
A INTEGRAÇÃO JURISDICIONAL E ADMINISTRATIVA PROMOVIDA 
PELOS PRECEDENTES QUALIFICADOS



Integração do Poder Judiciário

• Poder Judiciário UNO

“o nosso sistema judiciário era todo individualizado nos Estados, os
tribunais eram separados. E agora com o CNJ você consegue ter uma
visão global, principalmente mantendo os números, as avaliações,
taxas de reformas. Agora você consegue entender o mecanismo global
de gestão”

Min. Nelson Jobin, primeiro Presidente do CNJ, ano 2005



Integração do Poder Judiciário

• Atividade jurisdicional UNA

Estabilidade, Coerência e Integridade (CPC, art. 926)

Volume processual exige efetiva integração

CPC: art. 927 – Precedentes Qualificados



OS PRECEDENTES QUALIFICADOS IRRADIAM EFEITOS

Tutela da evidência – art. 311, II;

Improcedência liminar do pedido – art. 332, III;

Dispensa da remessa necessária – art. 496, § 4º;

Autorização para decisão monocrática – art. 932, IV e V;

Cabimento de ação rescisória – art. 966, § 5º;

Aplicação da tese jurídica firmada em IRDR – art. 985, II e III

Cabimento de reclamação – art. 988;



OS PRECEDENTES QUALIFICADOS IRRADIAM EFEITOS

Apelação sem efeito suspensivo (tutela provisória) – art. 
1.012, § 1º, V;

Cabimento de embargos declaratórios – art. 1.022, parágrafo 
único, I;

Suspensão de processos IRDR – art. 982 e art. 1.037, II;

Negativa de seguimento – art. 1.030, I;

Agravo interno – art. 1.030, § 2º

Distinção e superação – art. 1.041



Integração do Poder Judiciário
Para potencializar os efeitos processuais, o volume processual exige:

METODOLOGIA



Volume processual e metodologia
• Identificação objetiva sobre qual é o entendimento do tribunal

JURISPRUDÊNCIA X PRECEDENTE

Se os tribunais, sobretudo os tribunais superiores, não
definem clara e firmemente a interpretação da lei, como
imaginar que juízes e tribunais e, ainda, o cidadão comum,
entontecidos pelas orientações divergentes visíveis no dia a
dia, respeitem a lei?

Ministro Sidnei Beneti

*Brasil. Superior Tribunal de Justiça. Doutrina: Edição Comemorativa 30 anos do STJ. A “Fase Aglutinatória” do Processo Civil Brasileiro: Ajustes
Necessários, Sidnei Beneti, p. 413, ano 2019.



“é fato notório que a ausência de critérios
objetivos para a identificação de qual é a posição
dos tribunais com relação a determinado tema
incita a litigiosidade processual.

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino na SIRDR n. 7/PR



Atualização monetária de valores de contas vinculadas ao FGTS



Volume processual e metodologia

• Atualização monetária: Taxa Referencial

• Identificação objetiva: 1 acórdão repetitivo (Tema 731)

• Eventual superação: ensejará a alteração da situação do repetitivo
• Exemplo: Tema repetitivo 692

• Eventuais distinções: exigirá a análise dos paradigmas do tema

• Retira do tribunal e das partes eventuais casuísmos sobre qual é a
posição do tribunal



Volume processual e metodologia

Precedentes Qualificados se destacam de outros julgados



Volume processual e metodologia

Recurso Repetitivo x Recurso julgado pela Corte Especial ou Seção

• Tema repetitivo 1006

A esse respeito, urge consignar que a hipótese trata de questão já decidida no âmbito da
Terceira Seção do STJ, afetada ao órgão, contudo, por razões de relevância e não por meio
do rito processual endereçado aos recursos repetitivos, cuja sistemática é disciplinada na
emenda Regimental n. 24/2016 [...]

[...]

a submissão deste recurso "com a proposta de reafirmação do entendimento firmado no
Recurso Especial n. 1.557.461/SC conferirá maior racionalidade nos julgamentos e, em
consequência, estabilidade, coerência e integridade à jurisprudência conforme idealizado
pelos arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil"



Volume processual e metodologia

Recurso Repetitivo x Embargos de Divergência

• Tema 929

• Processos sobrestados

• Consequências processuais



Integração do Poder Judiciário

• Precedentes qualificados

• Permitem interpretação: ratio decidendi x enunciado do tema

• Como qualquer julgado, enseja irresignação

• A irresignação enseja o anseio das partes em rediscutir a questão,
inclusive com fundamentos já refutados pelos tribunais



Integração do Poder Judiciário
Pontos principais da sistemática dos PRECEDENTES QUALIFICADOS:

• Construção da norma jurídica.

