audiências públicas em várias situações diferentes, todas elas com ótimos 

resultados. A decisão é a quarta etapa da técnica de julgamento, primeiro há, 

naturalmente, preferência de julgamento dentro das pautas, se procura fazer o 

exame de todos os fundamentos da questão afetada, é vedada a apreciação de 

questão não delimitada na afetação. Além disso, no Regimento, se procurou 

estabelecer exatamente um prazo, cerca de um ano, para o julgamento, até por 

que cai a suspensão, mas pelo controle que temos feito, está um pouquinho 

acima de um ano, pode baixar um mês mais ou menos para conseguirmos 

atingir o prazo de um ano. Estava se aproximando disso, o que foi um dos 

motivos, exatamente, da sugestão de criação do NUGEP. Na verdade, a ideia 

de criação se deve muito ao Senhor Ministro Sidnei Beneti, que fez um trabalho 

excepcional aqui no STJ nessa área dos recursos repetitivos que sempre 

chamou de macro lides, mais do que isso, ele fez um trabalho prático, 

extraordinário, quando era o Presidente da Segunda Seção, ele teve a ideia de 



fazer um NURER, quando já se tinha um NURER do STJ, exatamente, por 

determinação do próprio CNJ - que em seguida comento. Mas ele teve a ideia 

de criar esse NURER específico da Segunda Seção, mas fazendo um trabalho 

exatamente de inteligência de identificação e afetação de novas demandas 

repetitivas e nos mais diferentes setores; então, setor de telefonia: “Senhor 

Ministro Sanseverino, em Soledade, Rio Grande do Sul, há um número grande 

de casos, é com o Senhor”. É bem democrático. Ministra Nancy Andrighi, é 

outro setor, e distribuía os temas conforme o setor, um trabalho muito 

interessante. Fez-se a afetação, os resultados práticos foram extraordinários. 

Quando ele aposentou, sugeriu para o Senhor Ministro Luiz Felipe Salomão, 

que estava na presidência, que eu assumisse essa tarefa do NURER da 

Segunda Seção. Pela experiência prática, constatei que se tratava de um 

trabalho muito interessante, muito importante, que poderíamos estender a todo 

Tribunal. Na gestão do Senhor Ministro Francisco Falcão, sugeri a criação de 

uma comissão de Ministros que tivesse um integrante do Direito Público, um do 

Direito Privado, um do Direito Penal, e que fizesse o monitoramento de todos 

os recursos repetitivos no Tribunal, de um lado manter o trabalho de 

inteligência, mas de outro lado, também, procurar exatamente dar maior 

agilidade nos julgamentos, já que a grande reclamação dos advogados e das 

partes, com razão, é exatamente a demora nesses julgamentos, também para 

evitar que ocorresse com os nossos repetitivos aquilo que acontece com a 

repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, que é motivo de reclamação 

de toda a comunidade jurídica, foi quando, então, se criou o NURER dentro do 

Tribunal, a Senhora Ministra Assusete Magalhães representa o Direito Público, 

o Senhor Ministro Rogério Schietti, o Direito Penal, e eu atuando pelo Direito 

Privado, temos o Marcelo e a Aline nos secretariando e fazendo um trabalho já 

há uns quatro, cinco anos nessa área. De todo o modo, a preocupação inicial 

era exatamente com a agilidade dos julgamentos. O CPC mesmo tem uma 

preocupação com os vários aspectos, exige o exame de todos os fundamentos 

da questão afetada, a vedação de apreciação de questão não delimitada, e 

aqui o Tribunal é extremamente cioso, tanto a Corte Especial como as Seções 

são muito cuidadosos exatamente para evitar que se ultrapassem os limites de 

julgamento do repetitivo. Um dos pontos interessantes é a profundidade do 

julgamento, há casos que são muito debatidos, tem voto-vista, se discute, se 



bate, volta, até se chegar à solução daquele tema. Outro ponto importante, e aí 

vem exatamente a diretriz da verticalização, que é a vinculatividade dos 

repetitivos, é a eficácia desses julgamentos que será aplicada a casos idênticos 

a partir da publicação do acórdão, a possibilidade de retratação, mas, 

principalmente, os efeitos da decisão.  

