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O SENHOR MINISTRO RIBEIRO DANTAS 
 
 Boa tarde a todos, Doutora Rita Nolasco, Presidente da mesa, Doutor 

Alexandre Freire, colega querido, saúdo a todos na assistência, na pessoa, da 

minha querida amiga Teresa Arruda Alvim.  

Falar da arguição da relevância da questão federal no recurso especial 

pressupõe que partamos da realidade em que nos encontramos hoje neste 

Tribunal, com as estatísticas que estão disponíveis na página da própria Corte. 

Foram distribuídos ao STJ de janeiro a dezembro deste ano, 348.416 processos, 

e foram julgados pelo STJ no mesmo período 412.455 processos. A média por 

Ministro é de 10.558 processos distribuídos e 12.498 julgados. Não estou tirando 

Presidente, Vice-Presidente, nem Corregedor, estou dividindo por 33, 12.000 

processos por ano, são 1.000 processos por mês. É evidente que isso não está 

certo. Fui Diretor de Relações Internacionais da Associação dos Juízes Federais 

do Brasil e tive a oportunidade de fazer vários seminários com juízes 

estrangeiros aqui no Brasil e com juízes brasileiros lá fora. Participei, salvo 

engano, em 2009, de um curso no Canadá, éramos 15 Desembargadores 

Federais, 15 Desembargadores Estaduais, e um Juiz. Toda vida que se falava 

do número de processos por vara, por comarca, ou em gabinete de tribunal, os 

estrangeiros batiam nos aparelhos de tradução simultaneamente: “Deve estar 

havendo um erro, não pode ser isso. Foi falado que o juiz tem 10 mil processos 

dentro do gabinete”. Estamos passando pela mesma situação que os 

economistas brasileiros passavam, quando explicavam como é que havia uma 

inflação de 30% ao mês durante décadas, porque houve inflações maiores do 

que a brasileira, a famosa inflação da Alemanha entre guerras, inflação da 

Hungria, a atual inflação que há em alguns países que estão em guerra, no 



Zimbábue etc, são inflações absurdas, mas terminavam em algum momento e a 

nossa não acabava, não se conseguia explicar aquilo. Hoje não conseguimos 

explicar como vivemos essa avalanche processual sem fim. Temos cada vez 

mais julgamentos monocráticos, não apenas nas Cortes Superiores, mas nos 

tribunais em geral. O que Herodes no Princípio da Colegialidade e uma 

insatisfação das partes e advogados, natural, pelo recrudescimento da chamada 

jurisprudência defensiva que, em alguns pontos, nos Tribunais Superiores 

possuem alguns aspectos bem conhecidos, O Código de Processo Civil veio e 

conseguiu resolver, mas não há quem consiga resolver uma orientação óbvia, 

que uma pessoa que tenha uma média de 12.000 processos por ano vai passar 

para o gabinete que é a seguinte: “Qualquer defeito, por menor que seja, não 

iremos conhecer”. Lógico. E aí não tem como a legislação lidar com isso, a 

legislação pode dizer que você vai ter que considerar um tema que foi levantado 

no voto vencido, pode dizer que se considera prequestionada uma matéria em 

tal situação, mas ela não pode te impedir de ser extremamente rigoroso com 

aquilo que você não devesse, talvez, dar tanta importância, porque há o princípio 

geral da primazia da decisão de mérito. Mas quando você se vir encostado contra 

a parede e entre produzir uma decisão de mérito e deixar 12 mil outras 

esperando, não há muito que fazer. A situação dos juízes brasileiros é muito 

parecida com a situação dos médicos brasileiros nos hospitais públicos do país, 

então estamos em uma crise do recurso especial. Como é que se pode resolver? 