• Identificação objetiva sobre qual é o entendimento do tribunal.

• Exigir estabilidade, integridade e coerência do Poder Judiciário com
base em critério que prima pela objetividade.

• Impedir a litigância desarrazoada que parece enxergar no Poder
Judiciário sempre uma esperança, sem se contentar com uma decisão
final da questão jurídica.



Integração do Poder Judiciário

Voltando ao exemplo do Tema 731 (TR como atualização monetária FGTS)

• Impacto em mais de 400.000 processos

• Impactos na interpretação administrativa: no exemplo, houve a
confirmação da que era conferida pela Caixa Econômica Federal

• Eventuais ações permitirão a utilização de técnicas processuais
(desestimulando ações). Ex: improcedência liminar do pedido (CPC, art.
332, III)

• Em regra, partes não terão mais acesso ao STJ (impedindo a litigância
desarrazoada)

• Negativa de seguimento (definitiva)
• Juízo de retratação (definitiva)



Integração do Poder Judiciário

Precedentes qualificados possuem papel fundamental nas atividades
de conciliação:

• Auxiliar pessoas físicas e jurídicas (inclusive de direito público) em
atividades de conciliação / desistência de ações e recursos.

• Exemplo: Portaria AGU n. 487/2016 – autoriza seus membros a reconhecer a
procedência do pedido, abster-se de contestar e de recorrer e desistir dos
recursos já interpostos: repetitivos, REsp em IRDR, IAC e súmula.



Modelo de precedentes exalta o papel dos 
tribunais de segunda instância

1. Formação de precedentes qualificados (IRDR e IAC)

2. Seleção de recursos representativos da controvérsia

3. Identificação de distinção e superação

4. Negativa de seguimento (definitiva)

5. Juízo de retratação (definitiva)



Modelo de precedentes exalta o papel dos tribunais de segunda instância

1. Formação de precedentes qualificados (IRDR e IAC)

• Metodologia para o volume processual

• Construção da norma jurídica

• Última palavra em matéria local (Súmula 280/STF)

• Racionaliza o trabalho dos tribunais superiores, qualificando o julgamento que
poderá ensejar recursos excepcionais (Constitucional e Infraconstitucional
federal)

• Contribui enormemente para a isonomia perante as decisões judiciais



Modelo de precedentes exalta o papel dos tribunais de segunda instância

1. Formação de precedentes qualificados (IRDR e IAC)

• Identificação objetiva sobre qual é o entendimento do tribunal

• Retira do tribunal e das partes eventuais casuísmos sobre qual é a posição
do tribunal

• Exigir estabilidade, integridade e coerência do Poder Judiciário com
base em critério que prima pela objetividade.

• Juízes e órgãos fracionários (inclusive juizado especial) deverão julgar conforme
estabelecido no precedente qualificado.



Modelo de precedentes exalta o papel dos tribunais de segunda instância

1. Formação de precedentes qualificados (IRDR e IAC)

• Impedir a litigância desarrazoada que parece enxergar no Poder
Judiciário sempre uma esperança, sem se contentar com uma decisão
final da questão jurídica.

• Menor “força” do IRDR quando comparado com o Repetitivo

• Não há técnica processual correlata ao agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º)

• Núcleo de admissibilidade?

• Recurso Especial em IRDR (RISTJ, art. 256-H – representativo da controvérsia)



Modelo de precedentes exalta o papel dos tribunais de segunda instância

2. Seleção de recursos representativos da controvérsia

• Emenda Regimental STJ n. 24/2016

• Presidência da Comissão Gestora de Precedentes

• 60 dias úteis

• Consulta organizada na página “Repetitivos e IAC”

• Matérias relevantes, repetitivas, potencial de repetitividade

• Tem que fazer parte da rotina dos tribunais, inclusive daqueles com pequeno volume de
recursos especiais

