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O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E OS 10 ANOS DOS RECURSOS 

REPETITIVOS: GESTÃO, DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Ministra Assusete Dumont Reis Magalhães1

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo destina-se a analisar a atuação do Superior 
Tribunal de Justiça – que, em 07.04.2019, celebra 30 anos de relevantes 
serviços prestados em prol da sociedade brasileira –, notadamente a partir 
de 2008, quando instituída e implementada a sistemática de julgamento 
dos recursos especiais representativos de controvérsia jurídica de natureza 
repetitiva, importante instrumento para o enfrentamento da litigância de 
massa.

Pretende-se fazer análise, ainda que não exaustiva, do desempenho 
do STJ em face da Lei 11.672, de 08.05.2008, e de sua regulamentação 
administrativa, bem como diante da nova sistemática traçada sobre 
o assunto pelo CPC/2015 e por Emendas Regimentais da Corte da 
Cidadania, que aperfeiçoaram a sistemática de julgamento dos recursos 
especiais repetitivos criada em 2008, com enfoque no trabalho e no esforço 
que o STJ vem empreendendo, notadamente nos quatro últimos anos, 
na gestão dos recursos repetitivos – inclusive pela sua Comissão Gestora 

de Precedentes e pelo seu Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – 

1 Ministra integrante da Segunda Turma e da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.
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NUGEP –, nos desafi os que a Corte tem enfrentado e nas perspectivas que 

se vislumbram para o futuro.

2. O JUDICIÁRIO BRASILEIRO, O STJ E A LITIGÂNCIA DE MASSA

Um dos maiores desafi os do Poder Judiciário brasileiro, inclusive 

do STJ, reside no enfrentamento da litigiosidade de massa, para dar cabo 

de centenas de milhares de processos que versam sobre a mesma questão 

jurídica, num momento em que os operadores do Direito, de modo geral, 

ainda estão impregnados pela cultura clássica do processo individual, 

haurida nos bancos acadêmicos e que nos vem das Ordenações do Reino.

Os dados estatísticos revelam a grandiosidade do desafi o.

O Supremo Tribunal Federal, mesmo com a transferência, 

pela Constituição Federal de 1988, de parte de sua competência para o 

Superior Tribunal de Justiça, tem enfrentado uma demanda inimaginável 

de processos, para os padrões internacionais.

O Superior Tribunal de Justiça, instalado em 07.04.1989, 

recebeu, no decorrer do ano de sua criação, a distribuição de 6.1032 

processos. Em 19.12.2018 contava com 292.757 processos em tramitação3, 

não obstante o árduo trabalho de seus 33 Ministros e de seus servidores, 

o que tem usualmente ensejado o julgamento de processos, a cada ano, 

em quantitativo superior ao número dos que lhe são distribuídos, como 

demonstra o quadro a seguir:

Ano
Processos

Distribuídos Julgados
1989 6.103 3.711
1999 118.977 128.042
2008 271.521 354.042

2 UYEDA, Massami. Revista do Advogado. São Paulo: Associação dos Advogados de São Paulo, 

2009. p. 84.

3 Dados fornecidos pela Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica, da Coordenadoria de 

Gestão de Informação do STJ.
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2009 292.103 328.718
2010 228.981 330.283
2011 290.901 317.105
2012 289.524 371.618
2013 309.677 354.843
2014 314.316 390.052
2015 332.905 461.490
2016 335.779 470.722
2017 327.129 490.473
2018 348.416 524.801

O CNJ, no “Justiça em Números” de 2015, discorrendo sobre 

a litigiosidade no Judiciário brasileiro, registra que, historicamente, a 

entrada de processos novos tem sido superior à saída, pelo que a tendência 

é o crescimento do acervo. Registra, ainda, que, mesmo que não houvesse 

ingresso, em 2014, de novas demandas no Judiciário, com a aferida 

produtividade de magistrados e servidores seriam necessários, naquela 

ocasião, quase 2 anos e meio de trabalho para zerar o estoque processual4.

Os dados do Relatório “Justiça em Números” de 2017 e de 2018 

revelam que houve, em 2016 e 2017, um incremento de produtividade de 

magistrados e servidores de 11,4%5 e de 5,2%6, respectivamente.

Em 2016 o ingresso de processos novos, no Judiciário, deu-se 

numa média de 14,3 processos a cada 100 habitantes7.

Entretanto, mesmo tendo o Judiciário baixado praticamente 

o mesmo quantitativo de processos novos que ingressaram em 2016, o 

estoque processual aumentou em 2,7 milhões, alcançando 79,7 milhões 

de feitos em tramitação no Judiciário brasileiro, em dezembro de 20168, e, 

4 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Justiça em Números. Brasília, 2015. p. 34.

5 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Justiça em Números. Brasília, 2017. p. 65.

6 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Justiça em Números. Brasília, 2018. p. 197.

7 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Justiça em Números. Brasília, 2017. p. 180.

8 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Justiça em Números. Brasília, 2017. p. 65.
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no fi nal de 2017, um acervo de 80,1 milhões de processos que aguardam 
solução defi nitiva9.

A taxa de congestionamento do Poder Judiciário, em 201610 e em 
201711, permanece em altos patamares, acima de 70%.

Tais dados estatísticos não signifi cam que os juízes brasileiros 
produzem pouco. Ao contrário, registra o Conselho Nacional de Justiça, 
nas aludidas obras, que, considerando apenas os dias úteis de 201612 e 
de 201713, excetuadas as férias, o índice de produtividade de cada juiz 
brasileiro é de mais de 7 processos por dia.

O exame dos dados estatísticos revela que o Poder Judiciário 
brasileiro deve trilhar novos caminhos, inclusive com os instrumentos 
concebidos ou aperfeiçoados pelo CPC/2015.