Tivemos uma crise. Não sei se devo usar o verbo no passado, mas, enfim, 

historicamente, é uma crise similar, que nos legou alguns exemplos, a famosa 

crise do recurso extraordinário que se tornou, digamos assim, impossível de 

esconder pelo final dos anos 40, que foi gerando reflexões ao longo dos anos 50 

e 60, e cumulou com a criação das súmulas e, nos anos 70, com a arguição de 

relevância, que primeiro foi introduzida mais timidamente no Regimento Interno 

do Supremo Tribunal Federal, e, depois, isso foi questionado - Professora Tereza 

acompanhando, que tem o livro lapidar sobre o tema do Professor Arruda Alvim, 

que logo depois que veio a lume a, então, antiga arguição de relevância 

desapareceu, porque justamente veio 11 anos depois que foi constitucionalizada 

pela Emenda n. 7, na Constituição de 67. Uma das duas emendas do famoso 

pacote de abril nos recorda triste época da última vez em que o nosso Congresso 

foi fechado. Mas, enfim, quando vem a criação do STJ, se opta por um modelo 



que tinha sido defendido, entre outros, pelo Professor José Afonso da Silva, por 

um grupo de magistrados do então TRF, não é a solução que eu, pessoalmente, 

sustentaria, acho que seria muito mais interessante que o STJ fosse do Tribunal 

de Cúpula do Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal fosse uma Corte 

Constitucional exclusiva. Essa divisão que se fez separando matéria condicional 

de matéria legal foi uma das formas de abordar o problema, mas como digo há 

muito tempo, brinco com o Professor José Miguel Garcia Medina, digo, Medina, 

você escreveu o que venho dizendo em palestras, que essa divisão, 

principalmente, em um país com Constituição analítica, extensa, em que quase 

tudo é constitucional, é uma divisão complicada separar matéria legal de matéria 

constitucional, mas, enfim, separou-se, criou-se um Tribunal novo para ficar com 

a parte Infraconstitucional Federal, que foi o STJ, e manteve-se. O recurso 

especial e o extraordinário, hoje, são como gêmeos univitelinos, um óvulo que 

se fracionou.  

O recurso extraordinário antigo abrangia todas as matérias as 

constitucionais e infraconstitucionais e o Supremo Tribunal Federal fazia as 

apreciações de todas essas matérias, dividiu-se para resolver o problema do 

recurso extraordinário, e o STJ foi criado com um número de Ministros três vezes 

maior do que o Supremo Tribunal Federal, porque se supõe que a quantidade 

de normas existentes na legislação infraconstitucional é maior ainda, e muito, do 

que a nossa já extensa Constituição. Acontece que não se resolveram os 

problemas todos com a simples instituição do STJ, na famosa Reforma do Poder 

Judiciário de 2004, a Emenda n. 45 criou a repercussão geral para o Supremo 

Tribunal Federal, e, depois, o legislador a regulamentou na Lei n. 11.418. O 

Professor Arruda Alvim disse assim: “Mas perderam a oportunidade de criar isso, 

também, para o STJ”? Quer dizer que há matérias constitucionais que têm 

repercussão para todo mundo e outras que não têm, mas as matérias 

infraconstitucionais sempre repercutem, é uma ironia que tenhamos temas 

constitucionais, que o Tribunal constitucional diga isso é irrelevante, mas todos 

os problemas legais são relevantes. É uma inversão, a situação atual é, 

obviamente, contrária à lógica mais simples. Na época, o relator da emenda 

aceitava a criação, mas nas comissões, e na comissão especial que a apreciou, 

perdeu. Isso foi salvo por uma emenda de plenário aos 45 minutos do segundo 

tempo, de mão trocada, se conseguiu passar repercussão geral só para o 



Supremo Tribunal Federal, não para o STJ, como era o pensamento original, e 

com um detalhe, você precisa de dois terços dos Ministros. Não me lembro de 

quem foi que disse que é incrível que cinco Ministros possam julgar o mérito de 

um recurso extraordinário, mas que se precise de oito para admitir esse recurso, 

para julgar a admissibilidade do recurso extraordinário preciso de oito, para julgar 