• Maior cuidado com o Recurso Especial em IRDR

• Modulação da ordem de suspensão de processos



Modelo de precedentes exalta o papel dos tribunais de segunda instância

• TJAM – Tema 876: requisitos para petição inicial em execução fiscal

• TJAP – Tema 869: cômputo do prazo de prescrição (CPC)

• TJES – Tema 104: exceção de pré-executividade em execução fiscal

• TJMT – Tema 988: taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC

• TJPA – Tema 980: termo inicial do prazo prescricional cobrança de IPTU

• TJSC – Tema 953: capitalização de juros

• TJPR – Tema 1006: alteração da data-base para novos benefícios (PV)

• TJRJ – Tema 952: aumento de mensalidade de plano de saúde – idade



TEMAS REPETITIVOS

INDICADOS COMO REPRESENTATIVOS SELECIONADOS PELO MINISTRO RELATOR

428 588

1.016 TEMAS



Modelo de precedentes exalta o papel dos tribunais de segunda instância

3. Identificação de distinção e superação

• Tendência de não se analisar novamente algo já decidido sob a sistemática
dos repetitivos

• CPC, art. 1.041

Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial
ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art.
1.036, § 1º .

• CPC, art. 1.036, § 1º - recurso indicado como representativo

• Artigos 927 e 1.041 se complementam: evitar engessamento do direito

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art1035%C2%A71


Modelo de precedentes exalta o papel dos tribunais de segunda instância

• Interpretação sistemática art. 1.036, § 1º, e art. 1.041 afasta a premissa
de que o art. 927 não possuir força vinculante

• A admissão como representativo da controvérsia pressupõe que o STJ
deverá se manifestar sobre questão não decidida (distinção) ou sobre a
possível alteração do precedente (superação).

• Não é razoável interpretar que acórdãos flagrantemente contrários a
precedentes firmados em repetitivos deverão ter seus recursos
especiais enviados como representativos para o STJ.

• Para os casos de “clara afronta ao repetitivo”, o CPC prevê o seu
provimento monocrático pelo relator (art. 932, V, b)



Modelo de precedentes exalta o papel dos tribunais de segunda instância

• Tribunais de segunda instância, então, passaram a ser moderadores dos
precedentes firmados em recursos repetitivos

• Tribunais que são responsáveis pela última palavra sobre a aplicação
ao caso concreto de tese repetitiva (CPC, art. 1.030, I, II e III, c/c o seu § 2º)

• Antecipatory overruling? Antecipação da distinção?

• Envio de representativos para decisão da Corte que firmou o
precedente, sem a necessidade de encaminhamento de todos os
processos



Modelo de precedentes exalta o papel dos tribunais de segunda instância

• Entre outros, essa interpretação pode ser conferida no Recurso Especial
n. 1.763.462/MG (DJe de 17/9/2018).

• Exemplos: Tema 692 (superação) e Tema 1000 (distinção)

Todos processos admitidos com fundamento no art. 1.041 do CPC são
analisados pelo NUGEP para verificar se é o caso de submeter a questão à
Presidência da Comissão Gestora de Precedentes.



Modelo de precedentes exalta o papel dos tribunais de segunda instância

4. Negativa de seguimento (definitiva)

5. Juízo de retratação (definitiva)

• CPC, art. 1.030, I, II e III, c/c o seu § 2º

• TJs e TRFs são responsáveis pela última palavra sobre a aplicação ao
caso concreto de tese repetitiva

• Impedir a litigância desarrazoada que parece enxergar no Poder
Judiciário sempre uma esperança, sem se contentar com uma decisão
final da questão jurídica.



Eficiência dos Precedentes Qualificados

1. Qual é a posição do tribunal sobre determinada matéria;

Ex: Tema repetitivo 710/STJ

2. Adoção de metodologia coordenada entre as instâncias do Judiciário;

REsp em IRDR, sobrestamento de processos, negativa de seguimento, juízo de retratação

Cerca de 300.000 processos – TJSP

3. Efeitos que transcendem a atuação processual 

• Resignação das pessoas

• Maior segurança das pessoas quanto à atuação do Judiciário

• Alteração de interpretações de entidades públicas e privadas



Eficiência dos Precedentes Qualificados

4.  Efeitos que vão além dos processos sobrestados

• Processos não sobrestados são impactados (passado e futuro)

Ex: Tema 444 – prescrição para redirecionamento da execução fiscal (12.000 sobrestados)