Registra MICHELE TARUFFO que é preciso que as cortes 
trabalhem menos para que trabalhem melhor14, imprimindo celeridade 
e efi ciência a seus julgados, pelo que se pode concluir que as inovações 
introduzidas pela Lei 11.672, de 08.05.2008, para o julgamento de recursos 
especiais repetitivos, aliadas àquelas trazidas pelo CPC/2015, com a criação 
de um sistema prático de precedentes, chegaram em boa hora, para o STJ 
e para o Judiciário brasileiro. Com efeito, a entrega da Justiça, em nome 
do Estado, constitui mister que, entre nós, por imperativo constitucional, 

deve ser efi ciente, célere, isonômico e seguro juridicamente.

3. MISSÃO CONSTITUCIONAL DO STJ

Cumpre destacar a importância, para o Superior Tribunal de 

Justiça, da Lei 11.672, de 08.05.2008, que introduziu o art. 543-C ao 

9 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Justiça em Números. Brasília, 2018. p. 73.

10 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Justiça em Números. Brasília, 2017. p. 76.

11 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Justiça em Números. Brasília, 2018. p. 90.

12 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Justiça em Números. Brasília, 2017. p. 180.

13 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Justiça em Números. Brasília, 2018. p. 197.

14 MITIDIERO, Daniel. Precedentes da persuasão à vinculação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2017. p. 83-94 apud TARUFFO, Michele. Linee per uma reforma della Cassazione Civile, Il, Vertice 

Ambiguo – Saggi sulla Cassazione Civile. Bologna: Il Mulino, 1991. p. 173.
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CPC/73, instituindo a sistemática do recurso especial representativo de 

controvérsia jurídica de natureza repetitiva, e de seu aprimoramento, 

pelo CPC/2015, de vez que tem o Tribunal a missão constitucional de 

ser o guardião do Direito federal brasileiro, garantindo-lhe a inteireza e 

autoridade e uniformizando a sua interpretação, missão essencial à unidade 

e à segurança jurídica, na Federação brasileira, de caráter tão diversifi cado e 

amplo, em face da extensão territorial de nosso País.

O adequado uso do instrumento tem permitido e permitirá uma 

resposta judicial igualitária, tempestiva e de boa qualidade para todos, 

indistintamente, nas diversas unidades federativas, gerando segurança 

jurídica.

4. SISTEMÁTICA DE JULGAMENTO DE RECURSOS ESPECIAIS 
REPETITIVOS, NO CPC/73: EXEGESE PROCESSUAL VANGUARDISTA 
DO STJ

Ainda na vigência do CPC/73, o STJ adotou exegese de 

vanguarda quanto à sistemática de julgamento dos recursos especiais 

repetitivos, antecipando-se, em interpretação teleológica e sistemática da 

lei processual civil de 1973, a princípios normatizados pelo CPC/2015.

Com efeito, na questão de ordem levantada no julgamento 

do REsp 1.063.343/RS15, em 17.12.2008, a Corte Especial do STJ 

indeferiu o pedido de desistência recursal, formulado quando já iniciado 

o procedimento de julgamento do recurso especial representativo 

de controvérsia, na forma do art. 543-C do CPC/73 e da Resolução 

STJ 08/2008. Afastou-se a aplicação isolada do art. 501 do CPC/73, 

concluindo-se que ao recorrente “é dado o direito de dispor de seu interesse 

recursal, jamais do interesse coletivo” ínsito ao recurso especial já afetado 

para julgamento como repetitivo e indisponível pela vontade das partes.

Tal diretriz exegética foi consagrada pelo CPC/2015, no parágrafo 

único do seu art. 998, ao dispor que a “desistência do recurso não impede 

a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e 

15 STJ, Questão de Ordem no REsp 1.063.343/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 

17.12.2008, DJe de 04.06.2009.
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daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais 

repetitivos”.

No julgamento do REsp 1.111.743/DF16, a Corte Especial do 

STJ admitiu, em 25.02.2010, a verticalização da suspensão dos processos, 

em face da disposição do art. 543-C do CPC/73, autorizando também 

a suspensão do julgamento das apelações, nos Tribunais de Justiça e 

nos Tribunais Regionais Federais, enquanto se aguardava o julgamento 

do recurso especial repetitivo, pelo STJ. Entendeu-se que, embora não 

fosse a suspensão obrigatória, naquela hipótese, seria ela possível, com 

fundamento no art. 265, IV, do CPC/73, reconhecendo-se a força 

expansiva dos precedentes do STJ e dos refl exos que irão gerar sobre os 

processos suspensos.

A verticalização da suspensão dos processos, em primeira e 

segunda instâncias, que versem sobre a questão jurídica objeto de seleção, 

pelos Tribunais de segundo grau (art. 1.036 do CPC/2015), ou de afetação 

pelo Relator, no STJ (art. 1.037, II, do CPC/2015), foi expressamente 

normatizada pelo novo CPC, com vistas à racionalização do trabalho, 

antecipando-se o STJ àquela novel disposição processual.

5. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS COMO PRECEDENTES 
QUALIFICADOS

Falar em recursos especiais repetitivos como integrantes do 

sistema de precedentes qualifi cados do CPC/2015 certamente ensejaria 

acirradas discussões doutrinárias.

Parte da doutrina sustenta que, notadamente no art. 927, 

existiria, no CPC/2015, um sistema de vinculação jurisprudencial, e não 

de precedentes, tal como no genuíno sistema de precedentes do common 

law, no qual ele não nasce, desde sempre, como precedente17, porquanto o 

16 STJ, REsp 1.111.743/DF, Rel. originária Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, 

Corte Especial, j. 25.02.2010, DJe de 21.06.2010.

17 STRECK, Lenio e ABBOUD, Georges. O NCPC e os precedentes – afi nal, do que estamos falando? 
In DIDIER JR, Fredie (Coord.). Coleção Grandes Temas do Novo CPC. Salvador: Juspodvm, 

2016. p. 176.



O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E OS 10 ANOS DOS RECURSOS REPETITIVOS:

GESTÃO, DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

885

que confere essa dimensão à decisão do Tribunal Superior é a sua aceitação 

pelas partes e pelas instâncias inferiores do Judiciário, daí ser ele dotado 

de uma aura democrática, que o precedente à brasileira não possuiria, 

porquanto os provimentos vinculantes do novo CPC já nascem, desde 

logo, dotados de tal efeito vinculante18.

