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O papel do centro de inteligência

• Prevenção, racionalização e monitoramento de demandas

• Gestão do conhecimento sobre precedentes

• Monitoramento dos impactos sistêmicos do novo modelo

• Identificação de possíveis inconsistências do modelo

• Identificação de dificuldades na aplicação dos precedentes

• Identificação de oportunidades de aperfeiçoamento

• Identificação de possibilidades de afetação de temas a partir 
da perspectiva das instâncias de origem ou dos tribunais 
superiores



A escassez captura a mente...



• sintomas da escassez...

• impaciência, possessividade, silêncio, fim da 
aversão a determinados alimentos, obsessão 
por  livros de culinária, desinteresse por questões 
acadêmicas...



No Judiciário... 

Vive-se em um contexto de escassez de 
tempo e de recursos para dar adequada 
resposta à demanda pela prestação da 
Justiça.



• Sintomas da nossa escassez...

• Impaciência, necessidade de controle, silêncio, 
obsessão por produtividade e eficiência, desinteresse 
por problemas acadêmicos, negligência à família ... 

• Quem tem falta de tempo, pensa nas pendências em 
todas as ocasiões



O dividendo de foco...



Nosso dividendo de foco

• Concentrados na distribuição dos processos, no 
volume de decisões, nas taxas de congestionamento, 
aumentamos, com dedicação, gestão e tecnologia, a 
nossa eficiência. 

• Somos capazes de julgar mais processos e de forma 
mais rápida. 



Entrando no túnel...



Mas há risco de entrar no túnel...

• Fotografamos e emolduramos de tal forma nossos 
desafios, que deixamos na periferia questões que 
agora se revelam fundamentais, e talvez as mais 
importantes para uma adequada prestação da 
Justiça. 

“Fotografar é emoldurar, e emoldurar é excluir”

Susan Sontag 



Eu faço a minha parte!!





Efeitos sistêmicos do modelo de 
precedentes – Irradiação de efeitos

• casos sobrestados antes de 
uma decisão de mérito

• casos não definitivamente 
julgados 

– Retratações

– Recursos prejudicados

– reclamação

• casos já julgados em definitivo

– Rescisórias

– Inexigibilidade do título

• Improcedência liminar

• Tutela de evidência

• Julgamentos monocráticos nos 
tribunais

• Sem reexame necessário

• Dispensa de caução

• Agências reguladoras



Efeitos sistêmicos do modelo de 
precedentes

• A decisão de afetar um tema ao modelo de 
julgamento por precedentes produz sobrestamento 
em massa de processos nos vários graus de jurisdição

• 2,7 milhões de feitos sobrestados no modelo de 
precedentes

• O reexame necessário...afetação iminente



Riscos do trabalho sem perspectiva 
sistêmica

• Possibilidade de afetação do mesmo 
tema por diferentes tribunais



Riscos do trabalho sem perspectiva 
sistêmica

• Possibilidade de decisões finais incompatíveis em razão 
de procedimentos que não se comunicam

– STJ e STF

– TRFS e TJs

• prejuízo à unidade do direito

• Conflitos que se reproduzem ( rescisórias, anulações, 
inexigibilidades)



Riscos do trabalho sem perspectiva 
sistêmica

• IRDR e Juizados Especiais

– Concorrência na vinculação dos juizados federais 

– Deve haver um órgão do microssistema dos juizados para 
julgamento do IRDR?

– É possível um IRDR originar-se de um processo de juizado 
especial?

– Quem julga as reclamações originadas de decisões dos 
Juizados Especiais?



Riscos do trabalho sem perspectiva 
sistêmica

• Jurisprudência dominante mas não vinculante

– Efeitos apenas para o próprio tribunal

– Importância de obtenção de um precedente qualificado –
múltipla irradiação de efeitos

– Efeitos das decisões monocráticas sem precedente

– Recursos continuam sendo remetidos aos tribunais superiores

– Decisões divergentes continuam sendo proferidas nas instâncias 
ordinárias

– Reexame permanece obrigatório



Riscos do trabalho sem perspectiva 
sistêmica

• A decisão de não afetar determinado tema 
produz efeitos sobre as instâncias de origem

• Especialmente nas vice-presidências



Riscos do trabalho sem perspectiva 
sistêmica

• Recursos interpostos de precedentes 
qualificados (REsp repetitivo, IRDRs, IACs)

– Importância de não serem julgados como um 
recurso qualquer



Riscos do trabalho sem perspectiva 
sistêmica

• A revogação de um precedente ou de 
jurisprudência dominante

– A importância de falar sobre modulação de efeitos

– Quem pode modular efeitos



IRDR

• O que fazer para que a utilização de IRDRs para 
julgamento de temas repetitivos não paralise a 
Justiça?



IRDR

• Julgamento no tribunal de origem tende a 
respeitar o prazo de um ano

• Mas...e depois?



O IRDR

• Há presunção de repercussão geral da questão 
constitucional discutida em julgamentos em IRDR

• O recurso especial e o recurso extraordinário têm 
efeito suspensivo

• Não há prazo para julgamento dos recursos nos TS



IRDR

• A mera interposição de RE ou REsp ainda 
dentro do prazo, não é suficiente para 
manter a suspensão dos processos

– MAS, Pode haver nova suspensão se assim o 
determinar o relator do RE ou Resp

– A suspensão não é automática

– A suspensão não precisa ser total



IRDR

Efeito suspensivo do recurso 

X

Suspensão do processo



IRDR

Efeito suspensivo 

= 
Ainda não há vinculação do precedente no 

Estado/ Região ??



IAC

• O IAC pode ser alternativa para evitar soluções 
divergentes sobre relevantes questões de direito

– Não provoca sobrestamento necessário

– Não tem presunção de repercussão geral

– Não tem previsão de efeito suspensivo para o RE ou 
REsp



Como o sistema de precedentes 
pode funcionar?

• Necessidade de atuação em rede de todo o sistema 
de justiça

• Cooperação

• Percepção dos efeitos sistêmicos das decisões, desde 
a afetação dos temas ao modelo de precedentes



Como o sistema de precedentes 
pode funcionar?

• Construção e observância da ratio decidendi 
dos julgados

• Coerência sistêmica



A missão dos centros de inteligência

• Favorecer a comunicação e o fluxo de informações 
em todo o sistema de justiça

• Funcionar em rede

• Propor medidas de racionalização e prevenção



Não basta reunir em um mesmo lugar 
produtores de ideias, ainda que 
altamente criativos, para que sejam 
concebidas as soluções mais perfeitas 
e inovadoras

O todo é maior que a soma das partes



Todos nós somos mais inteligentes do 
que qualquer um de nós.



O sucesso de uma organização não é resultado apenas 
da adição de saberes e da existência de profissionais 
capacitados, mas da qualidade da cooperação entre 
eles

Guy Le Boterf



Obrigada!

taissferraz@gmail.com


