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RESUMO 

 

GALDIANO, José Eduardo Berto. Técnica de julgamento de recursos repetitivos pelo 

Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. 2014. 396 p. Dissertação 

(Mestrado em Direito)  Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2014. 

 

Esta dissertação analisa a técnica de julgamento de recursos repetitivos pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ) – técnica de 

julgamento “por amostragem” –, instituída no direito brasileiro pelas Leis federais ns. 

11.418/2006 e 11.672/2008, que respectivamente incluíram no Código de Processo Civil os 

artigos 543-B e 543-C. Na primeira parte do trabalho, são abordados temas correlatos, 

relativos à tendência de valorização da jurisprudência no direito brasileiro, bem como às 

funções, importância e admissibilidade dos recursos extraordinários e especiais. Na 

segunda parte, são analisadas as justificativas de criação da técnica, relacionadas ao 

equacionamento do problema do excesso de recursos repetitivos no STF e no STJ. Além 

disso, são traçados os aspectos gerais do instituto, analisando-se a sua inspiração em 

procedimentos de julgamento por amostragem do direito estrangeiro, a sua caracterização 

como técnica de ampliação da eficácia persuasiva dos precedentes do STF e do STJ e suas 

diferenças e semelhanças com a repercussão geral. São também enfrentadas as questões 

relativas à constitucionalidade do julgamento por amostragem, apresentando-se um olhar 

crítico sobre a jurisprudência do STF e do STJ, que vêm interpretando suas regras de forma 

excessivamente restritiva ao direito das partes. A terceira e última parte é dedicada ao 

exame do funcionamento da técnica de julgamento de recursos repetitivos, enfrentando-se 

as diversas questões relativas às várias fases de seu procedimento, tais como os requisitos 

para instauração, competência, sobrestamento de recursos repetitivos, participação de 

terceiros e efeitos do julgamento. São também analisados os resultados práticos, 

principalmente à luz das estatísticas do STF e STJ, após a sua positivação, bem como as 

modificações previstas na versão atual do projeto de novo CPC. Trata-se de um legítimo e 

eficiente instrumento de potencialização dos precedentes do STF e do STJ que, sem 

prejuízo de necessários aperfeiçoamentos, bem como da sua adequada interpretação e 

aplicação à luz dos princípios constitucionais, mostra-se teoricamente adequado para 

conciliar a atual realidade dos problemas gerados pelos recursos repetitivos com a 

verdadeira função dos recursos excepcionais, de proteção e unificação do direito federal 

constitucional e infraconstitucional. 

 

Palavras-chave: Recursos excepcionais – Recursos repetitivos – Valorização dos 

precedentes dos Tribunais Superiores – Julgamento por amostragem. 
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ABSTRACT 

 

GALDIANO, José Eduardo Berto. Technique of judgment of repetitive appeals by 

Supreme Court (STF) and by Superior Court of Justice (STJ). 2014. 396 p. Master’s 

Dissertation (Master in Law) − Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2014. 

 

This Master’s Dissertation analyzes the technical of judgment of “recursos 

repetitivos” [repetitive appeals, as a free translation] by Superior Court of Justice (STJ) and 

Federal Supreme Court (STF) − technical of “julgamento por amostragem” [judgment by 

sampling, as a free translation] established in Brazilian legal system by the Brazilian 

Federal Laws Ns. 11.418/2006 and 11.672/2008, which respectively included in the Code 

of Civil Procedure the Articles 543-B and 543-C. In the first part of this work, correlated 

themes are addressed, related to the trend of appreciation of the jurisprudence in Brazilian 

law, as well as the functions, importance and acceptability of extraordinary and special 

appeals. In the second part, this work analyzes the reasons for the creation of the technique 

related to solution of the problem of excessive repetitive appeals on Federal Supreme 

Court (STF) and Superior Court of Justice (STJ). Furthermore, the general aspects on this 

matter are plotted by the analyze of its inspiration in trial procedures “by sampling” of 

foreign law, its characterization as a technique of enlargement of the persuasive 

effectiveness of precedents of Supreme Court (STF) and of Superior Court of Justice (STJ) 

and its differences and similarities with the “repercussão geral” [general impact, as a free 

translation]. This work also challenges the questions related to the constitutionality of the 

judgment by sampling presenting a critical vision at the jurisprudence of the Supreme 

Court (STF) and of Superior Court of Justice (STJ) that have been interpreting the rules of 

the judgment by sampling excessively restrictive to the right of the parties. The third and 

last part of this work deals with the examination of the operation of the technique of 

repetitive appeals trial, facing up of several questions relating to the various stages of its 

procedure, such as conditions of filing, jurisdiction, halting of repetitive appeals, third 

parties participation and effects of the judgment. This work also analyzes the practical 

results, particularly in light of the statistics of Supreme Court (STF) and of Superior Court 

of Justice (STJ), after the legalization of the repetitive appeals as well as the changes 

planned in the current draft version of the new CPC. It is a legitimate and efficient 

instrument of potentiation of the precedents of the STF and STJ, which, notwithstanding 

necessary improvements, as well as their adequate interpretation and application in the 

light of the constitutional principles proves to be adequate to conciliate the current reality 

of the problems caused by repetitive appeals with the true function of the of exceptional 

appeals, to protect and to unify the constitutional and infra-constitutional federal law. 

 

Keywords: Exceptional appeals – Repetitive appeals – Valorization of precedents 

of the Superior Courts – Judgment by sampling. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Objeto e limites desta dissertação 

 

O objeto desta dissertação é o estudo da técnica de julgamento de recursos 

extraordinários e especiais fundados em idêntica questão de direito (recursos repetitivos), 

prevista nos artigos 543-B e 543-C do Código de Processo Civil (CPC), e regulamentada 

por normas regimentais do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ). 