LENIO STRECK19 destaca que o art. 926 do CPC/2015 – 

quando dispõe que “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e 

mantê-la estável, íntegra e coerente” – refere-se à expressão “jurisprudência”, 

e não a “precedentes”, que são conceitos distintos.

DANIEL MITIDIERO20, embora também sustente a 

diferenciação entre jurisprudência e precedente, afi rma que, de fato, o 

novo CPC introduziu o conceito de precedentes, no direito brasileiro, 

precedentes que não equivalem a decisão judicial qualquer, de vez que 

geram eles uma interpretação prospectiva, outorgando unidade à ordem 

jurídica, mantendo-a estável, com stare decisis horizontal e vertical. Para o 

aludido doutrinador, as Cortes de Justiça – Tribunais de Justiça e Tribunais 

Regionais Federais – dão lugar à jurisprudência, enquanto as Cortes 

Superiores formam precedentes. Destaca ele, com muita percuciência, que 

o art. 998, parágrafo único, do CPC/2015, ao viabilizar que o STF e o 

STJ analisem a questão, em sede de repercussão geral já reconhecida e 

daquela objeto de recursos extraordinários e especiais repetitivos, ainda 

que tenha havido desistência recursal, deixou claro que o caso concreto 

é apenas um pretexto para que essas Cortes Superiores possam conferir 

unidade ao direito.

18 ABBOUD, Georges. Do genuíno precedente do stare decisis ao precedente brasileiro: os fatores 
histórico, hermenêutico e democrático que os diferenciam. In DIDIER JR, Fredie (Coord.). Coleção 

Grandes Temas do Novo CPC. Salvador: Juspodvm, 2016. p. 404.

19 STRECK, Lenio e ABBOUD, Georges. O NCPC e os precedentes – afi nal, do que estamos falando? 

In DIDIER JR, Fredie (Coord.). Coleção Grandes Temas do Novo CPC. Salvador: Juspodvm, 

2016. p. 176.

20 MITIDIERO, Daniel. Precedentes da persuasão à vinculação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2017. p. 83-94.
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HUMBERTO THEODORO JUNIOR21, porém, conclui, 

com razão, que, na linha evolutiva do direito ocidental, o novo CPC 

encaminhou-se para a aproximação entre os sistemas do civil law e do 

common law, reconhecendo o precedente jurisprudencial como fonte de 

direito. Afi rma ele que o nosso sistema inspira-se nas tradições do common 

law, respeitadas, entretanto, as peculiaridades da construção histórica de 

nosso ordenamento jurídico, vinculado ao sistema romano-germânico, no 

qual a principal fonte do direito continua a ser a legislação.

Entretanto, divergências doutrinárias à parte, certo é que cabe 

ao Judiciário brasileiro, em todas as suas instâncias, com a cooperação dos 

demais sujeitos do processo, em face da disposição do art. 6º do CPC/2015, 

implementar, bem gerir e fazer funcionar estes instrumentos inovadores e 

relevantíssimos, que foram introduzidos ou aperfeiçoados pelo novo CPC 

– entre eles o recurso especial repetitivo –, em prol da melhoria de uma 

máquina judiciária combalida, que se tem mostrado incapaz de responder 

adequadamente, de modo efi ciente e célere, aos reclamos da sociedade 

brasileira.

O Regimento Interno do STJ, na Emenda Regimental 24/2016, 

cunhou e normatizou a expressão “precedentes qualifi cados”, dispondo, 

no seu art. 121-A, que os acórdãos proferidos pelo STJ, em julgamento de 

incidente de assunção de competência e de recursos especiais repetitivos, 

bem como os enunciados das súmulas do Tribunal, “constituem, segundo 

o art. 927 do Código de Processo Civil, precedentes qualifi cados de estrita 

observância pelos Juízes e Tribunais”, que “deverão ser divulgados na 

internet, de forma sistematizada, com a indicação precisa das informações 

relacionadas a todas as fases percorridas de seu procedimento” (art. 121-A, 

§ 2º, do RISTJ).

Também o art. 46-A do RISTJ, introduzido pela Emenda 

Regimental 26/2016, ao dispor sobre as atribuições da sua Comissão 

Gestora de Precedentes, estabelece que lhe cabe, entre outras providências, 

21 THEODORO JUNIOR, Humberto. Common law e Civil law. Aproximação. Papel da 
Jurisprudência e Precedentes Vinculantes no novo Código de Processo Civil. Demandas Repetitivas. In 

Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil n. 71. Porto Alegre: Magister, 2016. p. 17-18.
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“sugerir ao Presidente do Tribunal medidas para o aperfeiçoamento da 

formação e da divulgação dos precedentes qualifi cados, conforme disposto 

no Código de Processo Civil”.

6. ARTS. 926, 927 E 979 DO CPC/2015 E RESOLUÇÃO CNJ 235/2016

Como registra DIDIER22, um dos pilares do CPC/2015 é a es-

truturação dogmática de um sistema de precedentes judiciais obrigatórios, 

estabelecendo o art. 926 do novo CPC deveres gerais para os Tribunais, 

no âmbito da construção e manutenção de um sistema de precedentes, ao 

dispor que “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la 

estável, íntegra e coerente”.

O art. 927 do CPC/2015 determina que os juízes e os tribunais 

observarão, entre outros, os acórdãos proferidos em incidente de assunção 

de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas e em 

recursos extraordinário e especial repetitivos, cabendo reclamação, em 

caso de inobservância de acórdão fi rmado nas duas primeiras hipóteses, 

bem assim de acórdão proferido em recursos extraordinário e especial 

repetitivos, desde que, nos dois últimos casos, tenham sido esgotadas as 

instâncias ordinárias.

