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RESUMO 
 
 
Busca-se no presente trabalho, promover uma análise dos aspectos relevantes do 
procedimento nos Tribunais Superiores no regime dos recursos repetitivos introduzidos pelas 
Leis nº11.418/2006 para os recursos extraordinários repetitivos e nº11.672/2008, para os 
recursos especiais repetitivos.Destacando aspectos relevantes do procedimento de seleção e 
sobrestamento dos recursos,da controvérsia acerca da irrecorribilidade da decisão que 
determina a suspensão e seus efeitos em relação aos demais  processos que versem sobre a 
mesma questão de direito e a polêmica sobre o pedido desistência recursal.A aplicação dos 
novos institutos em confronto com os princípios do acesso a justiça,isonomia e celeridade 
processual.A posição dos Tribunais Superiores diante da previsão legal da participação de 
terceiros no julgamento dos recursos paradigmas.Finalizando uma breve exposição do 
tratamento do recursos excepcionais repetitivos e o novel instituto do Incidente de Resolução 
das demandas repetitivas a luz do Projeto de Lei nº 8.046/10. 
 
Palavras-chave: Recurso Extraordinário. Recurso Especial. Recursos Repetitivos. 
Repercussão Geral. Sobrestamento. Recursos Representativos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 
 
This work aims to analyse the relevant aspects of the procedure in the High Courts under the 

arrangements of the repetitive appeals introduced by Rule 11.418/2006 for extraordinary 

repetitive appeals and Rule 11.672/2008 for special repetitive appeals, showing relevant 

points of the procedure for selection and stay the appeals, the controversy about the 

irrecorrible decision that decides the cases that will stay waiting for analysis and its effects 

and the claim to waiver of the appeal, these instituts and the principles of access to justice, 

equality and high speed trial, the decisions of the High Courts about the participation in the 

main judgment and, in the end, a brief explanation of the relationship between the repetitive 

appeals and the new procedure for resolving repetitive legal questions, draft in the Bill for a 

New Civil Procedure Code.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A denominada “crise pelo STF”, resultado da diversidade de competências 

legislativas, culminou numa quantidade excessiva de recursos, versando sobre a interpretação 

do direito federal infraconstitucional, sem que pudesse dispor de um instrumento eficaz para 

filtrar a desenfreada interposição desses recursos, desviando a Corte de seu verdadeiro 

encargo “a uniformização do direito da União”. 

Com o advento da Constituição de 1988, foi criado o Superior Tribunal de Justiça, e o 

Recurso Especial, que passou a absorver a matéria infraconstitucional; limitando a 

competência do Supremo Tribunal Federal a análise das questões constitucionais. O 

surgimento deste tribunal fortaleceu o Estado brasileiro, perante a sociedade, estabelecendo o 

mesmo tratamento em todo o território nacional no que concerne a aplicação da lei federal. 

Com a promulgação da Constituição de 1988, não só a criação do Superior Tribunal de 

Justiça, mas todo um conjunto de novos direitos e garantias foi disponibilizado à sociedade, 

fomentando o interesse em perseguir esses direitos. Constata-se que, com o estabelecimento 

do Estado Democrático de Direito, a perspectiva de acesso à ordem jurídica justa que se põe a 

toda sociedade resulta num processo descontrolado denominado pela doutrina de 

“judicialização do direito”, criando para o Estado um novo desafio o de cumprir o comando 

constitucional de forma efetiva garantindo a segurança jurídica e atendendo a celeridade 

processual.  

A necessidade de elaboração de instrumentos para a contenção e administração do 

número de demandas ajuizadas, que se multiplicam em recursos infindáveis e se acumulam, 

nos tribunais, obriga o legislador a promover uma sucessão de reformas no Código de 

Processo Civil. 

Em pouco tempo, percebe-se que a instituição do Recurso Especial com a finalidade 

de, “assegurar a unidade e a incolumidade do direito objetivo federal, incluída a 

uniformização de sua interpretação”1 ,como solução para a crise do STF, não logrou êxito. A 

situação crítica permanece no STF e o próprio STJ, em muito pouco tempo também já se 

encontra sobrecarregado pelo acúmulo de processos em tramitação criando sua própria crise.  

                                                             
1  



 
 

No plano de Estado Democrático de Direito, os cidadãos necessitam conhecer 

previamente as regras de comportamento, saber como devem agir, que comportamento 

esperar de terceiros e quais consequências serão suportadas diante do descumprimento.  

Para ter consciência dos próprios direitos, é preciso antes de tudo confiar naqueles 

que, produzem as decisões. O poder de sujeição depende da confiança estabelecida em relação 

às partes, não há como dissociar estes fatores – confiança, previsibilidade e estabilidade.  

Num sistema muitas vezes os órgãos judicantes atuam de forma individual, em que 

negando o próprio sistema, proferindo decisões divergentes, desconsiderando decisões 

anteriores proferidas pelos tribunais em situações idênticas, denuncia a falta de compromisso 

com a coerência fomentando a remessa de um número excessivo de recursos. 

A demasiada lentidão, que atinge a Justiça brasileira, é consequência da massificação 

das situações de conflito aliada a cultura do reexame, sobrecarregando as Cortes Superiores e 

causando um verdadeiro colapso no mecanismo de solução dos conflitos. 

A diretriz da duração razoável do processo no inc.LXXVIII, inserida no art. 5º da CF, 

impõe ao legislador a responsabilidade de tornar concreto o comando desenvolvendo formas 

de agilização e simplificação dos julgamentos com garantia de celeridade,da efetividade  e  

tratamento isonômico as partes.Para  garantir da efetividade do sistema, o Estado precisa 

centralizar esforços no sentido de inibir a diversidade de critérios ou ausência dos mesmos no 

julgamento dos casos semelhantes, ou seja, a subjetividade que contamina as decisões e 

acarreta a impossibilidade de previsão acerca da qualificação jurídica dada às situações, 

destruindo a confiança depositada pelos cidadãos nos atos praticados pelos órgãos 

jurisdicionais.  