 

A mencionada técnica surgiu no contexto de agravamento da crise de excesso de 

recursos no STF e no STJ, que vinha praticamente inviabilizando o adequado exercício da 

sua função constitucional de fixação do sentido único do direito objetivo federal, por meio 

do controle e da uniformização da jurisprudência. Apresentou-se, assim, como uma 

tentativa de lidar com o problema, racionalizando a atuação dos órgãos de cúpula, diante 

de milhares de casos versando sobre a mesma questão de direito. 

 

Em linhas gerais, os artigos 543-B e 543-C do CPC permitem ao STF e ao STJ que, 

diante de uma multiplicidade de recursos repetitivos, julguem apenas um ou alguns 

recursos representativos da controvérsia, a fim de que a tese jurídica fixada no julgamento 

possa, ao final, ser simplesmente aplicada aos demais recursos, que devem permanecer 

sobrestados, à espera da definição da controvérsia.  

 

Essa técnica, como outras que atuam como filtro de acesso das partes aos órgãos 

jurisdicionais, ataca as consequências, e não as causas do problema. O desenvolvimento 

dos métodos alternativos de soluções de conflitos, a ampliação da estrutura e o 

investimento de maiores recursos financeiros no Poder Judiciário, o aperfeiçoamento dos 

instrumentos de tutela coletiva dos direitos e a mudança de cultura do próprio Estado 

(responsável pelo maior número de processos em tramitação) são medidas, aqui citadas a 

título meramente exemplificativo, que talvez pudessem evitar a chegada de centenas de 

milhares de recursos repetitivos aos Tribunais Superiores. 
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Além disso, não se pode desconsiderar o elevado custo dessa racionalização da 

atuação do STF e do STJ: ela acaba por resvalar em nada menos que o direito de acesso 

das partes aos órgãos de cúpula, constitucionalmente responsáveis pela revisão de decisões 

contrárias, em tese, ao direito federal constitucional e infraconstitucional. 

 

Este trabalho, porém, não tem por objeto analisar, no plano macro, a conveniência 

da técnica de julgamento de recursos repetitivos à luz de outros meios mais ou menos 

viáveis e adequados para a solução dos problemas do Poder Judiciário e, mais 

especificamente, do STF e do STJ. 

 

Na verdade, esta dissertação parte do pressuposto de que a técnica de julgamento de 

recursos repetitivos está posta e consolidada, representando uma importante realidade do 

sistema de julgamento de recursos extraordinários e especiais. 

 

De fato, além de positivada pelos artigos 543-B e 543-C do CPC e regulamentada 

por normas regimentais, a técnica vem sendo fortemente aplicada (e até excessivamente 

interpretada, conforme criticaremos oportunamente neste trabalho) pela jurisprudência do 

próprio STF e STJ. Ademais, ao que tudo indica, no novo CPC (cujo projeto atualmente 

tramita na Câmara dos Deputados) ela deverá ser mantida, aperfeiçoada e, de certa forma, 

estendida aos processos repetitivos que tramitam no primeiro grau de jurisdição (por meio 

do novo “incidente de resolução de demandas repetitivas”). 

 

Partindo desse pressuposto, a proposta desta dissertação é examinar essa nova 

forma de processamento dos recursos extraordinários e especiais, respeitando-se as 

seguintes limitações: análise das justificativas que levaram à sua criação, de suas 

características gerais e da sua controvertida constitucionalidade; descrição de seus aspectos 

procedimentais, à luz do direito positivo, da doutrina e da jurisprudência; e breve exame 

dos resultados práticos até aqui produzidos. 

 

Não se trata, assim, de um trabalho sobre as diversas técnicas de tratamento 

adequado de litígios de massa ou das causas repetitivas, nem sobre a teoria dos precedentes 

judiciais (o que inclui a discussão sobre a conveniência e a legitimidade de ampliação da 

sua força), ou sobre os problemas gerais enfrentados pelos Tribunais Superiores e as 

respectivas soluções. Sob um ângulo mais técnico e restrito, o objeto de estudo consiste 
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especificamente na análise do funcionamento da técnica de julgamento de recursos 

extraordinários e especiais repetitivos regulamentada pelos artigos 543-B e 543-C do CPC. 

 

De qualquer forma, é claro que, no decorrer do trabalho, alguns temas que se 

relacionam com seu objeto, inclusive os mencionados acima, serão tangenciados, até para a 

fixação de premissas e conceitos necessários ao cumprimento do escopo principal. 

 

Do mesmo modo, ao longo do desenvolvimento dos capítulos virá inevitavelmente 

à tona a nossa visão crítica a respeito do instituto, a qual pode ser, desde já, em linhas 

gerais, antecipada: trata-se de um legítimo e eficiente instrumento de potencialização dos 

precedentes do STF e do STJ, que, sem prejuízo de necessários aperfeiçoamentos, mostra-

se teoricamente adequado para conciliar a atual realidade dos problemas gerados pelos 

recursos repetitivos com a verdadeira função dos recursos excepcionais (controle e 

uniformização da jurisprudência, com o fim de concretização dos princípios da igualdade e 

da segurança jurídica). 

 

Para tanto, porém, não pode prevalecer, em certos aspectos, a jurisprudência do 

STF e do STJ, que, para ampliar os efeitos da técnica de julgamento de recursos 

repetitivos, vêm interpretando os artigos 543-B e 543-C do CPC de forma excessivamente 

restritiva às garantias das partes, sobretudo no que diz respeito à impossibilidade de 

impugnação da decisão que aplica o acórdão paradigma ao recurso repetitivo. 

 

1.2 Plano do trabalho 

 

Por razões didáticas, os capítulos que compõem o desenvolvimento deste trabalho 

estão reunidos em três partes. 