O art. 979 do CPC/2015 dispõe que a instauração e o julgamento 

do incidente de resolução de demandas repetitivas, dos recursos repetitivos 

e da repercussão geral em recurso extraordinário serão sucedidos da mais 

ampla e específi ca divulgação e publicidade, por meio de registro eletrônico 

no CNJ. O § 1º do aludido art. 979 estabelece que os tribunais manterão 

banco eletrônico de dados atualizados sobre questões de direito submetidas 

ao incidente de resolução de demandas repetitivas, aos recursos repetitivos 

e à repercussão geral em recurso extraordinário, com imediata comunicação 

ao CNJ, para inclusão no seu banco eletrônico de dados.

Em virtude do art. 979 do CPC, o CNJ – inspirando-se em 

atividades executadas pelo STJ, notadamente a partir de setembro de 2014, 

22 DIDIER JR, Fredie. Sistema brasileiro de precedentes judiciais obrigatórios e os deveres institucionais 
dos tribunais: uniformidade, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência. In DIDIER JR, 

Fredie (Coord.). Coleção Grandes Temas do Novo CPC. Salvador: Juspodvm, 2016. p. 383-384.
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na gestão dos recursos repetitivos, no controle de recursos indicados como 
representativos de controvérsia ao STF e na organização dos processos 
sobrestados – editou a Resolução 235, de 13.07.2016, importante 
instrumento para a gestão dos precedentes qualifi cados, no Judiciário 
brasileiro, seja nos Tribunais Superiores, seja nos Tribunais de segunda 

instância.

7. NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES - NUGEP 
E COMISSÃO GESTORA DE PRECEDENTES – RESOLUÇÃO CNJ 
235/2016

Pela Resolução CNJ 235/2016, cada Tribunal brasileiro, exceto 
o STF, deve ter um Núcleo de Gerenciamento de Precedentes - NUGEP 
e uma Comissão Gestora de Precedentes. O NUGEP deve estar vinculado 
à Presidência ou à Vice-Presidência de cada Tribunal e será supervisionado 
pela Comissão Gestora de Precedentes, composta por Ministros ou 
Desembargadores, conforme o caso, representativa de Seção ou Grupo de 
Câmaras, de acordo com o Regimento Interno do respectivo Tribunal, por 
matéria de competência (art. 6º, § 3º, da Resolução CNJ 235/2016).

Consoante o art. 5º da Resolução 235/2016, o CNJ deve manter 
um banco nacional de dados, com informações sobre repercussão geral, 
casos repetitivos e incidente de assunção de competência dos Tribunais, 
banco que deverá ser continuamente alimentado pelos NUGEPs das 
Cortes, com padronização das informações, que o CNJ disponibilizará 
para toda a comunidade jurídica.

8. A EXPERIÊNCIA DO STJ NA GESTÃO DOS RECURSOS 
REPETITIVOS

8.1 O STJ, os 10 anos do advento da Lei 11.672/2008 e o CPC/2015

A Lei 11.672, de 08.05.2008 – que acrescentou o art. 543-C 
ao CPC/73, instituindo a sistemática de julgamento de recursos especiais 
repetitivos, no âmbito do STJ, que veio a ser aperfeiçoada pelo CPC/2015 
–, completou, em agosto de 2018, dez anos de seu advento, revelando-se 
importante instrumento para a consecução dos princípios constitucionais 
da celeridade processual, da isonomia e da segurança jurídica.
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Em novembro de 2018 o STJ alcançou um marco histórico: 
afetou o milésimo recurso especial como representativo de controvérsia 
jurídica de natureza repetitiva – o REsp 1.763.462/MG23 –, tendo sido 
afetados, como tal, até 19.12.2018, 1.004 temas.

Para regulamentar os procedimentos relativos ao processo e ao 
julgamento dos recursos especiais repetitivos, o STJ expediu a Resolução 
8, de 07.08.2008, em vigor no dia subsequente.

Notadamente após setembro de 2014, o STJ tem investido no 
aprimoramento e na modernização dos procedimentos jurisdicionais e 
administrativos relacionados aos recursos especiais repetitivos, merecendo 
destaque, entre outras iniciativas:

• a criação de Comissão de Ministros, inicialmente como 
Comissão temporária, para promover a gestão dos recursos 
repetitivos, no âmbito do STJ;

• a adequada estruturação do seu Núcleo de Gerenciamento de 
Precedentes - NUGEP;

• a Emenda Regimental 24/2016, que regulamentou todas 
as fases de processamento dos recursos repetitivos, desde a 
sua indicação como representativos de controvérsia, pelos 
Tribunais de segunda instância ou pelo Relator, no STJ, até a 
revisão da tese fi rmada;

• a Emenda Regimental 26/2016, que instituiu a Comissão 
Gestora de Precedentes como comissão permanente, dispondo 
sobre a sua competência (art. 40, V, e art. 46-A do RISTJ);

• a organização das questões jurídicas objeto de repetitivos por 
temas;

• a especial atenção e monitoramento, pela Comissão de 
Ministros e pelo NUGEP do STJ, dos recursos especiais 
indicados, pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 

Federais, como representativos de controvérsia de natureza 

jurídica repetitiva;

23 STJ, REsp 1.763.462/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 30.10.2018, 
DJe de 06.11.2018.
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• a instituição do plenário virtual do STJ para a afetação dos 
recursos como repetitivos, em funcionamento desde outubro 
de 2017, com afetação, até 19.12.2018, de 27 temas nesse 
sistema eletrônico (2 afetações pela Corte Especial, 13, 7 e 5, 
respectivamente, pelas Primeira, Segunda e Terceira Seções do 
STJ);

• o lançamento, em fevereiro de 2018, da primeira edição da 
Revista dos Recursos Repetitivos, em formato digital, que 
apresenta os julgamentos dos recursos repetitivos por ramo do 
direito, por órgão julgador e na sequência em que os temas 
são tratados, no Código ou na legislação aplicável ao caso, 
revelando-se um valioso instrumento de consulta e orientação 

para o Judiciário e para a comunidade jurídica.