As últimas reformas traduzem exatamente o empenho do legislador em criar 

instrumentos hábeis a enfrentar a crise das demandas repetitivas resgatando a celeridade e 

restituindo a eficiência das decisões. 

A análise do importante marco na reforma do Judiciário, a Emenda nº45/2004, eleva a 

“celeridade processual” à garantia constitucional, inserindo no Art. 5º, o inciso LXXVIII, 

conferindo a todos o direito fundamental à razoável duração do processo. A partir deste 

evento, o legislador assume o dever de criar mecanismos para garantir a manutenção deste 

direito. 

A inovação trazida para a disciplina do Recurso Extraordinário submetido ao requisito 

da repercussão geral introduzida pela Lei 11.418/2006 no art.543-A e a disciplina dos 

recursos repetitivos, art.543-B.  



 
 

A repercussão geral, prevista no art.543-A, foi introduzida com o escopo de otimizar e 

aperfeiçoar a prestação jurisdicional do STF,reduzindo  o acesso de jurisdicionados que 

abarrotam o STF,  pleiteando solução para questões de índole individual. A partir da 

instituição deste requisito para que o Recurso seja admitido no STF, impõe-se a 

demonstração, da repercussão geral do tema constitucional a ser discutido. Prevê o legislador 

a necessidade da transcendência das questões versadas no Recurso Extraordinário e a 

presença de relevância econômica, política, social ou jurídica. 

A natureza do instituto e sua finalidade serão demonstradas no desenvolvimento  deste 

trabalho. 

Com o fito de reduzir o número excessivo de recursos remetidos às Cortes em 

processos repetitivos, instituiu a Lei 11.418/2006, introduzindo o art.543-B, disciplinando o 

procedimento diante da multiplicidade de recursos extraordinários no STF, através da seleção 

dos recursos representativos da controvérsia e sobrestamento dos demais que versem idêntica 

questão. Esta seleção será feita pelo tribunal de origem ou pelo próprio STF. Diante do 

reconhecimento da repercussão geral, serão selecionados recursos versando idêntica questão 

de direito, permanecendo os demais sobrestados no aguardo da decisão do recurso 

representativo. 

A repercussão geral, como instrumento de filtragem recursal, permitirá racionalização 

do volume de processos que são remetidos à Suprema Corte, tornando efetivo o direito à 

razoável duração do processo. 

O regime de seleção dos recursos representativos da controvérsia permitirá que o STF 

tenha melhores condições de exercer de forma efetiva sua função de guardião da Constituição 

Federal. O objetivo é resguardar a Corte de julgamentos repetidos acerca de teses já firmadas, 

abrindo espaço para as questões inéditas.  

A inclusão deste mecanismo, como requisito de admissibilidade do Recurso 

Extraordinário permitirá ao STF à efetiva aplicação das normas constitucionais aos casos 

concretos valorizando princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito, 

selecionando e julgando as questões que apresentem relevância  para a sociedade, 

uniformizando as  soluções.  

Na mesma linha, foi editada a Lei 11.672/2008, prevendo o regime de julgamento dos 

Recursos Especiais repetitivos, através do art.543-C, estabelecendo a sistemática dos 

Recursos Especiais que apresentem idêntica questão de direito. 

Serão selecionados recursos pelo Presidente do Tribunal a quo ou Min. Relator no 

STJ, a partir da verificação da interposição de um número significativo de recursos versando a 



 
 

mesma questão de direito. O procedimento de seleção está previsto nos art.543-C e parágrafos 

e regulamentado através da resolução 08/2008 do STJ. 

Depois de selecionados os recursos representativos da controvérsia, permanecerão os 

demais sobrestados aguardo o julgamento do recurso paradigma. A natureza jurídica da 

decisão, bem como a sua finalidade e a extensão dos seus efeitos, serão discutidos ao longo 

deste trabalho. 

Sobre o tema, desenvolve-se uma reflexão acerca das modificações processuais e o 

impacto que as mesmas podem ter em relação às partes  e a toda sociedade. 

Na análise da previsão contida no §6º do art.543-A e §4º art.543-C acerca da 

participação de terceiros com interesse na controvérsia; a exposição dos entendimentos 

sustentados pela doutrina sobre da natureza desta participação bem como os requisitos para 

sua admissibilidade. 

O exame das consequências no plano processual e material do resultado dos 

julgamentos por amostragem sobre os processos individuais. 

A controvérsia acerca da admissibilidade da desistência do recurso, conforme art.501 

do CPC quando se tratar de recurso paradigma, na doutrina e a posição atual do STJ sobre a 

questão. 

As perspectivas do Projeto de Lei nº 8.046/10 na persecução da maior efetividade 

processual na solução das demandas repetitivas com vistas a estabelecer a celeridade 

uniformização, isonomia e segurança jurídica. 

O Projeto de Lei nº 8.046/10, a respeito dos recursos repetitivos, destinou uma 

subseção específica para regular a matéria mantendo as regras criadas recentemente e 

acrescentando inovações. Destacam-se a suspensão dos processos que tramitam no 1º grau 

com prazo estabelecido e a previsão de suspensão dos processos nos tribunais de 2º grau. 