 

Na primeira, que abrange os Capítulos 2 e 3, são abordados temas correlatos, 

relativos à tendência de valorização da jurisprudência no direito brasileiro, bem como às 

funções, importância e admissibilidade dos recursos extraordinários e especiais. 

 

A finalidade dessa primeira parte é simplesmente traçar premissas e apresentar 

conceitos que serão recuperados ao longo do trabalho, facilitando a abordagem das 

questões mais centrais. 

 



 7 

Na segunda parte, composta pelos Capítulos 4, 5 e 6, são analisados os motivos de 

criação, os aspectos gerais e a constitucionalidade da técnica de julgamento de recursos 

repetitivos, oportunidade em que terão de ser adiantados alguns posicionamentos a respeito 

do seu funcionamento, aos quais se fará mera referência nos capítulos seguintes, relativos à 

terceira parte. 

 

Pretende-se, nessa segunda parte, lançar um olhar geral sobre o instituto, 

descrevendo seus aspectos normativos, a influência do direito estrangeiro, a sua 

caracterização como técnica de potencialização dos precedentes do STF e STJ, bem como 

a sua relação com o instituto da repercussão geral. Além disso, serão analisados os 

principais problemas relacionados à sua constitucionalidade, apresentando críticas, não à 

técnica em si (que, para nós, pode ser considerada legítima), mas sim à interpretação 

restritiva ao direito das partes que lhe vem atribuindo a jurisprudência do STF e do STJ. 

 

A terceira e última parte, composta dos Capítulos 7 a 12, é dedicada ao exame do 

funcionamento da técnica de julgamento de recursos repetitivos, organizado conforme as 

várias fases de seu procedimento (instauração, sobrestamento, preparação para julgamento 

e efeitos do julgamento), bem como, por fim, de seus resultados práticos e das 

modificações previstas na versão atual do projeto do novo CPC. 

 

Por fim, concluiremos com uma síntese das principais questões abordadas durante o 

trabalho e com a exposição de uma posição crítica a respeito do funcionamento do 

instituto. 
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13 CONCLUSÃO 

 

Como exposto na parte introdutória deste trabalho, os extensos temas correlatos – 

relativos à tendência de valorização da jurisprudência e às funções, importância e 

admissibilidade dos recursos extraordinários e especiais – foram desenvolvidos na Primeira 

Parte desta dissertação, apenas para estabelecimento de conceitos e algumas das premissas 

necessárias à abordagem do tema principal.  

 

Em relação ao tema da valorização da jurisprudência, verificou-se que a busca de 

soluções para os diversos problemas que afligem a Justiça nos países filiados ao civil law e 

ao common law tem justificado uma constante aproximação, ainda que parcial e pontual, 

entre esses dois sistemas. Um desses pontos de contato é justamente a valorização dos 

precedentes judiciais, tradicionalmente dotados de eficácia vinculante e utilizados como 

fonte do direito no common law, mas cada vez mais utilizados para o julgamento de casos 

também no civil law. 

 

No Brasil, país filiado ao civil law, o movimento de valorização da jurisprudência e 

dos precedentes judiciais é, a despeito de críticas, uma realidade, conforme revela o exame 

das diversas reformas constitucionais e infraconstitucionais levadas a cabo nas últimas 

décadas, as quais vêm constantemente ampliando a eficácia extraprocessual dos 

precedentes, para permitir, ou até impor (como ocorreu, em 2004, pela criação das 

chamadas súmulas vinculantes), que as questões repetitivas sejam julgadas tal como 

definido pela jurisprudência ou pelos precedentes. 

 

Essas reformas têm sido justificadas pela necessidade de se gerenciar a divergência 

jurisprudencial (gravemente ampliada pelo problema dos processos repetitivos) e de se 

buscar uma prestação jurisdicional que cada vez mais prestigie os princípios 

constitucionais da igualdade, da segurança jurídica e da razoável duração do processo. E, 

de fato, o julgamento de casos com base na jurisprudência ou nos precedentes (não importa 

se em razão da ampliação ou qualificação da sua eficácia persuasiva, ou da previsão de 

uma eficácia vinculantes propriamente dita) é uma das ferramentas teoricamente adequadas 

para a obtenção, num mesmo momento histórico, de decisões iguais para casos iguais, 

contribuindo, assim, para que aqueles ditames constitucionais sejam efetivamente 

concretizados. 
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Ainda que conveniente e adequado para as finalidades referidas acima, o modelo 

constitucional brasileiro impõe uma clara limitação à eficácia da jurisprudência e dos 

precedentes: ela só pode ser efetivamente vinculante ou obrigatória quando e se 

especificamente autorizada pela competente norma constitucional específica. A essa 

conclusão, que é defendida por parte da doutrina e combatida por outra (que defende a 

desnecessidade de autorização constitucional específica), pode-se chegar, entre outros 

fundamentos, pela observância do próprio texto constitucional brasileiro, que prevê e 

regulamenta, de forma direta, os casos específicos em que a jurisprudência ou os 

precedentes judiciais têm eficácia vinculante. 

 

Assim, no sistema brasileiro convivem técnicas que atribuem aos precedentes 

eficácia meramente persuasiva (jurisprudência), eficácia persuasiva ampliada ou 

qualificada (jurisprudência dominante, súmulas persuasivas, precedentes emanados de 

julgamento de recursos repetitivos etc.) e, por fim, eficácia vinculante propriamente dita 

(súmulas vinculantes, decisões proferidas em sede de controle abstrato de 

constitucionalidade), estas últimas só admissíveis diante de previsão constitucional 

específica. 