8.2 Criação, no STJ, da Comissão Especial de Ministros e da 
Comissão Gestora de Precedentes

Logo após assumir a presidência do STJ, o Ministro 
FRANCISCO FALCÃO editou a Portaria STJ 489, de 04.09.2014, 
que instituiu Comissão Especial de Ministros – de natureza temporária 
e integrada pelo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, como 
Presidente e integrante da Segunda Seção, pelo Ministro ROGERIO 
SCHIETTI, representando a Terceira Seção, e por mim, representando 
a Primeira Seção da Corte –, com o objetivo de desenvolver trabalho de 
inteligência, em conjunto com o CNJ, os Tribunais Regionais Federais e 
os Tribunais de Justiça, para acelerar o julgamento de recursos repetitivos 
e estimular a afetação de recursos especiais representativos da controvérsia 
jurídica repetitiva.

Com a criação de tal Comissão, iniciou-se um trabalho 
estratégico de gestão de recursos especiais afetados para julgamento, ainda 
na forma do art. 543-C do CPC/73.

Esse trabalho já está surtindo efeitos, com incremento de afetações 
e julgamentos.

A Comissão de Ministros vem atuando no plano externo – 
notadamente mediante interlocução com o CNJ e com os Tribunais de 
Justiça e Tribunais Regionais Federais – e no plano interno, realizando 
frequentes reuniões com o NUGEP, para tomada de providências, bem 
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assim mantendo contato com os Ministros da Casa, demonstrando a 
necessidade de afetação de determinados temas e de priorização de seus 
julgamentos.

Pela Portaria STJ/GP 299, de 19.07.2017, a Ministra LAURITA 

VAZ designou a Comissão Gestora de Precedentes do STJ, como comissão 

permanente, com os mesmos integrantes, e tendo, ainda, o Ministro 

MOURA RIBEIRO como suplente, delegando ela, ao Presidente da 

aludida Comissão, determinadas competências da Presidência da Corte.

As atribuições da Comissão Gestora de Precedentes do STJ estão 

previstas no art. 46-A do RISTJ, introduzido pela Emenda Regimental 

26/2016:

“Art. 46-A. À Comissão Gestora de Precedentes cabe:

I - supervisionar os trabalhos do Núcleo de Gerenciamento de 

Precedentes – Nugep, em especial os relacionados à gestão dos casos 

repetitivos e dos incidentes de assunção de competência, bem como 

ao controle e ao acompanhamento de processos sobrestados na 

Corte em razão da aplicação da sistemática dos recursos repetitivos 

e da repercussão geral;

II - sugerir ao Presidente do Tribunal medidas para o 

aperfeiçoamento da formação e da divulgação dos precedentes 

qualifi cados, conforme disposto no Código de Processo Civil;

III - sugerir aos Presidentes do Tribunal e das Seções medidas 

destinadas a ampliar a afetação de processos aos ritos dos recursos 

repetitivos e da assunção de competência;

IV - desenvolver trabalho de inteligência, em conjunto com o 

Conselho Nacional de Justiça, com os Tribunais Regionais Federais 

e com os Tribunais de Justiça, a fi m de identifi car matérias com 

potencial de repetitividade ou com relevante questão de direito, de 

grande repercussão social, aptas a serem submetidas ao Superior 

Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos e da 

assunção de competência;

V - acompanhar, inclusive antes da distribuição, os processos que 

possuam matéria com potencial de repetitividade ou com relevante 
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questão de direito, de grande repercussão social, a fi m de propor 

ao Presidente do Tribunal medidas para a racionalização dos 

julgamentos desta Corte por meio de defi nições de teses jurídicas 

em recursos repetitivos ou em assunção de competência;

VI - deliberar sobre questões que excedam a esfera de competência 

administrativa do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes - 

Nugep, além de outras atribuições referentes a casos repetitivos e a 

incidentes de assunção de competência.”

8.3 O STJ, a gestão dos recursos repetitivos e a interlocução com 
os Tribunais de segunda instância

Como se destacou, na gestão dos recursos repetitivos o STJ está 
empenhado em desenvolver um trabalho de interlocução e de parceria com 
os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, visando incentivar 
e fortalecer o modelo de criação de precedentes qualifi cados, concebido 
pelo CPC/2015, com o que será possível uma efetiva redução do número 
de processos em tramitação e de recursos. O STJ tem levado, outrossim, a 
conhecimento das aludidas Cortes, sua experiência de dez anos na criação 
de precedentes qualifi cados, ainda na vigência do CPC/73, e de trabalho 
de inteligência realizado na gestão de recursos repetitivos, notadamente 
a partir de setembro de 2014, quando instituída Comissão Especial 
de Ministros para tal fi nalidade, o que inspirou a criação de Comissão 
Gestora de Precedentes, em todos os Tribunais brasileiros, exceto o STF, 
pela Resolução CNJ 235, de 13.07.2016.

Para cumprir tal desiderato, a Comissão Gestora de Precedentes 
do STJ tem visitado os maiores Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais 
Federais, interagindo com a administração, a Comissão Gestora de 
Precedentes e o NUGEP de cada uma dessas Cortes.

Com efeito, para que o sistema de precedentes qualifi cados, 
concebido pelo CPC/2015, funcione, efetivamente, em prol da melhoria 
da prestação jurisdicional, é necessário o engajamento de todas as instâncias 
do Judiciário.

Por tal razão, nas visitas que tem realizado aos Tribunais de 
segunda instância, a Comissão Gestora de Precedentes do STJ tem sempre 
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destacado a importância dos Juízes, das partes, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública – que têm legitimidade para, entre outras competências, 

provocar a instauração do IRDR ao Tribunal local (art. 977, I a III, do 

CPC/2015) – e dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais 

para a formação de precedentes qualifi cados, que ensejarão resposta judicial 

célere, isonômica e segura juridicamente, em milhares de processos, com 

consequente redução de demandas.