Na perspectiva de atribuir segurança jurídica às decisões proferidas pelos tribunais, 

aponta-se notável inovação trazida pelo Projeto de Lei nº 8.046/10, prevendo solução para 

questão que provoca dúvida e representa obstáculos a admissibilidade dos recursos 

excepcionais. A questão da dificuldade de definição dos limites da matéria deduzida em sede 

de Recurso Especial ou Recurso Extraordinário que diante do  receio de rejeição do recurso 

interposto por equívoco na caracterização da natureza da matéria se constitucional ou federal, 

impele as partes a interposição simultânea. Com o novel dispositivo consagra-se a objetivação 

do Princípio da Fungibilidade. 

Uma breve exposição do novo instrumento trazido pelo Projeto de Lei nº 8.046/10, 

com procedimento mais abrangente do que o dos recursos repetitivos, o Incidente de 



 
 

Resolução Demandas Repetitivas, com o escopo de inibir a multiplicação de demandas com a 

mesma questão jurídica, identificando uma causa potencial representativa e determinando o 

sobrestamento de milhares de outras versando sobre idêntica questão que estão em curso 

ainda no primeiro grau. 

Segundo a relatora do projeto, Teresa Wambier a função dos tribunais é conferir à 

jurisprudência a estabilidade necessária para orientar os outros tribunais por meio de decisões 

paradigmáticas acerca de matéria constitucional ou federal.2 A crítica que se faz, dirige-se ao 

modelo que estabelece como regra: a admissibilidade de decisões diversas sobre a mesma 

questão posta em juízo, à falta de compromisso com a uniformidade e o desrespeito as 

decisões proferidas pelos tribunais superiores. 

A questão da imprevisibilidade levada ao ponto de se concluir pela existência de uma 

previsibilidade ao contrário, ou seja, a certeza de que nada é certo, nada é previsível. Este 

aspecto negativo do sistema expõe um cenário preocupante onde “tudo é possível”, onde as 

decisões são tomadas de forma subjetiva e posteriormente fundamentadas por alguma lei ou 

justificadas por um princípio como que a adornar de legalidade a decisão desprovida de 

qualquer tradição, de qualquer preocupação com a continuidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 WAMBIER,Teresa, 2001. 



 
 

2 A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS 

 

 

2.1 A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS EM FACE DOS PRINCÍPIOS 

CONSTITUCIONAIS 

 

 

As alterações legislativas, dentre as quais citam-se as Leis nº 11.418/06 e nº 

11.672/08, visam racionalizar os julgamentos nos Tribunais Superiores e imprimir maior 

celeridade aos tramites processuais. Dispõem os referidos dispositivos sobre o novo 

procedimento disciplinando os atos processuais,a competência do órgão para seleção dos  

recursos,para a  decisão de sobrestamento e para o julgamento ,bem como determina a 

extensão dos efeitos da decisão outras providencias. 

Tem-se que o objetivo buscado pelo legislador ,através destas alterações, foi a  

redução do número excessivo de processos no Tribunais Superiores.É notório o fato  de que o 

Poder Judiciário se encontra em situação de enorme dificuldade para conter e administrar o 

volume de processos e recursos oriundos das demandas de massa que, a partir da Constituição 

de 1988,e que apesar de todas as mudanças, o modelo atual não atende ao escopo do acesso à 

justiça. Por efetivação, não se entende somente a facilitação do ingresso ao processo, mas 

também um procedimento adaptado a necessidade de defesa de direitos supraindividuais,em  

que os atos processuais devem ser adequados desde o início até a decisão definitiva. 

Como ensina Dinamarco, sobre a instrumentalidade do processo e sua efetividade, “o 

processo deve ser apto a cumprir integralmente toda a sua função sócio política jurídica, 

atingindo em toda a plenitude todos os seus escopos institucionais”3. 

No entanto em alguns aspectos que se irá abordar, percebe-se que no ímpeto de 

apresentar uma solução em curto espaço de tempo para a questão da morosidade do sistema 

judiciário, o legislador  sucumbe priorizando uma “efetividade quantitativa”4em detrimento 

dos princípios constitucionais basilares . 

A justificativa que se encontra é a da efetivação do princípio da  razoável duração do 

processo,contudo não se afigura possível permitir a aplicação dos dispositivos sem que haja 

                                                             
3 DINAMARCO, CÂNDIDO RANGEL. Instituições de Direito Processual Civil.volume I. 5ªed., revista e 
atualizada de acordo com a emenda constitucional n. 45, de 8.12.2004 (DOU de 31.12.2004), de acordo com a 
EC 45/2004. São Paulo: Malheiros, 2005.  
4 SAUSEN Dalton.Súmulas, repercussão geral e recursos repetitivos – Crítica à estandardização do Direito e 
resgate hermenêutico.Ed. Methodo.2013, pg.35. 



 
 

um prévio consenso acerca dos critérios objetivos, nem tampouco desconsiderar as 

especificidades do caso  reduzindo a atividade processual a mera discussão de teses 

jurídicas,sob pena de se instaurar um estado de insegurança, comprometendo o escopo do 

legislador . 

A partir da análise do texto legal ,limitada aos artigos 543-A,543-b,543-C e seus 

parágrafos, do CPC,destacam-se algumas imprecisões na redação do artigo , conceitos 

indeterminados, ausência de critérios para seleção dos recursos,supressão de etapas e a 

extensão dos efeitos das decisões. 

Inicialmente pode-se citar as imprecisão do texto legal, que vem sendo apontadas na 

doutrina e que por vezes compromete a sua correta aplicação.Um primeiro exemplo, a 

expressão contida no §1º do art.543-C,como :“suspensão dos demais recursos”5,segundo a 

lição de Carreira Alvim está a lei a tratar da suspensão dos processos  em que se tem a 

interposição de recurso versando matéria de direito idêntica ;ainda no mesmo parágrafo a 

menção a: “pronunciamento definitivo”,significa dizer o acórdão proferido pelo STJ. 