PGFN: impacto em cerca de 6 milhões de execuções



Eficiência dos Precedentes Qualificados

5. Peculiaridades da atuação do STF e STJ com o RE e REsp

STF: 

• não julga matérias novas (mérito) sem a submissão delas à RG
• sobrestamento de processos é decorrência lógica da atuação do STF

STF e STJ: 

• Cabimento restrito do RE e REsp pode ensejar a manutenção de decisões
contrárias ao entendimento das Cortes (visualizar entendimentos futuros,
principalmente)

Ex: Tema 1.014 – composição da base de cálculo do imposto de importação
AREsp: tempestividade, representação, Súmula 182, etc.



Proposta do STJ

1. Ampliar a seleção de recursos indicados como representativos 
da controvérsia

2. Formação de precedentes qualificados na origem

Como a Comissão Gestora de Precedentes e o NUGEP podem 
atuar?

Vamos realizar esse trabalho juntos?



Ações imediatas e a curto prazo

• Imediatas:

Recursos indicados como Representativos da Controvérsia

• Seleção de pelo menos 1 controvérsia jurídica por mês

• Matérias relevantes, com potencial de multiplicidade que podem
transcender a esfera do tribunal

• Matérias repetitivas, mesmo que pacíficas no STJ, mas ainda não
submetidas ao rito dos repetitivos

• Distinções e superações reconhecidas pelo tribunal de origem de
precedentes qualificados do STJ



Modelo de precedentes exalta o papel dos tribunais de segunda instância

Seleção de recursos representativos da controvérsia

• Emenda Regimental STJ n. 24/2016

• NUGEP/STJ

• Presidência da Comissão Gestora de Precedentes

• 60 dias úteis

• Consulta organizada na página “Repetitivos e IAC”



Preliminarmente, ações imediatas e a curto prazo

• Imediatas:

IRDR e IAC

• Acompanhamento dos IRDRs e IACs em tramitação, com constante
contato com o gabinete dos relatores;

• Ações de fomento para ampliar pedidos de instauração de IRDR por
juízes

• Acompanhamento e análise dos pedidos de instauração de IRDR



Em paralelo a essas sugestões de providências imediatas:

• Regulamentação interna de atribuições para o NUGEP e para a
Comissão Gestora de Precedentes

• Restruturação do NUGEP (caso necessário)

• Sistema informatizado que permita a identificação de
controvérsias jurídicas em processos eletrônicos em tramitação



Superior Tribunal de Justiça pode auxiliar os tribunais:

• Auxílio para elaboração de normativos

• Treinamentos a distância e presencial

• Disponibilização de sistema de inteligência artificial

• Projeto Athos



Superior Tribunal de Justiça auxiliará os tribunais

• Replicar nos tribunais prática atualmente executada pelo STJ

• Análise do recebimento de processos

• Qualificação dos RRCs indicados pelos tribunais

• Sugestões de processos a serem submetidos ao rito dos
repetitivos



Envolvimento de unidades estratégicas do tribunal: NUGEP, Secretarias
Judiciária, de Jurisprudência, de Tecnologia da Informação e
Assessoria de Inteligência Artificial



Entregar aos Ministros processos aptos e organizados com a
demonstração cabal de que se trata de uma ótima oportunidade para
submissão ao rito dos repetitivos ou da assunção de competência.



• Matérias com notória relevância

• Matérias repetitivas ou com potencial de repetitividade

• Matérias pacíficas, mas que ainda ensejam a interposição de
recursos ao STJ

• Matérias divergentes entre os órgãos do STJ

• Possíveis distinções de precedentes qualificados

• Possíveis superações de precedentes qualificados



Início do trabalho no STJ

• Impactos positivos dos recursos repetitivos para a sociedade
brasileira

• Interesse de Ministros de investirem mais nos precedentes
qualificados

• Número reduzido de recursos selecionados como representativos
• 2 meses sem receber nenhum representativo da controvérsia (março e maio de 2018)
• 43 conjuntos de representativos (controvérsias) recebidos entre nov/2016 a mar/2018 –

média de 2,6 por mês



COMISSÃO GESTORA DE PRECEDENTES E NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES

ER 24:
• Art. 121-A – precedentes qualificados
• Art. 256 a 256-Y – recursos repetitivos