Tem-se destacado, ainda, em tais visitas, a importância do 

trabalho do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes - NUGEP e da 

Comissão Gestora de Precedentes de cada Tribunal de segunda instância, 

no que respeita à:

a) identifi cação de demandas repetitivas, desde a primeira 
instância, e adequada seleção de recursos aptos, representativos 
de controvérsia de natureza jurídica repetitiva, a serem 
posteriormente afetados pelo STJ, com suspensão, em regra, 
de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, 
que versem sobre a matéria e tramitem no território nacional. 
Este é um trabalho que deve ser feito conjuntamente e em 
apoio ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Tribunal, que 
esteja encarregado do exame da admissibilidade dos recursos 
especiais, pois, nos termos do art. 6º, § 3º, da Resolução CNJ 
253/2016, o NUGEP deve estar vinculado à Presidência ou 
à Vice-Presidência do Tribunal e será supervisionado pela 
Comissão Gestora de Precedentes;

b) interlocução do NUGEP e da Comissão Gestora de Precedentes 
do Tribunal de segunda instância com o CNJ, o STJ e o STF, 
no que respeita aos recursos repetitivos e aos afetados sob o 
regime da repercussão geral. Para demonstrar a importância 
de tal interlocução, destaca-se que o TRF/1ª Região tinha 
sobrestados, aguardando o julgamento do REsp repetitivo 
1.369.834/SP24, cerca de 20.000 processos, que versavam 

24 STJ, REsp 1.369.834/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 24.09.2014, DJe de 

02.12.2014.
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sobre a necessidade de prévio pedido administrativo para a 

postulação de benefício previdenciário. Antes do julgamento 

do mencionado repetitivo, pelo STJ, o STF julgou a matéria, 

em sede de repercussão geral. Em face disso, o Relator, na 

Primeira Seção, propôs a desafetação do tema, o que foi 

aceito. Graças à interlocução do STJ com o TRF/1ª Região, 

foi possível verifi car que estes 20.000 processos subiriam ao 

STJ, pois neles não havia recursos extraordinários interpostos, 

a ensejar eventual retratação das Turmas julgadoras do TRF/1ª 

Região. O Relator foi alertado e o processo voltou a ser afetado 

e julgado como repetitivo, adotando a tese fi rmada pelo 

STF, permitindo a sua aplicação, pelos Tribunais de segunda 

instância, nos referidos recursos;

c) estímulo da Comissão Gestora de Precedentes ao uso frequente, 

pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, das 

novas ferramentas trazidas pelo CPC/2015, como o incidente 

de resolução de demandas repetitivas (IRDR) e o incidente 

de assunção de competência (IAC), que geram precedentes 

qualifi cados, que vinculam os órgãos sob a jurisdição do 

Tribunal, cabendo reclamação, se desobedecida a tese fi xada. 

Julgado o IRDR, se contra o seu acórdão for interposto recurso 

especial, será ele distribuído, no STJ, como recurso repetitivo, 

consoante norma regimental;

d) contato frequente da Comissão Gestora de Precedentes dos 

Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais com os 

Desembargadores, reforçando a importância da formação do 

precedente qualifi cado (IRDR e IAC) e da prioridade para o 

seu julgamento;

e) trabalho da Comissão Gestora de Precedentes da Corte 

local pela estruturação adequada do NUGEP - Núcleo de 

Gerenciamento de Precedentes de cada Tribunal, dotando-o de 

estrutura administrativa permanente, evitando a rotatividade 

de seus servidores, a cada mudança de administração do 

Tribunal, para que não se perca a memória do trabalho 
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realizado e haja indesejada solução de continuidade, tal como 

preconiza a Resolução CNJ 235/2016;

f ) proposição de melhorias, pela Comissão Gestora de Precedentes 

de cada Tribunal, nos procedimentos internos da Corte e na 

sua estrutura administrativa, inclusive replicando, em sendo o 

caso, práticas administrativas exitosas do STJ, com vistas à boa 

gestão de recursos.

8.4 Criação do Núcleo de Admissibilidade e Recursos Repetitivos 
- NARER

Pela Resolução GP 15, de 01.09.2016, o STJ criou o Núcleo 

de Admissibilidade e Recursos Repetitivos - NARER, que, antes da 

distribuição dos processos aos Ministros, seleciona, entre outros, recursos 

inadmissíveis, contrários às súmulas do STJ ou do STF ou à jurisprudência 

pacífi ca, e aqueles objeto de matéria julgada no regime de recursos 

especiais repetitivos (cerca de 25.000 processos por ano sobem ao STJ, 

em tal situação), nos quais são proferidas decisões, pela Presidência do 

STJ, conforme prevê o art. 21-E do RISTJ, introduzido pela Emenda 

Regimental 24/2016. Se for interposto Agravo interno, os processos são 

distribuídos aos Ministros. Tal procedimento representou, em 2018, 

redução de 27,84% do número de processos distribuídos aos Ministros 

do STJ25.

8.5 Inteligência artifi cial e a gestão dos recursos repetitivos

Incrementando a adoção de recursos tecnológicos para agilizar 

a prestação jurisdicional, o STJ iniciou, em 14/06/2018, a implantação 

de um projeto-piloto destinado a aplicar soluções de inteligência artifi cial 

nas rotinas relacionadas ao processo eletrônico, inclusive nos gabinetes 

dos Ministros, permitindo, v.g., a identifi cação de temas jurídicos dos 

processos e a localização e triagem de feitos em que sejam aplicáveis os 

25 Dado extraído do Relatório Estatístico do STJ do ano de 2018, disponível em http://www.stj.

jus.br/webstj/Processo/Boletim/verpagina.asp?vPag=0&vSeq=327, p. 24.
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mesmos precedentes do Tribunal. Iniciada na gestão da Ministra LAURITA 

VAZ, esta é uma das bandeiras da atual administração do Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, comprometido com a efi ciência e a celeridade 

dos serviços prestados ao jurisdicionado.

9. JULGAMENTO DE RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS

Desde a Lei 11.672/2008 e até 19.12.2018, o STJ afetou 

1.004 temas como repetitivos, dos quais 172 foram desafetados. Foram 

julgados, pelo STJ, 787 temas (82 pela Corte Especial, 448, 190 e 67, 

respectivamente, pelas Primeira, Segunda e Terceira Seções), encontrando-

se 45 pendentes de julgamento (3 na Corte Especial, 32, 9 e 1, 

respectivamente, nas Primeira, Segunda e Terceira Seções).