Este tipo de imprecisão pode gerar dúvidas permitindo interpretações indevidas.Na 

mesma medida,a presença no texto legal de conceitos indeterminados ,como “repercussão 

geral”,contida no art.543-A6,bem como a ausência de critérios objetivos para sua aplicação 

podem atrair insegurança por parte dos jurisdicionados que encontram dificuldade em prever 

a adequação de suas teses.Por este aspecto, vislumbra-se  violação ao princípio da segurança, 

jurídica. 

O princípio da segurança jurídica, em uma perspectiva objetiva, se encontra amparado 

na Constituição em seu artigo 5º, XXXVI, dispondo sobre a  proteção ao direito adquirido, ao 

ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Segundo Canotilho7, o Princípio da proteção à 

confiança envolve um aspecto subjetivo, como um desdobramento do princípio da segurança, 

repercutindo diretamente sobre os cidadãos. Diz respeito à relação entre os jurisdicionados e 

os atos praticados pelo Estado. 

A proteção à confiança é respeitada na medida em que os cidadãos têm uma 

expectativa em relação à atuação do Estado, e esta expectativa se concretiza. Não se pode 

impor um estado de sucessivas mudanças de comportamento por parte dos órgãos estatais 

causando desequilíbrio nas relações entre os cidadãos e o Estado. 
                                                             
5 ALVIM,Carreira Eduardo. Recursos especiais repetitivos: mais uma tentativa de desobstruir os tribunais. 
Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais. Ano 33 n. 162, agosto/2008 
6 Art. 543-A.  O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário, 
quando a questão constitucional nele versada não oferecer repercussão geral, nos termos deste artigo 
7 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Coimbra, Almedina, 
2002. 



 
 

É direito de todo o cidadão e dever do Estado, a manutenção da continuidade das 

decisões judiciais, sob pena de fomentar o surgimento de alternativas desprovidas de 

legalidade e legitimidade para a satisfação de seus interesses. 

Tutelar a segurança jurídica é dever do Estado, e para alcançar êxito é necessário 

estabelecer um sistema confiável que assegure ao jurisdicionado o conhecimento das regras 

de comportamento que deve observar em relação a si próprio e diante de terceiros e ao mesmo 

tempo a garantia de que o Estado está apto através de seus órgãos para agir de forma eficaz 

toda vez que este modo de ser for desrespeitado. Observa-se por vezes, na doutrina ou  

jurisprudência, que a concepção de segurança jurídica está intimamente ligada a conceitos 

como, certeza, confiança. Como se tratasse simplesmente de prever antecipadamente todas as 

situações, suas consequências e estabelecer desde sempre uma solução. Este sentimento 

expressa muito mais uma expectativa criada pelo cidadão em relação às decisões proferidas, 

do que propriamente a visão que se deve ter. A segurança jurídica deve ser entendida como 

um valor a ser perseguido. Nosso ordenamento por si só não se reveste de segurança, está 

constantemente em mutação, suscetível de alterações.  

É necessária a criação e manutenção de instrumentos adequados que permitam 

alcançar efeitos concretos e eficazes desta garantia. Importante contribuição parte das 

decisões proferidas pelos Tribunais na solução dos conflitos, estabelecendo uniformidade as 

situações idênticas, estabelecendo um modelo mínimo de previsibilidade. Na lição de 

Marinoni8, o princípio da segurança jurídica pode ser analisado sob uma ótica objetiva. A 

ordem jurídica, as leis e as decisões judiciais devem se revestir de estabilidade. É preciso 

garantir a continuidade das decisões proferidas pelos juízes e o respeito aos precedentes. Nas 

palavras do autor, as decisões são “atos de poder” e como tal “geram responsabilidade àquele 

que os instituiu.9” No entanto observa-se  uma resistência em nosso sistema jurídico em se 

respeitar a continuidade das decisões, tanto no âmbito interno, o juiz em relação as suas 

próprias decisões como no âmbito externo, o juiz em relação às decisões proferidas pelos 

tribunais. 

Muitas vezes nos próprios tribunais superiores os órgãos fracionários desrespeitam 

ostensivamente as orientações das seções. 

                                                             
8 MARINONI, Luiz Guilherme - Artigo – “Segurança dos atos jurisdicionais”. ?). Processos Coletivos, Porto 
Alegre, vol. 2, n. 2, 01 abr. 2011. Disponível em: 
<http://www.processoscoletivos.net/~pcoletiv/component/jcomments/feed/com_content/122>. Acesso em: 15 
Mai 2013.  
9 Idem. 



 
 

Esta reiterada desconsideração em relação à orientação dada pelas cortes superiores 

resulta em prejuízo a efetividade do processo e viola o princípio da segurança jurídica. 

Prossegue-se a análise, trazendo ao rol ,mas uma questão que tem provocado 

relevantes manifestações na doutrina e tem sido objeto de decisões divergentes no âmbito dos 

tribunais.A ausência de previsão acerca de critérios objetivos considerados para efeitos de 

seleção do recurso paradigma. 

Conforme dispõe o texto legal,a competência para a seleção dos recursos 

representativos recai sobre o Tribunal de origem,que após constatar a necessidade de 

instauração do incidente  dos recursos repetitivos o presidente ou vice presidente selecionará 

aqueles representativos e os  encaminhará para julgamento no STF ou STJ. 

Não dispondo a lei entretanto sobre  quais seriam os critérios considerados para tal 

escolha, nem tampouco se existe alguma forma de fiscalização da referida 

seleção.Acrescente-se que ainda que, embora o recurso possa ter  sido elaborado com precisão 

técnica e abrangência de fundamentos,corre-se o risco de tê-lo sobrestado por entender o 

Tribunal que já retêm número suficiente de recursos para fixação da tese jurídica 

Nesse aspecto não se tem dificuldade em enxergar flagrante desconformidade com o 

princípio do contraditório e ampla defesa.Trazendo as lições de Nelson Nery Jr.,“tendo em 

vista a falibilidade do ser humano, não seria razoável pretender-se fosse o juiz homem imune 

de falhas, capaz de decidir de modo definitivo sem que ninguém pudesse questioná-lo em sua 

fundamentação ao julgar.” 10 

A regra assume particular relevo diante das consequências da aplicação do resultado 

sobre os recursos que por não terem sido selecionados estão suspensos e serão privados de 

análise pelos Tribunais Superiores. 