 

Além disso, para que se possam aproveitar efetivamente os pontos positivos dessa 

experiência de valorização da jurisprudência, é necessário observar também os cuidados 

relacionados à sua aplicação aos casos sucessivos, a fim de, entre outros pontos: impor a 

adequada verificação prévia da identidade entre os pressupostos fáticos do precedente e do 

caso sucessivo; garantir que só as questões efetivamente julgadas tenham maior força 

(identificação da ratio decidendi ou motivos determinantes); exigir a fundamentação 

adequada da decisão que aplica o precedente; viabilizar a flexibilidade na sua aplicação e 

os caminhos adequados para a sua eventual revisão, por meio de técnicas como o 

distinguishing e o overruling. E, nesse sentido, merecem destaque as previsões constantes 

no projeto de novo CPC, conforme demonstrado no Capítulo 12. 

 

Ainda na Primeira Parte, tratamos também do tema relativo às funções, importância 

e admissibilidade dos recursos extraordinários e especiais. 

 

Viu-se que os recursos extraordinários ou excepcionais (extraordinário e especial) 

do direito processual civil brasileiro são o instrumento adequado para o controle da 
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jurisprudência, ou seja, o controle da atuação dos demais órgãos jurisdicionais, 

protegendo-se e unificando-se a interpretação e aplicação do direito federal constitucional 

e infraconstitucional (funções nomofilácica e de uniformização ou paradigmática). Daí a 

grande importância da jurisprudência e dos precedentes do STF e do STJ, órgãos 

responsáveis por julgar tais recursos e, com isso, estabelecer o sentido único do direito 

federal constitucional e infraconstitucional à luz das diversas hipóteses fáticas submetidas 

à sua apreciação. 

 

Essas finalidades atingem-se por meio de regras que fazem da interposição desses 

recursos um direito subjetivo de as partes impugnarem, em seus casos concretos, as 

decisões contrárias aos seus interesses, desde que observadas as hipóteses de cabimento 

previstas nos artigos 102, III, e 105, III, da Constituição. 

 

Desde as lições de Piero Calamandrei sobre a cassação civil, percebeu-se que essa é 

a melhor forma de se fixar o sentido único das normas jurídicas e controlar a uniformidade 

da sua aplicação a casos semelhantes, viabilizando-se, com isso, a observância da 

igualdade e segurança inerentes a qualquer Estado de Direito. Ou seja, a finalidade pública 

especial dos recursos excepcionais, embora de fato prepondere sobre outras finalidades 

públicas (como a de simplesmente aplicar a lei ao caso concreto) e sobre o interesse 

particular das partes (para cuja satisfação o sistema se contentaria com a instância 

ordinária), desenvolve-se necessariamente por meio de uma atuação conjunta e 

colaborativa das partes litigantes, de forma que este impulso sempre vivo e atual não pode 

ser ignorado. 

 

Por estarem esses recursos voltados àquelas finalidades públicas especiais, a sua 

admissibilidade está sujeita, além dos requisitos gerais, a requisitos específicos, que 

decorrem das próprias hipóteses de cabimento previstas nos artigos 102, III, e 105, III, da 

Constituição Federal. Além disso, como o STF e do STJ são órgãos de dimensões 

reduzidas, e considerando a grande quantidade de recursos excepcionais naturalmente 

interpostos pelas partes, o sistema prevê a realização de uma filtragem dos recursos por 

meio da aferição prévia da sua admissibilidade pelos órgãos de origem, perante os quais os 

recursos são interpostos. Essa filtragem não viola a garantia constitucional de interposição 

desses recursos porque o próprio sistema permite o contraste da decisão pelo recurso de 

agravo de admissão (art. 544 do CPC). 
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Por serem recursos de fundamentação vinculada, é natural que a aferição do seu 

cabimento tangencie o mérito. Mas o juízo prévio de admissibilidade a cargo dos órgãos de 

origem encontra limites na própria Constituição, que impõe a realização do juízo de mérito 

exclusivamente pelo STF e pelo STJ. 

 

É necessário, porém, compreender que, nesse caso, juízo de mérito significa, à luz 

das próprias funções especiais dos recursos excepcionais, e consequentemente das suas 

hipóteses de cabimento previstas na Constituição, a interpretação e fixação do sentido 

único do direito federal. Não atuando nesse sentido, os órgãos de origem não estarão 

decidindo o mérito dos recursos excepcionais. 

 

Na Segunda Parte do trabalho, tratamos das questões relacionadas às justificativas 

para a criação da técnica de julgamento de recursos repetitivos, aos seus aspectos gerais, 

bem como à sua constitucionalidade. 

 

Como demonstrado no Capítulo 4, a técnica de julgamento de recursos repetitivos 

foi criada sob a justificativa de atender ao princípio da razoável duração do processo, em 

razão da atuação adequada do STF e STJ estar obstaculizada pelo excessivo número de 

casos, incompatível com as dimensões reduzidas e com a própria finalidade constitucional 

dos Tribunais Superiores. 

 

O estudo da doutrina sobre a histórica “crise do Supremo” revela que o STJ foi 

criado pela Constituição de 1988 justamente na tentativa de desafogar o STF, diante do 

enorme número de processos (a maioria recursos extraordinários) que inviabilizava o seu 

adequado funcionamento, bem como dos consequentes óbices regimentais e 

jurisprudenciais que, embora criados para tentar equacionar a crise, criaram uma distância 

excessiva entre as partes e a instância superior. 

 

Depois, porém, o próprio STJ entrou em crise, devido ao enorme número de 

recursos especiais e respectivos agravos de admissão submetidos à apreciação de seus 

apenas trinta e três ministros. 

 

Entre as alternativas para a racionalização da atuação do STF e do STJ, e 

considerando-se que o excessivo número de recursos tem a peculiaridade de envolver 
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questões repetitivas, o legislador optou, entre outros mecanismos, pela instituição da 

técnica de julgamento por amostragem, por meio da qual basicamente cria-se apenas um 

precedente qualificado sobre questões repetitivas, para que o mesmo possa ser aplicado aos 

demais recursos, que devem aguardar sobrestados. 