o mérito, preciso de cinco, também não tem lógica. O legislador, quando regulou 

a repercussão geral, tentou o caminho alternativo que era aquele que se quatro 

não criarem problemas, está resolvido na Turma, mas esse próprio dispositivo 

seria de constitucionalidade discutível. Tivemos um dois fatos, um de caráter 

tecnológico e outro de caráter humano, o fato tecnológico foi o desenvolvimento 

do processo eletrônico a um ponto tal que permitiu a criação de um plenário 

virtual, e o fator humano foi ter uma Presidente como a Presidente Ellen Gracie 

Northfleet, que teve a coragem de implementar e de confiar nesse instrumento, 

que hoje os tribunais estão começando a trabalhar, e isso foi feito no Supremo 

Tribunal Federal lá atrás, há mais de 12 anos, e o Supremo Tribunal Federal 

nunca se utilizou do subterfúgio legal do julgamento da repercussão geral em 

turma, sempre se julga no pleno, ainda que seja no pleno virtual.  

Naquele tempo, se dizia muito: “Ah, vocês querem súmula vinculante, isso 

é uma bobagem, vamos para a súmula impeditiva do recurso, que veio com a 

Lei n. 11.276, no mesmo ano de 2006, aquela em que diz que o juiz não recebe 

apelação se a tese estiver contra as súmulas dos Tribunais Superiores etc”. 

Dispositivo esse que findou tendo muito menos efetividade do que se imaginava. 

Mas o STJ se movimentou, e embora não tenha obtido na emenda algo como a 

repercussão geral, bolou-se uma lei, essa sim, até hoje, porque o Código do 

Processo de 2015 basicamente chancelou, foi a Lei n.11.672, de 2008, que criou 

a sistemática dos recursos repetitivos. Para quem não atua aqui e no Supremo 

Tribunal Federal, é uma curiosidade, o Supremo Tribunal Federal tem duas 

possibilidades, repercussão geral e recurso repetitivo. O STJ só tem o recurso 

repetitivo, então, quando você só tem um negócio, só ele usa porque só tem ele, 

não temos uma muda de roupa para trocar aqui, o Supremo Tribunal Federal 

tem e só usa a repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, simplesmente, 

não usa o recurso repetitivo. Veio, então, o Código de 2015 - vejam quanta coisa 

se fez para tentar resolver o problema das crises do recurso extraordinário e do 

recurso especial que foi se tornando parte. O jovem que nasceu em 1988, na 



época, se vocês procurarem os gráficos de distribuição de recursos especiais no 

começo, os ministros antigos contam essa história, eles ficavam no gabinete e 

mandava descer para alguém para ver lá embaixo se deu entrada algum recurso 

especial. Bons tempos. O Código de 2015 pegou aquela situação da emenda 

com as leis que já existiam - meio que consolidou - e trouxe alguns avanços que 

destaco nesses quatro ou cinco dispositivos. O art. n. 332 já condena as causas, 

obviamente as que não precisarem de instrução, que destoam de alguma 

verticalização jurisprudencial, já as condena a uma improcedência liminar, 

autoriza o juiz a julgar improcedente, liminarmente, aquelas causas, nem instrui. 

Diz: “Não, essa pretensão aqui contraria tal coisa, estou pedindo que se aplique 

o índice total de juros, e isso aqui já foi consolidado pelo Supremo Tribunal 

Federal e pelo STJ”. Os art. 985, §1º, e art. 988, § 1º e 5º, ampliam a reclamação 

para fazer dela um instrumento da verticalização jurisprudencial, ou seja, 

permitem que se use a reclamação para dizer se este tribunal aqui ou este juiz 

aqui estão desobedecendo a orientação do tribunal estadual ou regional, quando 

a matéria está decidida nesse nível, ou do Supremo Tribunal Federal e do STJ, 

em matérias pertinentes à Constituição ou à lei federal. Isso, também, favorece 

essas vinculações. O mais interessante é um dispositivo que nem é tão badalado 

é o de n. 926, porque ele põe aos tribunais organizarem a sua jurisprudência e 

a manterem estável, íntegra e coerente. Isso é uma coisa que me que me 

condiciona muito, e, que de alguma maneira, até alterou, mudou meu modo de 

agir como julgador de colegiado, entre o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 

que é o meu Tribunal de origem, e o Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Por 

que aqui sou muito mais disciplinado em relação à jurisprudência, do que era lá. 