O CPC confere uma efetividade diferenciada aos julgamentos 

repetitivos, a tutela de evidência, que é a menina dos olhos do Senhor Ministro 

Luiz Fux, que presidiu a Comissão que elaborou o novo CPC, a possibilidade 

da sentença liminar de improcedência, a dispensa de remessa necessária, a 

dispensa de caução, a possibilidade, aqui, sim, expressamente, de decisões 

monocráticas, tanto para negativa de seguimento como para o provimento 

monocrático de recursos, a previsão de desistência sem ônus processuais, a 

própria reclamação, que acabou restringindo no STJ, mas que a rigor tem 

previsão no CPC, a modificar a previsão original do CPC, era uma ampla 

utilização da reclamação contra decisões que contrariam os repetitivos. A 

restrição se deu naquela modificação que foi feita no CPC durante a vacatio 

legis. Apenas um esclarecimento. Atuei, também, junto com a Senhora Ministra 

Isabel Gallotti e com o Senhor Ministro Marco Buzzi, os três da Comissão, mas 

o nosso objetivo e do STJ - coordenamos apenas um trabalho -, mas o STJ 

inteiro atuou conjuntamente na supressão pelo novo CPC da admissibilidade 

dos recursos especiais pelos Tribunais de segundo grau. No nosso cálculo, 

aquilo inviabilizaria o STJ, de imediato haveria uma duplicação do número de 

recursos remetidos ao STJ, mas, quando se faz um projeto de lei, nada impede 

que sejam colocados outros penduricalhos, várias modificações foram 

sugeridas por diferentes entidades e essa questão da reclamação foi sugestão 

do Supremo Tribunal Federal, com medo de esvaziamento das ações 

constitucionais e, claro, acabou tendo repercussão aqui no STJ. A questão 

envolvendo os casos repetitivos, temos aqui um querido Conselheiro do CNJ, 

que, na verdade, aqui é questão de política judiciária. Hoje é muito claro, 

quando a Senhora Ministra Nancy Andrighi foi Corregedora do CNJ, que atua 

como órgão que, também, dita as políticas judiciárias do nosso Poder 

Judiciário, trabalha realmente muito bem, um destaque é o Tribunal Multiportas, 

com a questão da ênfase na conciliação, na mediação etc, e o outro é, 

exatamente, esse trabalho feito com os repetitivos. Apenas recordando, a Lei é 



de 2008, e essa primeira revolução que criou NURER é de 2012. Nesses 

quatro anos, o CNJ não ficou paralisado, fizeram várias pesquisas, envolvendo 

Universidades do Brasil exatamente buscando um diagnóstico da situação dos 

repetitivos em todo a nação, e a partir desse diagnóstico, então, acabaram 

editando essa resolução que criou os chamados NURER, em todos os 

Tribunais de segundo grau no Brasil, inclusive, aqui, nos Tribunais Superiores. 

Essa resolução foi aperfeiçoada em 2016, exatamente em função do novo 

CPC, foi uma adaptação ao novo CPC, e se modificou, exatamente, o nome 

também, passou de NURER para NUGEP, Núcleo de Gestão de Precedentes, 

porque temos a lei da questão dos repetitivos, também temos o incidente 

assunção de competência, tem sido pouco usado, mas, também, tem uma 

relevância muito grande dentro do nosso sistema, que é assunto para outra 

conversa, que ultrapassa o meu tema. 

 Apenas para deixar bem claro, que o novo CPC realmente apresenta 

instrumentos importantíssimos para a resolução de recursos repetitivos, 

formação de precedentes qualificados, a racionalização do trabalho do Poder 

Judiciário, em todas as instâncias, mas, principalmente, ressalto novamente, 

ele tem uma preocupação especial com a segurança jurídica e com a Justiça 

nos julgamentos das demandas de massa. 

 Muito obrigado a todos os senhores. 
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