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ENCONTRO NACIONAL SOBRE PRECEDENTES QUALIFICADOS 
 

 
 

APRESENTADOR: Senhoras e senhores, boa tarde, sejam todos muito 

bem-vindos. Solicitamos aos presentes que mantenham os seus aparelhos 

celulares no modo silencioso. Inicia-se neste momento a abertura do Encontro 

Nacional Sobre Precedentes Qualificados, evento promovido pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Convidamos para compor a Mesa de abertura o Senhor 

Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, o Senhor Ministro Paulo de 

Tarso Sanseverino, o Senhor Ministro do STJ e Corregedor Nacional de 

Justiça, Humberto Martins, os Senhores Ministros do STJ e integrantes da 

Comissão Gestora de Precedentes, Ministra Assusete Magalhães, Ministro 

Moura Ribeiro, e Ministro Rogerio Schietti Cruz, convidamos, também, os 

Senhores Ministros do STJ Marco buzzi e Sérgio Kukina, convidamos, também, 

o Senhor Ministro do STJ Gurgel de Faria. Para a saudação de abertura do 

Encontro Nacional sobre Precedentes  Qualificados tem a palavra o Senhor 

Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, o Senhor Ministro Paulo de 

Tarso Sanseverino. 

 

 

O SENHOR MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO  
Presidente da Comissão Gestora de Precedentes 

 
 
Boa tarde a todos, minha saudação aos nossos integrantes da Mesa, 

Ministro Humberto Martins, Corregedor Nacional de Justiça junto ao Conselho 

Nacional de Justiça, Ministra Assusete Magalhães, que juntamente com o 

Senhor Ministro Rogério Schiette e o Senhor Ministro Moura Ribeiro integram, 

também, a nossa Comissão Gestora de Precedentes, nosso GEP, destacando 

que temos feito um trabalho de quatro anos em que estamos juntos 



trabalhando exatamente nessa questão relativa aos precedentes; saudação, 

também, muito especial ao Senhor Ministro Marco Buzzi, ao Senhor Ministro 

Sérgio Kukina, Senhor Ministro Gurgel de Faria, que também prestigiam essa 

cerimônia e mostrando toda a importância que o Tribunal atribui ao sistema de 

precedentes qualificados. O Senhor Ministro João Otávio de Noronha e a 

Senhora Ministra Maria Thereza de Assis Moura não estão presentes hoje, 

porque têm compromisso em São Paulo, mas estarão presentes amanhã. O 

Senhor Ministro João Otávio de Noronha irá fazer o encerramento amanhã. 

Temos aqui todos os Ministros todos reunidos para esse evento, de 

imediato passo a palavra para o Senhor Ministro Humberto Martins. 

 

 

O SENHOR MINISTRO HUMBERTO MARTINS  
Ministro do Superior Tribunal de Justiça  

 

 

Boa tarde a todos. Em nome do Senhor Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino, quero homenagear todos os componentes da Mesa e também as 

Desembargadoras e Desembargadores, Ministros dos Tribunais Superiores, 

advogados, convidados, senhoras e senhores, amigas e amigos. Destaco, 

Senhor Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que neste Encontro Nacional 

sobre Precedentes Qualificados, quero agradecer ao Senhor Ministro João 

Otávio de Noronha, Presidente desta Corte, desta Casa, ao Excelentíssimo 

Senhor Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Presidente da Comissão Gestora 

de Precedentes, a Excelentíssima Ministra Assusete Magalhães, ao 

Excelentíssimo Ministro Rogerio Schietti, e ao Senhor Ministro Moura Ribeiro, 

também da Comissão Gestora de Precedentes, e demais Senhores Ministros 

presentes e componentes desta Mesa, Desembargadores, Juízes, Promotores, 

advogados, expositores, senhoras e senhores.  

O jurisdicionado, os operadores do Direito, os demais Poderes 

constituídos, e a sociedade esperam cada vez mais que o Poder Judiciário 

decida de modo justo, célere, transparente, e tecnicamente eficiente, sem 

perder a sua qualidade, isso exige das Cortes Superiores e dos Tribunais de 

segundo grau um comprometimento diferenciado, também é necessário a 



participação de todos os que trabalham com e para o Direito, pois vivemos, se 

é que posso dizer assim, uma grande mudança de paradigma no sistema 

processual vigente. As inovações trazidas pelo novo Código de Processo Civil 

de 2015 conduzem a valorização dos precedentes vinculativos, nesse contexto, 

os precedentes qualificados não devem ser apenas vinculantes, mas, também, 

desde a sua formação devem ser alicerçados nas bases do contraditório da 

motivação e da publicidade. Nos últimos anos e, sobretudo, nos últimos meses, 

pudemos observar a sensível melhoria da gestão dos recursos repetitivos no 

âmbito do Tribunal da Cidadania, Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a 

possibilidade do emprego da inteligência artificial para a identificação de casos 

concretos de massa, para que, então, sejam elaborados pela Corte os 

respectivos precedentes qualificados, objetos do tema em discussão. A 

crescente sobrecarga numérica de processos resultantes da judicialização e o 

exercício do direito de ação trouxeram um grande desafio ao Poder Judiciário 

brasileiro, fazer frente a essa demanda e, ao mesmo tempo, manter a garantia 

de acesso à justiça, a duração razoável do processo, a qualidade da prestação 

jurisdicional, a motivação, a hermenêutica de subsunção, e, sobretudo, a 

uniformidade. A efetiva observância dos precedentes qualificados, sem dúvida, 

auxiliará não somente ao STJ enquanto unificador da jurisprudência 

infraconstitucional, como intérprete do Direito Federal, como Tribunal de 

uniformização, como também trará mais segurança e produtividade aos juízos 

de primeiro e segundo graus. Ao meu sentir, o emprego dos precedentes 

qualificados e do incidente de resolução de demandas repetitivas pelos 

Tribunais Regionais Federais, pelos Tribunais de Justiça e também pelo STJ, 

não mitigam o livre convencimento do magistrado, nenhum impede de formar a 

sua própria consciência e razão de decidir. Estaremos, sim, somando forças 

para, a partir de um consenso, realizarmos um trabalho que envolve todo o 

Poder Judiciário brasileiro em nome de um bem maior, o bem geral, o bem 

coletivo. É tempo de nos unirmos em diálogos abertos francos, como hoje 

fazemos neste encontro, para aprimorarmos conjuntamente o nosso trabalho e, 

em especial, para melhor servirmos à cidadania brasileira. Quero encerrar esse 

encontro em seu nome, em nome de todos os Ministros, e em nome da 

cidadania, trazendo à luz a palavra da sabedoria, que cada palavra é 

comprovadamente pura, a palavra é um escudo para quem nela se refugia. 



Trabalhar em prol da cidadania é trabalhar em prol de um Poder Judiciário 

viável, respeitado, e acreditado. Poder Judiciário forte, cidadania respeitada. 

 Muito obrigado a todos, que Deus nos ilumine. 

 

 

O SENHOR MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO  
Presidente da Comissão Gestora de Precedentes 

 

 

O Senhor Ministro Humberto Martins já fez a exposição de toda a 

importância dos precedentes qualificados no novo CPC, parabéns. Dando 

prosseguimento, vou fazer uma breve apresentação dos nossos objetivos. Aqui 

estamos reunidos com representantes de praticamente todos os 32 Tribunais 

do Brasil vinculados ao STJ, os 27 Tribunais Estaduais, incluindo o Distrito 

Federal, e mais os cinco Tribunais Regionais Federais. Esse trabalho que 

temos feito, a Senhora Ministra Assusete Magalhães, o Senhor Ministro 

Rogério Schiette, eu, e, agora, o Senhor Ministro Paulo Moura, começamos no 

início da gestão do Senhor Ministro Francisco Falcão, na Presidência do 

Tribunal, quando se formou esta Comissão, depois demos prosseguimento na 

gestão da Senhora Ministra Laurita Vaz, e em cada momento temos dado um 

foco diferente nas nossas atividades, o foco inicial foi em relação ao próprio 

Tribunal, objetivando que houvesse um andamento mais célere dos recursos 

repetitivos dentro do Tribunal, então, foram várias reuniões com os Senhores 

Ministros, buscando, especialmente, um julgamento mais rápido, mas, também, 

o controle do voto-vista, o controle da publicação do acórdão, o controle dos 

declaratórios, para, efetivamente, transitar em julgado, e tivemos um bom 

resultado, a nossa média de tramitação dos repetitivos hoje está chegando 

quase ao ponto em que consideramos ideal, que seria há menos de um ano, 

está um ano e o mês mais ou menos, é nisso que estamos trabalhando 

também. Em um segundo momento, na gestão da Senhora Ministra Laurita 

Vaz, desenvolvemos um trabalho diferente, começamos a visitar vários 

Tribunais, infelizmente, não foi possível visitar todos, mas visitamos cerca de 

15 Tribunais, seguramente, em todo o Brasil. Há Tribunais Regionais Federais, 

Tribunais de Justiça dos Estados, buscando, exatamente, mostrar ao trabalho 



que estávamos realizando aqui no Tribunal e os resultados que estávamos 

colhendo ia estimulando, também, que os tribunais organizassem as suas 

comissões gestoras de precedentes. Foi um trabalho bem interessante, sempre 

com o apoio da Presidência, a Senhora Ministra Laurita Vaz nos acompanhou 

em várias das nossas viagens. Agora, com o Senhor Ministro João Otávio de 

Noronha, que, também, é um apoiador, é um entusiasta da Comissão, estamos 

iniciando uma nova etapa que serão dois aspectos fundamentais; observamos 

que agora começaram a chegar aqui no Tribunal os recursos especiais dos 

IRDRs, e temos monitorados os IRDRs em todo o Brasil. Como vão chegando 

os recursos, estamos observando que os Tribunais, de um modo geral, estão 

usando bem os IRDRs, e que, na verdade, uma boa utilização dos IRDRs 

permite uma identificação mais rápida de novas demandas repetitivas. A 

demanda repetitiva é como apagar foco de incêndio, apagou um aparece outro, 

é muito rápido. Semana passada, no meu gabinete, recebi um advogado de 

Minas Gerais, ele disse que o caso dele, em especial, não parecia ser tão 

complexo, só que igual a ele havia mais 1.300 iguais. É uma questão nova, 

também não conhecia do cartão de crédito consignado, além do crédito 

consignado, esse era cartão de crédito consignado, quem é de Minas Gerais 

aqui deve saber sobre o que estou falando. O mesmo problema há agora em 

Goiás, ou seja, é uma nova demanda repetitiva e que acaba chegando de 

repente em nossas mãos e, certamente, vamos começar a tomar providência, 

vou pautar um processo para julgar na Turma para amadurecer, chamar a 

atenção dos colegas e, depois, vamos avançando. Mas é apenas para ilustrar. 

Pensamos que conseguimos resolver uma modalidade de demanda repetitiva, 

aparece outra. Nessa nova etapa, um dos nossos focos é, exatamente, a 

questão relativa ao IRDR, como vocês já viram até da programação que 

enviamos. Queremos, naturalmente, manter toda a continuidade dessa 

integração que temos entre ao STJ e os Tribunais de segundo grau, e as suas 

Comissões Gestoras de Precedentes, que, de um modo geral, estão 

trabalhando muito bem, e, também, estimular que novas demandas repetitivas 

sejam identificadas com a maior rapidez possível. Depois vamos ter, em função 

disso, um painel específico, em que será discutida a questão relativa aos 

IRDRs, tanto nos Tribunais de Justiça como nos Tribunais Regionais Federais. 

O primeiro painel que temos será às 15h15min, envolvendo situação 



estratégica dos Tribunais com a utilização do IRDR, vamos trazer a experiência 

de três Tribunais que são de São Paulo, Minas Gerais, e Santa Catarina, na 

utilização dos IRDRs, é uma troca de experiências entre os Tribunais 

mostrando as soluções que têm sido encontradas. Depois, também, no painel 

seguinte, que será com a Senhora Ministra Assusete Magalhães e a Doutora 

Aline, que é do nosso NUGEP, que junto com o Doutor Marcelo tem feito um 

trabalho extraordinário aqui no STJ de interligação com os senhores, vai ser 

especificamente a respeito do IRDR como ferramenta essencial ao modelo 

brasileiro de precedentes, até já antecipo que o meu painel de amanhã vai ser 

mais sobre isso. Penso, e como o Senhor Ministro Humberto Martins já 

destacou, talvez, a maior contribuição do novo Código de Processo Civil foi 

exatamente a questão da formação de precedentes qualificados, a formação de 

precedentes vinculativos, e a verticalização do Poder Judiciário, e temos que 

aprender a utilizar bem dessas ferramentas que nos foram disponibilizadas, até 

por uma questão de sobrevivência, temos 100 milhões de processos, dados do 

CNJ, alguma coisa em torno disso, e mais grave que isso, temos mais de um 

milhão e cem mil advogados, não conferi hoje o número que temos, mas é um 

número crescente, são três exames da OAB por ano, cada um aprovando em 

torno de 30.000 novos advogados, então são praticamente 100 mil novos 

advogados por ano, se estamos em 1.100.000, ano que vem estaremos em 

1.200.000, e assim por diante. O nosso número de juízes e servidores está 

contingenciado, temos alguma coisa em torno de 18 mil juízes para mais de 

1.200.000 advogados; e os advogados, não faço uma crítica, cada um deles 

quer desenvolver a sua atividade, enfim, aí descobre um novo nicho de 

demanda repetitiva ligado a um sindicato etc., como esse caso de Minas Gerais 

ligado ao sindicato dos policiais, se não me falha a memória. Com isso, temos 

que aprender a trabalhar e cada vez mais com os repetitivos, seja o repetitivo 

do STJ, seja o IRDR nos tribunais, até mesmo o incidente de assunção de 

competência, o IAC, para causas não repetitivas, mas de grande relevância, 

por isso há muito destaque exatamente para esse aspecto. Além disso, em 

uma nova etapa, que também é um segundo aspecto do IRDR, estamos 

preocupados, também, em utilizar novas ferramentas tecnológicas, também 

vamos começar a utilizar, a partir do final do mês de agosto, uma nova 

ferramenta que foi desenvolvida aqui no STJ, que é o sistema ATHOS, o nosso 



robozinho. Temos um projeto institucional que é da Presidência, diretamente, 

que é o Sócrates, que também vai ser lançado em uma ferramenta bem 

interessante, e, ao lado dela, foi desenvolvido especialmente, merecedor do 

trabalho de um servidor do próprio STJ que fez o trabalho dele, é formado tanto 

em T.I., quanto em Direito, e fez um trabalho acadêmico com essa ligação, aqui 

no IDP, a partir do trabalho acadêmico, então, agora está implementando aqui 

no STJ, que é uma plataforma que busca a identificação que tem várias 

funcionalidades, mas uma delas é, exatamente, permitir a identificação de 

novos casos repetitivos. A minha única contribuição em todo esse programa foi 

atribuir o nome que sugeri que fosse Athos, se outro era o Sócrates, esse será 

o Athos em homenagem ao Senhor Ministro Athos Gusmão Carneiro, que 

sempre teve uma grande preocupação com a racionalização do trabalho do 

Poder Judiciário, uma homenagem a ele e é um programa bem interessante 

que vai ser ele vai permitir o agrupamento automático de peças processuais 

pela comparação semântica de seus conteúdos, cujo resultado possibilitará a 

identificação e a reunião de processos eletrônicos que contenham similaridade 

de controvérsias fáticas e jurídicas, vai haver muita utilidade, mas, em um 

primeiro momento, vamos usar especificamente para os recursos repetitivos.  

Como queremos ampliar cada vez mais a integração com os Tribunais 

de segundo grau, o programa está praticamente pronto, tivemos uma 

apresentação para a Comissão na semana passada, só que como o mês de 

julho é um mês de férias coletivas, iremos usá-lo para aprimorar, testar, um 

pouco mais o programa. Além disso, celebramos convênio com dois Tribunais 

do Brasil para começar a testar o programa nos Tribunais de segundo grau, e, 

depois, vamos disponibilizar para todos os senhores que tenham interesse, 

naturalmente. Sei de alguns Tribunais que já estão bem avançados nessa área 

trabalhando com inteligência artificial e desenvolveram os seus próprios 

programas. O nosso objetivo em relação aos Tribunais, escolhemos o TRF - 4, 

do Rio Grande do Sul, que trabalha com sistema e-Proc e o TJDFT, que 

trabalha com o sistema PJE, exatamente para ter um teste bem preciso a 

respeito da utilização desse programa. Essa vai ser a nova etapa que estamos 

desenvolvendo, a utilização dessas novas tecnologias, exatamente para o 

enfrentamento das demandas repetitivas.  



O último painel amanhã à tarde da nossa programação é com o Centro 

Nacional de Inteligência da Justiça Federal, é um projeto que foi desenvolvido 

por iniciativas de Magistrados da Justiça Federal, é uma juíza Federal de Minas 

Gerais que começou com a ideia e foi se ampliando para o Brasil inteiro, hoje 

está institucionalizada e vinculada ao CJF, Conselho da Justiça Federal. 

Vamos mostrar na tarde de amanhã o trabalho que tem sido desenvolvido pelo 

Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, especialmente envolvendo 

demandas repetitivas, é um trabalho extremamente rico e interessante, e até 

há a sugestão também de eventualmente formarmos um centro parecido, 

voltado para a Justiça Estadual, penso que é possível, interessante, e, 

exatamente, uma troca de experiências para permitir a identificação mais 

rápida, mais célere de novas demandas repetitivas, além, naturalmente, da 

troca de experiências. Cada um dos senhores tem desenvolvido o seu trabalho 

no seu Tribunal, buscado as suas soluções, mas, eventualmente, a sua 

solução na pode resolver um problema semelhante de outro tribunal, essa 

parte de troca de experiências é muito importante dentro da gestão do Poder 

Judiciário.  

Essas são as linhas gerais, a minha mensagem inicial é apenas de 

boas-vindas a todos os senhores, de agradecimento pelo comparecimento 

nesses dois dias desse evento, e mostrar quais são os pontos que têm nos 

preocupado mais, quais são as novas frentes que pretendemos atuar na 

identificação de novas demandas repetitivas. No STJ agora estão chegando 

talvez os primeiros recursos especiais envolvendo IRDR e temos discutido, há 

um em nossa Turma que se encontra em discussão em um ponto nevrálgico do 

IRDR, se exige um processo no Tribunal ou basta um ofício a ser remetido pelo 

juiz ao Tribunal, e aí faz como se fosse o incidente de inconstitucionalidade, um 

julgamento per saltum, e, depois, volta para o julgamento na origem. Esse é um 

ponto muito interessante que vai se definir e vai gerar até algumas novas 

perspectivas para o IRDR. Também já tenho os meus recursos especiais em 

IRDR que recebi, enfim, começaram a chegar, exatamente por isso estamos 

preocupados em até estimular mais, mas ao mesmo tempo dar alguma 

uniformidade nos procedimentos dos IRDRs.  

Falei mais que gostaria, no momento é apenas as minhas boas-vindas, 

amanhã falo um pouco mais no painel do qual irei participar, gostaria apenas 



que esse evento seja muito proveitoso para todos os senhores. Os Senhores 

Ministros iriam falar também, mas combinamos que todos falaremos em algum 

momento do evento, depois, em cada painel daremos os respectivos recados. 

Sejam bem-vindos todos os senhores, muito obrigado pela presença e vamos 

dar início ao nosso evento. 

 Muito obrigado. 

 

 

APRESENTADOR: Senhoras e senhores, essa solenidade de abertura 

está encerrada. Neste momento desfaz-se a Mesa para darmos sequência à 

programação do evento.  

Solicitamos aos presentes que registrem presença à entrada neste 

auditório em todos os turnos do evento.  

Para o painel A Atuação Estratégica dos Tribunais com a Utilização do 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, IRDR, já se encontra à 

Mesa o Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do STJ, o Senhor 

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, convidamos também à Mesa como 

expositores o Senhor Desembargador José Maria Câmara Júnior do Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo, o Senhor Desembargador Afrânio Vilela, 

do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, e o Senhor Desembargador 

Carlos Adilson Silva do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 

Com a Palavra, o Senhor Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. 

 

 

O SENHOR MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO  
Presidente da Comissão Gestora de Precedentes 

 
 
 Nossas boas vindas à Mesa, nossos três representantes de três 

Tribunais diferentes, São Paulo, Minas Gerais, e Santa Catarina; 

Desembargador José Maria Câmara Júnior, representando São Paulo, 

Desembargador Afrânio Vilela, representando Minas Gerais, e o 

Desembargador Carlos Adilson Silva, representando o Tribunal de Santa 

Catarina, e, exatamente, falando sobre a atuação estratégica dos tribunais com 



a utilização do IRDR, aqui é mais uma troca de experiências, mostrando o 

trabalho que está sendo realizado por esses Tribunais. 

 Passo a palavra, inicialmente, ao Desembargador José Maria Câmara 

Júnior, do Tribunal de São Paulo. Vou pedir licença, não vou ler currículo, basta 

a apresentação do nosso painelista. Obrigado. 

 
 

O SENHOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JÚNIOR 
Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo 

 

 

Boa tarde a todos, saúdo o nosso Presidente da Mesa, Presidente da 

Comissão, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, saúdo a todos aqui presentes, 

aos Colegas Desembargadores dos outros dois Tribunais de Santa Catarina e 

Minas Gerais que irão, também, abordar o tema relacionado à ação estratégica 

dos Tribunais de Justiça em relação ao tema do IRDR, incidente de resolução 

de demandas repetitivas.  

