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RESUMO

Trata-se de pesquisa empírica em andamento acerca do emprego da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O estranhamento 

surgiu com a percepção de que, segundo os artigos da Constituição e do Código de Processo Civil (CPC) que tratam da matéria, a decisão que 

afere a existência ou não da repercussão geral, em determinado caso concreto, tem como consequência a abertura ou o fechamento das portas 

do STF para quem pretenda obter uma manifestação dessa Corte sobre questão constitucional relevante, pela via do Recurso Extraordinário (RE). 

Pareceu necessário identificar os critérios utilizados pelo Supremo para decidir quais temas têm ou não repercussão geral, sendo este o objetivo 

da pesquisa. Esse instituto surgiu com a Emenda Constitucional nº 45/2004 para funcionar como verdadeiro filtro recursal. Foi inserido no artigo 

102 da Constituição o §3º, estabelecendo que, no RE, além dos pressupostos e requisitos recursais de praxe e da exigência de versar sobre 

matéria constitucional, “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a 

fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.” Contudo, 

o instituto dá margem a dúvidas, já que o artigo 1.035, §1º, do CPC utiliza um conceito aberto, associando-o a “questões relevantes do ponto de 

vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”, o que tem levado a uma análise subjetiva e 

casuística por parte dos Ministros. A proposta da pesquisa é realizar uma aproximação empírica de natureza qualitativa, mediante estudo de 

casos, a fim de compreender os critérios observados nessas decisões. A hipótese de trabalho que se pretende colocar a prova é a seguinte: para 

determinar o que tem ou não tem repercussão geral, é feita a classificação dos processos em grupos por “grandes temas”, a princípio 

correspondentes a determinadas controvérsias. A pesquisa tem demonstrado que esse método pode gerar equívoco e prejuízo para as partes 

interessadas. Em tese, podem ser incluídos para julgamento pelo STF recursos que não se encaixam na definição do artigo 1.035, enquanto outros 

seriam indevidamente excluídos. Também foram identificados aspectos polêmicos quanto à utilização do chamado Plenário Virtual. Trata-se de 

uma ferramenta eletrônica cujo acesso se dá a partir de qualquer computador, mesmo fora do STF, que instrumentaliza a manifestação dos 

julgadores acerca dos RE que consideram ou não relevantes para serem julgados pela Corte. Nesse sistema o Ministro tem a possibilidade de 

votar pela existência ou inexistência da repercussão geral ou pode, também, abster-se. O que se observou em muitos casos examinados até o 

momento foi a abstenção dos Ministros, o que traz como consequência o reconhecimento automático da repercussão geral, na forma do 

parágrafo único do artigo 324 do Regimento Interno do STF. No final do ano de 2015, em uma primeira entrada no campo empírico, realizou-se 

uma entrevista com a assessora de um Ministro do STF. Na visão dessa interlocutora a abstenção é, na verdade, uma ação. Ao se abster o 

Ministro acaba por votar a favor da repercussão geral, mas sem o ônus de assumir, efetivamente, uma posição refletida, em decisão 

fundamentada. Essa peculiaridade, além da insegurança jurídica que parece caracterizá-la, pode frustrar os propósitos do instituto que, nesse 

caso, deixa de funcionar como um filtro recursal. Acredita-se que, no prosseguimento da pesquisa, esse olhar empírico poderá despertar outras 

perplexidades e suscitar discussões sobre a forma como os recursos são incluídos ou excluídos da análise da Suprema Corte, em vista da maneira 

como o instituto da repercussão geral vem sendo operado.
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