É digno de nota que no caso do art.543-B,diante da declaração de ausência de 

repercussão geral da questão constitucional os recursos que permaneceram sobrestados serão 

automáticamente inadmitidos,consequência direta da natureza do instituto enquanto requisito 

de admissibilidade e do caráter vinculativo da decisão . 

Urge insistir na necessidade de divulgação dos fundamentos que construiram a 

decisão,afastando –se a discricionariedade do Tribunal de origem e impondo a fiscalização 

das decisões.Pela sistemática instituida pelo legislador para os recursos repetitivos o 

sobrestamento dos recursos se dá quase que automaticamente a partir da verificação de 

                                                             
10 NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos. 5. ed. São Paulo:Revista dos 
Tribunais, 2000. 



 
 

jurisprudência dominante ou de questão já afetada pelo Tribunal Superior,conforme o art,543-

C§2º,CPC. 

Outra questão, que vem ganhando as atenções da doutrina e jurisprudência,é a relativa 

a recorribilidade da decisão que determina o sobrestamento.Ficando em princípio o recorrente 

imobilazado diante da suspensão de seu recurso por não ser considerado como representativo 

da controvérsia. 

Numa breve análise, poder-se-ia  questionar a luz do princío do contraditório e ampla 

defesa e também do acesso a justiça a disposição legal que impõe ao recorrente uma limitação 

sem previsão de remédio para que possa se insusrgir na hipótese de sofrer algum prejuízo. 

Em verdade, não existe nem na lei nem tampopuco nas resoluções que antecederam as 

leis a referência a remédio adequado para a situação,o que inicialmente deixa transparecer que 

optou o legislador por não permitir houvesse algum meio de impugnar para preservar a 

celeridade que se quis imprimir ao incidente.A questão sobre a recorribilidade e o cabimento  

com as possibilidades sugeridas pela doutrina será desenvolvida mais adiante em tópico 

próprio. 

Quanto a requisição de informações e previsão de participação de terceiros,não impõs 

o legislador nenhuma obrigatoriedade,ao contrário o  que se extrai dos dispositivos legais de 

ambas as leis11,é tratar-se de ato discricionário ,o que segundo a doutrina esvazia de interesse  

na medida em que não havendo orientação acerca da legitimidade daqueles que podem 

participar,em princípio todos que tem interesse na solução da controvérsia estariam aptos a 

fazê-lo,congestionando o tribunal com um número excessivo de manifestações, muitas das 

quais desprovidas  de fundamentos úteis a contribuir na formação da tese 

jurídica.Comprometendo o princípio  da celeridade. 

Outra omissão digna de nota é a referente a prioridade de tramitação .Menciona a lei 

11.672/06,em seu § 6º ,por exemplo,que o incidente de recursos especiais  repetitivos terá 

preferência sobre “os demais  feitos,ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de 

habeas corpus”,não estendendo a ressalva ao mandado de segurança, ao habeas data, aos 

processos de falência, ao estatuto do idoso, dessa forma permenecendo questionável a 

preferência sobre todos estes procedimentos.Dito de outro modo,teria o legislador 

infraconstitucional excepcionado dispositivos investidos da garantia constitucional da 

isonomia e acesso à justiça ? 

                                                             
11 Lei 11.418/06 ,ART.543-A§ 6o ; e Lei 11.672/08 , art.543-C§4,CPC.º 



 
 

Prosseguindo na análise,a determinação do §2º do art.543-C,que autoriza o relator a 

comunicar aos tribunais dos estados para efetiva suspensão dos processos dentre  os quais 

sejam interpostos recursos repetitivos,posto que a decisão do recurso paradigma será plicada 

em todo território nacional.Esta regra impõe aos recorrentes a suspensão de seus 

processo,privando-os da análise pelo tribunal, sem que o mesmo tenha acesso aos argumentos 

de impulsionaram o incidente por estarem em estados diversos daqueles que foram 

selecionados com repersentativos.Detectamos assim potencial violação do princípio do acesso 

à justica. 

Impõe-se trazer a análise outra relevante omissão do legislador no que concerne ao 

trânsito em julgado do recurso representativo da controvérsia.Da forma como está previsto,o 

§7ºdo art.543-C,a decisão proferida  no julgamento parece revestida de carater definitivo. 

Concebe-se que não ocorre desta forma,pois ,diante de nosso sistema recursal 

atual,existe ainda a possibildade de interposição de recurso de embargos de declaração 

,embargos de divergência e recurso extraordinário para o STF. 

Em relação a interposição do recurso extraordinário impugnando a decisão proferida 

pelo STJ,cumpre indagar se o recurso constitucional será privativo do recorrente do recurso 

paradigma,se estende-se a  a todos aqueles que tiveram seus recuros sobrestados ou ainda aos 

terceiros na qualidade de terceiros prejudicados. 

Como se constata da breve análise , a alteração implementada pelo legislador já 

apresenta  melhoras na prestação jurisdicional em termos de celeridade,previsibilidade das 

decisões judicias e segurança jurídica;mas é necessário manter a atenção aos princípios que 

fundamentam toda atividade jurisdicional,sob pena de contrapor ao próprio Estado 

Democrático de Direito. 