• Recursos indicados como representativos (tramitação inovadora com prazo)
• Afetação colegiada e eletrônica
• Revisão de entendimento
• Organização e ampla divulgação

ER 26:
• Comissão Gestora de Precedentes
• Trabalho de inteligência
• Sugerir afetação

Portaria STJ/GP 299/2017 – delegação de atribuições ao Pres. da Comissão Gestora



RESULTADOS

Tribunais de Origem NUGEP

30 35*

12 pendentes de análise pelo relator
9 afetados
9 não afetados

14 pendentes de análise pelo relator
13 afetados
8 não afetados

Controvérsias – origem x NUGEP
maio/2018 a junho/2019

* Seleção de RRC pelo Presidente da Comissão Gestora de Precedentes:
Maio/2018 com processos que apontavam distinção/superação (CPC, art. 1.041)
Agosto/2018 com processos com característica multitudinária.



RESULTADOS

Controvérsias organizadas no site do STJ – Repetitivos e IAC: 
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/


RESULTADOS

Todos recursos indicados como representativos, seja pela origem,
seja pela Presidência da Comissão Gestora de Precedentes

Análise sobre sua admissibilidade (aspectos formais)

Admissíveis:

a) Parecer do MPF
b) Despacho com informações para subsidiar eventual afetação
c) Acompanhamento pelo NUGEP e amplo contato com os
gabinetes



RESULTADOS

Adesão dos Ministros ao trabalho realizado pelo NUGEP e pela
Presidência da Comissão Gestora de Precedentes

• ProAfR no REsp n. 1.438.263/SP, Min. Raul Araújo – De fato, o laborioso Núcleo de

Gerenciamento de Precedentes - NUGEP desta Corte, informa que somente no eg. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo mais de 7 (sete) mil recursos aguardam resolução concentrada do presente tema e de
outros correlatos à questão dos expurgos inflacionários impostos à remuneração de cadernetas de
poupança, tais como: termo final da incidência dos juros remuneratórios, se a data do saque ou a data do
encerramento da conta; prescrição da pretensão relativa aos juros remuneratórios; legitimidade passiva do
HSBC Bank Brasil S/A pela recomposição de tais expurgos na condição de sucessor do Banco Bamerindus do
Brasil S/A.

• ProAfR no REsp 1.786.590, Min. Herman Benjamin – O e. Ministro Paulo de Tarso

Sanseverino, na condição de Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, selecionou quatro Recursos
Especiais (REsps 1.751.185/SP, 1.751.222/SP, 1.751.225/SP e 1.754.606/SC), como representativos de
controvérsia, a qual tomou, no âmbito do STJ, o número 63 e foi assim delimitada:



RESULTADOS

Adesão dos Ministros ao trabalho realizado pelo NUGEP e pela
Presidência da Comissão Gestora de Precedentes

• ProAfR no REsp 1.799.306, Min. Gurgel de Faria – O recurso, de início, foi inadmitido com

base na Súmula 83 do STJ; porém, após a interposição de agravo e a manutenção da decisão de inadmissão,
os autos foram remetidos a este Tribunal Superior com apoio no § 4º do art. 1.042 do CPC/2015 (e-STJ fl.
231). Na Comissão Gestora de Precedentes, o em. Min. Paulo de Tarso Sanseverino determinou a conversão
do agravo em recurso especial, tendo em vista a possibilidade de sua afetação à sistemática dos repetitivos
(e-STJ fls. 243/245).

• ProAfR no REsp 1.775.394, Min. Moura Ribeiro – Na sequência, o em. Ministro PAULO DE

TARSO SANSEVERINO, Presidente da Comissão de Precedentes, formulou juízo preliminar positivo quanto
aos requisitos formais de admissibilidade, consoante previsto no art. 256-D do RISTJ (e-STJ, fls. 525/527).



RESULTADOS

Adesão dos Ministros ao trabalho realizado pelo NUGEP e pela
Presidência da Comissão Gestora de Precedentes

• ProAfR no REsp 1756406, Min. Mauro Campbell – Ato contínuo, o eminente Ministro

Paulo de Tarso Sanseverino, na qualidade de Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do STJ,
observando a existência de diversos julgados proferidos por esta Corte a respeito do mesmo tema
delimitado pelo TRF1, qual seja, "possibilidade de manutenção de penhora de valores via sistema BACENJUD
no caso de parcelamento do crédito fiscal executado (art. 151, VI, do CTN)", determinou a distribuição do
presente feito para pertinente exame acerca de sua admissibilidade para julgamento sob o rito dos
repetitivos.