Preparei uma apresentação para não ultrapassar o limite de 20 minutos, 

e vejo-me obrigado a iniciar apresentando, de uma maneira bastante simples e 

objetiva, o Tribunal de Justiça de São Paulo. Por quê? Por que faço já a 

apresentação no sentido de que é natural que um tribunal de justiça que reúne 

360 magistrados em segunda instância, por vezes, podem incorrer em um 

quadro não desejado pelo espírito, pela tônica, desse novo processo civil que é 

repaginado no Código de 2015, em razão da natural existência de dissidência 

de divergência que é isso que o Código não quer e não deseja. Na área 

acadêmica, nos cursos de pós-graduação, ou nos debates sobre o tema 

processo, se sabe lá que esse Código não se preocupa mais com a qualidade 

da decisão e quer que essas decisões, no caso de São Paulo, proferidas por 

360 Magistrados titulares de cadeiras no Tribunal, além dos Juízes 

convocados, que possam reunião um discurso mais uniforme com o propósito 

de atender o espírito da lei que atribui previsibilidade, segurança, e igualdade 

no produto que entregamos na jurisdição que é a prestação da atividade 

jurisdicional. Faço essa apresentação porque, se o tema é falar sobre a 

atuação estratégica do Tribunal, vou mencionar aqui na frente que foram 



necessários promover quatro assentos regimentais para cumprir o Código de 

Processo Civil, e o Tribunal fez isso já naquele primeiro ano de vigência e 

cumpriu o Código de maneira a atribuir competência às Turmas Especiais, para 

processar e julgar os IRDRs; e mais, cumprindo resolução do CNJ, no art. 5º, 

°§ 3º, se não me engano, a criação do NUGEP. Na verdade, o que o Tribunal 

de Justiça fez foi transformar o NUGEP que existia, a princípio desde 2012, 

que tratava de repercussão geral e de recursos repetitivos nas Cortes 

Supremas e transformou para esse núcleo de gerenciamento dos precedentes, 

que é bem denominado aqui no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, como 

precedentes qualificados. O que o STJ faz é reproduzir justamente a 

mensagem expressa do Código Processo Civil, estabelece os precedentes 

qualificados a partir dos julgamentos em repetitivos, seja e, RE e REsp, e agora 

em IRDR. O Tribunal de Justiça tem 38 Câmaras de Direito Privado em São 

Paulo das mais diversas matérias com uma distribuição interna - vou explicar 

um pouco a frente -, na Seção de Direito Público, temos 18 Câmaras, nessas 

18 Câmaras, temos sete com especialidades, temos três Câmaras versando 

sobre tributos municipais, duas relacionadas ao tema acidente do trabalho, e 

duas reservadas ao meio ambiente. Já dá para perceber a dificuldade inicial 

que foi estabelecer e atribuir competência a Turmas especiais para dissipar 

divergência de julgamentos, dentro daqueles pressupostos de multiplicidade de 

processo, questão de Direito, e relevância da questão de Direito. A Seção de 

Direito Criminal possui 16 Câmaras de Direito Criminal, não pretendo aqui falar 

do ambiente do Direito Penal, mas sei que há aplicação subsidiária do Código 

Processo Civil. No ambiente da esfera penal, em São Paulo, no Tribunal, na 

Seção de Direito Criminal, há um registro de IRDR, como tem aqui em Brasília 

no Superior Tribunal Militar e tem, acho que no Paraná, outra questão de IRDR 

também suscitada. Mas é uma questão de absorção, o aspecto cultural dos 

magistrados da própria sociedade em saber aplicar a mesma metodologia dos 

repetitivos em REsp, também no IRDR, estendendo essa matéria. Temos no 

Tribunal as Turmas Especiais, que por força de assento regimental ganharam 

competência para, também, admitir, processar, e julgar IRDR.  

Esse é um universo (painel) em formato que chamamos de pizza, para 

mostrar como que os processos em segundo grau são direcionados no Tribunal 

de Justiça de São Paulo. 58% do universo de recursos estão afetos à Seção de 



Direito Privado; 22%, Direito Público; 17%, Direito Criminal, e o Órgão Especial 

com o restante, que soma a 3%. 

Na atuação do Tribunal de Justiça relacionada aos incidentes, identifico 

os quatro Assentos, o Assento n. 552/2016, que é um Assento de outubro de 

2016, na vigência do Código, dando cumprimento à determinação da resolução 

do CNJ, do próprio Código de Processo Civil, no art. 978, se eu não me 

engano, que o artigo do Código Processo Civil determina que os regimentos 

internos dos tribunais passem a promover a atribuição de competência para 

processar e julgar o IRDR. Temos quatro assentos alterando as regras do 

Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Menciono, mais uma vez, a 

resolução do CNJ, comprida na criação do NUGEP. O NUGEP em São Paulo, 

diante da nossa organização e estrutura, é visivelmente aumentado, por 38 

Câmaras de Direito Privado, mas as Câmaras de Direito Público e Direito 

Criminal, dentro do Direito Privado, são divididas em Subseções 1, 2, e 3.  

Tivemos a transformação do antigo NUGEP era o único em outros cinco, 

hoje temos cinco NUGEPs, e três auxiliam diretamente a Presidência da Seção 

de Direito Público, Privado, e Criminal, e vou dizer por que daqui a pouco. Não 

sei se consigo justificar ou esclarecer aos senhores todos aqui presentes. 

O Provimento n. 2.385, que promoveu o cumprimento à Resolução, foi o 

que acabei de falar, aqui é só reprodução de regra positiva que mostro para 

todos. Como que o Tribunal estruturou o NUGEP, o Núcleo de Gerenciamento 

de Precedentes temos Presidência, Vice-Presidência, Presidência de Direito 

Criminal, Privado, e Público? Aqui já consigo ilustrar a razão dessa divisão em 

cinco. A competência das Seções é definida na Resolução n. 623/2013, onde 

nasce. Na Seção de Direito Privado há três departamentos, três Subseções, 

Turmas Especiais para IRDR da Subseção 1,  Turma Especial para processar 

e julgar IRDR da Subseção 2, e, também, da Subseção 3. Tenho a Turma 

Especial no Direito Público, no Direito Criminal, e do Órgão Especial.  O Órgão 

Especial julga IRDR naquelas questões afetas ao Colégio Recursal, sistema de 

Juizados Especiais, e, naquelas questões de Direito tanto Material como 

Processual, parece-me mais fácil entender que a Processual sim, são aquelas 

questões de Direito que toca todas as Seções do Tribunal, então vai para o 

Órgão Especial para dissipar e impedir solução distinta. Podemos até imaginar 

que em julgamento em sede de IRDR uma Turma venha a decidir de maneira 



diferente da outra. O Tribunal de Justiça lançou mão de quatro assentos 

regimentais, dois deles de 2018/2019, identificando, a partir dessa 

complexidade da distribuição, um quadro, no nosso Tribunal em São Paulo, em 

que o Tribunal quis dar tratamento e na minha leitura ele deu e explico aqui, 

temos matérias específicas no Direito Ambiental, no Direito Empresarial, no 

Direito Privado, nas Especializadas de Tributos Municipais, e Acidentes do 

Trabalho. O que o Tribunal fez em um dos Assentos? Se não me engano, foi o 

Assento de 2018, se não me falta a memória, ele disse que o IRDR dessas 

quatro matérias, será processado e julgado nesses grupos, não abre para as 

demais. O Tribunal também definiu que lá na Subseção de Direito Privado 2 e 

3, temos na atribuição de competência matéria comum aos dois. O que o 

Tribunal faz? Julga o IRDR com os dois, ele determina que IRDR de matéria 

comum a duas Subseções seja julgado pela mesma Turma, reunindo as duas 

Turmas Especiais. Quando toca às três a matéria comum e residual, julgam as 

três Turmas Especiais. Aqui destaco os dois últimos itens que o Tribunal já, 

desde a vigência do Código Processo Civil, atento à Resolução do CNJ, e 

acredito que isso aconteceu, com certeza, em todo o território nacional, 

adotamos todo o possível para cumprir o CNJ, no que diz respeito à 

alimentação de banco de dados e comunicação. Vou passar rapidamente um 

site do Tribunal para mostrar como foi desenvolvida essa atividade e como 

cumpre esse papel na divulgação por boletins, avisos, comunicados, ao juiz. Eu 

mesmo, Desembargador, na minha Câmara, todo dia, recebo um boletim, um 

aviso, e, às vezes, eles se repetem na figura de boletim, de aviso, de 

comunicado, e é a mesma mensagem a respeito de repetitivo. No que toca ao 

endereçamento, aqui são regras de processos, todos conhecem, algumas 

delas reproduzidas no nosso Regimento Interno. Destaco o item 2, já na 

distribuição do IRDR, como disse que existe um NUGEP vinculado à 

Presidência, por exemplo, da Seção de Direito Privado, na Presidência, ele é 

identificado com o auxílio do NUGEP, e assessoria da Presidência identifica 

casos de prevenção, de repetição, afetação em Corte Suprema. Por que vai 

processar o IRDR se já tem e o Código de Processo Civil é expresso no 

sentido de esvaziamento do IRDR, não tem que seguir adiante se há afetação 

em Corte Suprema. Então, a Corte de Justiça encerra o seu IRDR. Interessante 

essa medida. Eu mesmo, ao estudar o sistema, convidado que fui aqui pela 



Presidência do meu Tribunal a participar aqui, fui conhecer um pouco melhor 

toda essa malha de regramentos do meu Tribunal de Justiça. No item 4, ele 

também faz comunicação interna da suspensão. Existe no Código Processo 

Civil aquela previsão de que o STJ tem competência para suspender o IRDR 

quando a matéria pode ser estendida a interesse de outro tribunal da 

federação. Temos um caso concreto, outro dia participando de um curso em 

que falei na PUC de São Paulo, falando de IRDR, identifiquei um caso de 

Paraná e outro de Pernambuco, a Advocacia Geral da União conseguiu 

suspender um IRDR, se não me engano, no Paraná, a partir de um paradigma 

que também tinha interesse naquela matéria que é simuladora para conseguir 

habilitação de veículo automotor, então, o STJ atento àquela situação, em que 

existia um potencial de disparidade de resultado tratamento e suspendeu a 

regra do art. 982 do Código Processo Civil, que foi aplicado.  

 Temos um dado que preenchi vindo para cá com os colegas 

Magistrados que estão aqui gentilmente comigo, acrescentei um pouco antes, 

temos um limite de sete meses no nosso Tribunal para o juízo positivo de 

admissibilidade de *IRDR, e o limite de julgamento de mérito de dez meses, e a 

Lei determina um ano, então, com relação a esse item fiquei bastante satisfeito 

em poder aqui comparecer e mostrar que nesse item estamos fazendo a lição 

de casa. Resumi as atividades do NUGER dizendo que ele presta orientações 

para primeira e segunda instâncias, colégios recursais, promove um controle 

eletrônico de precedentes, tem toda essa integração com o STJ e com o CNJ 

de maneira muito significativa; no STJ, no que diz respeito à alimentação de 

banco de dados, e receber, também, a existência de afetação para que não 

exista uma atividade inócua, improdutiva, que é processar um IRDR na origem 

em Corte de Justiça, quando a Corte Suprema já está dando tratamento para 

matéria comum. O web service, que é o serviço de comunicação, e recebo 

quase que diariamente.  Ainda tenho (painel) elaboração de boletim, 

alimentação, gerenciamento, e atualização. Bem rápido, mostro o site do 

Tribunal atualizado, ele está cumprindo a resolução do CNJ e o Código de 

Processo Civil que determinam a imediata publicidade, com boletins, avisos. 

Nas páginas do site são ilustrações. Dá para mostrar mais, mas resumi essas 

aqui para todos vocês. Vindo aqui, para não apertar no tempo, também em 

formato de pizza, tenho um quantitativo em São Paulo de 63.516 processos 



suspensos por força de 377 IRDRs em São Paulo. Mas no diagrama notamos 

que não admitidos ganham um universo de 71% de IRDRs em São Paulo, 10% 

de pendentes de juízo de admissibilidade, está dentro daquele limite ao qual 

me referi de sete meses; os admitidos, também, 8%, cancelados, 6%, 4% de 

incabíveis, e extintos por inépcia, 1%. Além desse quadro quantitativo, só tenho 

mais um, é um quadro qualitativo. Qual foi a nossa preocupação? Tentar 

entender o que está motivando, qual o fundamento para todo aquele universo 

de 70% de não admitidos. E aí vem mais uma novidade, 46.55% são utilização 

de IRDR como sucedâneo recursal, a parte obteve sucesso no recurso 

ordinário, então se vale do IRDR como se fosse um recurso a mais no sistema, 

o que mostra essa dificuldade que é natural com a regra nova, código novo, até 

que todos nós estejamos capacitados, digo todos nós dentro do sistema e fora 

dele, na advocacia, talvez, esse quadro seja reduzido de mau uso da regra 

processual, não é só em relação ao IRDR que isso acontece. Inocorrência da 

repetição. Aqui são os três pressupostos, não tem a multiplicidade de 

processos, 13.5 %. Ausência de risco, que é um segundo pressuposto, o 

Código de Processo Civil fala dos três pressupostos, não cumprem o segundo, 

12,35%. A matéria fática, não de Direito, ganha aí quase 10%, 9,77%, o que 

mostra, também, a falta, ou vamos dizer, se é que é possível, um manejo ruim 

da regra processual. Depois temos questões previamente afetadas decididas 

em Corte Superior, somando 4,88%; inexistência de causa pendente, à qual o 

Senhor Ministro se referiu, que aguarda uma solução aqui, em Corte Suprema. 

Dependendo da solução dada do direcionamento emprestado da Corte 

Suprema, não tenhamos mais esse percentual de 4,59% de inexistência de 

causa pendente no Tribunal. Esses são temas que destaquei, originados em 

primeira instância, na doutrina já não há dificuldade quanto a isso, o próprio 

Código dá a legitimidade para ser provocada para o primeiro grau. O quadro 

em que o Tribunal julgou, temos três temas aí que posso deixar à disposição 

de todos no final da apresentação. Temos ainda três outros temas que versam 

sobre controvérsia que se repetem aqui na Corte Suprema, então, os 

processos estão sobrestados, o que mais nos chama a atenção é aquele que 

fala da inclusão na base de cálculo de ICMs da TUSD/TUST, em São Paulo 

somam quase 70 mil processos que estão suspensos, como houve afetação da 

Corte Suprema, aguardamos a solução lá desse tema.  



Encerro a minha participação, vejo que tenho mais um minuto. Queria 

aproveitar esse único minuto para dizer que, na esteira do que o nosso 

Presidente comentou do serviço de inteligência, ousei destacar que o Código 

de Processo Civil, expressamente, apresenta e promove umas passagens no 

Código 17 vezes, em artigos, posso deixar até esse material, sei que é do 

conhecimento de todos, mas friso mais uma vez, 17 normas em que o Código 

faz alusão à aplicabilidade do precedente qualitativo, seja até na concessão de 

tutela de evidência no art. 311, fundada em precedentes do STJ, que o juiz 

aplica a tutela antecedente, ou em outros mecanismos, reclamação, a não 

admissibilidade de recurso, tenho aqui todas as regras do Código e isso nos 

faz pensar e, preparando-me para estar aqui hoje, sugeri ao meu Tribunal que, 

talvez aqui em Brasília, não sei se é o caso, se é possível, além da questão da 

matéria, Senhor Presidente, existir um serviço de inteligência para se identificar 

qual a matéria que é objeto de repetitivo, para sabermos aonde o Poder 

Judiciário está cumprindo os 17 artigos, iremos saber se é possível criar um 

mecanismo eletrônico que seja para a identificarmos nos atos judiciais 

decisórios quantas aplicações aconteceram dessas 17 regras, resumindo, o 

que queria perguntar: Será a que o sistema de precedentes está tendo 

aplicabilidade na vara única da comarca tal? A única forma que me vem à 

cabeça seria um caminho para identificarmos, sim, o Código de Processo Civil 

está sendo cumprido sim, o Código de Processo Civil está sendo cumprido no 

que diz respeito àquelas 17 normas que determina expressamente a aplicação 

do precedente qualitativo. Encerra aqui. Peço desculpas por falar demais, mas 

espero que tenha atingido o propósito do evento para o qual fomos convidados.  

Obrigado pela atenção de todos.  

 
 

O SENHOR MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO  
Presidente da Comissão Gestora de Precedentes 

 

 

Agradeço o Desembargador José Maria Câmara Júnior que fez uma 

bela abordagem a respeito do sistema de controle de precedentes no Tribunal 

de São Paulo, qual é o contexto atual e o contexto em que se insere também, 



são 360 Desembargadores e, com isso, a necessidade dos cinco NUGEPs 

para fazer esse controle, 377 IRDRs suscitados, enfim, diferentes meios, 

realmente, uma exposição extremamente rica, interessante, mostrando o belo 

trabalho que está sendo realizado no estado de São Paulo. 

Na sequência, vou passar a palavra ao Desembargador Afrânio Vilela, 

que é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e que, também, está fazendo um 

excelente trabalho em Minas Gerais. Vossa Excelência tem a palavra. 

 
 

O SENHOR DESEMBARGADOR AFRÂNIO VILELA 
Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

 

 

Excelentíssimo Senhor Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Presidente 

da Comissão Gestora NUGEP do STJ, tem sido um farol para o Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais, iluminando os nossos passos nessa temática tão 

importante para o Poder Judiciário, a Ministra Assusete Magalhães, também 

integrante da Comissão, vejo na plateia, se os meus olhos ainda não me traem, 

o Senhor Ministro Sérgio kukina, também quero cumprimentar todos os 

Ministros que aqui estão, Senhor Ministro Corregedor Nacional Humberto 

Martins, Senhor Ministro Moura Ribeiro, Senhor Ministro Rogerio Schietti Cruz, 

Senhor Ministro Marco Buzzi, Senhor Ministro Gurgel de Faria, quero 

cumprimentar os Desembargadores presentes na pessoa do Desembargador 

Moacyr Lobato, Colega do Estado de Minas Gerais, os Juízes presentes na 

pessoa do Juiz Luiz Carlos Rezende Santos, também colega de Minas Gerais, 

os Senhores Promotores de Justiça, Defensores, membros do Ministério 

Público, servidores do Poder Judiciário, principalmente do STJ, os incansáveis 

Doutor Marcelo Marchiori e Aline, sempre prontos a tirar nossas dúvidas, enfim, 

a todos, uma boa tarde. Cumprimento, ainda, os dois colegas de Mesa, o 

Desembargador José Maria Câmara Júnior, do Tribunal de Justiça São Paulo, 

e o Dr. Carlos Adilson. Começo dizendo, Doutor Carlos Adilson, que estamos 

apertados, porque o Desembargador José Maria usou a pizza, não sei se tem 

algum significado por ser de São Paulo, mas usou a pizza para dar os 

exemplos todos que ele trouxe, estava pensando, sou de Minas Gerais, teria 



que trazer frango com quiabo, angu com couve, torresmo? Não achei como 

adaptar, então, possivelmente, a minha exposição vai ficar um pouco diferente.  

Temos visto em Minas Gerais, de uma maneira bastante prática, que 

temos uma litigiosidade muito grande, então, em Minas Gerais dizemos o 

seguinte: “Se eu não litigo, não existo, então, logo, para eu existir, tenho que 

litigar”. Realmente temos muito, mais muito, serviço nessa situação, e o setor 

público é o que mais nos demanda. A própria advocacia, há uma figura no 

estado de Minas Gerais que é a designação do defensor específico para uma 

determinada causa, ele é remunerado mediante um ajuste feito com a OAB e o 

estado de Minas Gerais, depois, sempre deságua a cobrança desse valor no 

Poder Judiciário. Tínhamos um número bastante acentuado, a mídia que 

sempre nos cobra, e, ao final, quem sofre com algumas demoras realmente é o 

cidadão, e nós, do Poder Judiciário mineiro, entendemos que precisávamos 

melhorar. Com a edição do novo Código de Processo Civil, passamos a 

compreender que a jurisdição, já que o Poder Judiciário é Nacional, tem uma 

forma piramidal, temos no primeiro grau de jurisdição um cuidado, um carinho, 

muito grande com a aplicação do art. 55, § 3º, do CPC, que é uma norma nova 

e que manda que o juiz prevento reúna todos aqueles feitos que tenham o 

mesmo pedido, a mesma causa de pedir, ou seja, os feitos conexos, e os 

julgue simultaneamente, exatamente, para privilegiar a segurança jurídica e o 

tratamento isonômico das partes. Vou trazer um exemplo, na Comarca de 

Araxá houve o rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração e foram 

geradas mais ou menos 780 ações judiciais, então, essas ações judiciais foram 

juntadas em um único processo-mãe, processo-pai, vamos dizer assim, todos 

os advogados cadastrados, a instrução toda realizada naquele processo, a 

perícia única naquele processo subdividida em capítulos para cada um dos 

autores daquelas demandas, daqueles pedidos, e, ao final, adveio uma única 

sentença e o resultado prático, a decisão teve o mesmo fundamento jurídico 

para todos aqueles que pediam da mesma forma, com igualdade, e o que subiu 

para o Tribunal, com determinado recurso que vai ser, evidentemente, 

distribuído a um único Relator da 13ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais; com isso, houve uma canalização na interpretação do 

Direito que irá gerar uma decisão ao final bastante igual para todos aqueles 

que estão na mesma situação. Então, isso é o que estamos tentando privilegiar 



no primeiro grau. Usamos para esses tipos de situações um detetive virtual que 

temos, um robozinho chamado Ágil. Esse detetive tem a única função de 

varrer, de vasculhar, todos os gabinetes de Juízo de primeiro grau e todos os 

gabinetes dos Desembargadores de segundo grau, e detectar se naqueles dias 

a distribuição continua equânime, equivalente, mais ou menos dentro daquela 

faixa razoável e histórica para aqueles juízos, ou se, em determinado 

momento, ele sofreu uma variação, e a partir dessa variação, desse desvio 

padrão, que esse Sistema Ágil nos dê, tão somente, o título da demanda que 

gerou aquela distribuição bastante acentuada num determinado período, por 

exemplo, uma massiva distribuição de ações contra uma empresa de 

fornecimento de água, luz, enfim, de algum serviço público, a partir desse 

momento o que foi detectado, acionamos a parte de conciliação do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais, que é a 3ª Vice-Presidência, que faz uma análise para 

ver se é possível fazer uma conciliação geral, um SEJUSC, não sendo possível 

o SEJUSC, incentivamos o juiz prevento, aquele que primeiro recebeu a 

distribuição, como foi nesse caso que mencionei de Araxá, a fazer essa junção 

para executar esse julgamento conjunto. No segundo grau, no Tribunal de 

Justiça do Estado de Minas Gerais, nosso Tribunal, usamos uma ferramenta 

para os processos já digitalizados, a essa ferramenta demos o nome de radar 

e, além de fazer essa detecção da variação da distribuição, também tem a 

capacidade de entrar nas peças processuais que foram digitalizadas e, a partir 

desse momento, faz uma condensação, uma filtragem, por indexação de temas 

para chegar àquele tema mais efetivo, para se descobrir se aquele feito tem 

outros feitos parecidos e, a partir desse momento, o próprio sistema ajunta 

todos os processos, cria um hall, apresenta esse hall ao 1º Vice-Presidente, e o 

1º Vice-Presidente conclama os Desembargadores, que são os Relatores, a 

fazer uma decisão no mesmo sentido, isso é muito usado a partir do momento 

em que transita uma tese em IRDR nossa ou, então, quando trânsito uma tese 

de repetitividade aqui no STJ. Recentemente, fizemos um julgamento na 8ª 

Câmara de Direito Público, de temas transitados em julgado, em que essa 

operação foi toda realizada de maneira bastante rápida pela própria máquina. 