 

 

2.2 CONFRONTO COM O PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA 

 

 

As omissões e imprecisõs comentadas,deixam margem para interpretações 

indevidas,gerando divergências quanto a aplicação dos institutos.Com a instituição do 

procedimento de julgamentos em bloco para os recursos excepcionais repetitivos estabelece-

se a impossibilidade de manifestação de todos acerca das questões discutidas no processo,com 

posterior aplicação da tese firmada em todos os processos sobrestados não sendo clara a lei a 



 
 

respeito da possibilidade de utilização de algum recurso por parte do recorrente prejudicado 

ou mesmo da existencia de fiscalização sobre as decisões de sobrestamento 

proferidas.Desrespeitando dessa forma os princípios insculpidos  no texto constitucional do 

Devido Processo Legal e do Contraditório e Ampla defesa,dando –se preferência ao Princípio 

da Celeridade,evidenciando  a preocupação do legislador em solucionar a crise do Judiciário 

somente pelo aspecto quantitativo da situação.Segundo Dalton Sausen “há uma clara permuta 

da análise efetiva dos casos concretos em julgamento pela celeridade processual...”12 

A nova sistemática ao que tudo indica se presta a atender ao referido princípio, acima 

de qualquer outro impondo aos julgadores uma ótica diferenciada na tramitação dos recursos 

no tribunal.Através desse novo instrumento o Poder Judiciário tem a chance de restabelecer a 

confiança da sociedade entregando uma prestação judicial ágil e útil. 

O tratamento uniforme aplicado na solução dos conflitos das demandas repetitivas irá 

contribuir para a diminuição do número de conflitos dirigidos ao judiciário na medida em que 

a sociedade vai sendo conscientizada acerca do entendimento adotado pelos tribunais nas 

relações jurídicas. Essa mudança de conduta na sociedade influenciará positivamente a 

duração razoável dos processos seja na desaceleração da judicialização diminuindo o número 

de novas demandas seja internamente estimulando a atividade judicial.  

Conforme nos ensina, Alexandre Freitas Câmara, a EC/45 atribuiu à celeridade 

processual o status de garantia, passando a figurar como um direito subjetivo, criando para o 

Poder Público o dever de desenvolver mecanismos capazes de tornar concreto o comando 

constitucional. Porém não podemos ignorar que o tempo do processo é um elemento que está 

longe de ser controlado. Se por um lado não se pode aceitar um processo demasiadamente 

lento, sob pena de afrontar a garantia do devido processo legal, desnaturar a confiança da 

sociedade e disseminar um sentimento de insegurança jurídica.  

De outro também não se pode exigir uma “padronização” do tempo do processo, pois 

as peculiaridades de cada caso se impõem,determinando sua marcha, qualquer tentativa de 

estabelecer mecanismos de julgamento instantâneos compromete a precípua finalidade da 

jurisdição. A decisão deve ser célere, mas também justa.13 

Tutelar a segurança jurídica é dever do Estado, e para alcançar êxito é necessário 

estabelecer um sistema confiável que assegure ao jurisdicionado o conhecimento das regras 

de comportamento que deve observar em relação a si próprio e diante de terceiros e ao mesmo 
                                                             
12 SAUSEN Dalton, Súmulas, repercussão geral e recursos repetitivos – Crítica à estandardização do Direito e 
resgate hermenêutico, 2013, pg.35. 
13 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 16. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 
60. 



 
 

tempo a garantia de que o Estado está apto através de seus órgãos para agir de forma eficaz 

toda vez que este modo de ser for desrespeitado. 

 

 

2.3 CONFRONTO COM O PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISIDIÇÃO E DA 

ISONOMIA 

 

 

O princípio do duplo grau de jurisdição pode ser entendido como uma garantia para o 

jurisdicionado de ter direito o reexame das decisões proferidas por outro órgão afastando a 

possibilidade de eventuais abusos por parte do julgador. Conceitua Nelson Nery Jr,o princípio 

do duplo grau de jurisdição como uma “garantia fundamental de boa justiça.”14     O rótulo de 

garantia constitucional atribuído ao duplo grau de jurisdição recebe da doutrina uma adesão 

com reservas.  

Citando Calmon de Passos, Luiz Rodrigues Wambier e Teresa Arruda Alvim , para 

quem o caráter constitucional inegável na medida em que representa manifestação do Estado 

de Direito, exigindo o duplo juízo sobre as decisões como forma de controle do Estado pela 

sociedade. 

Questiona Luiz Guilherme Marinoni, em sua obra sobre a natureza de garantia 

fundamental e ainda a sua finalidade como “fundamental para a boa administração”. 15 

Discordando da natureza fiscalizadora da atividade do juiz como justificativa do duplo 

juízo afirmando pela possibilidade de revisão do julgado pelo vencido. Fazendo distinção 

entre “controle da atividade dos juízes e controle da justiça da decisão”. O princípio do duplo 

grau de jurisdição está relacionado ao direito que tem o vencido ao reexame da decisão que 

lhe é desfavorável. No que tange ao controle da atividade dos juízes este fica a cargo das 

corregedorias dos tribunais fiscalizando condutas ilícitas. 16 

Não obstante as críticas da doutrina a respeito da classificação do Duplo Grau de 

Jurisdição como garantia ou princípio importa questionar acerca do julgamento dos recursos 

repetitivos se procedimento de “julgamento por amostragem” caracterizaria violação a este 

princípio. 