 

Não constam, entre os motivos oficiais da positivação de tal técnica, referências à 

necessidade de ampliação da eficácia dos precedentes do STF e STJ para concretização dos 

princípios da igualdade ou segurança jurídica, embora estes últimos também façam parte, e 

até com maior razão, da conveniência de toda técnica de valorização dos precedentes 

judiciais. 

 

De qualquer modo, a legitimidade da busca pela racionalização do trabalho do STF 

e do STJ não pode ser desprezada, diante do quadro realmente preocupante do número de 

processos (a maioria recursos extraordinários e especiais, e respectivos agravos de 

admissão) em tramitação nessas cortes e, principalmente, do percentual de crescimento 

desses recursos a que se vinha assistindo nos anos anteriores à positivação da técnica de 

julgamento de recursos repetitivos. Afinal, como observado por alguns autores, nossos 

Tribunais Superiores são os que mais julgam em todo o mundo. 

 

Conforme salientado pela doutrina, a técnica de julgamento por amostragem 

inspirou-se no Musterverfahren do direito alemão. Trata-se de uma forma de julgamento 

por amostragem, baseada na seleção de um processo-modelo ou processo-piloto, no qual as 

questões fáticas e jurídicas comuns serão resolvidas para, ao final, serem utilizadas nos 

processos repetitivos. 

 

Mas, além de inúmeras diferenças procedimentais, a técnica de julgamento de 

recursos repetitivos dos artigos 543-B e 543-C do CPC é, antes de tudo, técnica de 

potencialização dos precedentes do STF e do STJ (ou seja, técnica que lhes atribui eficácia 

persuasiva qualificada ou especial), distanciando-se um pouco das técnicas de julgamento 

por amostragem que visam a dar trato adequado a interesses coletivos. 

 

Tanto isso é verdade que, diferentemente do que ocorre no Musterverfahren e em 

outras técnicas de julgamento por amostragem do direito estrangeiro, o julgamento de 

recursos repetitivos não gera decisão coletiva dotada de coisa julgada erga omnes – e se o 
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gerasse seria inconstitucional, por violação ao contraditório, em face da inexigência de 

representatividade da parte do processo-modelo, da impossibilidade de participação ampla 

dos que não tiveram seu processo selecionado e da inexistência de faculdade de não 

sujeição dos casos individuais ao precedente. 

 

Ainda quanto aos aspectos gerais da técnica de julgamento de recursos repetitivos, 

demonstramos que ela foi instituída, de início, no contexto de regulamentação do instituto 

da repercussão geral – requisito de admissibilidade dos recursos extraordinários, na forma 

de qualificadora de suas hipóteses de cabimento, criado pela Emenda Constitucional n.º 

45/2004. Entretanto, ela não se confunde com esse instituto, tanto que poderia existir – e 

existia, na forma de relevância da questão federal – repercussão geral sem técnica de 

julgamento de recursos repetitivos, assim como existe essa técnica sem repercussão geral 

(em relação aos recursos especiais). 

 

Finalizando a Segunda Parte, tratamos do delicado tema relativo à 

constitucionalidade da técnica de julgamento de recursos repetitivos. O tema é polêmico e 

difícil, na medida em que a técnica, na prática, dificulta o acesso direto das partes ao STF e 

ao STJ, forçando, de certa forma, a solução das questões repetitivas pelos próprios órgãos 

de origem, sem envio dos autos à instância extraordinária. Entretanto, o exame dos vários 

aspectos relacionados à função pública especial dos recursos excepcionais, às dificuldades 

práticas de acesso que já existem em razão do excesso de recursos e à própria interpretação 

dos artigos 543-B e 543-C do CPC, permitiu-nos concluir que a técnica não é, em si, 

inconstitucional, basicamente porque: 

 

1) Ao invés de afastar as partes da ordem jurídica justa, a técnica amplia a 

possibilidade de solução das questões jurídicas à luz do sentido único do direito federal, 

independentemente da submissão de cada caso ao STF e ao STJ, razão pela qual amplia, e 

não mitiga, a concretização do princípio do acesso à justiça. 

 

2) A decisão do órgão de origem que, com base no precedente qualificado, nega 

seguimento ao recurso repetitivo sobrestado não é de mérito, tanto que não representa a 

interpretação e a aplicação, pelo órgão de origem, do direito federal no caso concreto, nem 

substitui a decisão anterior. Por não caracterizar uma decisão de mérito, não há violação à 
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competência constitucional do STF e STJ para negar provimento a recursos extraordinários 

e especiais. 

 

3) A mencionada decisão representa o juízo negativo de admissibilidade do recurso 

excepcional, e não se pode dizer que, por isso, a lei teria criado, sem a necessária previsão 

constitucional, um novo requisito de admissibilidade para os recursos extraordinários e 

especiais. Primeiro, porque é possível interpretar que essa negativa de admissibilidade 

baseia-se na falta de interesse recursal (utilidade) do recurso contrário ao precedente. 

Segundo, porque a contrariedade do recurso à jurisprudência consolidada do STF ou STJ, 

representada objetivamente por precedente qualificado sobre a questão, caracteriza, no fim, 

a não ocorrência das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, III e 105, III da 

Constituição Federal. Ou seja, trata-se de uma presunção da inadmissibilidade do recurso 

por não ocorrência de sua hipótese de cabimento, presunção esta que não é 

inconstitucional, por se basear justamente no atendimento das finalidades públicas 

especiais dos recursos extraordinários e especiais. 

