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GESTÃO DE PRECEDENTES
Casos em que o processo é inevitável



ALGUNS MOTIVOS

• Estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência;

• Dificuldade de identificação, com critérios objetivos, de qual é a posição do tribunal;

• Anseio na tentativa de que o seu caso seja julgado diferente;

• Incompreensão da tese e/ou dos fundamentos determinantes dos julgados dos
tribunais;

• Ausência de integração entre a primeira instância e o respectivo Tribunal;

• Ausência de integração entre a primeira instância, o respectivo Tribunal e os
Superiores.



GESTÃO DE PRECEDENTES 

Centro Nacional

Centros Locais

Apresentar ao STF, STJ e aos TRFs

• Sugestões de matérias a serem submetidas ao rito dos casos repetitivos;

• Situações práticas que podem estar dificultando a aplicação do entendimento
firmado em casos repetitivos;

• Situações práticas que sugerem a análise de revisão de entendimento firmado em
casos repetitivos.

• Situações práticas que sugerem a análise de distinção de entendimento firmado em
casos repetitivos.



NOTAS TÉCNICAS

NT 4/2017 – Sugestão de encaminhamento de recursos indicados como
representativos da controvérsia pelos TRFs e possível afetação do tema para
julgamento sob o rito dos repetitivos.

Reafirmação da DER mediante o cômputo de tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação -
proposta de afetação para os fins do art. 1.036, § 1º, do CPC.

• Vice-Presidência do TRF3 selecionou RRCs
• Primeira Seção afetou os recursos
• Tema repetitivo n. 995/STJ, relator Min. Mauro Campbell



NOTAS TÉCNICAS



NOTAS TÉCNICAS

NT 5/2017 – Sugestão de o STJ analisar a superação ou não da tese fixada no Tema
repetitivo n. 692 referente à repetibilidade dos pagamentos de benefícios
previdenciários efetuados a segurado do INSS.

• Diversos recursos admitidos pelos TRFs com fundamento no art. 1.041 do CPC
• Diversas decisões do STJ, entre 2015 e 2018, provendo o recurso especial
• NUGEP/STJ localizou os processos
• Presidente da Comissão Gestora de Precedentes qualificou como RRCs
• Distribuição livre para o mesmo Ministro

• Na sessão de 14/11/2018, a Primeira Seção acolheu questão de ordem proposta pelo Ministro Og
Fernandes e determinou a afetação novamente da matéria, com indicação que irá analisar a possível
revisão do tema repetitivo.





NOTAS TÉCNICAS

NT 12/2018 – Sugestão de encaminhamento de recursos indicados como
representativos da controvérsia pelos TRFs e possível afetação do tema para
julgamento sob o rito dos repetitivos.

Devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela
administração.

• Erro operacional e erro na interpretação da lei (Tema 531)
• Vice-Presidência do TRF5 selecionou RRCs
• Presidente da Comissão Gestora de Precedentes determinou a distribuição ao Ministro Benedito 

Gonçalves, relator do Tema repetitivo n. 531/STJ
• Controvérsia n. 70/STJ
• Tema repetitivo n. 1009/STJ, relator Min. Benedito Gonçalves



NOTAS TÉCNICAS



NOTAS TÉCNICAS

Notícia site do STJ



Impactos dos precedentes qualificados
Identificação, com critérios objetivos, de qual é a posição dos tribunais
sobre a matéria



Vertentes da problemática: ausência de identificação, com critério 
objetivo, de qual é a posição dos Tribunais sobre determinada 

matéria

• 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



Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal
• Publicação Série CEJ – Notas técnicas e ações do Centro Nacional de Inteligência da Justiça

Federal

Volume 1: http://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-1/serie-cej-cnijf-1

Volume 2: file:///D:/Users/marchior/Downloads/Notas%20t%C3%A9cnicas%20do%20CNIJF%20-%20vol%202%20(1).pdf

http://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes-1/serie-cej-cnijf-1
file:///D:/Users/marchior/Downloads/Notas tÃ©cnicas do CNIJF - vol 2 (1).pdf


Muito obrigado!

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

mailto:nugep@stj.jus.br


NOTAS TÉCNICAS

NT 17/2018 – Tema 896: provimento monocrático do RE interposto na origem.
Auxílio reclusão. Critério de renda (último salário de contribuição ou ausência de renda)

STJ: ausência de renda
STF (Tema 89): renda do preso e não da família
RE (decisão monocrática): último salário de contribuição

• Sugestão de procedimento administrativo no NUGEP/STJ
• Procedimento na Presidência do STF (submissão da matéria ao Plenário Virtual)

• Sugestão de submeter a questão à Primeira Seção

• Ofício n. 267/2018-NUGEP, subscrito pela Min. Assusete Magalhães

• Contato com o relator, Min. Herman Benjamin

• Contato com o Núcleo de Repercussão Geral do STF

• Tema 1017/STF – critério de renda (último salário ou ausência de renda)
Ausência de repercussão geral