Dias após a vigência da Lei 11.672, de 08.05.2008, demons-

trando o seu comprometimento com a efi ciência do serviço e a celeridade 

processual, o STJ afetou, em 12.08.2008 (DJe de 02.09.2008), e julgou, 

em 10.09.2008 (DJe de 22.09.2008), o primeiro recurso especial afetado 

e decidido na nova sistemática dos recursos especiais repetitivos – REsp 

982.133/RS26 –, fi xando a tese de que “falta ao autor interesse de agir para 

a ação em que postula a obtenção de documentos com dados societários, 

se não logra demonstrar: a) haver apresentado requerimento formal à ré 

nesse sentido; b) o pagamento pelo custo do serviço respectivo, quando a 

empresa lhe exigir, legitimamente respaldada no art. 100, parágrafo 1º, da 

Lei 6.404/1976”, ensejando sua aplicação em 212 recursos suspensos, no 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

Desde 2008 foram julgados, pelo STJ, recursos especiais 

repetitivos sobre temas vários, de grande relevância jurídica, econômica e 

social, que dizem respeito à vida da grande maioria da população brasileira.

Sob o rito dos recursos especiais repetitivos o STJ fi xou, entre 

outras, teses como a da legitimidade de imposição de multa diária a ente 

público, para compeli-lo a fornecer medicamento a pessoa desprovida de 

26 STJ, REsp 982.133/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Segunda Seção, j. 10.09.2008, DJe 

de 22.09.2008.



O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E OS 10 ANOS DOS RECURSOS REPETITIVOS:

GESTÃO, DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

897

recursos fi nanceiros (Tema 98 - REsp 1.474.665/RS27); da impossibilidade 

de prisão civil do depositário judicial infi el (Tema 220 - REsp 914.253/

SP28); da legitimidade de penhora de bem de família pertencente a fi ador 

de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3º, VII, da Lei 8.009/90 

(Tema 708 - REsp 1.363.368/MS29); a de que, para a caracterização 

do crime de estupro de vulnerável, basta que o agente tenha conjunção 

carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 

anos, independentemente de consentimento da vítima, de sua eventual 

experiência sexual anterior ou de existência de relacionamento amoroso 

entre o agente e a vítima (Tema 918 - REsp 1.480.881/PI30); a da 

possibilidade de fornecimento, pelo Estado, de medicamento não constante 

dos normativos do SUS (Tema 106 - REsp 1.657.156/RJ31).

Há temas repetitivos julgados pelo STJ, impactantes sob o ponto 

de vista numérico: o julgamento de apenas dois temas – possibilidade de 

substituição da TR como índice de atualização das contas vinculadas do 

FGTS - REsp 1.614.874/SC32 (mais de 400 mil processos sobrestados, em 

segunda instância) e possibilidade de o sistema credit scoring (método de 

avaliação do risco de concessão de crédito ao consumidor) violar o Código 

de Defesa do Consumidor e gerar indenização por dano moral - REsps 

1.419.697/RS e 1.457.199/RS33 (cerca de 190 mil processos suspensos, 

27 STJ, REsp 1.474.665/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 26.04.2017, DJe 

de 22.06.2017.

28 STJ, REsp 914.253/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, j. 02.12.2009, DJe de 04.02.2010.

29 STJ, REsp 1.363.368/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.09.2014, DJe 

de 21.11.2014.

STJ, REsp 914.253/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, j. 02.12.2009, DJe de 04.02.2010.

30 STJ, REsp 1.480.881/PI, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 26.08.2015, DJe 

de 10.09.2015.

31 STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018 e 

12.09.2018-EDcl, DJe de 04.05.2018 e DJe de 21.09.2018.

32 STJ, REsp 1.614.874/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11.04.2018, DJe 

de 15.05.2018.

33 STJ, REsps 1.419.697/RS e 1.457.199/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda 

Seção, j. 12.11.2014, DJe de 17.11.2014 e 17.12.2017, respectivamente.
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em segunda instância) – permitiu a aplicação, em mais de meio milhão de 

processos, das teses fi xadas nos mencionados repetitivos.

Em face da disposição do art. 927, § 3º, do CPC/2015, o STJ 

modulou, pela vez primeira, os efeitos do julgamento de recurso especial 

repetitivo, levando em conta o interesse social e a segurança jurídica, 

no REsp 1.657.156/RJ34, relativo à obrigatoriedade de o Poder Público 

fornecer medicamentos não incorporados aos normativos do SUS.

Com o CPC/2015 ocorreu inegável aproximação do sistema 

processual brasileiro – tradicionalmente vinculado ao civil law – com o 

sistema do common law.

Percebe-se, assim, que o Judiciário brasileiro e os operadores do 

Direito passaram a trabalhar com conceitos desenvolvidos no common law, 

como ratio decidendi, obiter dictum, overruling, distinguish.

Com efeito, na Pet 11.796/DF35, a Terceira Seção do STJ superou 

o entendimento anteriormente fi xado no Recurso Especial repetitivo 

1.329.088/RS (overruling), para adequar-se à jurisprudência do STF, no 

sentido de que o tráfi co ilícito de drogas, na sua forma privilegiada, não é 

crime equiparado a hediondo, cancelando, ainda, o enunciado da Súmula 

512 do STJ.

O RISTJ, em seu art. 104-A, na redação conferida pela Emenda 

Regimental 24/2016, preocupou-se com a fi xação da ratio decidendi do 

julgado, apartando-a dos obiter dicta, determinando que, “para defi nição 

dos fundamentos determinantes do julgado, o processo poderá ter etapas 

diferentes de deliberação, caso o órgão julgador, mesmo com votos 

convergentes, tenha adotado fundamentos diversos para a solução da 

causa”.

34 STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018 e 

12.09.2018-EDcl, DJe de 04.05.2018 e DJe de 21.09.2018.