 

4) Não se pode falar em efeito vinculante, tanto que a própria sistemática dos 

artigos 543-B e 543-C do CPC preveem a possibilidade de o órgão de origem manter sua 

decisão contrária ao precedente qualificado do STF ou do STJ. 

 

Apesar dessas conclusões, é imperioso considerar que a técnica de julgamento de 

recursos repetitivos vem sendo interpretada e aplicada pelo próprio STF e STJ de forma 

inconstitucional, em razão da vedação à interposição de agravo de admissão contra a 

decisão que aplica o precedente qualificado. A possibilidade de interposição de tal recurso, 

ao menos para discussão de eventuais distinções entre os casos (distinguisguing) e para 

revisão da questão à luz de novos pressupostos fáticos ou jurídicos não levados em 

consideração pelo precedente (overruling) é o que poderia salvaguardar a legitimidade de 

todos os aspectos restritivos da técnica, e é justamente isso que prevê o projeto de novo 

CPC, pela sua redação atual. 

 

Exposta a síntese conclusiva sobre os principais pontos da primeira e segunda 

partes do trabalho, iniciamos a exposição de algumas das principais conclusões sobre os 

aspectos procedimentais da técnica de julgamento de recursos repetitivos pelo STF e STJ, 

detalhadamente estudados na Terceira Parte desta dissertação. 
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Iniciando pela questão da instauração do procedimento (Capítulo 7), vale destacar, 

entre os inúmeros aspectos ali tratados, a importância da adequada seleção dos casos 

representativos da controvérsia e o problema da desistência do recurso selecionado para 

julgamento. 

 

Sobre o primeiro ponto, como não existe na técnica dos artigos 543-B e 543-C 

tutela coletiva propriamente dita, mas sim sobrestamento dos casos repetitivos à espera do 

precedente, a ausência de preocupação com a representatividade adequada dos que figuram 

como partes nos processos selecionados não implica a sua inconstitucionalidade. 

 

Porém, em razão da alta influência do precedente que será formado com o 

julgamento dos casos selecionados, e em atenção ao princípio do contraditório, o sistema 

não se contenta com a escolha de qualquer caso, pelo contrário, exige a escolha de casos 

que sejam efetivamente representativos da controvérsia. E isso, como demonstrado, 

obtém-se pela observância de requisitos objetivos e subjetivos que podem ser extraídos da 

interpretação sistemática das normas legais e regimentais que regulamentam o 

procedimento. 

 

Sobre a problemática questão da desistência do recurso selecionado, entendemos 

que a técnica dos artigos 543-B e 543-C do CPC não excepciona o direito previsto 

expressamente no artigo 501 do mesmo diploma. Apesar das funções públicas nomofilácia 

e paradigmática dos recursos excepcionais, eles continuam sujeitos a todas as regras e 

princípios inerentes à teoria geral dos recursos, inclusive a voluntariedade, até porque é por 

meio desse impulso das partes, na busca de seus interesses particulares, que funciona o 

sistema de controle exercido pelo STF e pelo STJ por meio da via recursal extraordinária. 

 

Ademais, não parece adequado admitir a desistência em relação ao caso concreto, 

mas prosseguir no julgamento da questão controvertida (tese defendida por parte da 

doutrina e encampada pelo projeto de novo CPC). Mais uma vez deve-se fazer referência à 

atuação das partes na busca de seus interesses particulares como elemento necessário ao 

adequado funcionamento do sistema de controle exercido pelo STF e pelo STJ: com a 

desistência, perde-se o interesse daquele que figura como parte no recurso selecionado, 

sendo inadequado, portanto, prosseguir com o procedimento voltado justamente à 
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construção de precedente qualificado, que influenciará diretamente o julgamento de 

inúmeros casos repetitivos. 

 

Por isso, ocorrendo a desistência do recurso selecionado, cabe ao STF ou ao STJ 

selecionar novos recursos representativos da controvérsia, entre toda a multiplicidade de 

casos repetitivos, dando prosseguimento ao rito dos artigos 543-B e 543-C. 

 

Quanto à técnica do sobrestamento, tratada no Capítulo 8, vale destacar a sua 

conveniência para, à luz das limitações do sistema brasileiro, ampliar a eficácia dos 

precedentes do STF e do STJ, racionalizando a atuação da instância extraordinária e, ao 

mesmo tempo, contribuindo para a concretização dos princípios da igualdade e da 

segurança jurídica. 

 

Isso porque, com o sobrestamento, viabiliza-se a maior eficácia do precedente, 

independentemente de vinculação. Com a paralisação dos casos repetitivos, um só 

precedente qualificado sobre a questão será formado. Depois, permite-se aos órgãos 

inferiores a mera aplicação desse precedente, de modo que o sistema força, de certa forma, 

a solução igual para os casos iguais, salvo a identificação de peculiaridades de cada caso e 

a presença de elementos novos, que viabilizem a eventual revisão da tese. 

 

Porém, o sobrestamento encontra algumas limitações. O próprio princípio da 

razoável duração do processo, embora por um lado justifique a técnica de julgamento de 

recursos repetitivos, por outro lado impõe a fixação de um prazo máximo de 

sobrestamento. Por sua vez, não se pode admitir a extensão do sobrestamento sem previsão 

legal, porque ele paralisa a prestação jurisdicional, obstando o acesso à justiça. Se a lei diz 

que os recursos extraordinários e especiais serão sobrestados (incluindo-se os respectivos 

agravos de admissão), entendemos que a suspensão de outros recursos, e até do processo 

em primeiro grau, não poderia ser autorizada, sob pena de obstrução ilegítima da prestação 

jurisdicional. 