• ProAfR no REsp 1799305, Min. Mauro Campbell – O presente recurso especial foi

selecionado como representativo da controvérsia pelo Presidente da Comissão Gestora de Precedentes,
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, juntamente com o Recurso Especial 1.325.207/SP.



RESULTADOS

Adesão dos Ministros ao trabalho realizado pelo NUGEP e pela
Presidência da Comissão Gestora de Precedentes

• ProAfR no REsp 1.767.631, Min. Regina Helena - Verifica-se, também, conforme

informações do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, constantes do despacho de encaminhamento do
Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, a existência de multiplicidade suficiente de feitos
sobre a matéria, 200 (duzentos) deles julgados apenas em 2018 pelo tribunal de origem e 37 (trinta e sete)
recursos em tramitação nesta Corte (fls. 329/330e).

• ProAfR no REsp 1761874, Min. Assusete Magalhães - O Presidente da Comissão Gestora

de Precedentes, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, a fls. 305/308e, entendeu preenchidos os
requisitos formais previstos no art. 256 do Regimento Interno do STJ, de acordo com o parecer do Ministério
Público Federal, destacando que "a matéria em debate neste processo, ainda não decidida pelo Superior
Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, apresenta expressivo potencial de multiplicidade,
como comprovam diversos julgamentos proferidos pelas turmas que compõem a Primeira Seção do STJ,
possuindo, ainda, indicação de uniformidade de entendimento perante esta Corte. Cito, a título ilustrativo,
os seguintes julgados:



RESULTADOS

Adesão dos Ministros ao trabalho realizado pelo NUGEP e pela
Presidência da Comissão Gestora de Precedentes

• ProAfR no REsp 1.753.512, Min. Rogerio Schietti - Consoante exposto no despacho

proferido pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes –
Portaria STJ 299/2017, este recurso foi admitido como representativo da controvérsia referente ao
entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.557.461/SC, do qual
fui relator e cujo julgamento sintetiza a tese de que a unificação de penas não enseja a alteração da data-
base para concessão de novos benefícios executórios.

• ProAfR no REsp 1.740.911, Min. Moura Ribeiro - Na sequência, o Ministro PAULO DE

TARSO SANSEVERINO, Presidente da Comissão de Precedentes, formulou juízo preliminar positivo quanto
aos requisitos formais de admissibilidade, consoante previsto no art. 256-H do RISTJ (e-STJ, fls. 611/615).



RESULTADOS

Adesão dos Ministros ao trabalho realizado pelo NUGEP e pela
Presidência da Comissão Gestora de Precedentes

• ProAfR no REsp 1.686.022, Min. Marco Buzzi – Nesse sentido, como asseverou ilustre

Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, nos termos da decisão de distribuição de fls.
1.118/1.121 (e-STJ), "o julgamento do processo sob a sistemática dos recursos repetitivos, precedente
qualificado de estrita observância pelos juízes e tribunais nos termos do art. 121-A do RISTJ e do art. 927 do
CPC, orientará as instâncias ordinárias, com importantes reflexos em institutos de aceleração processual, tais
como a tutela da evidência e a improcedência liminar do pedido, a depender do resultado do recurso
repetitivo" (fl. 1.120, e-STJ).

• ProAfR no REsp 1.711.986, Min. Sebastião Reis Júnior – O Ministro Paulo de Tarso

Sanseverino, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, identificou que, neste Tribunal Superior,
reiteradamente há a interposição de recursos especiais ou agravos em recursos especiais com idêntica
questão de direito – incidência do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal –, logo, determinou a
distribuição do presente feito como recurso representativo de controvérsia, com fundamento no art. 256-D
do RISTJ c/c o inciso I do art. 2º da Portaria STJ, GP n. 299 de 19 de julho de 2017 (fls. 294/297).