35 STJ, Pet 11.796/DF, Rel. Min. Maria Th ereza de Assis Moura, Terceira Seção, j. 23.11.2016, 

DJe de 29.11.2016.
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10. DESAFIOS E PERSPECTIVAS

No âmbito da Justiça Federal, a litigância de massa ocorre com 

frequência na esfera previdenciária, v.g., a conhecida controvérsia jurídica 

sobre a possibilidade de desaposentação, no âmbito do Regime Geral de 

Previdência Social, cuja discussão judicial surgiu em 2000. Em 2008 a 

matéria representava 50% dos processos em tramitação em algumas Varas 

Federais de São Paulo. O STJ julgou o recurso repetitivo sobre a matéria 

em 08.05.2013, quando vários processos sobre o assunto já haviam subido 

à Corte da Cidadania. O STF julgou o tema, em sede de repercussão geral, 

em 26.10.2016.

Tal exemplo é paradigmático para demonstrar que, se naquela 

oportunidade, o Judiciário tivesse à mão as ferramentas que o novo CPC 

introduziu e aperfeiçoou, para a formação de precedentes qualifi cados 

– inclusive no âmbito dos Tribunais de 2º Grau, como o IRDR –, este 

confl ito estaria de há muito solucionado, gerando pacifi cação social.

No que respeita à matéria previdenciária, é necessário que 

os Tribunais brasileiros se preparem para enfrentar o incremento de 

litigiosidade que certamente surgirá, com a propalada Reforma da 

Previdência que promete avizinhar-se, inclusive os Tribunais Estaduais, 

no tocante aos acidentes do trabalho, no âmbito do RGPS, e à matéria 

previdenciária relativa aos servidores estaduais e municipais.

Na Justiça Estadual, entre outros, os confl itos entre consumidor 

e instituições fi nanceiras, entre consumidor e concessionárias prestadoras 

de serviços continuam a ser responsáveis por milhares de processos que 

discutem a mesma controvérsia jurídica.

O CPC/2015 inspirou-se nos fundamentos do common law – com 

características próprias de nosso sistema, que prevê inclusive reclamação, 

em caso de desrespeito à tese fi xada em precedente qualifi cado – para 

conceber um sistema prático de criação de tais precedentes qualifi cados, 

envolvendo o regime de repercussão geral, no STF, e o dos recursos 

repetitivos, no STJ – regimes que o novo CPC aperfeiçoou –, além do 

incidente de resolução de demandas repetitivas, nos Tribunais de segunda 

instância, e do incidente de assunção de competência, em todas as Cortes.
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Com a efetiva implementação destes institutos, o CPC/2015 

espera, como resultado, uma jurisprudência mais uniforme e estável, com 

a redução do número de recursos e de processos em tramitação.

É preciso destacar, todavia, que o novo CPC alargou a marcha 

processual, com dilatação dos prazos recursais, que deverão ser computados 

em dias úteis, com possibilidade de cômputo de prazo em dobro, em 

determinadas hipóteses, e com ampliação do contraditório, com disposições 

novas, que passaram a exigir a impugnação de determinados recursos.

Daí o grande desafi o: é preciso que o Judiciário assimile esta 

cultura de criação de precedentes qualifi cados, concebida pelo CPC/2015, 

e, em todas as suas instâncias, trabalhe em prol da efetiva implementação 

destes institutos.

Se estas novas ferramentas não forem, de fato, utilizadas, e com 

adequado gerenciamento, haverá, com o novo CPC, uma piora da atual 

situação em que vive o Judiciário brasileiro, condenado a cumprir, em 

infi ndável trabalho, missão semelhante ao castigo mitológico imposto a 

Sísifo, e, no caso do Tribunal da Cidadania, com desvirtuamento, ainda, 

de sua missão constitucional.

Outro desafi o que se apresenta, entre vários, é o de que, fi rmada 

a tese jurídica, em precedente qualifi cado, impõe-se que as instâncias 

inferiores a ela se adequem, por vezes, até com ressalva de entendimento 

pessoal, por ser ela resultado de exauriente debate, na Corte competente.

11. CONCLUSÃO

Os desafi os são inúmeros, no momento atual, para o Judiciário 

brasileiro, inclusive para o STJ.

O momento é, pois, de ação e de agregação de esforços dos 

Juízes de primeira instância, dos Tribunais de segundo grau, dos Tribunais 

Superiores e também das partes, pelo princípio da cooperação, para que 

trabalhemos todos em prol deste sistema de precedentes qualifi cados, 

instituído pelo CPC/2015.

Só assim será possível que a sociedade obtenha a esperada resposta 

judicial célere, isonômica e segura juridicamente.
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O grande Rui Barbosa de há muito proclamava que sem justiça 

efetiva não há democracia e que justiça tardia é justiça negada.

Que os operadores do Direito, de modo geral, possam, pois, unir 

forças e energias, em parceria, para fazer, deste novo CPC, um elemento 

transformador, em prol da tão desejada pacifi cação social.

Como lembrava o saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO 

TEIXEIRA – grande entusiasta da reforma de nossa lei processual civil 

–, diante de desafi os é preciso sonhar, sonhar e trabalhar, ampliar os 

horizontes, exercitar pragmaticamente os ideais, aproximar o amanhã, 

atentos às palavras que CERVANTES colocou na voz de Dom Quixote:

“QUANDO SE SONHA SOZINHO, É APENAS UM SONHO; 

QUANDO SONHAMOS JUNTOS, É O COMEÇO DA 

REALIDADE!”

Unamos, pois, no Judiciário brasileiro e no Tribunal da 

Cidadania, nossos sonhos, nossas forças e nosso trabalho, para construir 

e consolidar, em parceria, dia após dia, este sistema de precedentes 

qualifi cados concebido pelo CPC/2015, nele incluídos os recursos 

especiais repetitivos, ferramenta poderosa para a pacifi cação social.

Só assim legaremos, às gerações futuras, um Judiciário melhor, 

sem o qual não há verdadeira democracia.