 

Quanto à impugnação da decisão do órgão de origem que determina a incidência do 

sobrestamento em cada caso concreto, faz-se aqui referência às considerações expostas no 

Capítulo 8 (item 8.7), em que ressaltamos a importância do controle de tal decisão por 

meio de recurso (apesar da jurisprudência do STF e do STJ, que defendem o não 
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cabimento, em regra, de qualquer meio de impugnação) e defendemos ser mais adequado e 

conveniente admitir-se a interposição de agravo interno. 

 

No Capítulo 9, tratamos dos aspectos relativos ao julgamento dos recursos 

representativos da controvérsia, incluindo os atos preparatórios, a questão da participação 

de terceiros e o órgão competente. Nesta síntese conclusiva, vale destacar três pontos: a 

atuação de terceiros na qualidade de amicus curiae, a questão da intervenção dos que 

figuram como partes nos recursos sobrestados, bem como a importância de que o 

julgamento seja realizado pelo órgão mais complexo da corte competente, com a 

observância de quorum qualificado. 

 

Em razão da maior influência do precedente a ser formado com o julgamento dos 

recursos representativos da controvérsia, e a despeito da ausência de eficácia vinculante 

propriamente dita, o sistema prevê a possibilidade de atuação de terceiros na qualidade de 

amicus curiae, de forma semelhante à que ocorre nos chamados processos objetivos, 

voltados ao controle abstrato de constitucionalidade. Essa participação confere maior 

legitimidade e qualidade ao precedente, porque a atuação de entes que efetivamente 

representam os interesses em jogo viabiliza o exercício de contraditório coletivo e social. 

 

Por outro lado, questiona-se se aqueles que figuram como partes nos processos não 

selecionados e sobrestados poderiam intervir, de alguma forma, no julgamento. 

 

Descartada a possibilidade de intervenção na qualidade de assistente – em razão da 

ausência, em tese, de relação jurídica material com alguma das partes do processo 

selecionado para julgamento –, e consequentemente de interposição de recurso de terceiro, 

defendemos, com apoio da maior parte da doutrina, e de forma contrária à jurisprudência 

do STF e do STJ, a possibilidade dessa intervenção ao menos na qualidade de amicus 

curiae. 

 

Por outro lado, diante das dificuldades práticas que poderiam ser causadas pela 

intervenção de milhares de partes que tiveram seus recursos sobrestados, defendemos, de 

forma alternativa, a instauração, na forma descrita no item 9.4.2, de um incidente prévio 

perante os órgãos de origem, a fim de permitir àqueles que não tiveram seu recurso 
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selecionado o oferecimento de argumentos por escrito, os quais devem necessariamente ser 

levados em consideração na apreciação da questão pelo STF e pelo STJ. 

 

Em relação à competência para o julgamento, defendemos que ele deve se dar 

necessariamente pelo órgão mais complexo do STF (Plenário) e do STJ (Corte Especial ou 

Seção), bem como respeitar o quorum qualificado de dois terços, a fim de que o 

julgamento efetivamente exprima a posição da maioria dos integrantes dessas cortes. Com 

isso, fica relativizada a importância do argumento de que a técnica de julgamento de 

recursos repetitivos só deveria ser aplicada para confirmar a jurisprudência já existente do 

STF e do STJ, mas nunca para criar novos precedentes ou revogar precedentes anteriores. 

 

No Capítulo 10, à luz das premissas estabelecidas ao longo do trabalho, estudamos 

os efeitos do julgamento dos recursos representativos da controvérsia, em relação a todos 

os demais processos e recursos repetitivos em tramitação nos diversos órgãos judiciais do 

país. 

 

Definido pelo STF que a questão constitucional repetitiva é desprovida de 

repercussão geral, os órgãos de origem devem negar seguimento, por inadmissibilidade, 

aos recursos sobrestados. Porém, no nosso entendimento, o precedente do STF não tem 

eficácia vinculante propriamente dita, razão pela qual os órgãos de origem podem 

excepcionalmente, e de forma fundamentada, admitir o recurso extraordinário e enviá-lo ao 

STF para confirmação ou revisão do precedente. Ademais, a parte pode interpor agravo de 

admissão contra a decisão que nega seguimento ao recurso repetitivo com base no 

precedente qualificado do STF. 

 

É preciso consignar, entretanto, que esse não é o entendimento da jurisprudência do 

STF, segundo a qual, negada a repercussão geral, o precedente gera eficácia vinculante, 

não existindo sequer competência da instância extraordinária para a apreciação de novos 

recursos repetitivos sobre a questão. 

 

Julgado o mérito dos recursos extraordinário ou especiais, duas situações podem 

ocorrer em relação aos recursos repetitivos que estavam sobrestados. 
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Primeiro, se a decisão recorrida, objeto do recurso repetitivo sobrestado, tiver 

adotado a mesma tese definida pela instância superior, o órgão de origem poderá negar 

seguimento ao recurso extraordinário ou especial. Trata-se, nesse caso, de juízo negativo 

de admissibilidade. 

 

Segundo, se a decisão recorrida, objeto do recurso repetitivo sobrestado, tiver 

adotado tese divergente da definida pela instância superior, então o órgão de origem deverá 

exercer juízo de retratação em relação ao seu julgamento divergente, juízo esse que, nos 

termos da lei, pode ser positivo ou negativo, e deverá ser proferido sempre de forma 

fundamentada. 

 

A possibilidade de juízo negativo de retratação, expressamente prevista em lei, 

revela a ausência de efeito vinculante do precedente qualificado e garante a 

constitucionalidade do sistema. Além disso, ela é conveniente para evitar o congelamento 

da jurisprudência e contribuir para a evolução do direito. 