RESULTADOS

Adesão dos Ministros ao trabalho realizado pelo NUGEP e pela
Presidência da Comissão Gestora de Precedentes

• ProAfR no REsp 1.761.618, Min. Sérgio Kukina - Por fim, cumpre realçar que o mesmo

Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do STJ, nos limites de suas atribuições, autorizou "o Nugep
do STJ a disponibilizar no site do Tribunal este representativo de controvérsia, com a seguinte delimitação:
exigibilidade do pagamento de porte de remessa e retorno de autos de autarquia federal no âmbito da
Justiça estadual" (fl. 126).

• REsp 1.710.674, Ministro Reynaldo da Fonseca – O Ministro Presidente da Comissão

Gestora de Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, ante a possibilidade de afetação do tema,
delimitada a questão de direito a definir "(im)possibilidade de concessão da prisão domiciliar, como primeira
opção, sem prévia observância dos parâmetros traçados no RE 641.320/RS" (e- STJ fl. 231/234), determinou,
após manifestação do Ministério Público Federal, a distribuição do recurso.



RESULTADOS

Adesão dos Ministros ao trabalho realizado pelo NUGEP e pela
Presidência da Comissão Gestora de Precedentes

• REsp 1.798.831, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes:

Em reforço, destaco que o suporte operacional disponibilizado pelo sistema Athos permitiu ao STJ identificar o
recebimento de recursos especiais e agravos em recursos especiais não somente do TJSP, mas também de
outros tribunais, cujas questões de direito controvertidas circundam os Temas repetitivos n. 877 e 880.

Nesse sentido, destaco a importância do investimento do Superior Tribunal de Justiça em ferramentas
tecnológicas que primem pelo gerenciamento do volumoso número de processos todos os dias recebidos nesta
Corte. A atuação com os recursos repetitivos, lastreada em julgamentos por amostragem, pressupõe um
constante trabalho de parceria entre o STJ e os tribunais de justiça e tribunais regionais federais, a fim de
identificar situações em que o precedente nele firmado poderá ensejar dúvidas na sua aplicação, evitando,
dessa forma, que essa técnica de julgamento vá de encontro com a sua finalidade, que é a de servir como
instrumento processual à disposição do STJ capaz de pacificar, em âmbito nacional, questões de direito que se
repetem em múltiplos processos com a formação de precedente qualificado (RISTJ, art. 121-A).



RESULTADOS



Conhecer melhor as controvérsias jurídicas em tramitação no Poder 
Judiciário

• STJ, TRFs e TJs: identificar, gerir e atuar estrategicamente.

• Comissões Gestoras de Precedentes e NUGEPs: trabalho de
identificação de controvérsias e indicação de matérias para
afetação/admissão: IRDR, IAC e Repetitivos.

• Comissões Gestoras de Precedentes e NUGEPs: auxílio para a
seleção de recursos representativos da controvérsia.

Obs: a identificação na origem é mais efetiva e mais eficiente.



Comissões Gestoras de Precedentes e NUGEPs dos TRFs e TJs

• Matérias com notória relevância aptas a serem admitidas como IAC

• Matérias repetitivas ou com potencial de repetitividade aptas a serem
admitidas como IRDR

• Matérias pacíficas, mas que ainda ensejam o ajuizamento de ações e
interposição de recursos aos TRFs e TJs

• Matérias divergentes entre os órgãos dos TRFs e TJs

• Possíveis distinções de precedentes qualificados

• Possíveis superações de precedentes qualificados



PROJETO ATHOS

• INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

• INÍCIO: SETEMBRO DE 2019

• PROJETO PILOTO:

• Tribunal Regional Federal da 4ª Região

• Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios



PROJETO ATHOS – GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES

Em breve, 100% das atividades mecânicas do judiciário serão
automatizadas. Precisamos começar com estratégia. Uma
importante é utilizar a IA para reduzir o número de processos em
tramitação no Judiciário.

Isso, alinhado com a atuação na produção de decisões,
certamente potencializará a atividade jurisdicional do STJ,
contribuindo para todo o sistema



AGENTES TRANSFORMADORES

O segredo da mudança é focar toda a sua energia,
não lutando contra o velho, mas na construção do
novo

*Sócrates



AGENTES TRANSFORMADORES

Como atuar?
Desafio para cada tribunal, com o apoio do STJ
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Sejam fortes e corajosos

Muito obrigado!

Marcelo Ornellas Marchiori
Núcleo de Gerenciamento de Precedentes
Superior Tribunal de Justiça
nugep@stj.jus.br

mailto:nugep@stj.jus.br