Por quê? Por que aqui é um Tribunal de precedentes. O art. n. 927, embora me 

impacte muito o art. 926, mas, sem dúvida, o art. 927 é o mais importante do 

Código de Processo Civil nesse tema, porque estabelece, efetivamente, as 

vinculações, e há quem diga que seria inconstitucional, porque manda que se 

obedeça às decisões de recurso repetitivo e de súmulas de Tribunais Superiores 

e do Supremo Tribunal Federal, quando a Constituição diz que só é vinculante 

aquela súmula derivada da repercussão geral nos termos do art. n.103. Não vejo 

o dispositivo como sendo inconstitucional, ele não colide com a Constituição, ele 

amplia a faixa de vinculações, o que é uma coisa completamente diferente. A 

Constituição não proibiu que houvesse esse tipo de vinculação, disse que no 



mínimo teria que haver a vinculação às súmulas do Supremo Tribunal Federal 

nos termos do art. 103, a. Finalmente o art. n.1.022, parágrafo único, é a 

possibilidade de embargar qualquer decisão que desafie súmula, jurisprudência, 

ou precedente, sem fazer o devido distinguishing. Mas, além de todas essas 

modificações normativas, digamos assim, no plano da Constituição e da lei, 

vieram ainda modificações normativas internas, o Supremo Tribunal Federal 

também as fez, mas acho que aqui no STJ, justamente por que a nossa fonte de 

vinculação é mais frágil do que a do Supremo Tribunal Federal, que é via de 

recurso repetitivo, não temos, ainda, uma forma de vinculação gerada por 

emenda constitucional, não temos a repercussão geral, estamos fazendo aqui 

da emenda, desde a lei dos recursos repetitivos para cá, de 2006 para cá, nos 

últimos 12 anos mais ou menos, 13 anos, um trabalho de criação e 

implementação de um sistema brasileiro de precedentes e, aqui, destaquei 

apenas os artigos do Regimento Interno que dizem respeito a isso, mas os 

senhores devem ter tido uma aula hoje pela manhã com o Senhor Ministro Paulo 

de Tarso Sanseverino, que é hoje a nossa referência interna aqui. Mas, me 

envaidece muito o fato de que a doutrina começa a elogiar o trabalho do 

Regimento Interno do STJ nessa área, inclusive quando se disciplinou até como 

deve sair um acórdão que trate de um tema destacando a tese etc, etc, e isso, 

realmente, é um trabalho que está sendo feito e que tem ajudado muito o 

Tribunal a trabalhar, tanto é que de três anos para cá - brinco com os colegas, 

desde que cheguei aqui estamos julgando mais do que o número de processos 

distribuídos, isso não tenho dúvida de que decorre desse trabalho de 

aprimoramento do Regimento Interno nessa área, mas não é suficiente, 

precisamos da nossa repercussão geral que será, ou seria, a arguição de 

relevância, que só virá, efetivamente, através de uma proposta de emenda 

constitucional, cuja primeira origem que foi na PEC n. 358, de 2005, ainda da 

Câmara dos Deputados, era o acréscimo de um parágrafo que dizia apenas: “A 

lei estabelecerá os casos de admissibilidade do recurso especial”. Isso não 

satisfaz, embora arguição como repercussão geral seja um filtro, nessa PEC ela 

era tratada de forma negativa de inadmissibilidade, quando, em verdade, o que 

se quer passar é a mensagem de que causas com transcendência, isso é, que 

digam respeito a interesses que vão além do interesse das partes, é que devem 

ser admitidas, porque são essas causas que a Constituição quer que o Supremo 



Tribunal Federal resolva em matéria constitucional e o STJ resolva em matéria 

legal, porque são elas que compõem a função constitucional dessas cortes e que 

compõem as funções técnicas desses dois recursos.  