Alguns Desembargadores gostam de colocar traços pessoais nas peças e 

dizerem: “Isso posto, posto isso, se disse”. Há uma oportunidade em que eles 

podem, sim, abrir aquela sugestão de voto e fazerem as adaptações que 



quiserem. Obviamente isso não é imposto. Cada Desembargador-Relator pode 

ou não aderir a sistemática, aqueles que não a aderem têm a mesma 

ferramenta e pode ser usada isoladamente por ele naqueles processos por ele 

relatados. Isso nos ajuda e tem ajudado bastante. Já começo a mostrar (painel) 

que o IRDR para nós é usado como uma ferramenta de política institucional no 

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, ajudado por algumas ferramentas 

que temos, essas duas que citei são absolutamente tupiniquins, criadas por 

servidores do Poder Judiciário de Minas Gerais a custo zero, tanto os Sistemas 

Ágil como o Radar são baseados em uma tecnologia que está na web 

chamada de elastic search, apenas adaptado para fins de se chegar a essa 

situação; o terceiro ponto que temos são os julgamentos dos Tribunais 

Superiores, as repetitividades aqui do STJ, as repercussões gerais no Supremo 

Tribunal Federal, as súmulas, tudo aquilo que podemos replicar no Tribunal 

temos feito, então, o Tribunal de Justiça Minas Gerais tem 100% de julgamento 

de conformidade com as teses fixadas pelo STJ, e, também, tem uns 100% de 

juízo de retratação naqueles casos em que os Desembargadores precisem, 

efetivamente, se retratar. Para fins de IRDR, no âmbito do Tribunal de Justiça 

de Minas Gerais, temos a distribuição entre duas Seções, Primeira Seção 

Cível, que cuida de Direito Público, e a Segunda Seção Cível, que cuida do 

Direito Privado. A partir de uma visita da Comissão Gestora, NUGEP do STJ, a 

Minas Gerais, desencadeamos uma emenda regimental, que agora irá a 

plenário e, através dela, estamos criando, regimentalmente, a Seção Criminal, 

para definirmos aquelas questões possíveis no âmbito criminal, sabemos que é 

um pouco mais restrito, mas sim há possibilidade, também para a aplicação e 

formação de precedentes nesse ano do Direito Criminal e das Câmaras 

Criminais. A admissibilidade dos pressupostos de admissibilidade do incidente 

e necessidade de suspensão dos processos que versam a nova matéria é o 

primeiro momento em que fazemos a análise do IRDR ou do IAC, quando 

chega dos órgãos fracionários. Em Minas Gerais tivemos que fazer por força de 

um IRDR a ser apreciado, cujas ações originárias tiveram nascedouro na 

comarca de Governador Valadares, onde um grande número de cidadãos 

pediram dano moral por ausência de fornecimento de água por três dias, e 

essas ações começaram a volumar muito, em poucos dias chagaram a 40 mil, 

daí a pouco chegaram a 60 mil, e estavam beirando já 80 mil, quando 



instauramos o IRDR. Instauramos o IRDR não na causa piloto, porque não 

tínhamos na causa piloto na esfera do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, já 

que a causa tinha sido ajuizada perante os ajuizados especiais, adotamos a 

causa como modelo e demos início ao IRDR, porque, se não, pensamos, 

Senhor Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, se assim não agíssemos, o 

Tribunal de Justiça jamais poderia formar precedentes para os juizados 

especiais, porque a Turma Recursal dos Juizados Especiais não tem 

autorização legal para realizar os precedentes qualificados de cumprimento 

obrigatório, então, em função disso, a 1ª Seção, que é de Direito Público, 

entendeu ser, sim, possível a instauração do IRDR. Esse IRDR está em fase 

de julgamento, mas, por maioria, já foi fixada a tese e assim que for replicada, 

deveremos julgar aproximadamente 90 mil ações que já estão lá para serem 

julgadas, já que o pedido é único não há variação, todos pedem dano moral por 

ausência de água durante três dias. Como é um pedido absolutamente igual, 

vamos usar essa tecnologia que mencionei para fazer a replicação dos 

julgamentos. Como disse sobre a fixação da tese, no caso, temos a causa 

piloto, quando o processo está dentro do Tribunal de Justiça, é algo das 

Câmaras originárias, e aplicamos, também, o modelo, nesse caso dos juizados, 

quando necessário fazer a fixação da tese. A aplicação, como disse, é a 

reunião dos processos sobrestados para julgamento conjunto, e, recentemente, 

tivemos agora a definição das prescrições, dividimos em seis grandes grupos e 

iremos fazer o julgamento também dessa forma. Vejam bem que, para efeito da 

estratégia do Poder Judiciário de Minas Gerais, usamos aquelas três grandes 

formas de fixar entendimentos, começando no Supremo Tribunal Federal e 

passando aqui no STJ, passando pelos Tribunais Regionais Federais e o 

nosso, no caso, especificamente o de Minas Gerais, e o de primeiro grau, 

sempre usando essa forma de replicação de decisões. Mencionei que no dia 7 

de novembro foi realizado o primeiro julgamento do Tema n. 916, ETF n. 766, 

do STJ, em menos de um segundo usando essas tecnologias. O interessante é 

que não houve um embargo de declaração, por que a máquina consegue fazer 

a individualização muito rígida daquilo que será julgado, o que tem dúvida, ela 

consegue separar. Foi algo importante para o Poder Judiciário do estado de 

Minas Gerais. Tivemos 128 IRDRs distribuídos, 47 admitidos, e, até hoje, 32 

julgados; dos 128 distribuídos no Tribunal, 57 foram instaurados por iniciativa 



do Órgão Fracionário por Desembargadores, 10 por Juízes de Direito mediante 

ofício. Há 53.549 recursos sobrestados no TJ, que versam sobre matérias 

afetadas pelo STF; 4.848 vinculados ao Tema n. 810, que discute a validade ou 

não da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre 

condenações impostas à Fazenda Pública, o famoso § 1º, f, da Lei n. 9.494. 

Temos, atualmente, 4.883 recursos sobrestados em virtude de tema de IRDR, 

outros 992 recursos que estiveram sobrestados foram julgados aplicando teses 

firmadas pelo Tribunal, Recentemente, aqui do STJ, temos 101.000 recursos 

sobrestados que versam sobre matérias afetadas pelo STJ, em breve 

julgaremos 52.954 que se encontram vinculados ao tema 588, custeio de 

saúde, e 6.530 recursos vinculados aos Temas n. 566, 567, 568, 569, 570 e 

571, aos quais me referi ainda pouco como prescrição intercorrente; repito, 

sempre que o fizermos, faremos usando na medida da possibilidade dessas 

ferramentas de replicação.  

Cito alguns exemplos de temas que foram por nós já apreciados. Esse é 

da tabela dos honorários de advogado dativo, que mencionei no início, tivemos 

dezenas de milhares de ações que depois foram resolvidas, temos hoje 2.048 

recursos vinculados ao Tema n. 26, que ainda não transitou em julgado em 

virtude de agravos em recurso extraordinário e recursos especiais interpostos 

contra o acórdão do julgamento do mérito. Temos as questões da barragem 

que disse para os senhores, atualmente 43.208 ações individuais sobrestadas 

em virtude de IRDR, mas essas são aquelas que estão sobrestadas e dizem 

respeito apenas a Governador Valadares. Temos inúmeros outros municípios e 

comarcas que também têm a mesma problemática. O que acontece? 

Estrategicamente, acreditamos que as partes interessadas estejam 

aguardando a definição do IRDR para que, então, acionem. Em Governador 

Valadares temos a notícia de aproximadamente mais 50 mil ações prontas para 

serem distribuídas, na medida em que o IRDR terminar. O IRDR está hoje, por 

maioria, já fixando a tese de dois mil reais de dano moral pela falta da água 

como mencionei, mas só terminaremos o julgamento em meados de julho, 

porque houve um pedido de vista do sétimo votante. O que estamos fazendo a 

nível de gestão em relação ao IRDR, Senhor Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino? Uniformização das decisões do Tribunal de Minas Gerais, 

celeridade processual, segurança jurídica, isonomia, diminuição de demandas 



sobre matérias pacificadas, e algumas economias. Em Minas Gerais, 

aproveitando a deixa do colega de São Paulo, quando a matéria processual, 

que seja pertinente a ambas as Seções, pelo nosso Regimento, aquela Seção 

que primeiramente definir a matéria processual, o resultado vale para ambas as 

Seções, quando for processual, algo material, têm que ser convocadas as duas 

Seções. Os nossos comunicados são todos feitos através de WhatsApp , e-

mail, portal do Tribunal de Justiça alimentado diariamente, e replicamos em 

tempo real todas as informações que nos chegam do STJ ou do Supremo 

Tribunal Federal, gosto de citar mais o STJ porque é muito mais ativo, muito 

mais proativo nessa matéria, e muito mais rápido, também. 

Já finalizando para não cansá-los muito, o Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais ao observar a demanda, tentou montar um programa a nível realmente 

de estratégia de enfrentamento de demandas de massas e de pedidos 

repetitivos, temos o IRDR como uma ferramenta de política judicial, porque 

temos em média de 55 a 60% de processos absolutamente repetidos, um 

número bastante expressivo e que começou a ser detectado a partir de 2012, 

então dividimos essa estratégia em três frentes de trabalho, a primeira é 

jurisdicional, que são essas que já mencionei, celeridade, porque é mais 

rápido, como tentei mostrar para todos os senhores, não sei se consegui, 

efetividade, igualdade, decisão, isonomia, a segura jurídica, que é repassada 

inclusive às partes e à sociedade como um todo, e a previsibilidade. Parece-me 

que a partir do instante em que o Poder Judiciário de Minas Gerais começou a 

realmente aplicar o IRDR, temos um menor número daquelas demandas que 

desaguavam no Poder Judiciário, porque aí já é o segundo ponto que 

enfrentamos, tivemos a transparência social, que é para a sociedade, sobre a 

posição do Poder Judiciário Mineiro a respeito de um dado tema de Direito, a 

sociedade fica sabendo disso uma maneira mais rápida, para que os 

interessados optem em ajuizar a demanda quando já tem um determinado 

posicionamento.  

Por fim, algo administrativo a partir da utilização do IRDR, temos notado, 

substancialmente, que a utilização do IRDR na sua formatação legal, que é de 

fixar uma tese e reproduzi-la de maneira obrigatória por todos os juízes e 

desembargadores, especialmente quando também ajudado pela tecnologia, 

que conseguimos liberar os servidores, que trabalham principalmente nessas 



áreas afins e nos gabinetes, de um trabalho mecânico e repetitivo, seria de 

julgar demandas absolutamente iguais, prolatar minutas de voto, e eles passam 

a ter mais tempo para se debruçar sobre aquelas questões que realmente 

exigem a cognição humana, então, fizemos uma substituição desse tempo de 

serviço humano pela máquina, quando isso é simplesmente aplicar um padrão 

de decisão como é uma tese já fixada aqui pelo STJ em repetitividade. Não há 

motivo nenhum, não há razoabilidade alguma, temos que fazer voto por voto, 

temos que elaborar minuta por minuta, quando temos obrigatoriamente que 

seguir uma decisão do STJ, que é um Tribunal Superior, com isso, temos visto 

uma diminuição de custos nas atividades. Vou citar só um exemplo aqui para 

os Senhores bastante comum, Senhor Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, na 

área do Direito Penal, na área Criminal, temos digitalizadas as medidas de 

urgência que chegam ao Tribunal, isso é só para exemplificar, apenas com 

habeas corpus, mandado de segurança, na área criminal, e essas medidas 

criminais afins, estamos economizando oitocentos mil reais/mês só por não 

colocar a capa de papel, a capa de plástico, e os grampos no processo, isso 

sem contar que me referi também para usar a tecnologia, para não haver papel 

escrito, estimamos através de cálculos de pessoas capacitadas que só com 

isso que mencionei, só essa parte criminal, que é pequena, teríamos 

economizado o corte de 4.000 árvores por ano, em torno de 5.000 resmas, 

cada uma de duas mil páginas também por ano. Fizemos do IRDR, da 

repetitividade aqui do STJ, uma política de estratégia do Tribunal de Justiça, 

inclusive para fins de diminuição de seus custos, o que tem efetivamente 

ocorrido, e diminuição, também, das doenças afetas ao trabalho repetitivo, que 

não deixa de ser repetitivo o servidor que tem que ficar debruçado sobre 

aquelas situações todas já iguais. 

 Essas são palavras que tenho para trazer em nome do Poder Judiciário 

do Estado de Minas Gerais. Queria agradecer, mais uma vez, à Comissão 

Gestora, na pessoa do Senhor Ministro Paulo Tarso Sanseverino, a 

oportunidade de aqui estar, agradecer à equipe do NUGEP do STJ e desejar 

um excelente trabalho para todos os senhores. 

Muito brigado. 

 

 



O SENHOR MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO 
Presidente da Comissão Gestora de Precedentes  

 

 

 Parabenizo o Desembargador Afrânio Vilela pela exposição, dando um 

panorama da experiência do Tribunal de Minas Gerais em vários aspectos, a 

utilização do Sistema Ágil, do Sistema Radar, das ferramentas, como está 

utilizando o IRDR, enfim, parabéns, realmente é muito interessante a 

exposição. 

Na sequência, o Desembargador Carlos Adilson Silva, do Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina, tem a palavra.  
 

 

O SENHOR DESEMBARGADOR CARLOS ADILSON SILVA 
Desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina 

 

 

Quero desejar a todos uma boa tarde, cumprimentar o Senhor Ministro 

Paulo de Tarso Sanseverino, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes 

do STJ, e desta Corte de Justiça, também cumprimentar os Colegas José 

Maria Câmara Junior do estado de São Paulo, colega Afrânio Vilela, do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais, cumprimentá-los pela brilhante exposição 

esclarecedora, trazendo, inclusive, ferramentas tecnológicas para que 

possamos adotá-las, e digo de antemão que o nosso Tribunal já se credencia 

para adotar o Sistema Ágil, que realmente é uma ferramenta muito importante. 

Quero, também, cumprimentar os demais Desembargadores Federais e 

Estaduais aqui presentes, Juízes auxiliares da Presidência, cumprimento o 

Doutor Marcelo, que é o Assessor-chefe NUGEP do STJ, em nome de quem 

cumprimento os demais assessores e servidores dos NUGEPs dos estados. 

Quero incialmente parabenizar a Comissão Gestora de Precedentes e, 

também, cumprimentando a Senhora Ministra Assusete Magalhães, que 

também integra a Comissão Gestora, os demais Senhores Ministros, e já 

parabenizá-los pelo brilhante trabalho que vêm exercendo há mais de quatro 

anos nessa importante Comissão do STJ e que têm auxiliado sobremaneira os 



Tribunais de Justiça dos estados na formação de precedentes qualificados, 

facilitando a entrega da prestação jurisdicional com mais efetividade, 

celeridade, e segurança. 

Quero apresentar, muito rapidamente em breves palavras, a estrutura do 

nosso Tribunal de Justiça. Atualmente a composição é de 94 

Desembargadores, inclusive a 94ª vaga estará sendo preenchida na próxima 

quarta-feira, com o Advogado Doutor Osmar Nunes, de Balneário Camboriú, 

oriundo do quinto constitucional. A posse está marcada para a próxima quarta-

feira. Aqui, também, trago, além das questões do Tribunal, algumas 

informações estatísticas sobre o número de processos pendentes de 

julgamento na Corte. Até 30 de abril eram 120.937 processos pendentes de 

julgamento. Também temos um Órgão Especial composto por 25 

Desembargadores, dos quais 12 são eleitos para um mandato de dois anos e 

13 são os mais antigos do Tribunal de Justiça, dele integrando com membros 

natos Presidente, Primeiro Vice-Presidente e Corregedor-Geral de Justiça. 

Temos um acervo pendente de julgamento de 351 processos. Temos sete 

Câmaras de Direito Civil, cada cama é composta por quatro membros. Da 

reunião das Câmaras dos Órgãos Fracionários temos os grupos de câmaras, 

temos cinco Câmaras de Direito Comercial, cinco Câmaras de Direito Público, 

e cinco Câmaras de Direito Criminal, e quais as respectivas formações de 

grupos, no total dos grupos e dos órgãos fracionários temos Direito Civil, 

40.332 processos, Direito Comercial, 43.533. Aqui com a observação de que 

em razão de temas afetados, só no Direito Comercial temos 29.000 processos 

sobrestados, Direito Público, 24.822 processos pendentes de julgamento. 

Temos a da Seção Criminal, que engloba o primeiro e o segundo grupo de 

Direito Criminal, são cinco Câmaras, com 20 Desembargadores, e o acervo de 

10.971 processos pendentes de julgamento. Temos, também, a Câmara de 

Recursos Delegados, da qual sou o Segundo Vice-Presidente e integro como 

membro nato, juntamente com o Primeiro Vice-Presidente e o Terceiro Vice-

Presidente, e com o acervo de 433 processos. Esta Câmera de Recursos 

Delegados, penso que é a particularidade, talvez não seja inédita, talvez o 

Paraná tenha, foi criada por delegação do Órgão Especial da nossa Corte, a 

fim de que, quando o Segundo e o Terceiro Vice-Presidentes negão 

seguimento a recurso especial extraordinário com base em repetitivo e 



repercussão geral, cabe o agravo interno do art. 1.021 do CPC para a Câmara 

de Recursos Delegados. Recentemente tivemos a competência ampliada pelo 

Órgão Especial, que nos delegou a competência, também, para processar e 

julgar os conflitos de competência entre o juiz de primeiro grau, quando as 

matérias transcendem mais de um ramo do Direito e, também, entre os órgãos 

fracionários do próprio Tribunal de Justiça, com isso aliviando o trabalho 

realizado pelo Órgão Especial que se detém à causa de maior importância 

como ações rescisórias e ações de constitucionalidade ou 

inconstitucionalidade. Também quero destacar, colega Afrânio Vilela, sobre a 

questão da litigiosidade, Santa Catarina tem uma característica, temos 

tramitando por volta de 2.600.000 processos, entre primeiro e segundo graus, 

com uma população de aproximadamente seis milhões de pessoas, ou seja, a 

cada dois catarinenses, praticamente um está litigando, o que evidencia mais 

uma vez a cultura do litígio. Felizmente o MEC finalmente, este ano, 

determinou a inclusão da grade curricular do curso de Direito da disciplina de 

Conciliação, Mediação e Arbitragem, é uma das formas alternativas de 

resolução dos conflitos de interesses que temos através da conciliação.  Trago 

apenas para rememorar, o que é de todos sabido, os dispositivos de CPC que 

tratam do IRDR e notadamente o art. 926, em que se diz: “Os Tribunais devem 

uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra, e coerente”. O que 

foi dito aqui e estamos reafirmando, na minha visão, trata-se de um “poder 

dever” dos Tribunais assim agirem, não há mais espaço, pensou eu, para a 

denominada jurisprudência lotérica, temos que ter uniformidade de tratamento 

para casos iguais em idêntica matéria de Direito, é preciso perseguir isso. O 

art. 976 trata do cabimento do IRDR, quando houver cumulativamente efetiva 

repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão 

unicamente de Direito e risco de ofensa à isonomia e segurança jurídica. Penso 

que se trata de um verdadeiro imperativo de segurança jurídica na exata 

medida em que a jurisprudência deve ser clara e previsível, não havendo mais 

espaço para a manutenção de entendimentos divergentes sobre a mesma 

questão de Direito em causas repetitivas, a observância de segurança jurídica 

é indispensável para o desenvolvimento social político e econômico da 

sociedade. A vida em sociedade, como sabemos, pressupõe a segurança 

jurídica, sendo necessário que haja razoável previsibilidade quanto ao 



resultado da demanda judicial, não sendo mais admissível, como já disse, a 

jurisprudência lotérica, Ministra Assusete Magalhães, que costuma frisar muito 

isso. A nossa Corte recentemente aprovou novo Regimento Interno, fez uma 

revisão geral no regimento interno que passou a prever o IRDR e, também, o 

incidente de assunção de competência, delimitando as competências de cada 

órgão do Tribunal, do Órgão Especial, das Câmeras isoladas, dos grupos de 

Câmaras, também definindo a orientação sobre a relatoria nos IRDR, 

dependendo de quem toma a iniciativa, se é do próprio Desembargador, ele é 

distribuído a outro Relator, no Grupo de Câmaras correspondente, e, também, 

seguimos o Código de Processo Civil e a Resolução n. 235 do CNJ, que divide 

as diretrizes básicas para o processamento do IRDR. Nosso Tribunal, mesmo 

antes do advento do novo CPC, vinha na busca constante e permanente de 

pacificação da sua jurisprudência, utilizando o incidente de uniformização de 

jurisprudência, era uma ferramenta de que dispúnhamos, até então, para 

pacificar e harmonizar a jurisprudência, e ficamos felizes e alentados com o 

novo CPC, que nos permitiu, não apenas um incidente de assunção de 

competência, mas, também, o IRDR, que é uma ferramenta extraordinária que 

temos utilizado no dia a dia. Não temos ainda um sistema eletrônico, não 

temos ainda um sistema tecnológico, que possam nos ajudar, por isso 

credenciamos nosso Tribunal de Minas Gerais para que possamos 

compartilhar essa experiência que penso que é altamente positiva. Como não 

temos uma ferramenta tecnológica para verificar a repetição de recursos, a 

orientação dos eminentes Colegas da Corte, a sua assessoria é um trabalho 

ainda manual, mas tem dado resultado na prática em razão da quantidade de 

acidentes em que já houve o pleito de aplicação, então todas as nossas 

assessorias são orientadas para fazer uma triagem, diariamente, de todos os 

recursos que são distribuídos nos gabinetes dos desembargadores, essa 

assessoria identifica eventual divergência entre julgados da Corte, divergência 

entre julgados da Corte e Tribunais Superiores, e aponta, seleciona, então, 

para Desembargador levar ao Grupo de Câmaras para eventual afetação do 

IRDR. Aqui, antes de falar sobre os números, gostaria de destacar por que 

considero emblemáticos dois IRDRs, o primeiro, por ser naturalmente, aquele 

que inaugurou na Corte e que foi da relatoria do Desembargador Ronei 

Danielli, e por ter uma temática corrente até hoje no Brasil, que é a 



judicialização da saúde, e foram admitidos quatro meses apenas após a 

vigência do novo CPC, o que evidencia que a nossa Corte que vem atuando 

sempre na busca constante e permanente de manter uma jurisprudência 

estável, uniforme e íntegra; a questão submetida foi a capacidade ou não de 

comprovação de hipossuficiência do autor do pleito de dispensação de 

medicamentos ou terapia no âmbito da assistência da saúde. Esse tema 

posteriormente, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino foi julgado pelo STJ, 

Tema n. 106, e recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, é o Tema n. 500 

e o Tema n. 793, que definiram a questão envolvendo necessidade ou não de 

registro na Anvisa de medicamentos especialmente de alto custo, e que, 

também, definiu, e isso é importante para quem atua na área de Direito 

Público, a responsabilidade dos entes federados, sempre se compreendeu que 

ela é solidária, ou seja, pode ser demandada por qualquer um ente da 

Federação, no entanto, ressalvou o medicamento de alto custo, sem registro na 

Anvisa, a competência para fornecer é da União. Isso é uma decisão, a meu 

sentir, extremamente relevante, importante porque desafoga um pouco os 

estados e os municípios com os custos elevados na prestação serviço à saúde. 

A tese está firmada ali (painel), acho que todos conseguem ler.  