                                                             
14 Idem. 
15 MARINONI.Op.Cit.p. 495. 
16 MARINONI.Op.Cit.p.496. 



 
 

Diante dos dispositivos comentados, entende-se  existir violação ao Princípio do 

Duplo Grau de Jurisdição, tendo em vista qu,e pela sistemática imposta para o julgamento por 

amostragem, a decisão proferida no recurso paradigma será aplicada imediatamente a todos os 

processos suspensos. Na hipóete do Recursos Extraordinários, a decisão se reveste de efeito 

vinculativo .No caso dos recursos especiais repetitivos, a decisão não é vinculante contudo o 

que se observa é a adesão por parte dos tribunais  na aplicação da tese fixada e mesmo que 

assim não fosse,em não havendo retratação o recurso será encaminhado ao STJ, sendo 

resolvido conforme a orientação firmada.Há por evidente a supressão de etapas no itinerário 

processual . 

Não só o princípio do Duplo Grau de Jurisdição ,mas também o princípio da isonomia 

se encontra ferido.Sendo da sua essência conceder as partes tratamento igualitário,quando 

apreciado sob a luz da nova sistemática do procedimento de julgamento dos recursos 

repetitivos com a aplicação das decisões de maneira uniforme nas causas com idênticas 

questões pode-se vislumbrar uma potencial violação.Em primeiro, a decisão de sobrestamento 

que determina a retenção de inúmeros recursos sem apreciar as peculiaridades que porventura 

diferenciariam uns dos outros e do próprio recurso paradigma .Em segundo ,situação que 

decorre da anterior  a regra restrição aplicada de forma extensiva para aqueles que porventura 

não lograrem êxito na seleção dos recursos representativos da controvérsia e que por essa 

razão  não terão a chance de receber do tribunal um pronunciamento que atenda as 

particularidades de seus casos. 

Visto dessa forma, o princípio da isonomia  sofre certa mitigação no que diz respeito à 

massificação da sociedade. Há uma forte tendência ao estabelecimento de situações jurídicas 

homogêneas, para atender as demandas de massa e ,nesse aspecto, incumbe aos tribunais 

imprimir zelo aos julgar os recursos repetitivos, a fim de amenizar a imprevisibilidade das 

decisões judiciais,nas palavras de Fux, “se as pessoas são iguais perante a lei, elas têm que ser 

iguais perante a Justiça”.17 

Conclui-se que a sistemática do julgamento dos recursos repetitivos apresenta 

potencial violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e do princípio da isonomia, na 

medida em que obsta a apreciação dos recursos que não se inserirem na concepção de 

recursos representativos da controvérsia. 

 

 

                                                             
17 FUX, Luiz. Entrevista: 23/09/2010. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine. 
wsp?tmp.area=398&tmp.texto=99126>.  Acesso em: 08 Jun 2013. 



 
 

2.4 CONFRONTO COM O PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA  

 

 
A nova sistemática dos recursos especiais repetitivos através do julgamento dos 

recursos no âmbito do STJ através do sistema de “julgamento por amostragem”, como 

mecanismo acelerador da prestação jurisdicional  parece, à primeira vista, estar em rota de 

colisão com o princípio do acesso a justiça uma vez que prevê o sobrestamento recursos 

repetitivos apreciando somente aqueles considerados, segundo o texto legal, como 

representativos da controvérsia caracterizando uma constrição ao princípio do acesso à justiça 

previsto no texto constitucional. 
Para Cândido Dinamarco, o acesso à Justiça é o acesso à ordem jurídica justa, ou seja, 

obtenção de justiça substancial. Para o autor, "não obtém justiça substancial quem não 

consegue sequer o exame de suas pretensões pelo Poder Judiciário”. 18 

Nessa perspectiva cumpre indagar até que ponto resta comprometida a aplicabilidade 

do princípio do acesso à justiça em nome do atendimento de outro o princípio da celeridade 

ou duração razoável do processo? 

Ao atribuir expressamente à regra do sobrestamento dos recursos quando satisfeita a 

seleção daqueles considerados como tal “representativos da controvérsia”  parece que estaria 

por suprimir a apreciação pelo judiciário de todos os outros recursos que foram interpostos 

amparados exatamente pelo princípio do acesso ao judiciário.  

A justificativa para o a criação do procedimento do julgamento por amostragem dos 

recursos repetitivos, repousa na busca da celeridade, da eficiência e efetividade visando 

abreviar a tramitação processo no judiciário solucionando a questão do excessivo número de 

processos que se encontram na pendência de julgamento no STF ou STJ. O preço que se paga 

é a irrecorribilidade das decisões proferidas pelos Tribunais Superiores, quanto a inexistência 

de repercussão geral, ou a decisão de sobrestamento dos recursos e ainda sobre a tese aplicada 

uniformemente a todos os processos, sem que exista remédio previsto para impugnar estas 

decisões ou fiscalização acerca dos critérios utilizados nas decisões que irão  aplicar a 

sistemática dos filtros recursais. 

A disciplina imposta para o julgamento das causas que apresentem idênticas questões 

de direito, inegavelmente trará a dinâmica necessária a tramitação dos processos no judiciário.  

                                                             
18 DINAMARCO. Op.Cit.P. 133/134.  



 
 

A morosidade é fator de inconformismo e descrédito da sociedade em relação ao 

Poder Judiciário, mas é necessária a atenção aos princípios basilares da parte de todos que 

estão envolvidos neste processo de mobilização para melhora na entrega da prestação 

jurisdicional, evitando não priorizar a questão da redução quantitativa, solucionando a crise 

dos Tribunais, afastando-se da função de órgãos garantidores de direitos em detrimento do 

atendimento ao jurisdicionado sob pena de fomentar mais descontentamento e insegurança 

jurídica. 

 

 

2.5 A NOVA DISCIPLINA DOS RECURSOS REPETITIVOS - AS REFORMAS 

 

 

Segundo Rodolfo Camargo Mancuso19, a partir do momento que se inseriu a diretriz 

da duração razoável do processo no inciso LXXVIII do art. 5º da CF, o legislador assume a 

responsabilidade de tornar concreto o comando e adota o mecanismo dos julgamentos em 

bloco como forma de disseminar o grande acúmulo de processos que congestionam as cortes 

superiores. Inicialmente insere sobre o Recurso Extraordinário através da Lei 11.418/2006 e 

em seguida no Recurso Especial na Lei 11.672, de 2008. 