Quais são as funções desses recursos que os tornam diferentes dos 

recursos normais? Os recursos normais têm a função de proteger o direito 

subjetivo das partes, os recursos extraordinários têm a função de proteger o 

direito objetivo, o extraordinário, a Constituição, o especial, a lei federal. É a 

famosa função nomofilática, expressão cunhada por Calamandrei, a propósito 

do recurso de cassação italiano. Monofilático vem do grego, “nomos” é norma, 

“phylasus” é um verbo que significa defender, proteger, como um escudo. O 

Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça foram feitos um para 

proteger e defender a Constituição e o outro para proteger e defender a lei 

federal. A função dikelógica, ou desses recursos, para esses Tribunais cede 

diante da função nomofilática e das funções harmonizadoras e da função 

paradigmática, que é a função de tentar convencer ou então vincular as 

instâncias que estão debaixo daquelas de caráter geral, então veio uma nova 

abordagem mais consentânea com essa ideia, na PEC n. 209/2012, também da 

Câmara dos Deputados, que, aliás, foi aprovada duas vezes na Câmara, onde 

diz: “No recurso especial o recorrente deverá demonstrar a relevância das 

questões de Direito Federal Infraconstitucional discutidas no caso nos termos da 

lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso somente podendo 

recusá-lo pela manifestação de dois terços dos membros do órgão competente 

para o julgamento”. Aqui, o legislador constitucional derivado está tendo o 

cuidado de dizer “dois terços dos membros do órgão competente para o 

julgamento”, então vai ser a turma, na maioria dos casos do nosso Regimento 

Interno, poderá ser Seção ou a Corte Especial, mas, na maioria dos casos, quem 

faz a admissão do recurso especial é a Turma. Vou ter dois terços de cinco, dois, 

cinco, dez, divididos por três, vai dar três, vírgula e alguma coisa que arredonda 

para quatro, na Turma de cinco. Então, não vamos ter o problema do Supremo 

Tribunal Federal, porque se está adotando uma redação mais inteligente sobre 

esse ponto de vista. Essa proposta passou para o Senado Federal, creio que no 

final de 2017, e recebeu uma emenda, mas é uma emenda puramente de 

redação, do Senador Antônio Anastasia de Minas Gerais, em que diz:  



“Nos termos da lei, o recorrente deverá demonstrar no recurso especial 

relevância das questões de Direito Federal Infraconstitucional discutidas no 

caso, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo 

recusá-lo pela manifestação de dois terços dos membros do órgão competente 

para o julgamento”. 

 Vejam que não há alteração em relação ao que a Câmara dos Deputados 

aprovou. A redação ficou melhor e ele colocou “nos termos da lei” no começo do 

dispositivo para acalmar as resistências que houve há aprovação dessa 

proposta, tanto é que ela está há quase dois anos no Senado Federal e ainda 

não andou, embora tenham sido dois anos complicados, com uma crise política 

muito grande, e, depois, com um eleitoral. Já concluo. Quero dizer que muito 

desta palestra se deve a um texto da minha querida amiga, e colega, Ministra 

Isabel Gallotti, e do meu querido amigo Ministro Bruno Dantas, do Tribunal de 

Contas da União, que escreveram a respeito dessa temática. A instituição da 

relevância não vai prejudicar o jurisdicionado. A grande resistência no 

Congresso Nacional tem sido devido aos advogados. Muitos acham que o 

Superior Tribunal de Justiça vai ficar com uma Corte menos acessível, com 

menos causas etc. Acho, e nesse ponto concordo com as conclusões de Isabel 

e de Bruno, que o rigor dos óbices formais, das filigranas, será abrandado, 

porque vou ter um dispositivo legal que vai me dizer que nesse meu caso estou 

tranquilo: “Esse meu esse meu caso abrange tal coisa, item tal da lei que vai 

regular essa matéria”. Você vai diminuir a subjetividade e propiciar uma maior 

colegialidade, diminuir o número decisões monocráticas.  