Nosso segundo tema, que é o número cinco, que também trago por uma 

particularidade, primeiro, porque o estado de Santa Catarina, em razão do 

volume expressivo de demandas, versando sobre a Tust e Tusd, Minas Gerais 

também tem milhares, pleiteou junto ao Grupo de Câmara de Direito Público a 

instauração de um IRDR, e naquela ocasião não foi admitido o IRDR porque, 

apesar da insistência de multiplicidade de recursos com idêntica a matéria de 

Direito, não havia controvérsias tanto na Corte como no STJ, então a 

jurisprudência era pacífica, uniforme, tranquila, então não foi admitido o 

primeiro IRDR, mas, posteriormente, em razão da divergência inaugurada aqui 

no STJ e o Ministro Gurgel Faria, que estava aqui há pouco, houve divergência 

no STJ pela possibilidade da legalidade cobrança da Tust e Tusd. Em razão da 

divergência inaugurada pelo STJ, eu atuava, à época, na Primeira Câmara 

Direito Público da nossa Corte e, na mesma direção em que decidiu o STJ 

nesse recente julgado, analisei um recurso de apelação e também concluímos 

pela legalidade da exação, e, então, afetamos outros recursos ao Grupo de 

Câmara do Direito Público que recebeu o número 5 do tema, que atualmente 



está sobrestado em razão do Tema n. 986 do STJ, que aguarda 

pronunciamento. Isso evidencia que a nossa Corte sempre está atenta para a 

verificação da dissidência da jurisprudência e tem sido bastante criteriosa na 

sua admissibilidade também. Em 73 pedidos de instalação de IRDR, 39 foram 

inadmitidos porque não preenchiam os requisitos legais, notadamente por que 

envolviam questão de fato, porque não havia jurisprudência consolidada. Aqui 

trago alguns dados sobre os nossos IRDRs (painel). Senhor Ministro Paulo de 

Tarso Sanseverino, inclui aqui, apenas a título ilustrativo, incidente de 

assunção de competência também, que, apesar do interesse local e regional, 

evidencia a nossa busca pela uniformização da nossa jurisprudência. Tivemos 

34 IRDRs, excluo os 39 que não foram inadmitidos, 16 foram admitidos, 18 

estão pendentes de admissibilidade. Trago mais um dado, o IRDR por órgão 

julgador e fase processual. No grupo de canto direito, o público tem sido o 

grande protagonista na apresentação de IRDRs, foram 16, todos admitidos, 

dos 16 admitidos, todos são de Direito Público. O Órgão Especial tem quatro 

para a admissibilidade, Direito Civil, dois, Direito Comercial, um, e Seção 

Criminal, um. No lado direito temos por situação, três transitados em julgado, 

sete com acórdãos publicados, e seis pendências de julgamento. Também 

temos observado o limite temporal de um ano para o julgamento dos IRDRs e 

sua admissibilidade tem ocorrido em média de dois a três meses. Embaixo 

temos o incidente de assunção de competência, são 17 admitidos, sete 

pendentes de admissão, em um total de 24. Aqui temos alguns dados gerais 

que nos permitem extrair algumas conclusões. O IRDR tende a ser junto em 

azul, mas vou me ater ao IRDR por órgão julgador; no de Direito Civil, tivemos 

dois IRDRs, Direito Comercial, um; Direito Público, mais uma vez protagonista, 

26; Órgão Especial, quatro; e Seção Criminal, apenas um; por iniciativa, 

segunda coluna (painel), do Relator, são 18; das partes, 13; de juiz de primeiro 

grau, dois; do Ministério Público ou Defensoria Pública, apenas um. Penso que 

temos que incentivar, motivar, também, o juízo primeiro grau a suscitar o IRDR 

perante os tribunais, porque na origem identificam uma multiplicidade de ações 

com a mesma temática de Direito e com repercussão social e econômica; um 

deles que me recordo está o Direito Público, ainda foi provocado pelo Juiz da 

Vara da Fazenda Pública da Comarca de Chapecó, Santa Catarina, e que 

envolvia uma indenização especial paga aos policiais civis e militares 



denominada Iresa, e a discussão era sobre a natureza jurídica dessa verba, se 

era indenizatória ou remuneratória, o IRDR foi instaurado, processado, julgado, 

e transitou em julgado, e a Corte concluiu que, apesar do nome atribuído 

“indenizatória”, ela tinha natureza remuneratória, portanto, incide o imposto de 

renda. É importante essa participação maior de juízo de primeiro grau. Aqui, 

um dado também interessante por matéria, IRDR foram 12 admitidos, 

envolvendo servidor público. Penso que isso se repete nos demais tribunais, 

volume expressivo de ações envolvendo servidores públicos municipais e 

estaduais, em Santa Catarina, temos muito. Isso se refletiu aqui na incidência 

do IRDR. Administrativo e outras matérias, nove; Direito Processual, sete, 

Direito Tributário, três; Direito civil, dois; Direito Penal, um.  

O que podemos concluir? Olhando para a primeira coluna: Órgão 

julgador, o Direito Público tem sido o grande protagonista na área da 

Instauração do IRDR. Naturalmente o Direito Comercial tem muitos recursos 

afetados pelo STJ, pelo Supremo Tribunal Federal, para julgamento em 

repercussão geral, então, há o sobrestamento de aproximadamente 29.000 no 

Direito Comercial e, por isso, não há tanta iniciativa no âmbito do Direito 

Comercial para a instauração do IRDR. Um dado aqui interessante, a maioria 

foi provocada ex-officio, de ofício pelo Relator, isso denota aquilo que disse no 

início da triagem permanente e constante na verificação de causas repetitivas, 

e, por iniciativa do Relator, que foi a grande maioria das partes, 13; por matéria 

do Direito Público e do Direito Administrativo, e de Direito Administrativo do 

Servidor Público, que é a maior incidência que temos. No próximo quadro, 

temos uma divisão desses dados gerais por tempo. O primeiro IRDR por ano 

de afetação, 2016 foram quatro IRDRs; tivemos um pico em 2017, passou para 

11, a fase triplicou; em 2018 reduziu para dois, e 2019, dois. Na segunda 

coluna, embaixo, temos IRDR por ano de admissão: 2016/2017, dez; 

2018/2019, ainda não tivemos nem um admitido. 

 Aqui temos o total de processos que foram sobrestados em razão da 

admissão dos IRDRs. Foram 1.218 sobrestados, dos quais 622 foram 

baixados, o que representa 51,7% do total, com 56, uma média de baixa por 

ano; pendentes ainda de julgamento, portanto, permanecem sobrestados, 596, 

o que representa 48,93% do total, uma média de sobrestamento por ano de 

149. Ali tem mês a mês de afetação e de sobrestamento.  



Pedi licença ao Senhor Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, para 

concluir a nossa manifestação, trazer ao conhecimento dos colegas, porque 

reputo relevante, de real importância para todos, até por que no ano pretérito 

tivemos um evento neste Tribunal e auditório, realizado pelo CNJ, que foi o 

segundo workshop sobre os procedimentos administrativos da Resolução n. 

235 do STJ, com a participação do Supremo Tribunal Federal e do STJ 

também. Naquela ocasião me recordo que fomos incitados a selecionar 

recursos especiais para grupos representativos de controvérsia, e nosso 

Tribunal tem atuado de forma permanente na busca da seleção, através da 

Segunda Vice-Presidência e Terceira Vice-Presidência. Aqui temos 11 

apresentados, quatro já estão vinculados, um com repercussão geral, inclusive, 

treze aguardando o pronunciamento do STJ; o primeiro, que é vinculado ao 

nosso grupo quatro, está vinculado ao Tema n. 1.004, legitimidade ativa de 

adquirentes de imóvel para a pleitearem a indenização por desapropriação 

indireta e parcial ocorrida antes da aquisição da propriedade. O outro é o grupo 

sete da nossa Corte, vinculado ao Tema n. 1.010 do STJ, repetitivo, extensão 

da faixa não identificável a partir das margens de cursos d'água naturais em 

trechos caracterizados como área urbana consolidada, se corresponde à área 

de preservação permanente, previsto no art. 4º, inciso I, da Lei n.12.651/2012, 

que é o novo Código Florestal, que vai até o art. 2º, alínea a, da revogada Lei 

n. 4.771/1965, cuja largura varia de 30 a 500 metros, ou recuo de 15 metros, 

determinado art. 4, caput, inciso III, da Lei n. 6.766/1999, que é a lei do 

parcelamento do solo urbano. O outro é o grupo dois, que está vinculado ao 

Tema n. 965, do Supremo Tribunal Federal, que já transitou em julgado, 

inclusive, que mais uma vez trata de servidor público. Aqui, as funções de 

magistério: “Cômputo do tempo de serviço prestado em funções do magistério 

diversas da docência para fins de aposentadoria especial”. Que realmente foi 

bastante relevante e importante, conseguimos julgar um número extraordinário 

de processos estavam aguardando o posicionamento do Supremo Tribunal 

Federal. Temos o grupo três, que está vinculado ao Tema n. 985: “Análise 

funcional acerca do preenchimento dos requisitos para usucapião 

extraordinária, em razão de área usucapienda ser inferior ao modo 

estabelecido em lei municipal”. Penso que estamos contribuindo com o STJ no 

âmbito nacional, para a formação de precedentes qualificados. Penso que é 



importante os trabalhos realizados pelos Tribunais de Justiça, auxiliando 

sobremaneira na uniformização da jurisprudência no âmbito nacional. Também 

noticio que recentemente, o Senhor Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

qualificou mais um, que corresponde ao nosso grupo 11, para afetação, 

determinando a distribuição ao Relator. Para Vossa Excelência recordar, faz 

pouco tempo, obrigatoriedade ou não de se adotar ao rito da Lei n. 

12.153/2009, Juizado Especial da Fazenda Pública, as execuções individuais 

de sentença coletiva proferida pela Vara da Fazenda Pública - que tem um 

indicativo de Vossa Excelência forte, portanto, de afetação. Temos inúmeros 

recursos pendentes de julgamento sobrestados, versando sobre essa matéria. 

Recentemente, ainda na sexta-feira, selecionei mais cinco recursos especiais 

que foram admitidos na área tributária, Senhora Ministra Assusete Magalhães, 

logo deve estar recebendo aqui no STJ e que trata da seguinte temática: “Se o 

creditamento do ICMS incidente sobre a aquisição de produtos intermediários, 

empregados processo produtivo, a vigência da Lei Complementar n. 87/96 

depende ou não da comprovação de seu consumo imediato e integral, além da 

Integração física ao produto final”. Nosso Tribunal concluiu que deve preencher 

os dois requisitos, e aí houve recurso em grande parte das empresas de papel 

e celulose de Santa Catarina, na busca da compensação tributária em razão 

dessa temática. Quero dizer, portanto, que temos, na medida do possível, 

contribuído com o Poder Judiciário de Santa Catarina e, também, no âmbito 

nacional através do CNJ, especialmente, através dos grupos representativos 

de controvérsia, para a unificação da jurisprudência e a formação de 

precedentes qualificados. 

Em breves palavras era o que tinha a expor. Muito obrigado. 

 

 

O SENHOR MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO 
Presidente da Comissão Gestora de Precedentes 

 

 

Parabéns ao Desembargador Carlos Adilson pela exposição a bastante 

clara a respeito da realidade dos IRDRs e dos repetitivos no Estado de Santa 

Catarina, na verdade bem interessante, também, mostrando, especialmente na 



questão, a prevalência das questões de Direito Público envolvendo servidores 

públicos, até, porque, é Direito local e essas são questões que se afeiçoam 

perfeitamente a um IRDR, que interessam apenas ao município, ao estado, 

interessam no âmbito estadual, e até boa parte delas nem cabe, realmente, 

recurso especial. Parabéns pelo trabalho e, também, a toda colaboração que 

tem dado a nós na parte dos repetitivos, é um dos Tribunais que mais tem 

contribuído com STJ nessa parte. 

No nosso painel são três Tribunais com três realidades diferentes e com 

diferentes soluções para as demandas repetitivas, soluções muito 

interessantes e muito razoáveis. Os nossos três painelistas estão de parabéns 

pela clareza da exposição e pela pontualidade, com isso temos alguns minutos 

ainda à disposição dos senhores. Se alguém quiser formular alguma pergunta, 

a palavra está à disposição, alguma dúvida que tenham tido de alguma das 

exposições etc, é um bom momento para isso. 

 

 

A SENHORA MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES  
Ministra do Superior Tribunal de Justiça 

 

 

Indagaria ao Desembargador José Maria Câmara Júnior, impressionou-

me aqui a relação entre o número de IRDRs suscitados perante o Tribunal de 

Justiça de São Paulo e o número de admitidos, foram suscitados 377 e 

admitidos apenas 30, Vossa Excelência mostrou, efetivamente, os motivos que 

determinaram a rejeição de um número tão grande de IRDRs que foram 

suscitados pelo TJ de São Paulo, mas indago, a curiosidade é diante de uma 

disparidade tão grande entre o número de IRDRs suscitados e os números de 

efetivamente admitidos é por que a grande maioria tem sido suscitada pelas 

partes? 

 

 

O SENHOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA  
Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo 



Saúdo a participação da Senhora Ministra Assusete Magalhães, 

agradeço a pergunta, é justamente nesse aspecto, a Senhora perceba que há 

um percentual de 49% dos não admitidos que gravitam em torno de um novo 

recurso, o recurso originário de onde é extraída a questão por iniciativa da 

parte, se fosse do Desembargador, ele não julgaria aquele recurso, então, a 

presunção é a parte suscitou, não vejo outra maneira, e não foi admitido 

porque está julgado o recurso. Existe a comunicação interna, o NUGEP avisa à 

relatoria em relação à suscitação do IRDR, em sua instauração, então, não há 

como correr em simultâneo os processos, as duas situações, recurso e  IRDR 

nesse caso concreto. Já houve o recurso, foi julgado e o IRDR não foi admitido 

porque ele é posterior, é superveniente ao julgamento, quase 49% dos casos 

de inadmissibilidade. Até denominei a utilização do incidente como sucedâneo 

recursal, uma nova maneira de expressão e inconformismo em buscar um 

reexame da matéria. 

 

 

A SENHORA MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES 
Ministra do Superior Tribunal de Justiça 

 

 

Continuo na minha indagação, há outros legitimados legislativamente 

para suscitar o incidente perante o Tribunal, entre eles o juiz de primeiro grau, 

o próprio relator no Tribunal de segundo grau, a Defensoria Pública e o 

Ministério Público. Indago, se esses outros atores estão funcionando pouco? 

 

 

O SENHOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA  
Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo 

 
 
Em São Paulo, pouco.  

 

 

 



A SENHORA MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES 
Ministra do Superior Tribunal de Justiça 

 
 
Isso explica a rejeição. 

 

 

O SENHOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA  
Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo 

 

 

Fiquei impressionado com os dados do Tribunal de Santa Catarina, 

porque o IAC em São Paulo, temos, acho, o registro de dois ou três, vi um 

número expressivo aqui de incidente de ação de competência. Tivemos um 

julgado na questão daquela desocupação da região do Vale do Ribeira, que já 

soltou a indenização de 500 famílias de moradores e versava sobre prova, 

necessidade de abertura da instrução probatória, o que, também, 

particularmente a mim não mostrava seu cabimento também da assunção de 

competência, porque as Câmaras estavam determinando a abertura da prova, 

a instrução probatória, ou melhor, a invalidação do julgamento antecipado, 

alguns juízos julgam antecipada a matéria de prova, curiosamente, até 

motivado o fundamento da sentença é de não desempenho do ônus da prova, 

não permitiu que se produzisse a prova e julga improcedente o pedido. Acho 

que esse foi o único IAC ou há outro que não me não me recordo agora.  

 

 

A SENHORA MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES  
Ministra do Superior Tribunal de Justiça 

 
 
 Dirigiria a pergunta ao Senhor Desembargador Afrânio Vilela. Pude 

perceber que no Tribunal de Justiça mineiro foram suscitados 128 e admitidos 

47, daí que indago quais são os maiores legitimados ativamente para sustentar 



esses incidentes que têm vingado, pude perceber que 47 foram admitidos e 32 

já julgados? 

 

 

O SENHOR DESEMBARGADOR AFRÂNIO VILELA  
Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

 

 

Ministra Assusete Magalhães, muito obrigado pela pergunta, é uma 

oportunidade de retornar ao tema, realmente 128 distribuídos e 47 admitidos. A 

princípio observo que essas outras instituições poderiam muito nos ajudar 

através das demandas coletivas, mas são absolutamente omissas. Em Minas 

Gerais, todos sabem, nos últimos tempos, tivemos dois grandes sofrimentos, 

Mariana e, depois, Brumadinho, as demandas que se apresentam são todas 

individuais. No caso dos IRDRs, diria que a grande maioria é pelo 

Desembargador Relator do Órgão Fracionário, tivemos um único IRDR 

suscitado pela parte, que citei um exemplo do dando moral por falta de água 

por três dias em Governador Valadares por causa da disparidade, um juiz do 

juizado dava mil reais, o outro em torno de três ou quatro mil, o outro em torno 

de dez mil reais, então estava havendo uma divergência bastante acentuada, e 

a própria empresa demandada suscitou o IRDR. Ficou uma situação bastante 

característica e sui generes, Ministra, porque em um dado momento só esse 

IRDR que tramitava a pedido de parte, ninguém mais, em nível de parte, havia 

pedido em Minas Gerais, e logo uma situação tão grave como essa, com 

centenas de milhares de processos que vamos ter que te julgar. Acho que seria 

muito bom se a Defensoria Pública usasse as ações coletivas, seria bastante 

importante, mas respondendo objetivamente, diria que 90% ou mais pelo órgão 

fracionário através da sua turma julgadora. 

 

 

 

 A SENHORA MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES  
Superior Tribunal de Justiça 



Dirigiria a mesma pergunta agora ao Senhor Desembargador Carlos 

Adilson Silva. Foram suscitados 73 e admitidos 39, daí indago, quem são os 

maiores legitimados que têm provocado? 

 

 

O SENHOR DESEMBARGADOR CARLOS ADILSON SILVA 
Desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina 

 

 

Agradeço a pergunta, Senhora Ministra, dos 73 incidentes com pedido 

de instauração, 39 foram inadmitidos, dos 34 que remanesceram, 16 foram 

admitidos e estão sendo processados, 18 pendem de admissibilidade ainda. O 

maior legitimado, como podemos verificar pelo quadro apresentado, é o próprio 

Desembargador de ofício que tem levado ao grupo de Câmaras 

correspondentes, dependendo da área do Direito, à afetação para fins de 

IRDR, os grandes protagonistas que estão no nosso Tribunal tem sido os 

nossos Desembargadores, depois vem as partes em menor proporção.  

 

 

O SENHOR DESEMBARGADOR AFRÂNIO VILELA  
Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

 
 
Senhora Ministra Assusete Magalhães, por gentileza, só um acréscimo, 

nosso protagonista é o Desembargador em segundo lugar o juiz por ofício, e a 

parte, em 128, uma. 

 

 

A SENHORA MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES  
Ministra do Superior Tribunal de Justiça 

 

 

Isso mostra que, efetivamente, é preciso uma mudança de cultura, esse 

sistema de precedentes só vingará na medida em que todas as instâncias do 



Poder Judiciário e também os outros atores sujeitos do processo, efetivamente, 

se engajem nessa formação de cultura de precedência. Quero cumprimentar os 

três Tribunais, e de modo muito especial o Desembargador Carlos Adilson, o 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina tem sido um grande parceiro na 

indicação de seleção, melhor diria, de processos encaminhados ao STJ para 

afetação como recursos repetitivos. Mas de modo geral, o que se pode 

perceber aqui é que os três Tribunais vêm cumprindo bem o seu dever de 

casa. 

 

 

O SENHOR MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO 
Presidente Da Comissão Gestora De Precedentes 

 

 

A Palavra continua à disposição. 

 

 

O SENHOR DESEMBARGADOR FERNANDO BRAVIN  
Desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo 

 

 

Boa tarde a todos, sou Fernando Bravin, Desembargador do Tribunal de 

Justiça do Espírito Santo. Lá, apesar de sermos um Tribunal bem menor do 

que as estatísticas trouxeram, são muito coincidentes os dados em relação aos 

legitimados, a estrutura, mas há duas circunstâncias que me chamaram a 

atenção, uma até abordaria essa matéria ao Desembargador José Maria, do 

Tribunal de São Paulo, ele, na sua regimentação, colocou nas Seções de 

Direito Público e Direito Privado, a própria Seção Criminal, a competência para 

deliberar sobre esses incidentes, foi isso ou deixou uma parte residual para o 

Órgão Especial. Nessa parte dos residuais achei interessante, e gostaria da 

confirmação, se deixou realmente aqueles casos que se referem a divergências 

trazidas pelos pelas Turmas Recursais do Colégio Recursal?  

 

 



O SENHOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JÚNIOR 
Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo 

 
 
Sim, Excelência, nesse caso é o Órgão Especial que fica com a questão 

de Colégio Recursal, sistema de juizados especiais, e questão de Direito afeta 

a todas as Seções e Subseções na Seção dividida de Direito Privado. O que 

acontece é que o Tribunal faz a distribuição da competência por matéria, no 

caso específico, isolando o Direito Privado e o faz em três Subseções, algumas 

matérias são comunicantes em duas delas, DP2 e DP3, outras são 

comunicantes em todas, o Tribunal tem que lançar mão de um novo assento 

regimental, ele percebeu esse problema em 2018, e faz essa correção para 

ampliar uma Turma Especial para julgar o IRDR nessa situação, para não 

existir o quê? Estabeleceu o precedente vinculante de uma Turma em relação 

a outra, então promove as duas no grupo, um grupo para deliberar para elas, 

as duas que têm matérias que se comunicam; a residual não há como 

imaginar, ou vamos dizer assim, catalogar todas as matérias, algumas que 

surgem e que não estão previstas nessa distribuição, então é considerada uma 

matéria residual e vai para essa Turma Especial que tem essa amplitude. Foi a 

maneira pela qual, na minha investigação, e pesquisamos no NUGEP, também, 

conversando com a assessoria que temos, foram questões que surgiram ao 

longo desses dois, três anos, em que o Tribunal lançou mão de assento 

regimental para alterar no Regimento Interno e poder definir como queria 

deliberar, processar, e julgar o IRDR nessa situação específica. Não sei se 

consegui ser claro com o Senhor. 

 

 

 O SENHOR DESEMBARGADOR FERNANDO BRAVIN  
Desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo 

 

 

Entendi, até por que a estrutura hoje do Tribunal com as Seções é uma 

grandiosidade em São Paulo. Ele vem daqueles Tribunais de alçada e ele 

replicou aos Tribunais de alçada, dentro da estrutura do Tribunal da Justiça, 



criando as Seções. Ele cria verdadeiros tribunais ali dentro, até estava 

brincando que a Seção de Direito Privado é o segundo Tribunal do país, o 

primeiro é o de São Paulo, o segundo tribunal maior do país é uma Seção de 

Direito Privado. 

 

 

O SENHOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JÚNIOR 
Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo 

 
 
Temos 27% do movimento brasileiro, que é um dado que mostra 

também a dificuldade de São Paulo tem para se organizar e dar cabo dessa 

situação, porque a Senhora Ministra Assusete Magalhães fez a pergunta a 

quem compete essa provocação? Eu respondi sem ter elementos científicos, 

mas fiz um raciocínio para imaginar se 49% desse volume diz respeito a esse 

sucedâneo recursal quero crer que seja a parte, não o desembargador, como 

acontece em Santa Catarina. Os desembargadores ficam naquele percentual 

de 12, 9, e 8 % no preenchimento dos três requisitos, às vezes, o colega acha 

que é relevante e a Turma Especial acha que não, às vezes ele acha que tem 

multiplicidade e a Turma Especial acha que não. Mas anotei aqui para sugerir 

ao meu Tribunal para aderir essa participação de Santa Catarina e também 

junto ao STJ, desconheço se existe esse trabalho de assumir um papel de 

verdadeiro parceiro do STJ de selecionar, até porque temos essa 

responsabilidade de 27% do movimento judiciário. Levo para casa, no avião, 

esse pensamento, como Santa Catarina admite mais da metade, Minas Gerais, 

algo parecido, e eu não estou admitindo nada lá? Alguma coisa está 

acontecendo e preciso levar essa sugestão, confesso que não sou integrante 

das Comissões, até gostaria de ser, mas o Presidente pediu que eu aqui 

comparecesse por desenvolver atividade na escola da magistratura, então, vim, 

foi um desafio para mim, se falhei foi por que desconheço a informação no 

detalhe. 