 

Por sua vez, a possibilidade de juízo positivo de retratação não significa o 

julgamento, pelo órgão de origem, do mérito do recurso excepcional, mas sim o reexame 

do recurso anterior, de competência desse mesmo órgão, à luz do precedente. Essa 

possibilidade, que representa, como todo juízo de retratação, uma exceção à regra do artigo 

463 do CPC, justifica-se por razões de eficiência processual, além de prestigiar a obtenção 

de soluções iguais para casos iguais, favorecendo a concretização dos princípios da 

igualdade e da segurança jurídica. Nesse caso, a parte vencedora, e agora sucumbente, 

passa a poder interpor novos recursos excepcionais contra o novo acórdão proferido pelo 

órgão de origem. 

 

Além de exercer influência em relação aos recursos repetitivos sobrestados, o 

precedente qualificado também influencia a admissibilidade de novos recursos 

excepcionais versando sobre a mesma questão, que venham a ser interpostos após o 

julgamento dos recursos representativos da controvérsia. Ou seja, os órgãos de origem 

poderão inadmitir esses novos recursos por contrariedade ao precedente qualificado. 

 

Em todos os casos, o cabimento de agravo de admissão não fica prejudicado, 

merecendo ser criticada, como já exposto, a jurisprudência do STF e do STJ que veda a 
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interposição de agravo de admissão contra a decisão que nega seguimento ao recurso 

repetitivo (facultada tão somente a interposição de agravo interno). 

 

A interpretação sistemática das normas que regulamentam a técnica em questão 

também autoriza a conclusão de que o precedente qualificado tem status de jurisprudência 

dominante ou sumulada (súmula persuasiva), exercendo, assim, influência sobre todas as 

causas e recursos repetitivos em tramitação nas demais instâncias. 

 

No Capítulo 11, analisamos as estatísticas divulgadas pelo STF e pelo STJ a 

respeito dos recursos extraordinários e especiais (e respectivos agravos de admissão), a fim 

de avaliar os resultados práticos da técnica de julgamento de recursos repetitivos. 

 

Analisamos, assim, os números relativos aos períodos anterior e posterior à 

positivação da técnica de julgamento de recursos repetitivos, pelo que foi possível concluir 

que houve uma diminuição significativa em relação à quantidade de processos distribuídos 

a essas cortes. É conveniente destacar que o número de processos distribuídos ao STF e ao 

STJ vinha aumentando drasticamente e, depois dos artigos 543-B e 543-C do CPC, não só 

se conteve o crescimento, como também os números começaram a diminuir. 

 

Além disso, especificamente em relação a recursos excepcionais e respectivos 

agravos de admissão, houve uma melhora na produtividade do STF e do STJ, caracterizada 

pela relação entre o número de feitos julgados e distribuídos. 

 

É verdade que o número de recursos distribuídos ao STF e ao STJ ainda é muito 

grande, e que o tempo médio de duração do procedimento também precisa diminuir 

(conforme Capítulo 11, item 11.2). 

 

Mas não se pode ignorar que a técnica dos artigos 543-B e 543-C do CPC tem de 

fato contribuído para racionalizar, em certa medida, a atuação dessas cortes, em relação aos 

casos repetitivos. 

 

E isso não significa que ela atua para resolver um problema exclusivo do Poder 

Judiciário, e não dos jurisdicionados. Na verdade, a dificuldade de prestar uma jurisdição 

de qualidade e no menor tempo possível (elementos tão caros a todos os órgãos judiciais, 

mas ainda mais importantes quando se trata da instância extraordinária), dificuldade essa 
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que é inerente a um cenário de centenas de milhares de recursos para poucas dezenas de 

julgadores, não é um problema que interessa apenas aos ministros do STF e do STJ, mas 

também, e principalmente, aos próprios jurisdicionados. 

 

De qualquer modo, ainda mais importante do que a diminuição do número de 

recursos e o aumento da produtividade, é a ampliação da eficácia, importância, projeção, 

qualidade e respeitabilidade dos precedentes qualificados do STF e do STJ, gerados pelo 

julgamento dos casos representativos da controvérsia. 

 

Todos os aspectos procedimentais descritos nos Capítulo 7 a 10 revelam que o 

precedente tem tudo para efetivamente exprimir, em um só julgado, constituído do inteiro 

teor do acórdão que aprecia os recursos selecionados (e não de mero enunciado sintético, 

que poderia pecar por desprezar os elementos fáticos da causa), o entendimento da 

instância extraordinária sobre a interpretação do direito federal constitucional e 

infraconstitucional do país, contribuindo, com isso, para o gerenciamento da divergência 

jurisprudencial e para a concretização dos princípios da igualdade e da segurança jurídica. 

 

A criação de sistemas que divulgam todas as informações sobre os recursos 

repetitivos já julgados e em tramitação (Capítulo 11, item 11.3), a instituição de órgãos 

criados nos tribunais de origem para o gerenciamento das questões atinentes ao 

procedimento dos artigos 543-B e 543-C do CPC (Capítulo 11, item 11.4) e a ampliação da 

divulgação dos julgamentos de muitos recursos representativos da controvérsia relativos 

são, entre outros, fatores que fortalecem os precedentes do STF e do STJ e, 

consequentemente, contribuem para a maior uniformidade da jurisprudência e um sistema 

jurídico mais eficiente, isonômico e previsível. 

 

Apesar de necessários aperfeiçoamentos – dos quais, muitos estão previstos na 

versão atual do projeto de novo CPC –, e da necessidade de revisão do entendimento da 

jurisprudência do STF e do STJ (que, no nosso sentir, vêm interpretando os artigos 543-B e 

543-C do CPC de forma excessivamente restritiva ao direito das partes), entendemos que a 

técnica em questão é adequada – embora possa não ser suficiente – para lidar 

inteligentemente com o problema dos recursos repetitivos e contribui efetivamente para a 

maior concretização dos princípios da igualdade, segurança jurídica e razoável duração do 

processo, sendo correta a decisão de mantê-la e aperfeiçoá-la no projeto de novo CPC. 
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