Se os senhores entrarem na página do Superior Tribunal de Justiça, há 

uma parte que diz “transparência”, dentro dela há a parte de “estatísticas”, 

peguem o boletim estatístico e vejam em cada Turma o que se julga 

colegialmente e o que se julga monocraticamente. Há Turmas em que se julga 

10 vezes mais monocraticamente do que colegiadamente. A relevância permitirá 

ao recurso especial o atendimento daquelas suas funções. Agora, não tenho 

mais o direito, dada a minha idade, de me iludir que apenas essa PEC, como 

nenhuma lei sozinha, ou um código, não vai resolver todo o problema, a PEC 

sozinha não resolve a crise do recurso especial, assim como a PEC da 

repercussão geral não resolveu inteiramente, melhorou bem, mas está longe de 

resolver a crise do recurso extraordinário. A legislação será essencial para isso. 



O Superior Tribunal não poderá cair em armadilhas que já viu que existem, 

porque elas apareceram no caminho do Supremo Tribunal Federal, como é o 

caso de conferir muita repercussão acima da capacidade que ele tem de julgar, 

principalmente de julgar dentro de um ano, e o Supremo Tribunal Federal está 

admitindo esses problemas e se preparando para enfrentá-los.  

Aqui já vimos, o Supremo Tribunal Federal foi na frente, tropeçou em 

algumas coisas, o STJ está indo atrás, não pode cair nos mesmos buracos, pode 

até cair em outros. Há um problema, e aí o Ministro integrante da Terceira Seção, 

da Quinta Turma, não pode deixar de puxar, também, um pouquinho, a brasa 

para sardinha do processo penal. Para nós da Terceira Seção, essa PEC da 

relevância talvez signifique muitíssimo pouco, porque vivemos outra crise, a crise 

do habeas corpus. Alguns colegas preveem que se essa PEC entrasse em vigor 

hoje, diminuiria algo como 30% dos processos. Como só 30% dos meus 

processos são recursos especiais e agravos em recursos especiais, ela 

diminuiria apenas 9% dos meus processos. Para a Terceira Seção, a crise do 

recurso especial ela está atrelada à crise do habeas corpus. 

O Ministro Sérgio Kukina me honra com a sua chegada.  

Qual é o problema do habeas corpus hoje? É que o código de processo 

penal, que é sobrinho-neto do Código de Processo Civil, ele é o irmão do avô do 

Código Processo Civil, que era o Código de 1939, ele é sobrinho, ele é tio do 

Código 1973, e a tio-avô do Código Processo Civil de 2015. O velhinho passou 

dos 77 e ninguém dá a compulsória para ele, está lá com um sistema recursal 

que não funciona. O advogado entra com recurso em sentido estrito, e diz: “Vou 

entrar com um habeas corpus, porque, se não, ele vai levar meses e meses para 

chegar ao Tribunal e meu cliente está preso”. E por aí vai. Precisamos ter uma 

reforma no Processo Penal que dê, recupere a funcionalidade do seu sistema 

recursal, para que se diminua o uso do habeas corpus, inclusive nos Tribunais 

Superiores. Sou contra qualquer tentativa de se diminuir por lei ou por emenda 

abrangência do habeas corpus, acho que diminuímos o uso abusivo do habeas 

corpus melhorando a legislação processual. Acontecerá no processo penal com 

o habeas corpus, rezo e espero por isso, o que aconteceu no processo civil com 

o mandado de segurança.  

Quando se criou a tutela antecipada, a tutela da urgência, a tutela da 

evidência, a tutela em sede recursal, e quando se criou o agravo de instrumento 



interposto diretamente nos tribunais etc, as pessoas foram parando de usar o 

mandado de segurança para toda besteira, reservaram o mandado de segurança 

para aqueles casos em que realmente existe um ato de autoridade, existe uma 

prova pré-constituída etc. Na hora que o código de processo penal tiver um 

sistema recursal eficaz, o habeas corpus, também, refluirá para o seu leito 

natural e aí poderemos, sim, ter alguma esperança de resolver essa crise sem 

apostar tudo em uma única providência, mas que essa providência, que é a PEC 

da relevância, que ela venha, porque acho que será boa não para o STJ, mas 

para o jurisdicionado brasileiro. 

 Muito obrigado. 
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