 

 

 



O SENHOR DESEMBARGADOR FERNANDO BRAVIN  
Desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo 

 

 

Muito obrigado. Rapidamente com o Desembargador Carlos Adilson, 

estive lá semana passada no seu Tribunal, até pelo FONAJE, que estava 

participando, e recebi a informação de que o Tribunal sedimentou posição no 

sentido de que aquelas matérias relacionadas a concurso público não estão 

afeitas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Foi por algum instrumento 

de utilização de precedentes ou administrativamente que o Tribunal entendeu 

por deliberar, é uma curiosidade, é uma resposta que o colega de Minas 

Gerais, Desembargador Afrânio Vilela, no Espírito Santo também, a mesma 

parte que suscitou o IRDR foi a Sanmarco, que suscitou em Minas Gerais 

sobre a situação envolvendo os danos morais e o problema de abastecimento 

de água, também suscitou no Espírito Santo, foi coincidente a parte qualificada. 

Há dúvida de como o Tribunal de Santa Catarina definiu essa matéria, se foi via 

IRDR ou se levantaram questão? Muito obrigado. 

 

 

O SENHOR DESEMBARGADOR CARLOS ADILSON SILVA  
Desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina 

 
 
 Agradeço ao eminente colega e também por ter participado do FONAJE 

de Santa Catarina. Compareceu também ao jantar? Muito bom. Tivemos a 

apresentação de um grupo de Nova Veneza, do Sul de Santa Catarina, 

próximo a Criciúma, e com o próprio nome diz, traz o Carnaval, também, com 

as máscaras e as fantasias, durante o jantar tivemos uma apresentação do 

corpo de ballet em Nova Veneza, foi muito bonito. Detectamos a existência de 

várias decisões através de decisões do Tribunal, então resolvemos selecionar 

para a solução mediante IRDR. 

 

 

 



O SENHOR DESEMBARGADOR MOACIR LOBATO 
Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

 

 

O Senhor Desembargador Afrânio Vilela acabou de mencionar uma 

espécie de crítica e observação no sentido de que as provocações têm sido 

feitas a partir das partes, e que essas partes tenham ajuizado ações individuais 

em temas muito vastos, deu exemplo, se não me engano, agora, de 

Governador Valadares, então eu perguntaria, quase que como um subtema do 

que está sendo discutido aqui, se essa é uma situação que está restrita a 

Minas Gerais ou se no Tribunal do Desembargador José Maria Câmara Júnior, 

de São Paulo, e do Desembargador Carlos Adilson Silva, de Santa Catarina, 

também não existe uma espécie de incentivo, ou iniciativa, para as ações 

coletivas, um arremedo de class action do Direito Americano, essa que seria a 

indagação, porque é um tema que me parece relevante, não propriamente em 

relação ao IRDR, mas como parede e meia, tendo em vista a repercussão que 

o tema pode ter. 

 

 

AUDITÓRIO: (Inaudível)... Se isso acontece, também, nos estados 

respectivos. 

 

 

O SENHOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JÚNIOR 
Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo 

 
 
 Em São Paulo, recebi até a informação que me faltava, Senhora 

Ministra, há uma litigiosidade, não sei, acho que é diagnosticada aqui na Corte 

Suprema da Fazenda Pública que se movimenta bastante no que diz respeito 

ao Município e Estado, contribui muito, também, até com sucedâneo recursal. 

Não há essa prática da ação coletiva para gerar uma solução no que toca à 

prevenção do incidente de resolução de demanda repetitiva. Temos ações 

coletivas de todas as sortes, mas trabalho em Direito Público, não fazemos 



essa aproximação com o IRDR, por que a minha preocupação é com abertura 

das teses, vejo uma posição mais de ordem acadêmica minha, assim em 

faculdades, cursos; a tese aberta e genérica, quando você vai aplicar na 

prática, você fala: “E se não”? “Será”? “Se isso”? “Será que aquilo”? “Será que 

não sei o quê”? Então ficou estranho, parece que assumimos um perfil de 

criação do Direito, fico com aquela grande pergunta: “Qual o Poder Judiciário 

que queremos, um que é efetivo, concreto, previsível, estável, igualitário, ou um 

Poder Judiciário que legisla”? Se o Senhor me permite, só esse breve 

comentário. 

 

 

O SENHOR DESEMBARGADOR CARLOS ADILSON SILVA 
Desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina 

 

 

Em Santa Catarina, também, não temos identificado essa participação 

efetiva do Ministério Público e da Defensoria Pública na busca pela instauração 

de IRDR, apenas temos um que foi proposto pela Defensoria Pública. Alguns 

Procuradores de Justiça, com ressalva do Direito Público, propuseram 

instauração de IRDR, mas não foi admitido exatamente por que não havia risco 

de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, porque a jurisprudência naquela 

situação de direito estava pacificada, então não foi admitido. Mas não temos 

detectado não. 

 

 

O SENHOR LAIR  
NUGEP São Paulo 

 
 
Meu nome é Lair, trabalho no NUGEP de São Paulo com o Doutor José 

Maria e os Juízes Doutor Airton e Doutor Ricardo, gostaria de fazer uma 

pergunta em razão até de prosseguimento da pergunta que a Senhora Ministra 

Assusete Magalhães acabou fazendo. Temos um grande número de processos 

em São Paulo que não são admitidos em razão da parte entrar com pedido de 



IRDR, como o Doutor José Maria falou, como supedâneo de recurso. Haveria 

uma possibilidade de os Tribunais utilizarem a mesma prática que é feita nos 

Tribunais Superiores, de transformar a criação do tema e substituição do 

processo que deu origem ao processo principal, porque haveria condições de 

ter um maior número de admitidos se, é claro, tivessem condições de 

admissibilidade, preenchidos os requisitos? Creio que é uma dúvida geral e 

seria a interpretação do texto do CPC. 

 

 

O SENHOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JÚNIOR 
Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo 

 

 

Mas ele aparece no Tribunal depois de julgado o recurso. 

 

 

O SENHOR LAIR  
NUGEP São Paulo 

 
 
Depois de julgado o recurso. 

 

 

O SENHOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JÚNIOR 
Desembargador do Tribunal De Justiça De São Paulo 

 
 
Então, o Tribunal terá que se aparelhar, estruturar um serviço de 

identificação de tema relevante para selecionar para o STJ, por exemplo? 

 

 

O SENHOR MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO  
Presidente da Comissão Gestora de Precedentes  

 



Não para esse processo, mas em outro afetar como repetitivo. 

 

 

O SENHOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JÚNIOR 
Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo 

 
 
 Apesar da inadmissibilidade, promover, como em Santa Catarina, 

trabalhar em conjunto com o STJ, deu um número “x” assim, vou selecionar. 

 

O SENHOR MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO 
Presidente da Comissão Gestora de Precedentes  

 
 
 
É possível, se houve uma repetitividade efetiva. Então, naquele não é 

possível, porque está sendo usado como sendo um sucedâneo recursal, mas, 

eventualmente, aquele desencadear outra afetação como o IRDR ou até como 

representativo de controvérsia e encaminhar para o STJ, é possível, é 

interessante. 

 

 

 O SENHOR DESEMBARGADOR CARLOS ADILSON SILVA 
Desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina 

 
 

Também penso da mesma forma, a despeito de não ser usado como 

sucedâneo recursal, nada impede que sejam admitidos os posteriores que 

forem interpostos como um IRDR, ou até formando grupo de controvérsia para 

o STJ.  

 

 

O SENHOR MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO  
Presidente da Comissão Gestora de Precedentes 



Fazemos bastante isso aqui no STJ, às vezes, identificamos que o tema 

é interessante, mas aquele processo não é bom, não é apto, ou é uma questão 

que foi discutida a obter dictum, enfim, então vamos localizar outros processos 

em que o tema esteja bem debatido e que tenha aptidão para afetação como 

repetitivo, isso é bem comum fazermos, muitas vezes até os Ministros pedem 

para que seja localizado no NUGEP novos processos, solicitem para a origem 

etc. É possível sim, muito boa a colaboração.  

 

 

O SENHOR DESEMBARGADOR AFRÂNIO VILELA 
Desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina 

 
 
 Senhor Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, estou conversando com o 

Colega José Maria, evidentemente, a partir do momento em que identificarmos 

o tema central que você quer, determinando que assunto poderá ser repetitivo, 

estou oferecendo ao colega aqui, às vezes, fazemos um teste lá do radar, já 

que os recursos são digitalizados no Tribunal de Justiça de São Paulo, quem 

sabe ajuda? 

 

 

O SENHOR MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO  
Presidente da Comissão Gestora de Precedentes 

 
 
 
 Uma das ideias nossas aqui é fazer um trabalho conjunto do NUGEP 

com a jurisprudência. Muitas vezes a jurisprudência é consolidada, mas não há 

repetitivo, aí localiza alguns processos a respeito daquele tema e faz a 

afetação como repetitivo, já há a ideia de se fazer a afetação via plenário virtual 

e já reafirmar a jurisprudência. É muito interessante a ideia, muito obrigado. 

Com isso, agradecendo aos nossos painelistas, Desembargador José 

Maria Câmara Júnior, Desembargador José Afrânio Vilela, Desembargador 



Carlos Adilson Silva, declaro encerrado esse primeiro painel que foi muito rico 

e muito interessante.  Muito obrigado a todos os Senhores. 

 

 

APRESENTADOR: Para o painel “Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas como Ferramenta Essencial ao Modelo Brasileiro de Precedentes”, 

convidamos para compor a Mesa como Presidente o Senhor Ministro do STJ 

Og Fernandes, e como expositores a Senhora Ministra do STJ Assusete 

Magalhães, membro da Comissão Gestora de Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça, a Senhora Assessora do Núcleo de Gerenciamento de 

Precedentes do STJ, Aline Carlos Dourado Braga. Com a palavra o Senhor 

Ministro Og Fernandes. 

 

 

O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES  
Presidente da Mesa 

 

 

Boa tarde a todos. Somos 209,3 milhões de habitantes no Brasil, quinta 

população do mundo, temos hoje 1.203 cursos jurídicos, não sei se hoje são 

1.204 - isso é mais ou menos como aquela questão do tributo, toda hora vai 

aumentando. Temos no Poder Judiciário 80 milhões de processos e somos 

hoje quase 210 milhões, lembrando que essa estatística já foi pior. Quando 

éramos 200 milhões de habitantes tínhamos 100 milhões de processos, na 

proporção de um processo para cada duas pessoas; não deixa de ser uma boa 

notícia nesse final de tarde. Temos, afinal, 18 mil juízes, 1.142.443 advogados 

inscritos na OAB, nas diversas seccionais, dito isso, parece que está bastante 

clara a necessidade desse cenário de se valorizar a segurança jurídica. Na 

esteira desse tema que estamos hoje aqui reunidos e as notícias são boas a 

respeito da primeira tarde desse evento magnificamente elaborado pelo 

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que faz, também, um trabalho magnífico, 

não apenas como julgador, mas como um grande gestor, talvez, na minha vida, 

um dos mais fecundos gestores do Poder Judiciário que eu tenha conhecido ao 

tratar nessa tarde e, ainda amanhã, sobre o tema “precedentes”. Temos, nesse 



momento, ao meu lado, a Ministra Assusete Magalhães, de uma carreira 

extremamente feliz no serviço público, seja como Procuradora, afinal na 

carreira da magistratura, tenho a aventura, desde quando a Ministra Assusete 

Magalhães chegou aqui, trabalhar ao lado dela, inicialmente na Seção Criminal, 

na Sexta Turma, e de alguns anos para cá na Segunda Turma, inicialmente na 

área Direito Penal, e, agora, área de Direito Público, e até hoje estou 

ambivalente não sei qual das duas a Senhora Ministra Assusete Magalhães é a 

melhor, fico com as duas. Mas, evidentemente, que nós que somos do Poder 

Judiciário trabalhamos em equipe, o barco somente consegue navegar se 

todos tomarem no mesmo sentido, no barco “precedentes” os trabalhos já 

estão sobre precedentes aqui. A Senhora Ministra Assusete Magalhães 

trabalha ombro a ombro com a Doutora Aline Braga, são elas as pessoas que 

irão endereçar o discurso de boa aventura que é a prática dos precedentes 

jurídicos em um país com essa dimensão, com esses dados.  Fico muito feliz 

em aceitar o convite que me foi feito pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

para presidir essa conversa e passo a palavra à Ministra Assusete Magalhães. 

 

 

A SENHORA MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES  
Membro da Comissão Gestora de Precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça 
 
 
Cumprimento o Senhor Ministro Og Fernandes, meu caro amigo e 

colega de bancada de longa data, hoje meu parceiro de bancada na Segunda 

Turma e na Primeira Seção, grande magistrado, e um grande magistrado, é 

preciso dizer, preocupado com a formação de precedentes qualificados e não 

só com a formação de precedentes qualificados, também com a sua visão. Há, 

sabemos todos, uma resistência grande, às vezes, à formação desses 

precedentes qualificados que vinculam exatamente por que se alega que seria 

difícil a sua revisão, pois temos no âmbito da Primeira Seção um recurso 

repetitivo que foi julgado há uns cinco anos e que Sua Excelência Ministro 

Ministro Og Fernandes já trouxe a revisão da tese, Sua Excelência é um 

entusiasta do trabalho com os recursos repetitivos no âmbito do Superior 



Tribunal de Justiça. Cumprimento a Doutora Aline Braga, Assessora do 

NUGEP do STJ, que funciona muito bem, em uma integração muito boa e 

próxima com os Tribunais de Justiça, com os Tribunais Regionais Federais. 

Cumprimento o Senhor Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, meu caro amigo 

com quem tenho a honra e a satisfação de trabalhar nessa comissão há mais 

de quatro anos, estabelecemos um convívio muito próximo de amizade, mas, 

também, de troca de experiências jurídicas em torno desse tema, Sua 

Excelência, como sabem, preside a Comissão Gestora de Precedentes deste 

Tribunal e o faz muito bem. Cumprimento os Presidentes, os Vice-Presidentes, 

Desembargadores, Juízes e Servidores dos Tribunais de Justiça e dos 

Tribunais Regionais Federais que aqui se fazem presentes, comprimentos os 

Defensores Públicos e demais autoridades que participam do evento, 

comprimento os Servidores do Superior Tribunal de Justiça, pedindo licença 

para cumprimenta-los na pessoa Doutor Marcelo Marchiori, que é o Assessor 

Chefe do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça. 

Quero aqui deixar à reflexão dos participantes deste evento algumas 

observações com vistas a incentivar e discutir novas formas de ampliar, seja 

nos Tribunais de Justiça, seja dos Tribunais Regionais Federais, a utilização do 

IRDR, essa grande novidade introduzida pelo CPC de 2015 no nosso 

ordenamento processual, que representa um passo muito mais largo que as 

ações coletivas que já se fazem presentes há algum tempo no nosso Direito 

Processual. Trata-se, sabemos todos, de um instituto absolutamente inédito 

entre nós, de muita eficiência no enfrentamento da litigância de massa, e que 

tem por objetivo racionalizar o trabalho do Poder Judiciário e, também, garantir 

os princípios da isonomia e da segurança jurídica, quando nos deparamos com 

causas que se multiplicam e que versam sobre matéria unicamente de Direito, 

é o que diz o art. 976 do CPC. Mas esse é um tema que, penso eu, 

extremamente relevante, não só para aqueles que se encarregam de entregar 

a justiça em nome do estado, é missão que, por imperativo constitucional, deve 

ser eficiente, célere, isonômico, e seguro juridicamente, mas é relevante, 

também, para os outros sujeitos do processo para os quais o novo CPC impôs 

o dever da cooperação, para que todos trabalhando juntos possamos entregar 

à sociedade brasileira uma resposta em tempo razoável e que represente uma 



justiça efetiva. O surgimento de novos direitos, especialmente pós-segunda 

guerra, aliados às constantes ondas de acesso à justiça de que nos fala é 

Capeletti, surgidas no Brasil notadamente a partir dos anos 70 do século 

passado, aliado tudo isso à complexidade das relações jurídicas que hoje 

existem na sociedade do século 21, tudo isso levou a um aumento exponencial 

do número de conflitos massificados, que representam os processos repetitivos 

que veiculam, em larga escala sabemos todos, pretensões de Direito 

homogêneas. Sabemos que em decorrência disso existe não só no Brasil, é 

importante dizer, como de resto em todo mundo, uma preocupação com a 

atuação e a eficiência do Poder Judiciário, a sua eficiência na entrega da 

prestação jurisdicional e, também, a sua atuação na defesa da democracia. Os 

princípios da conduta judicial de Bangalore foram formulados por magistrados 

de vários países do mundo, inicialmente em Veneza, em 2000, depois na Índia, 

em 2001, e foram finalmente aprovados em Viena em 2002, que representam 

hoje um projeto de código de conduta judicial em nível global, exatamente por 

que foi o resultado do trabalho da aspiração da magistratura de vários países 

do mundo, e, esse mesmo Código Judicial de Bangalore, enfatiza no seu 

preâmbulo, como um dos seus fundamentos, a necessidade de se ter em cada 

país o Poder Judiciário independente, eficiente, competente, imparcial, como 

um bastião na defesa do ordenamento jurídico para proteção, em primeiro 

lugar, dos Direitos Humanos, mas esse mesmo código registra que para 

implementação efetiva dos demais direitos, que não os direitos humanos, 

dependem, em última análise, ao fim, e ao cabo, de uma adequada 

administração da Justiça. Estamos aqui hoje a cuidar de uma adequada 

administração da Justiça. Portugal, de quem o Brasil herdou uma complexa 

estrutura judiciária, sabemos todos, Portugal iniciou em 2001, exatamente para 

responder a morosidade dos tribunais na entrega da prestação jurisdicional, um 

movimento de desjudicialização de conflitos. Como isso ocorreu? Algumas 

atribuições judiciais, como na área de menores, na área de jurisdição 

voluntária, e na área de registros públicos, essas atribuições foram transferidas 

em Portugal para o Ministério Público e para os serviços notariais. Temos, 

também, nos países anglo-saxônicos, exatamente com o mesmo objetivo de 

imprimir celeridade processual, a criação dos chamados tribunais multiportas. 

O que é isso? Reside na concentração em um único espaço de várias 



propostas de solução de conflitos, sejam eles judiciais ou extrajudiciais. Nesse 

verdadeiro centro de justiça, que é organizado pelo estado, a parte é 

direcionada à porta que melhor possa atender a solução do seu do seu litígio. 

O sistema americano, hoje aqui já se falou, tem as chamadas class actions que 

têm representado um instrumento eficiente no enfrentamento dessa 

litigiosidade de massa. A doutrina até sustenta, fazendo um contraponto com o 

nosso IRDR, que nas class actions o juiz pode fazer um controle adequado da 

representatividade daquela demanda, que é escolhida como paradigma. Mas, 

penso eu, no IRDR o juiz brasileiro pode fazer este mesmo controle judicial da 

representatividade. Temos o exemplo da Alemanha que até então era regida 

por um processo exclusivamente por aquele modelo clássico do processo 

individual, instaurou em 2005, não faz tanto tempo, um procedimento modelo 

para dar cabo especificamente de inúmeras ações, que foram propostas por 

investidores no mercado de capitais, contra empresas que ofertavam ações no 

mercado mobiliário, é o famoso caso Telecom que a essa empresa ofertou 

ações com dados do seu balanço incorretos, isso gerou várias ações, 

inúmeras, o que exigiu da Alemanha essa nova postura foram apenas 13 mil 

ações, vejam a diversidade que existe em termos de números em relação a 

nossa litigiosidade, este procedimento modelo que foi criado no Direito Alemão 

serviu para a inspiração do nosso IRDR, isso está na exposição de motivos do 

anteprojeto do CPC de 2015, e, também, a Inglaterra adotou um procedimento 

semelhante em 2000, apresentou uma emenda ao seu Código Processo Civil 

de 1999, prevendo também uma ação semelhante que se chama Group 

Litigation Order, isso é, uma ordem para litígio em grupo. Vê-se que todos os 

países na atualidade estão preocupados com a entrega da prestação 

jurisdicional em um tempo razoável, e têm adotado providências para reduzir o 

tempo do processo.  

O nosso CPC de 1973 foi construído, sabemos todos, sob a inspiração 

dos ideais do estado liberal em consequência de cunho individualista, e não se 

mostrou, ao longo do tempo, apesar das várias das várias alterações tópicas 

que foram feitas desde 1973, na nossa Lei Processual, capaz de dar uma 

resposta adequada a essa litigiosidade de massa que se instalou também no 

Brasil. Certo é que, sabemos todos, a partir da Constituição Federal de 1988 

nenhuma outra Constituição nossa confiou na solução judicial de litígios 



individuais e coletivos de toda a ordem, que a sociedade brasileira descobriu o 

Poder Judiciário e, essa circunstância, aliada aos novos direitos que foram 

outorgados pela Constituição de 1988, as novas formas de litigar em regime de 

representação processual, e de substituição processual, também previstas na 

Constituição, tudo isso, aliado aos ares de reconquista democrática, fizeram 

com que, a esses tipos no Brasil, há um agigantamento da procura da 

sociedade pela Poder Judiciário, e, infelizmente, o nosso Poder Judiciário não 

estava aparelhado para enfrentar uma demanda de tal monta. A sociedade 

brasileira passou a clamar pela efetivação dos seus direitos, a demanda por 

Justiça tem crescido no Brasil em números inimaginável para o os padrões 

internacionais e representa um enorme desafio para todos aqueles que se 

encarregam, como nós, de entregar justiça em nome do estado. Tamanha foi a 

preocupação do legislador constituinte derivado com a morosidade processual 

no Brasil que ele fez inserir como direito fundamental, no art. 5º, o direito à 

razoável duração do processo; mais a frente, com a reforma do Poder 

Judiciário que veio a Lume em 2004 com a Emenda Constitucional n. 45, 

trouxe duas ferramentas importantes para a celeridade processual, no âmbito 

do Supremo Tribunal Federal, a súmula vinculante e a repercussão geral, e 

certo é que isso funcionou no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no que diz 

respeito à redução do volume processual. Dados do Supremo Tribunal Federal, 

dados estatísticos, registram que surgia da repercussão geral e a súmula 

vinculante em 2004, de 2007 a 2012, entre cinco anos, o número de recursos 

extraordinários distribuídos, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, diminuiu 

em 88%. O Ministro Cesar Peluso era o Presidente do Supremo Tribunal 

Federal na abertura do ano judiciário de 2011, e fez registrar que havia um fato 

inédito na história do Supremo Tribunal Federal, porque, pela primeira vez, 

naquela oportunidade, em 2011, havia em tramitação menos de 90 mil 

processos. Quero recordar a pessoa do Desembargador Federal, hoje 

aposentado, Vladimir Passos de Freitas, um grande estudioso da necessidade 

de adequar a administração da Justiça, dizia que a experiência tem 

demonstrado, isso é uma verdade, que aumentar câmaras e turmas em 

tribunais, aumentar o número de juízes, o número de servidores, alterações 

tópicos da Lei Processual, nada disso tem diminuído o prazo de duração dos 

processos, concluiu ele, a meu ver, com muita razão, que o problema está no 



sistema judiciário e na lei e na Lei Processual, por isso tenho eu que as 

inovações introduzidas na nossa lei processual inicialmente em 2008, com a 

Lei n. 11.172, sabemos todos, criou-se lá o regime dos recursos repetitivos no 

âmbito do Superior Tribunal de Justiça, e lá se regulamentou a repercussão 

geral, essa lei aliada às  novas e significativas alterações introduzidas pelo 

CPC de 2015, criando um sistema prático de formação de precedentes 

qualificados, entendo que essas alterações chegaram em boa hora para o 

Poder Judiciário brasileiro, alterações que, se efetivamente implementadas e 

bem administradas, contribuirão, sem dúvidas, para a melhoria e a 

transformação do Poder Judiciário brasileiro. Sabemos que um dos maiores 

desafios que se apresentam ao Poder Judiciário brasileiro reside no 

enfrentamento da litigância de massa, para dar cabo de centenas de milhares 

de processos que versam sobre a mesma questão jurídica no momento em que 

os operadores de direito, de modo geral, ainda estão impregnados pela cultura 

clássica do processo individual que trazemos dos bancos escolares e que nos 

vêm desde as ordenações do reino, o que tem provocado uma excessiva 

judicialização de conflitos de forma atomizada, gerando os recursos repetitivos.  

Os dados estatísticos revelam a grandiosidade desse desafio que se 

apresenta ao Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal, mesmo com a 

transferência de algumas das suas atribuições para o Superior Tribunal de 

Justiça, com a Constituição Federal de 1988, ainda assim, mesmo com a 

criação da súmula vinculante da repercussão geral, ainda tem em tramitação 

um número de processos inimaginável para os padrões internacionais. O 

Superior Tribunal de Justiça, instalado em abril de 2009, recebeu no curso 

daquele ano exatamente 6.103 processos, hoje o STJ tem em andamento mais 

de 287.000 processos em tramitação, não obstante o trabalho dos seus 33 

Ministros e de seus servidores, trabalho que é preciso registrar, tem como 

consequência que esta Corte da cidadania julgue sempre mais processos do 

que aqueles que lhe são distribuídos em determinado ano, basta mencionar 

que no último ano de 2018 o STJ recebeu mais de 348.000 processos e foram 

julgados mais de meio milhão, exatamente 524.000 processos. O CNJ, no 

Justiça em Números, de 2015, discorrendo sobre a litigiosidade do Poder 

Judiciário, demonstra que, historicamente, o número de processos que tem 

ingressado no Poder Judiciário tem sido superior àqueles que estão baixados, 



ou aqueles que são decididos e que assim a tendência é sempre o aumento 

desse acervo. O Sistema Justiça registra em números de 2015 um dado 

interessante, se fosse possível naquela ocasião estancar o ingresso de novos 

processos, no âmbito do Poder Judiciário brasileiro, seriam necessários mais 

de dois anos e meio para zerar o estoque processual, em 2016 e 2017 houve 

um aumento de produtividade do Poder Judiciário brasileiro, isso está no 

Sistema Justiça em números desses anos, em mais de 11%, em 2016, e mais 

de 5%, em 2017, mas isso não impediu que o Poder Judiciário brasileiro 

chegasse ao fim de 2017, é o que registra o último Sistema Justiça em 

números publicados pelo CNJ, chegássemos ao final de 2017 com mais de 80 

milhões de processos aguardando solução definitiva. Certamente hoje 

devemos ter em torno, ou próximo, de 100 milhões de processos. A taxa de 

congestionamento do Poder Judiciário continua ainda em patamares elevados, 

mais de 70%. Mas trago esses dados estatísticos para dizer o seguinte, isso 

não representa que os juízes brasileiros trabalhem pouco, pelo contrário, essas 

mesmas obras de 2016 e 2017 do CNJ registram que, excluídos os dias não 

úteis e as férias dos magistrados, cada juízo brasileiro produz por dia mais de 

sete processos, vejam, justiça assoberbada e juiz extremamente produtivo. Cito 

esses dados para demonstrar que o Poder Judiciário brasileiro precisa 

urgentemente de buscar novos caminhos, e deve fazê-lo utilizando esses 

instrumentos valiosos que nos foram colocados à disposição pelo CPC de 

2015. No caso, estamos aqui a falar para Desembargadores dos Tribunais de 

Justiça dos Tribunais Regionais Federais que devem, sim, investir na 

implementação e também na adequada administração desses recursos 

repetitivos, mais especificamente no IRDR, no âmbito dos Tribunais de 

segundo grau. Na expressão do Professor da Faculdade de Direito da UFMG, 

Professor Dierles Nunes, diz o que o IRDR, este estranho que merece ser 

compreendido, deve ser levado a sério pelos Tribunais, que devem adotar essa 

nova técnica do CPC de 2015 para uma melhoria, não só quantitativa, mas 

qualitativa dos seus julgamentos. Michele Taruffo adverte que é preciso que as 

Cortes - ele está falando do mundo - trabalhem menos para que trabalhem 

melhor, imprimindo celeridade e eficiência aos seus julgados, pelo que tenho 

eu que a criação desses presidentes qualificados, especialmente diante dos 

quais os Tribunais de segundo grau devem empenhar-se para, efetivamente, 



implementá-los, notadamente, no que diz respeito ao IRDR, com certeza, o uso 

adequado desses instrumentos valiosíssimos representarão uma melhoria para 

a totalidade do funcionamento do nosso Poder Judiciário. Mas falar aqui em 

IRDR, ou mesmo em recursos repetitivos, como integrante de um sistema de 

precedentes do CPC de 2015, certamente poderia gerar acirradas 

controvérsias doutrinárias. Parte da doutrina, sabemos todos, sustenta que 

haveria no art. 926 do CPC vigente um sistema de vinculação jurisprudencial e 

não o verdadeiro sistema de precedentes, tal qual ocorre no genuíno sistema 

de precedentes do Common Law, porque lá o precedente assim não nasce, ele 

ganha essa dimensão na medida em que é aceito pelas partes e pelas 

instâncias inferiores do Poder Judiciário pelo que teria uma aura democrática, 

já que o precedente à brasileira não teria, porque ele já nasce desde logo como 

precedente vinculante. Lenio Streck, um grande estudioso, mas, também, um 

grande crítico do nosso sistema processual atual, remete ao art. 926 do CPC, e 

diz o seguinte: “Quando o art. 926 dispõe que os tribunais devem uniformizar a 

sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra, e coerente, remete à 

jurisprudência e não às precedentes”. O que são coisas distintas segundo ele, 

mas certo é que Mitidiero, examinando essa questão, apesar de fazer a 

diferença entre precedentes e jurisprudência no CPC de 2015, ele realmente 

demonstra, e a meu ver com toda razão, é uma realidade, que o CPC de 2015 

introduziu no sistema processual brasileiro a figura do precedente, que não 

equivale, melhor diria, a uma decisão judicial qualquer, porque ele gera uma 

interpretação prospectiva, conferindo unidade ao sistema jurídico. E destaca 

ele, com muita acuidade, penso eu, que quando o art. 998, do CPC, permite 

que, mesmo que haja desistência do recurso em que tenha sido afetado como 

repetitivo, é o regime da repercussão geral, e também, como o IRDR, permite 

que o terminal prossiga no exame da tese de Direito, independentemente da 

desistência do processo, está a demonstrar que o caso concreto representa 

apenas um pretexto para que a tese jurídica seja firmada pelo tribunal 

competente conferindo unidade ao Direito. E, ao fim, ao cabo, Humberto 

Theodoro Júnior, a meu ver com muita razão, diz que, sem dúvida, o CPC de 

2015 promoveu uma aproximação entre os sistemas do Civil Law e do 

commom law, mas no nosso caso, respeitadas as peculiaridades próprias da 

construção histórica do nosso ordenamento jurídico processual, que sempre 



esteve vinculado à sua origem romano-germânica, e que sabemos todas as 

principais fontes do Direito continuam sendo a legislação. Muitas críticas se 

fazem, doutrinárias, sabemos todos, ao IRDR, mas certo é que, divergências 

doutrinárias a parte, cabe a todos nós Magistrados, servidores do Poder 

Judiciário, trabalhar para implementar, bem gerenciar, e fazer funcionar de fato 

esses instrumentos inovadores e relevantíssimos que foram introduzidas na 

nossa Lei Processual, pelo CPC de 2015. Sabemos todos que o IRDR é um 

instrumento novo no nosso sistema processual de aplicação incipiente, difícil, e 

por isso que eu louvo e comprimento os três Desembargadores que aqui e 

trouxeram a sua experiência na implementação desse relevante instrumento 

para pacificação social, ficou bem demonstrado que estão eles a cumprir o seu 

dever de casa. 

O art. 926, como disse, impõe deveres gerais aos juízes e aos tribunais 

na construção e na manutenção de um sistema de precedentes, dispõe que os 

tribunais devem uniformizar sua jurisprudência mantendo-a estável, íntegra, e 

coerente. O art. 927, por sua vez, do CPC, impõe que os juízes e tribunais 

devem obedecer a esses precedentes vinculantes, sob pena, sabemos todos, 

de reclamação, no caso de desrespeito à tese fixada em precedente 

qualificado. No caso de recurso repetitivo, ou repercussão geral, se 

desobedecida a tese, o CPC condiciona que sejam exauridas as instâncias 

ordinárias. O CPC de 2015, no seu art. 979, dispõe que todos esses 

presidentes qualificados, quando instaurados, devem ser sucedidos da mais 

completa divulgação e publicidade, logo que admitido o incidente, o Tribunal de 

segundo grau deve alimentar um banco de dados do CNJ, que tenha todas as 

informações de precedentes qualificados instaurados em todo em todo o Brasil, 

e se poderá dispor com segurança essas informações para toda a comunidade 

jurídica nacional. 

A ideia e a intenção não é aqui falar de recursos repetitivos, a ideia falar 

de IRDR, mas quero aqui trazer, ligeiramente, algumas estatísticas sobre o 

desempenho do Superior Tribunal de Justiça, no que respeita a afetação e o 

julgamento dos recursos especiais repetitivos. Pois bem, desde a Lei n. 

11.672/2008, o STJ afetou 1.016 processos como repetitivos, desafetou, por 

que não eram aptos, 172 e julgou 796 temas. Encontram-se pendentes hoje 

para julgamento no Superior Tribunal de Justiça apenas 48 temas. Aqui quero 



dizer que houve uma época em que, efetivamente, algum atraso ocorria no 

julgamento dos repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, talvez 

isso tenha desestimulado os Tribunais de segundo grau a selecionarem 

recursos para encaminharem ao STJ para afetação como recursos repetitivos, 

mas quero dizer que ultimamente o STJ tem incrementado, de modo muito 

especial, a afetação de recursos repetitivos e o tempo médio de duração entre 

a afetação de um repetitivo em 2018 e o seu julgamento foi de 407 dias, bem 

próximo à meta do CNJ que hoje coincide com os 365 dias que é o prazo 

fixado pelo nosso CPC para o julgamento desses precedentes qualificados. Há 

temas que nesse período, desde 2008, temas relevantíssimos de grande 

repercussão jurídica, econômica, e social que foram julgados pelo Superior 

Tribunal de Justiça no regime dos recursos repetitivos, mas há alguns temas 

julgados como repetitivos com um impacto numérico, expressivo. Quero aqui 

mencionar o tema julgado pelo Superior Tribunal de Justiça relativo à 

possibilidade de substituição da TR como índice de atualização monetária das 

contas vinculadas ao fundo de garantia, havia 400 mil processos suspensos em 

segundo grau. Outro tema, em que foi Relator o Senhor Ministro Paulo de 

Tarso Sanseverino, relativo ao credit scoring, se este poderia afrontar o CDC e, 

em consequência, gerar indenização por dano moral. Perto de 200.000 

processos sobrestados em segundo grau, com o julgamento de apenas dois 

temas, foi possível que os Tribunais de segundo grau e, também, os juízes em 

primeiro grau julgassem mais de meio milhão de processos, aplicando duas 

teses. Recentemente a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou 

dois temas, uma grande repercussão numérica, o primeiro deles diz respeito à 

precisão intercorrente em execução fiscal do art. 40, da Lei de Execução 

Fiscal, o segundo, diz respeito à prescrição para o redirecionamento de 

execução fiscal em relação aos sócios. Segundo os dados do CNJ, com 

relação ao primeiro tema julgado no final do ano passado pela Primeira Seção, 

aquele julgamento afetou mais de 27 milhões de execuções fiscais no Brasil; e 

o segundo tema, segundo dados da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 

repercute em cerca de seis milhões de processos que se encontravam 

suspensos no segundo grau. Cito esses dados que, apesar de dizerem respeito 

ao julgamento dos repetitivos pelo STJ, demonstram que com a utilização 

efetiva e adequada do IRDR em segundo grau é possível aos Tribunais de 



Justiça e aos Tribunais Regionais Federais alcançarem uma repercussão, um 

impacto, numérico processual similar, senão até maior. Quero aqui registrar 

que o STJ, na gestão dos recursos repetitivos, tem se empenhado em um 

trabalho de interlocução e de parceria com os Tribunais de Justiça e com os 

Tribunais Regionais Federais de todo o país com vistas a incentivar e fortalecer 

esse modelo de criação de precedentes qualificados concebido pelo CPC de 

2015, com o que se espera que haja uma efetiva redução de processos em 

tramitação e também uma diminuição do número de recursos. 

 O STJ, também, tem uma experiência de 10 anos na formação de 

precedentes qualificados ainda na vigência do CPC de 1973, desde 2008, e 

através da sua Comissão Gestora de Precedentes, com a Assessoria do 

NUGEP, tem realizado um trabalho de inteligência na gestão desses 

recursos repetitivos. Notadamente, a partir de setembro de 2014, quando foi 

instituída uma Comissão pelo STJ, até então temporária de Ministros para 

essa finalidade que inspirou o CNJ, através da Resolução n. 235/2016, a 

criar a Comissão Gestora de Precedentes em todos os Tribunais do país, 

exceto o Supremo Tribunal Federal e, também, o Núcleo de Gerenciamento 

de Precedentes em todos esses Tribunais. Mas quero aqui destacar o que 

diz respeito mais proximamente ao nosso tema, a importância dos juízes de 

primeiro grau, dos Desembargadores Relatores de temas nos Tribunais de 

Justiça, dos TRFs, das partes, do Ministério Público, e da Defensoria 

Pública na formação de precedentes qualificados, mais especificamente na 

admissão e julgamento do IRDR, que gera uma resposta judicial célere, 

isonômica, e segura, em milhares de processos. Hoje mesmo estávamos a 

ouvir a experiência dos três Tribunais sobre o assunto e como é importante 

naqueles Tribunais, onde o juiz de primeiro grau se interessa e provoca o 

Tribunal de segundo grau para admissão do IRDR, e, também, que os 

próprios Desembargadores da Corte, eles próprios, provocam a admissão 

de IRDR, como isso funciona bem, porque, efetivamente, o CPC de 2015 só 

funcionará bem em prol da melhoria do nosso Poder Judiciário se todas as 

instâncias, Tribunais Superiores, Tribunais de segundo grau, Juiz de 

primeiro grau, se engajarem e trabalharem conjuntamente na 

implementação de sistema de precedentes qualificados.  



Aqui quero dizer que sabemos todos que a primeira instância é a 

porta de entrada de processos no âmbito do Poder Judiciário brasileiro, daí 

que o juiz de primeiro grau é a pessoa mais adequada para perceber onde 

se situam aqueles nichos que podem ensejar a admissão de um precedente 

qualificado, mais especificamente um IRDR, e poderá, o juiz de primeiro 

grau, provocar o Tribunal de Justiça, o TRF, para a admissão do IRDR, 

basta mencionar que, segundo dados do CNJ, mais de 94% das ações em 

tramitação no Poder Judiciário brasileiro estão em primeiro grau de 

jurisdição. Quero destacar, também, a importância da Comissão Gestora de 

Precedentes e do NUGEP de cada um dos Tribunais, Tribunal de Justiça, 

Tribunal Regional Federal, no que diz respeito ao IRDR, mais 

especificamente, cabe a essa Comissão, sabemos que há vários 

Desembargadores que integram a Comissão Gestora de Precedentes, 

estimular o profissional, os seus colegas Desembargadores, ao uso 

frequente dessas novas ferramentas concebidas pelo CPC de 2015, como o 

IRDR, que gerará um precedente semente qualificado de tal sorte que no 

STJ basta mencionar a importância que dá um precedente dessa natureza. 

O Regimento Interno do STJ determina que se for interposto um recurso 

especial contra acórdão em IRDR, esse recurso especial será distribuído 

como repetitivo, evidentemente, sujeita à prévia de admissibilidade do 

relator, porque há situações, sabemos todos, em que o STJ não pode 

apreciar notadamente em matéria de Direito local. A Comissão Gestora de 

Precedentes de cada Tribunal tem também um trabalho importante de 

contato frequente com os Desembargadores do próprio Tribunal, para 

demonstrar a necessidade de criação de precedentes qualificados como o 

IRDR e, também, a necessidade de priorizar o julgamento.  

Quero registrar, por último a importância do trabalho dessa Comissão 

junto à administração do Tribunal, o NUGEP é um órgão administrativo 

extremamente relevante na estrutura de sistema de precedentes no novo 

CPC, cabe a essa Comissão Gestora de Precedentes trabalhar junto à 

administração do Tribunal para que haja uma estruturação adequada do 

NUGEP, para evitar que a cada mudança de administração o NUGEP se 

desintegre, havendo uma indesejada solução de continuidade no trabalho e 

com perda da memória do trabalho então executado. Aqui queria registrar 



que é um espaço importante para a atuação dos Tribunais, especialmente 

do Superior Tribunal de Justiça para a admissão de IRDRs no que respeita 

a legislação local, legislação estadual, ou legislação municipal. Quero 

registrar o primeiro recurso especial interposto contra o acórdão de IRDR 

em segundo grau foi originário do Tribunal de Justiça do DF, e aqui temos 

Ilustríssimo Desembargador que Preside a Comissão Gestora de 

Precedentes daquele Tribunal, esse recurso foi distribuído no Superior 

Tribunal de Justiça ao Ministro Francisco Falcão e ele não conheceu do 

recurso, aplicando a súmula n. 280, e rejeitou a admissão daquele feito 

como representativo de controvérsia, porque ele não preenche os requisitos 

de admissibilidade. Vejam que nessa matéria de Direito local o Tribunal de 

Justiça dá a última palavra sobre a matéria, é importantíssimo, é um vasto 

campo de atuação para o IRDR no particular. Quero aqui registrar, fazer 

uma comparação entre repetitivos afetados e IRDRs admitidos até hoje no 

Brasil. A Lei n. 11.672 entrou em vigor desde agosto de 2008, decorridos 

três anos e três meses de vigência da referida lei, o STJ admitiu 529 

recursos especiais como representativos de controvérsia, contados três 

anos e meio, a partir da vigência do CPC de 2015, mais precisamente em 

março de 2016 até a presente data, 32 tribunais do país admitiram 270 

IRDRs, sendo 30 na Justiça Federal e 244 na Justiça Estadual, a 

experiência que nos foi trazida pelos Desembargadores dos três Tribunais, 

mostrou como é importante o uso da tecnologia para auxiliar neste trabalho, 

o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem se desempenhado muito bem, 

porque conta com duas ferramentas tecnológicas, que hoje, até já se falou 

aqui, em ser importada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina para 

identificar, aglutinar, esses processos repetitivos, propondo até uma 

decisão para aqueles processos. Esse dado que eu acabei de mencionar 

demonstra que é preciso que os Tribunais de segundo grau invistam mais 

na admissão de IRDRs, é preciso, em três anos e três meses da vigência 

da Lei n. 11.672, o STJ afetou 529, 32 Tribunais brasileiros, em três anos e 

três meses da vigência do CPC de 2015 afetou 274 IRDRs. Podemos 

trabalhar melhor, penso eu, e sabemos todos que é um instrumento 

incipiente, por isso mesmo de difícil implementação, mas é preciso que 

todos nós, do Poder Judiciário, possamos afastar aquela natural resistência 



à formação de precedentes qualificados, sabemos que existe, é preciso que 

superemos isso para que o CPC de 2015, efetivamente, funcione. Temos 

até hoje interpostos como contra acórdãos firmados pelos Tribunais de 

segundo grau em IRDR, temos aqui 13 recursos especiais no STJ, desses 

13 recursos especiais, quatro já foram afetados como recursos especiais 

repetitivos; um primeiro, de relatoria do Senhor Ministro Marco Aurélio 

Bellizze, na Segunda Seção; um segundo de relatoria do Senhor Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, da Primeira Seção; terceiro, de relatoria do 

Senhor Ministro Moura Ribeiro, que é da Segunda Seção e que também 

integra a Comissão Gestora de Precedentes; e o quarto, que é da relatoria 

do Senhor Ministro Mauro Campbell Marques que integra a Primeira Seção. 

Aqui já se falou da possibilidade de ampliação da eficácia suspensiva da 

decisão proferida no Tribunal de origem logo que admitido o IRDR, e esse 

mesmo dispositivo, no art. 982, no § 3º, prevê que qualquer legitimado do 

art. 977 poderá provocar ao Presidente do Supremo Tribunal Federal e ao 

Presidente do Superior Tribunal de Justiça a suspensão nacional de todos 

os processos individuais e coletivos que digam respeito àquela controvérsia 

jurídica que foi admitida como IRDR em outro estado ou em outra em outra 

região. No STJ esta competência foi delegada pelo Presidente do Superior 

Tribunal de Justiça ao Ministro Paulo de Tarso Sanseverino que Preside a 

Comissão Gestora de Precedentes no Tribunal, e quero dizer que aqui, 

também, são aviados vários, vários, IRDRs inaptos. Foram apresentados 

aqui vários pedidos de suspensão de IRDRs, foram apresentados aqui 65 

pedidos de suspensão de IRDRs em âmbito nacional, oito foram conhecidos 

e apenas um deferido, esse feito é originário do TRF 4 e diz respeito àquela 

controvérsia se o CONTRAN, ao estabelecer a necessidade de aulas de 

direção simulada veicular, se teria ou não extrapolado o seu poder 

regulamentar.  

Quero registrar que o STJ criou o Núcleo de Admissibilidade e 

Recursos Repetitivos, NARER, que antes da distribuição dos processos aos 

Ministros faz uma triagem daqueles recursos inadmissíveis, recursos 

contrários à súmula do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal 

Federal, recursos contrários à tese firmada em recurso repetitivo, por 

incrível que possa parecer cerca de 25 mil processos chegam ao STJ nessa 



situação, o NARER faz uma triagem desses processos, e nesses recursos 

inadmissíveis a Presidência do Tribunal profere decisões antes da 

distribuição aos Ministros, essa técnica representou em 2018 uma 

diminuição de mais de 27% dos processos distribuídos aos Ministros do 

Superior Tribunal de Justiça, só haverá distribuição na medida em que seja 

interposto um agravo interno contra decisão da Presidência. E por que trago 

essa experiência do STJ? Por que sabemos todos que julgado o IRDR pelo 

Tribunal de Justiça, ou pelo Tribunal Regional Federal, a tese que ali se 

fixar será vinculante para todos os órgãos sob a gestão do Tribunal, mas 

existe a situação fática daquele processo no qual já foi proferida uma 

sentença ou uma decisão que estará suspenso, já sentenciado, aguardando 

julgamento do IRDR, nesses processos específicos, o julgamento do IRDR 

em segundo grau não impedirá que esses recursos subam ao Tribunal de 

segundo grau. Na medida em que o Tribunal de segundo grau adote um 

procedimento semelhante, seria possível que a própria Presidência do 

Tribunal decidisse nesses recursos em confronto com a tese fixada em 

IRDR, evitando, assim, uma tramitação desnecessária de processos.  

Sou egressa da Justiça Federal e sabemos todos que no âmbito da 

Justiça Federal a litigiosidade em massa ocorre com frequência na esfera 

previdenciária. Quero mencionar um breve exemplo daquela controvérsia 

conhecida de todos os brasileiros da possibilidade da desaposentação, isto 

é, o segurado se aposenta, continua a trabalhar, recolhe contribuições para 

a Previdência, mais à frente ele queria desconstituir a primeira 

aposentadoria para agregar ao seu salário de benefícios àquelas 

contribuições vertidas no período em que já estava aposentado, e, assim, 

obter uma aposentadoria mais vantajosa. Essa foi uma controvérsia jurídica 

que surgiu no Brasil em 2000, mais especificamente na Justiça Federal de 

São Paulo, ao cabo de oito anos essa controvérsia jurídica representava 

cerca de 50% do movimento processual de algumas Varas Federais de São 

Paulo. Em 2013, o STJ julgou a matéria com recurso repetitivo, três anos 

após, o Supremo Tribunal Federal julgou sobre a sistemática da 

repercussão geral em sentido até contrário da posição que fora fixada pelo 

Superior Tribunal de Justiça, criando até um imbróglio jurídico difícil para o 

segurado que já se havia desaposentado e obtido uma nova aposentadoria, 



confiando no repetitivo do Superior Tribunal de Justiça. E por que cito esse 

exemplo? Penso que o exemplo é paradigmático para demonstrar que se 

naquela ocasião tivéssemos a mão esses instrumentos relevantíssimos que 

nos foram colocados à disposição pelo CPC de 2015, inclusive o IRDR para 

os Tribunais de segundo grau, essa controvérsia estaria há muito 

solucionada, gerando pacificação social. Mas é preciso registrar também 

que os Tribunais brasileiros - e aqui coloco os Tribunais de Justiça e os 

Tribunais Regionais Federais, é preciso que essas Cortes se preparem para 

o incremento de litiosidade que certamente ocorrerá com a reforma da 

Previdência Social que se avizinha, esse incremento ocorrerá, não tenham 

dúvida, também no nos Tribunais estaduais, no âmbito dos benefícios 

acidentários, e também na Previdência Social dos Servidores estaduais e 

municipais, que até agora estão abarcados, pelo menos até agora, pela 

reforma da Previdência. Na Justiça Estadual, sabemos todos, que os 

conflitos entre consumidores e instituições financeiras, consumidores e 

empresas concessionárias de serviço público, são responsáveis por 

milhares de processos que versam sobre a mesma controvérsia jurídica, aí 

está um campo vasto de atuação dos Tribunais de segundo grau no que 

respeita à afetação e admissão no âmbito do IRDR. 

 Queria que fizesse um último registro, sabemos todos que o CPC de 

2015 se inspirou nas tradições do Common Law, com características 

próprias do nosso sistema que admitem até reclamação na hipótese de 

desobediência à tese firmada em precedente qualificado, esse CPC se 

inspirou no Common Law para criar um sistema prático de precedentes 

qualificados, que passa pela repercussão geral no Supremo Tribunal 

Federal, pelos recursos repetitivos no STJ, pelo IRDR, para o Tribunal de 

Justiça, Tribunais Regionais Federais, e, também, pelo IAC que se presta a 

ser usado por todas as instâncias. O que espera o CPC com isso? Espera 

que ao fim, ao cabo, se obtenha uma jurisprudência mais uniforme e estável 

com redução do número de recursos e de processos em tramitação, mas 

aqui quero registrar que este mesmo CPC alargou a marcha processual, 

ampliou o contraditório, todos judicamos em Tribunais sabemos que os 

prazos eram para serem contados em dias úteis, uniformizaram-se os 



prazos recursais, exceto embargos de declaração, há necessidade, em face 

do princípio contraditório, de impugnação a recursos que antes não exigiam 

essa impugnação, como os embargos de declaração, e o agravo interno. 

Todos nós sentimos que isso atrasa a marcha processual. Li uma notícia 

bem interessante do anuário da Justiça Federal de 2017, que traz a visão 

dos embargadores federais a respeito do impacto produzido pelo CPC de 

2015. Diz aqui: (lê) 

“O dia-a-dia dos tribunais ficou mais lento, na opinião dos 

desembargadores consultados pelo Anuário da Justiça, com isso 

a produtividade de alguns tribunais diminuiu”. 

Esse anuário registra o seguinte, o TRF 3, reconhecidamente um 

Tribunal muito produtivo,  julgou em 2016 100 mil processos a menos do que 

julgara no ano de 2015, reflexo das novas normas do CPC de 2015. Daí o 

grande desafio que se apresenta a todos nós do Poder Judiciário, é preciso 

que o Poder Judiciário brasileiro de fato assimile essa cultura de formação de 

precedentes qualificados em todas as suas instâncias, segundo grau, Tribunais 

Superiores, juízo de primeiro grau, é preciso que em todas as suas instâncias 

haja uma aglutinação, engajamento, de todas as instâncias para fazer 

implementar de fato esses instrumentos que foram concebidos e aperfeiçoados 

pelo CPC de 2015, se essas novas ferramentas não forem de fato 

implementadas com a adequada gestão, é preciso registrar, teremos, sem 

dúvida, uma piora da situação em que se encontra o Poder Judiciário brasileiro 

no momento atual, condenado a um trabalho interminável, numa missão que se 

assemelha àquele castigo mitológico imposto a Sísifo, e, no caso do Tribunal 

da Cidadania, também, com agravamento de que ele se vê desvirtuado da sua 

missão constitucional maior. Outro desafio que se apresenta é que fixada a 

tese jurídica, por qualquer tribunal, um Tribunal Superior, um Tribunal de 

segundo grau, todas as instâncias procurem se adequar àquele entendimento, 

muitas vezes com ressalva do entendimento pessoal, porque aquela tese foi 

produto de um debate exauriente na Corte competente. Aqui, sabemos todos, 

temos no Brasil ainda, não há a cultura de formação de precedentes, há uma 

resistência muito grande dentro do Poder Judiciário à formação desses 



precedentes qualificados. Aqui quero lembrar a lição de Ronald Dworkin, diz 

ele:  

“A força gravitacional de um precedente pode ser explicada 

por um apelo, não a sabedoria de implementação de leis 

promulgadas não decorre só da lei, mas a equidade que está em 

tratar os casos semelhantes do mesmo modo, extrair-se da obra, 

levando o Direito a sério”.  

De tudo o que disse, podemos concluir que os desafios que se 

apresentam ao Poder Judiciário, no momento atual, são muito grandes. Penso 

que o momento é de ação e agregação de todos os esforços, de todas as 

instâncias do Poder Judiciário, para que possamos de fato implementar e gerir 

e sistema de precedentes qualificados instituído pelo CPC de 2015, por isso eu 

concito os Tribunais de Justiça, os Tribunais Regionais Federais que aqui se 

fazem presentes por seus Presidentes, por seus Vice-Presidentes, por seus 

Desembargadores, por seus Juízes e se por seus servidores, a priorizarem a 

admissão e julgamento de IRDR como uma ferramenta poderosíssima no 

combate à litigância de massa, cujo uso permitirá uma definição de processos 

em tramitação e, também, do número de recursos, mas para que isso funcione, 

repito, é preciso integração e engajamento de todas as instâncias do Poder 

Judiciário, só assim será possível que a sociedade brasileira obtenha a entrega 

da prestação jurisdicional de forma célere, eficiente, isonômica, e segura, 

juridicamente, pela qual se anseia. 

Termino citando o grande Rui Barbosa, já há muito preconizava que sem 

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

me aqui de um grande Magistrado, saudoso Ministro Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, um grande entusiasta da reforma da nossa lei processual. Dizia Sálvio 

que diante de grandes desafios é preciso sonhar, mas é preciso também 

trabalhar; implementar pragmaticamente os horizontes, buscando aproximar o 

amanhã, atentos às palavras que Cervantes pôs na voz de Dom Quixote: 

“Quando se sonha sozinho é apenas um sonho, mas quando sonhamos 

juntos é o começo da realidade”. 

Que todos nós, do Poder Judiciário, possamos unir nossas forças, 

nossos sonhos, nossos trabalhos, e nossa energia para construir e consolidar 

dia após dia, em estreita parceria, esse sistema de precedentes qualificados 



concebidos pelo CPC de 2015, uma ferramenta poderosíssima para a 

pacificação social. Só assim poderemos entregar às gerações futuras um 

Poder Judiciário melhor, sem o qual não há a verdadeira democracia. 

Obrigada. 

 

 

O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES 
Presidente da Mesa 

 
 
Convido agora a Doutora Aline Braga para o segundo tempo. 

 

A DOUTORA ALINE BRAGA  
Núcleo de Gerenciamento de Precedentes 

 

 

Muito boa tarde a todos. Quero primeiramente saudar a todos nas 

pessoas dos Excelentíssimos Senhores Ministros Og Fernandes, que preside 

esta Mesa, e da Senhora Ministra Assusete Magalhães, entusiasta do sistema 

de precedentes que atua na Comissão Gestora de Precedentes, que nos 

abrilhantou uma palestra exauriente, excelente. Prometo ser breve. Meu nome 

é Aline Dourado, sou servidora do STF, estou no STJ desde 2014, trabalhando 

com precedentes, sou servidora do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes 

do STJ. Com muito orgulho estou hoje compondo esta Mesa, para falar sobre o 

papel do IRDR no sistema de precedentes brasileiro. Quero saudar todos os 

Desembargadores na pessoa do Desembargador Afrânio Vilela, do TJ de 

Minas Gerais, a quem conheço há mais tempo, também, todos os Juízes 

Federais, Juízes Estaduais, e a todos os servidores dos núcleos de 

gerenciamento de precedentes de todo o Brasil que hoje estão aqui para 

acompanhar esse evento. 

O IRDR é uma ferramenta essencial para o modelo de precedentes. E 

por que isso? Das importantes lições que ouvimos hoje, tanto dos 

Desembargadores dos Tribunais de Justiça quanto da Senhora Ministra 

Assusete Magalhães, podemos visualizar que na ambiência de demandas de 



massa precisamos utilizar um instrumental adequado para dar cabo dessa 

tarefa tão difícil que foi colocada ao Poder Judiciário. O Senhor Ministro Paulo 

de Tarso Sanseverino, na fala de abertura, citou 100 milhões de processos em 

tramitação, a quantidade de processos é alarmante e o volume de processos 

de demandas de massa também, se não houver uma atuação integrada entre 

todos os Tribunais, Supremo Tribunal Federal, STJ, Tribunais de Justiça, e 

Tribunais Regionais Federais, não teremos como dar conta dessa tarefa tão 

relevante. Ressalto, aqui, pontos trazidos pelos ilustres Desembargadores do 

TJ São Paulo, TJ Minas Gerais, e de Santa Catarina, que, com certeza, 

abriram novas perspectivas com as falas na tarde de hoje, TJ São Paulo, um 

gigante, falou da organização, da implementação de normativos, e do 

tratamento dos IRDRs juntos a diversos órgãos diferentes; o TJ Minas nos 

trouxe a experiência com tratamento em Sistemas de Inteligência Artificial, 

RADAR, que trouxe uma racionalidade maior para tratamento dessas 

demandas de massa; e o TJ Santa Catarina nos brindou com a experiência que 

mescla tanto a atuação com o IRDR, quanto com o incidente de assunção de 

competência, dessas lições que vimos hoje ficou bem claro o papel relevante 

do IRDR, o que ele veio ocupar no nosso sistema. Mas como começou tudo 

isso? Começamos com atuação da repercussão geral, em 2007, o Supremo 

Tribunal Federal começou seu trabalho com a repercussão geral, o STJ, em 

2008, com os recursos repetitivos, mas ficava um vazio em relação ao trabalho 

que era feito nos Tribunais, quando a questão chegava ao Supremo Tribunal 

Federal e ao STJ, o Tribunal já estava assoberbado com ações que tratavam 

da mesma questão jurídica, e não havia um instrumento hábil para que o 

Tribunal pudesse dar conta desses processos de uma maneira mais racional. O 

IRDR foi introduzido pelo CPC de 2015, esse instrumento novo, como bem 

frisou a Senhora Ministra Assusete Magalhães, trouxe essa racionalidade no 

julgamento das demandas em que há a mesma questão jurídica, traz alguns 

pontos de aproximação com o sistema que já tínhamos, ou seja, com os 

repetitivos e com a repercussão geral; ele repetiu algumas das coisas que já 

trabalhávamos, com a repercussão geral e com repetitivos, em relação a trazer 

essa racionalidade. Então, no IRDR temos a fixação das teses, a criação dos 

temas, a possibilidade de sobrestamento, e a possibilidade de revisão de 

temas, também, isso veio trazer, além da racionalidade que já disse, a 



concretização de princípios muito caros para a justiça brasileira que são os 

princípios da isonomia, da previsibilidade, e da segurança jurídica, mas não 

uma segurança jurídica formal. Como nos leciona Teresa Arruda Alvim, não 

basta que a segurança jurídica seja perante a lei, a segurança jurídica tem 

percebida pelo jurisdicionado quando ele vai a juízo, então, não é mais 

aceitável que o jurisdicionado indo a juízo, no mesmo momento histórico, sob 

as mesmas condições, receba decisões distantes que haja essa dispersão 

jurisprudencial. O IRDR veio exatamente nessa linha de concretização da 

isonomia, não podemos pensar em uma situação em que duas pessoas, 

fazendo a mesma prova para juiz federal, uma tenha a questão anulada e outro 

não. Esse tipo de situação traz estranheza e mesmo revolta ao jurisdicionado 

que não consegue compreender por que em uma mesma situação teríamos 

soluções totalmente díspares, o IRDR é capaz de trazer essa isonomia, porque 

há a previsibilidade maior, quando fixada a tese, podemos replicá-la para os 

demais casos idênticos. 

 Para sermos universais, temos que cantar a nossa aldeia, então vou 

falar um pouco como a repercussão geral caminhou e como caminhou, 

também, o recurso repetitivo. A Senhora Ministra Assusete Magalhães nos 

trouxe diversos números, diversas estatísticas relevantes, em relação à 

atuação desses dois Tribunais, com essas duas sistemáticas, para dar conta 

das demandas de massa, é certo que a repercussão geral não se restringe às 

demandas de massa, mas, também, é apta a tratá-las, então as incluí aqui. O 

Supremo Tribunal Federal, em 2007, estava em uma crise, a chamada crise do 

recurso ordinário, com mais de 110 mil recursos recebidos. Após a aplicação 

da sistemática da repercussão geral, tivemos uma redução bastante sensível; 

em 2017, o número apresentado no próprio sítio eletrônico do Supremo 

Tribunal Federal, mostra 40 mil processos recebidos, mesmo assim, um 

volume grande, mas uma redução muito expressiva, em termos numéricos a 

repercussão geral é um case de sucesso. Para darmos conta do volume 

processual que temos, teremos que aplicar o remédio adequado, não podemos 

continuar julgando cada caso, teremos mais tempo, um resultado menos 

eficiente, e teremos essa esse perigo tão grave de decisões destoantes. Como 

funcionou aqui no STJ? No STJ, a Ministra também ressaltou que no primeiro 

ano de funcionamento recebemos pouco mais de seis mil processos. Temos 



uma tendência, nos últimos anos, com a utilização tanto dos recursos 

repetitivos quanto de outras estratégias, como foi bem falado aqui da utilização 

de filtros no núcleo de admissibilidade em recursos repetitivos. Temos uma 

estabilização do recebimento. O aumento da litigiosidade é constante, porém, 

tivemos uma estabilização no recebimento de recursos no âmbito do STJ. Qual 

é a relevância para os TJs e TRFs? O tratamento dessas demandas de massa 

de forma racional pode trazer tanto a admissão de IRDRs em questões em que 

já haja jurisprudência no Tribunal, quanto em questões locais. Mesmo quando 

há jurisprudência do Tribunal, isso não impede que haja decisões divergentes, 

não impede que outros juízos apliquem o Direito de uma maneira diferente, o 

IRDR seria um instrumento adequado para que pudéssemos trazer essa 

jurisprudência de forma mais precisa. O Desembargador Afrânio falou em ser 

transparente, em trazer o entendimento do Tribunal de uma forma clara, 

precisa, e adequada, bem como quando houver a necessidade de revisão 

desse entendimento, isso possa ocorrer da mesma maneira e com as 

consequências do art. 927 do CPC, ou seja, que ele seja fixado e depois tenha 

a observância obrigatória, de estrita observância, para aqueles que entendem 

que não é adequado o termo “obrigatória”, para que seja um julgado de estrita 

observância pelos demais juízos ou tribunais. As questões de âmbito local 

ficaram definidas no âmbito do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional 

Federal, não cabendo mais ao Supremo Tribunal Federal ou ao STJ 

ingressarem nesse debate. Infelizmente, como bem destacou Desembargador 

do TJ, São Paulo, não temos um instrumento, também, para questões fáticas, 

que foi um percentual relevante da inadmissibilidade dos IRDR no TJ, São 

Paulo; porém, em relação às questões de Direito local, teríamos essa 

pacificação desde logo, sendo desnecessária a tramitação de todos os 

recursos por todas as instâncias. Então, se o STF e o STJ já disseram que a 

questão é de Direito local, o Tribunal tem um campo vasto para atuar e firmar 

seus precedentes qualificados. Mas o que quero dizer mesmo para vocês é 

que o IRDR é muito importante na atuação e no trabalho do Superior Tribunal 

de Justiça, se ainda, depois de tudo que vimos hoje, da experiência que foi 

compartilhada pelos Tribunais, a fala da Senhora Ministra Assusete Magalhães 

falando da relevância do instrumento do IRDR para a concretização do modelo 

de precedentes, se ainda não estão convencidos, quero dizer que quando o 



STJ trata questões que foram tratadas em IRDR, ele dá uma relevância 

enorme, então, quando o STJ recebe um REsp em IRDR, ou quando é tratada 

uma matéria que está em discussão em IRDR, isso tem um destaque enorme. 

Então, vou mostrar para vocês aqui que há uma valorização da matéria que 

vem em IRDR, e que trate de matéria infraconstitucional federal, porque 

quando chega ao Tribunal um REsp em que foi julgado o mérito de IRDR, ele já 

é qualificado como representativo de controvérsia nos termos do Regimento 

Interno do STJ, tramita qualificadamente e chega ao gabinete do Ministro, esse 

processo tem uma alta potencialidade de ser colocado como repetitivo, sendo, 

então, afetado. Aqui (painel) temos alguns exemplos de processos que 

tramitaram dessa maneira e foram afetados: o Tema n. 982, Tema n. 998, 

Tema n. 996, de um IRDR de São Paulo, Tema n. 1.002, que inclusive já está 

em julgamento, e Tema n. 1.011, que também é um REsp em IRDR. Como 

falei, ele tramita como representativo e depois pode ser afetado no STJ, então, 

quer dizer que quando o STJ recebe um REsp em IRDR, ele vai olhar aquele 

processo de uma maneira diferenciada, então, os Tribunais de Justiça e os 

Tribunais Regionais Federais pautam no STJ questões que eles visualizam 

como relevantes, o processo que chega aqui no STJ como um IRDR e é 

tratado de uma maneira qualificada. O TJ e o TRF trazem ao STJ todas as 

questões relevantes que lá já vislumbram e aplicando o IRDR os processos 

não precisam vir todos ao STJ para que isso ocorra, então é uma ferramenta 

realmente extraordinária. 

Queria deixar aqui para vocês a história do Tema n. 982, esse tema é 

fantástico, de relatoria da Ministra Assusete Magalhães, trata da possibilidade 

de acréscimo de 25% naqueles casos em que o beneficiário da Previdência 

Social precisa de um auxílio, precisa de um cuidador, a discussão é se poderia 

ser para todo o tipo de benefício. Essa questão chegou ao STJ, a Ministra 

Assusete Magalhães relatava um PUIL, que é um Pedido de Uniformização de 

Lei Federal, que vem da TNU, Turma Nacional de Uniformização; vindo do 

juizado como um PUIL, não seria tratado como um repetitivo. Nesse aconteceu 

que o TRF da 4ª Região mandou representativo de controvérsia e a questão foi 

afetada para julgamento como repetitivo, e já havia no TRF da 4ª Região, 

também, um IRDR sobre a questão, então há uma anotação ali de IRDR n. 5 

do TRF- 4. Chegando processo aqui ele foi afetado, julgado pela Primeira 



Seção, a Primeira Seção firmou entendimento dizendo a respeito da 

necessidade de ampliar essa aplicação do acréscimo de 25% para os demais 

benefícios, diante disso, houve no STF um movimento porque foi apresentada 

uma PET no STF, essa Pet n. 8.002, que está anotada ali, de relatoria do 

Senhor Ministro Luiz Fux, o STJ entendeu por suspender a tramitação de todos 

os processos que tratam da matéria e transmitam em território nacional, ou 

seja, essa matéria que foi tratada no Juizado com o PUIL, que também vincula 

todo o juizado, foi tratada no STJ como um repetitivo, já havia sido tratada 

como um IRDR no TRF da 4ª Região, ele possivelmente, muito provavelmente, 

será inserido na sistemática da repercussão geral, porque o STF já sinalizou 

claramente que vai entrar nessa matéria. Todas as instâncias atuando em 

confluência para firmar o entendimento e impedir que tenhamos uma total 

dispersão jurisprudencial e irracionalidade no tratamento desses processos, 

porque se fôssemos julgá-los um a um, muito provavelmente a Turma Nacional 

julgaria de uma maneira, o juizado de outra, talvez diferente do entendimento 

do STJ e do Supremo Tribunal Federal. Esse tema é um exemplo o fantástico 

da importância do que é tratado em IRDR, quando chega ao STJ e ao STF, ele 

é realmente discutido sob a sistemática da repercussão geral, que no próprio 

Código de Processo Civil traz uma presunção da existência de repercussão 

geral, nos casos de julgamentos de IRDR, ou na sistemática dos repetitivos, 

que o Regimento Interno do STJ, em não havendo a presunção legal no CPC, 

qualifica esse recurso como representativo para que tramite como um 

candidato à afetação aqui no STJ. Esse é um exemplo fantástico de como o 

trabalho integrado pode gerar uma situação para chegar a firmar um 

entendimento em um tempo muito mais ágil. Trouxe também o Tema n. 1.011, 

que é do Senhor Ministro Mauro Campbell Marques, afetado no dia 28 de maio 

de 2019, recentemente, que também é uma questão previdenciária, que fala do 

cálculo da renda mensal inicial, naqueles casos para a aplicação do fator 

previdenciário em casos de professores, também um Resp em IRDR foi 

rapidamente afetado aqui no STJ, e vai ser firmado o entendimento aplicando-

se a todos os casos idênticos, como vimos hoje mais cedo. As questões de 

Direito Público têm uma permeabilidade muito grande com o sistema de casos 

repetitivos, porque trazem questões que se repetem, trazem questões jurídicas 

de massa, realmente, então, esse caso previdenciário recentemente afetado, e 



veio de um IRDR do TRF da 5ª Região. Esse caso que foi citado por diversas 

pessoas hoje que estiveram aqui na bancada, que é a questão do Tust e Tusd, 

é um IRDR de São Paulo, hoje contamos com mais de 90 mil processos 

sobrestados no Banco Nacional em todas as instâncias, aqui vemos a 

controvérsia que deu origem a esse tema, trabalhamos esse caso como 

representativo de controvérsia, há IRDR de três tribunais ali, há um IRDR do TJ 

São Paulo, um IRDR do Paraná, e um IRDR de Santa Catarina, sobre a 

mesma questão, e é uma questão que se repete, cujo impacto é muito maior do 

que temos hoje em número de sobrestados, sabemos que o número de 

sobrestados é uma foto daquele momento que retrata a quantidade de 

processos que aguardam agora, porém, como a Senhora Ministra bem 

ressaltou, os casos repetitivos e a fixação de tese têm efeitos prospectivos, 

todos os demais processos que tenham questão idêntica e que ingressem na 

Justiça terão aplicação da mesma tese, então o impacto é muito superior ao 

que temos hoje. Os IRDRs impactam, também, nas controvérsias, criamos a 

controvérsia, nesse caso, que era da Senhora Ministra Regina Helena, porém, 

o Senhor Ministro Herman tinha processos em seu gabinete que tratavam da 

mesma questão, e a afetou, foi criado o Tema n. 986, 92 mil processos 

suspensos, em que será firmado o entendimento do STJ sobre essa matéria, 

impedindo, também, que esses 92 mil processos tenham que vir todos com 

recursos especiais até o STJ, então é realmente um sistema que impacta o 

trabalho do STJ. Como podemos fazer esse trabalho ser ainda mais eficaz e 

mais eficiente? Hoje na abertura o Senhor Ministro Corregedor Humberto 

Martins falou da eficiência de chegarmos ao resultado com mais rapidez, 

menor custo, e mais qualidade. Como podemos fazer com que isso realmente 

se concretize no nosso dia a dia? Aqui STJ trabalhamos muito com a Comissão 

Gestora de Precedentes que realmente protagoniza os trabalhos aqui no 

âmbito do STJ, em relação aos casos repetitivos, e o NUGEP tem uma atuação 

extremamente relevante, o que sugerimos é que haja também, em relação ao 

IRDRs, um trabalho parecido, que o NUGEP e a Comissão Gestora realmente 

sejam os defensores, estejam à frente, possam inspirar os demais 

Desembargadores, os demais Juízes, a atuarem com o IRDR, inspirar os 

demais servidores a atuarem com o IRDR, como um precedente qualificado, 

como um instrumento apto à concretização desses ideais de justiça. A ideia é 



que o NUGEP possa fazer a coleta, registro, e disponibilização de informações 

gerenciais relevantes para auxiliar os Magistrados na tomada de decisão do 

que deve ser afetado, do que pode ser objeto de uma IRDR. Aqui no Tribunal, 

hoje, o NUGEP atua assessorando a Comissão Gestora na identificação de 

matérias relevantes para a afetação como repetitivo, o NUGEP de cada 

Tribunal poderia atuar nessa frente. Hoje nos foi mostrado aqui tanto o sistema 

do TJ-Minas, como, também, foi mencionado o sistema que o próprio STJ está 

desenvolvendo, e que vai começar como piloto em setembro tanto com o 

TJDFT, quanto com o TRF da 4ª Região, para identificação de matérias aptas a 

serem tratadas como repetitivas. O NUGEP pode sim auxiliar bastante o 

Tribunal nessa situação com os casos repetitivos. Também fazemos o envio de 

relatórios gerenciais a todos os gabinetes, relatórios mensais, isso é muito 

importante porque cada tribunal tem uma dinâmica, todos os tribunais se 

importam com o tempo de julgamento, com quantos IRDRs há para julgar. Hoje 

a Senhora Ministra ressaltou que temos somente 48 temas pendentes de 

julgamento aqui no STJ, não é um quantitativo tão elevado, isso porque 

fazemos um acompanhamento muito próximo e enviamos esses dados 

mensalmente a cada um dos Ministros, e os Ministros se preocupam bastante 

com essa meta de julgamento de temas repetitivos. Há uma meta do CNJ que 

acompanha julgamento de temas repetitivos aqui no STJ, os Senhores 

Ministros verdadeiramente se preocupam em cumprir essa meta, em ter um 

julgamento ágil, para evitar todos os problemas decorrentes do sobrestamento, 

porque o sobrestamento traz solução, em relação à isonomia, à segurança 

jurídica, traz essa solução para nós, impedindo que haja essa dispersão 

jurisprudencial. No entanto, quando há uma demora muito grande no 

julgamento dos temas, ele traz problemas e ficamos em uma situação de 

resolver problemas decorrentes do sobrestamento e não é isso que queremos. 

Achei bem interessante que nas falas dos Desembargadores, que trataram do 

IRDR no painel antecedente, eles disseram sobre metas, era uma das 

sugestões que trazíamos aqui, metas, tanto para o tempo em que vai ser 

levado até a admissão desse IRDR, quanto para o julgamento efetivo desse 

IRDR, porque o problema maior, na minha visão, não é o tempo de 

sobrestamento, se obedecermos a esse tempo médio que foi falado aqui hoje, 

entre 10 meses e um ano, se captei bem a mensagem, mas sim quando 



excedemos em muito esse tempo, porque daí temos perda do objeto, uma 

série de complicadores, e ficamos trabalhando em cima desses complicadores. 

Não vejo o sobrestamento como negativo, vejo que a demora, às vezes, 

dilatada, seja em razão da complexidade, não estou dizendo que a demora 

seja algo em que colocamos em uma situação de demora sem razão, não é 

isso, a demora, muitas vezes, é dilatada pela complexidade, pela quantidade 

de intervenções que temos, é um processo que traz uma necessidade de 

ampliação desse debate, traz a necessidade, muitas vezes, de uma audiência 

pública, porém, temos que tratar essa demora no que ela realmente é, na 

demora do julgamento, e não no problema efetivo do sobrestamento. É claro 

que quando vamos fazer o sobrestamento, o STJ, sempre à frente, agora faz 

tanto a afetação colegiada e virtual, quanto, no mesmo momento da aceitação, 

já avalia colegiadamente sobre a suspensão e pode limitar ou ampliar essa 

suspensão dentro do que prevê o CPC no art. 1.037, em que fala da 

suspensão nacional de todos os processos, porém o STJ mitiga isso, muitas 

vezes, pode ser, em um caso criminal, que é mais sensível, reduz, coloca só 

em segundo grau, ou aplica em sua totalidade o dispositivo, mas seria 

interessante pensarmos nessa possibilidade de mitigação, pensarmos na 

possibilidade de acompanhamento do prazo para o julgamento do IRDR, e não 

visualizar o sobrestamento como algo totalmente negativo, porque o 

sobrestamento nos garante a isonomia e a segurança jurídica e, muitas vezes, 

esperamos mais do que o prazo para julgamento de um caso repetitivo ou de 

repercussão geral, para termos decisões díspares, que hoje foi bem colocado 

aqui, o que se costuma chamar fora do Poder Judiciário como loteria judiciária. 

Fazemos o acompanhamento do tempo de tramitação, que a Meta n. 7, que 

hoje é de um ano 365 dias aqui no STJ, esses relatórios também são 

encaminhados mensalmente para os gabinetes e para a estatística do STJ. 

Também prestamos assessoria aos gabinetes dos Senhores Ministros. Essa 

dúvida de tem que sobrestar ou não, e outras dúvidas que são inseridas no 

nosso trabalho diante do tratamento de casos repetitivos, recebemos muitas 

dessas dúvidas, sejam externas, muitos de vocês, já tive a oportunidade de 

conversar, sejam do próprio Tribunal, então, muitas vezes recebemos dúvidas 

do próprio Tribunal no tratamento dos casos repetitivos, porque o STJ também 

sobresta aqui processos que tratem de idêntica questão e que já estejam 



afetados como repetitivos. A assessoria que o NUGEP faz auxilia muito o 

trabalho, faz ainda uma assessoria do Presidente da Comissão Gestora de 

Precedentes, a quem foi delegado, pelo Presidente do Tribunal, o tratamento 

tanto dos recursos representativos de controvérsia quanto o tratamento das 

suspensões em IRDR. Amanhã de manhã, Marcelo Ornellas Marquiori, que é o 

Assessor Chefe do NUGEP, irá detalhar todo o trâmite dos recursos 

representativos de controvérsia, e irá falar a vocês sobre esse que é dado aqui 

no STJ e também dessa assessoria que é prestada pelo ANGEP para o 

Presidente da Comissão Gestora de Precedentes. Mas queria deixar anotado 

que isso é feito aqui pelo NUGEP, fazemos um acompanhamento tanto do que 

vem dos tribunais como candidato à afetação, quanto da identificação de 

matérias que, possivelmente, poderão ser afetadas. Iniciaremos um projeto 

piloto no NUGEP a partir de setembro, com a utilização de inteligência artificial, 

que é o denominado sistema ATHOS, que também será tratado em detalhes 

amanhã pela manhã no primeiro painel, que começará às 8 horas da manhã, 

pelo Assessor Chefe do NUGEP. 

O último ponto que gostaria de colocar, mas não menos importante, é a 

questão da cultura de precedentes. Muito foi dito hoje sobre resistência, manter 

o que já sabíamos a respeito do julgamento nos Tribunais, essa promoção da 

cultura de precedente é essencial para que o IRDR possa dar certo. No STJ 

muito é investido na promoção da cultura dos precedentes exatamente para 

promover a atuação com os recursos repetitivos, temos muitos treinamentos, 

muitos cursos, sejam on line, sejam presenciais, e momentos como esta 

palestra, em que é possível discutirmos, em um ambiente quase acadêmico, o 

que poderemos fazer de grandioso com esses instrumentos que o CPC 

colocou à disposição. O NUGEP tem uma atuação muito integrada com todas 

as áreas do Tribunal. Para a organização do IRDR o que pensamos que 

podemos compartilhar com vocês é que, também, o NUGEP em cada tribunal 

possa ter essa atuação integrada com os gabinetes, com o responsável pela 

admissibilidade em cada tribunal, com a comunicação externa, quase todas as 

notícias que tratam de casos repetitivos passam pelo NUGEP para que 

possamos conferir se está certo o número do tema, se está adequado ou não, 

e com a jurisprudência, em especial, porque tem nos auxiliado tanto na 

divulgação desses precedentes qualificados, como agora, em um novo 



capítulo, irá nos auxiliar também com a proposta de formação de novos 

precedentes qualificados, com a utilização do Sistema Athos a jurisprudência 

do STJ irá atuar em conjunto com o NUGEP e com a Comissão Gestora de 

Precedentes, para indicar situações de possível divergência ou convergência 

jurisprudencial que indiquem a atuação do Ministro em precedente qualificado. 

Por fim, a comunicação do CNJ, com o STF, e com o STJ. 

A divulgação e a publicidade das decisões em IRDR têm dois grandes e 

principais objetivos, primeiro noticiar aos magistrados para que eles possam 

atuar com a suspensão de processos, e, segundo, ampliar a intervenção e 

possibilitar que haja maior participação de amicus curie. Por que isso é 

importante? Por que uma das grandes críticas à utilização do IRDR, e ao não 

julgamento individual de cada caso, é que muitas vezes a parte vai ter aplicado 

ao caso dela uma tese em que ela não pode participar, em que ela não pode 

influenciar o juízo, então, a ampla participação e a ampla divulgação, sejam por 

fóruns, sejam até por whatsapp, como nos foi contado hoje aqui que é 

realizado, a ampla divulgação é capaz de trazer uma legitimidade maior, é 

capaz de trazer que, no momento do julgamento, aqueles magistrados que irão 

decidiu o IRDR, tenham mais razões, todos os argumentos, tenham, realmente, 

formado um ambiente propício para decidir com segurança uma questão que 

vai ser aplicada, muitas vezes, a milhares de casos idênticos; uma coisa muito 

relevante é essa divulgação atrelada a maior participação dos interessados. 

Tratamos, aqui, no STJ, também, dos pedidos de suspensão, como já foi dito, e 

é um ponto muito importante, porque quando STJ fala da suspensão em IRDR, 

traz balizas para a atuação do Tribunal com o IRDR, então, nessa SIRDR n. 2, 

que é a Suspensão em IRDR n. 2, fala do art. 982 e 987, do CPC, que em 

todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, que 

versem sobre a questão do objeto do incidente já instaurado, antevendo a 

possível a interposição do REsp contra o julgamento IRDR, há competência do 

STJ para, sim, suspender nacionalmente processos que tratem de determinada 

questão. Como já foi dito hoje, somente um caso houve a determinação de 

suspensão não foi nessa SIRDR n. 2, foi na SIRDR n. 7.  

No art. 976 fala que é cabível o incidente de resolução de demandas 

repetitivas, quando um dos Tribunais Superiores, no âmbito da sua respectiva 

competência, já tiver afetado o recurso, esse foi um ponto que o próprio TJ - 



São Paulo disse de um percentual relevante da inadmissibilidade de alguns 

casos de IRDR. Mas por que isso? Por que a uniformização objetiva da 

jurisprudência já vai ocorrer na Instância Superior, então não precisaria que o 

Tribunal fizesse todo o trabalho de sobrestamento e fixação daquela tese para, 

posteriormente, chegar no STJ e já haver o tema repetitivo.  

Na SIRDR n. 7 para demonstrar a ocorrência do risco da violação, 

contou com a atuação em conjunto com a AGU. Hoje, também, foi falado da 

questão das partes atuarem para a formação do IRDR. Aqui a AGU trouxe 

informações relevantes para dizer da necessidade do sobrestamento, 

identificou o volume processual relevante de mais de 1.400 processos, 

discutindo a tese afetada no IRDR, ainda disse que nas cinco regiões essa 

questão era debatida. Essa atuação em conjunto, seja da Defensoria, seja do 

Ministério Público, seja da AGU, é muito importante na formação dos 

precedentes qualificados e traz ganhos incríveis, porque têm informações que 

podem auxiliar a tomada de decisão pelos juízes ao fazerem a admissão, é 

tanto que no IAC n. 4, do STJ, quando lemos sua admissão no relatório do IAC, 

e a Ministra Nancy Andrighi, que é Relatora, disse que houve uma petição em 

que as partes, não recorrentes, as recorridas pediam pela admissão de 

incidente de assunção de competência naquele caso, tal era a relevância da 

matéria, e mais, demonstravam que não seria um caso repetitivo, mas sim um 

caso para tratamento, como incidente assunção de competência. O IRDR pode 

trazer ganhos em eficiência, ou seja, não só em eficácia, podemos atingir o 

nosso objetivo com mais rapidez, com mais qualidade, e com o menor custo. 

Também está inserido neste macro desafio do CNJ que a gestão de demandas 

repetitivas e de grandes litigantes, então a atuação com o IRDR também está 

inserido dentro desse macro desafio que o CNJ colocou para o Poder 

Judiciário. O IRDR é uma ferramenta essencial apta para a concretização do 

modelo de precedentes.  

O que queria deixar para vocês que o quanto já evoluímos é apenas um 

ponto de partida, muitas experiências muito bonitas foram trazidas hoje aqui, 

há tribunais com muito IRDR, outros que estão iniciando, porém o que 

precisamos fazer é avançar, porque o que é demanda de massa precisa ser 

tratado como demanda de massa, se não vamos usar um remédio inadequado 



para tratar uma situação que demanda um instrumental que já temos e não 

estamos utilizando. 

Vou deixar essa frase de Ayrton Senna: “Em determinado dia, em dada 

circunstância, você acha que tem um limite, então você busca esse limite, 

encosta nele, então, você pensa: “Certo, esse é o limite”. E logo que você 

atinge esse limite, alguma coisa acontece, e, de repente, você pode ir um 

pouco mais”. O convite é que possamos ir além, é que possamos realmente 

trabalhar mais com os IRDR e que possamos aqui no STJ receber mais 

recursos em IRDR. Muito obrigada. 

 

 

O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES  
Presidente da Mesa 

 

 

Temos dois minutos para perguntas. Há microfone circulando aí. 

 

 

AUDITÓRIO: Boa noite, uma indagação, na verdade duas a Senhora 

Ministra Assusete Magalhães, o que trabalhamos, normalmente, é o cabimento 

do IRDR pressupõe risco à isonomia, donde se tem como requisito a existência 

de decisões conflitantes sobre uma mesma matéria. Veio a Doutora Aline que 

colocou que o IRDR seria adequado, também, a situações em que a 

jurisprudência do Tribunal já está consolidada, em um determinado sentido, 

para que se crie uma tese vinculante ao próprio Tribunal e aos Juízes de 

primeiro grau. Gostaria de saber a opinião de Vossa Excelência a respeito. Já 

aproveitando a oportunidade, na sua visão, para lapidação ou refinamento de 

teses definidas pelos Tribunais Superiores, se seria adequado o IRDR ou a 

formação de grupos de representativo de controvérsia? Cito um exemplo que 

tivermos no Tribunal do Paraná, uma questão que surgiu até em função de um 

julgamento do Supremo Tribunal Federal com acordo recentemente publicado, 

impenhorabilidade do imóvel do fiador na locação, em que o Supremo Tribunal 

Federal fez a distinção, até foi objeto de recurso agora de agravo dentro da 

própria Corte, se o imóvel do fiador na locação comercial seria também 



incluído? O STJ já definiu pela penhorabilidade, o STF também, mas agora 

surge, em função dessa decisão do STF, a possibilidade de se fazer a distinção 

na locação comercial. O que seria o mais adequado, na visão da Senhora 

Ministra, o Tribunal tratar essa matéria no IRDR ou a formação de grupo de 

representativos para que os Tribunais Superiores definam? 

 Obrigado. 

 

 

A SENHORA MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES 
Membro da Comissão Gestora de Precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça  

 

 

Essa questão de eventual divergência de entendimento que possa gerar 

ofensa à isonomia ou à segurança jurídica é tratada por vários autores na 

doutrina como um dos requisitos do IRDR para que ele possa ser admitido. 

Hoje nas exposições que aqui vimos, pelo menos do Tribunal de Justiça de 

São Paulo, pude perceber que foram inadmitidos os IRDRs sob esse 

fundamento, temos, entretanto, parte da doutrina que admite essa afetação 

como IRDR, mesmo quando a matéria é pacificada. Tenho para mim que esse 

é um assunto que chegará ao STJ, certamente, mas, em princípio, tenho eu, 

que, se a matéria está pacificada, ela se presta mais à seleção e 

encaminhamento ao STJ para fins de afetação como repetitivo, porque o art. 

1.036 só exige para afetação como repetitivo a constância na repetitividade 

daquele tema, não se faz qualquer outra exigência, então, penso que, talvez, 

nessas hipóteses bem classificadas fosse mais conveniente, pelo menos, a fim 

de evitar controvérsias sobre o assunto, que fosse encaminhado com repetitivo. 

Recordo-me bem, essa técnica foi adotada pelo Ministro Luiz Fux, muito 

adotada aqui, especialmente, em matéria tributária. Ele aguardava que os 

entendimentos se pacificassem no âmbito da Primeira Seção, e, depois, 

afetava o recurso como repetitivo. Não havia qualquer discussão e a tese era 

facilmente aprovada na Seção. Penso que, diante dessa doutrina divergente, 

há doutrina em um e outro sentido, é preciso dizer, diante disso, melhor seria, 

se fosse a mim dado o caminho, encaminhar o processo ao STJ para sua 



eventual afetação como recurso repetitivo. A outra a outra indagação é quando 

o Supremo Tribunal Federal já fixou o seu entendimento sobre determinada 

matéria, mas não com efeito erga omnes? 

 
 
AUDITÓRIO: Tem efeito erga omnes, mas se busca uma distinção, 

então tanto o STJ quanto ao STF, nesse caso específico, declararam é 

penhorável o imóvel residencial do fiador no contrato de locação. Daí vem o 

Supremo Tribunal Federal, em outra decisão não vinculante, que não produz 

efeitos erga omnes e diz: Decidimos em repercussão geral que é penhorável, o 

STJ também decidiu assim, mas isso foi tratado levando-se em consideração a 

locação residencial, aqui a fiança prestada em um contrato de locação 

comercial, se faz a distinção, e não se aplica a repercussão geral. Isso vai 

trazer agora uma avalanche de recursos aos Tribunais Estaduais e, 

provavelmente, Tribunais Federais, também, justamente discutindo essa 

questão: “Sou fiador em um contrato comercial”. Daí que pergunto a Senhora 

Ministra se para fazer essa distinção, esse refinamento das teses definidas, 

tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no STJ, ou seria adequado os 

Tribunais o fazerem via IRDR ou remeterem aos próprios Tribunais 

Superiores? 

 

 

A SENHORA MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES 
Membro da Comissão Gestora de Precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça  

 

 

Desde que feito o devido distinguish, penso que seria possível admitir no 

regime do IRDR, por outro lado, a outra possibilidade, também, é possível de 

remeter o processo, seja ao STJ, seja o Supremo Tribunal Federal, para 

apreciar a tese no regime do recurso repetitivo, mas penso que, desde que 

feito o devido distinguish para que não se possa extrair a elação de que o 

Tribunal estaria a afrontar o entendimento de uma Corte Superior, seria 



absolutamente possível que um Tribunal de segundo grau admitisse a tese em 

regime de IRDR. 

 

 

O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES  
Presidente da Mesa 

 
 
Vi outras mãos, não sei se a pergunta era semelhante. 

 

 

 A DOUTORA ALINE BRAGA 
Núcleo de Gerenciamento de Precedentes 

 
 
Apenas fazendo uma retificação, falei em SIRDR n. 7, deferida, é a 

SIRDR n. 4. Em relação, Doutor, a essa questão da quebra da isonomia, se ela 

pode ser efetiva ou não, Marinoni trata que a existência de processos em juízos 

diferentes já poderia trazer um perigo a essa isonomia. 

 

 

 O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES  
Presidente da Mesa 

 

 

Acho que a tarde foi muito produtiva, cumprimos com o horário. Amanhã, 

8 horas, o pessoal já estará aqui no batente. Desejo a todos, em nome da 

organização do evento, uma boa noite, e que cumpram, com exação, o grave 

dever a todos de serem felizes. 

Até amanhã. 

 