As referidas leis entram no ordenamento com vistas a permitir à agilização e 

simplificação dos julgamentos adotando o sistema de aplicação dos precedentes judiciários 

oriundos dos tribunais garantindo desta forma a celeridade e o tratamento isonômico as partes. 

A esta nova técnica denominou-se “julgamento por amostragem”.  

A adoção deste mecanismo se mostra viável do ponto de vista técnico em razão da 

natureza da matéria tratada nos recursos excepcionais, desconsiderada a matéria fática 

admitindo-se somente o exame das questões constitucionais ou federais respectivamente no 

STF e STJ.  

É cediço que os Tribunais Superiores desempenham predominantemente três funções, 

a saber, a primeira: a preservação da unidade, validade e autoridade da norma; a segunda: a 

solução do conflito e a terceira: a fixação dos referenciais.  

Esta última função tem recebido maior atenção tanto daqueles que integram as cortes 

como do próprio legislador na medida em que se prestigia a cada dia mais a jurisprudência, 

                                                             
19 MANCUSO. Op.Cit. p. 373. 



 
 

esta situação foi definida por Cândido Rangel Dinamarco como a “caminhada de valorização 

da jurisprudência”.20  

A citação se confirma diante as últimas reformas em dispositivos como: art.557, do 

CPC21 ,o art. 481,§único22 e o art.120,§único,23inseridos pela Lei nº9.756/98;o art.475 §3º 

editado pela Lei nº10.352/0124,art.518§1º da Lei nº11.276/0625;art.285-A26Lei  nº11.277/06 e 

o art. Art. 544,inc.II acrescentado pela Lei nº12.322/1027 

Cumpre ainda ressaltar que além dos dispositivos acima podemos citar a emenda 

Constitucional nº 45 de 2004, acrescentando o art.103-A, no texto constitucional, 

introduzindo em nosso ordenamento a Súmula Vinculante do STF e o requisito da 

repercussão geral, ingressando no CPC através da Lei nº 11.418/06 que por si só já soma 

contribuição memorável em razão do número expressivo de recursos afetados pela decisão 

dispensando o STF da tarefa de julgar repetidas vezes a mesma questão constitucional. 

O instituto da repercussão geral dos recursos extraordinário previsto inicialmente na 

Constituição por força da EC/45 de 2004 e, posteriormente, inserido no CPC, no ART.543-A, 

assume status de filtro na contenção da “multiplicidade de recursos extraordinários dirigidos 

ao STF. O requisito da repercussão geral, situa-se na esfera do juízo de admissibilidade, sendo 

da competência do próprio STF seu exame .Portanto a análise do mérito do recurso fica 

condicionada a presença da repercussão geral segundo os critérios estabelecidos pela lei ,ou 

seja,a relevância jurídica,política,social e econômica. 
                                                             
20DINAMARCO. Op.Cit. 
21 Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou 
em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal 
Federal, ou de Tribunal Superior. (Redação dada pela Lei nº 9.756, de 17.12.1998) 
§ 1o-A Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso. (Incluído pela 
Lei nº 9.756, de 17.12.1998) 
22 Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a argüição de 
inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal 
sobre a questão. (Incluído pela Lei nº 9.756, de 17.12.1998) 
23 Art. 120. Parágrafo único. Havendo jurisprudência dominante do tribunal sobre a questão suscitada, o relator 
poderá decidir de plano o conflito de competência, cabendo agravo, no prazo de cinco dias, contado da intimação 
da decisão às partes, para o órgão recursal competente. (Incluído pela Lei nº 9.756, de 17.12.1998); 
24 Art. 475.§ 3o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em 
jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior 
competente. (Incluído pela Lei nº 10.352, de 26.12.2001); 
25 Art.518.§ 1o O juiz não receberá o recurso de apelação quando a sentença estiver em conformidade com 
súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.; 
26  Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida 
sentença de total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, 
reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada. (Incluído pela Lei nº 11.277, de 2006); 
27 II - conhecer do agravo para: (incluído pela Lei nº 12.322, de 2010)... 
b) negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou em confronto com súmula ou 
jurisprudência dominante no tribunal; (incluído pela Lei nº 12.322, de 2010) 
c) dar provimento ao recurso, se o acórdão recorrido estiver em confronto com súmula ou jurisprudência 
dominante no tribunal. (incluído pela Lei nº 12.322, de 2010); 



 
 

Reconhecida a repercussão geral, procede-se o julgamento do recursos e determina-se 

a aplicação sobre os demais que restaram sobrestados.Cumprindo-se a função primordial do 

Tribunal,na uniformização e interpretação da lei constitucional.Importar ressaltar que a 

sistemática da repercussão geral opera na redução do número excessivo de processos para  

julgamento pelo STF,rejeitando todos os recursos que por não atenderem ao requisito legal 

restam inadmitidos frustrando a possibilidade de reexame pela Corte Suprema.Encontram-se 

na doutrina críticas a subjetividade da definição acerca dos critérios considerados para efeito  

de declaração de existência de repercussão geral,resultando em mitigação do direito ao acesso 

à justiça na medida em que se bloqueia o reexame da decisão. 

Nas lições de Dalton Sausen, ”a adoção desses instrumentos poderá significar 

/representar também, e simplesmente, uma forma de bloqueio de acesso à justiça, 

promovendo e facilitando, gradativamente, a estandardização do direito [..]”28 

Sucede que esta mobilização visa acelerar as decisões judiciais atingindo desde as 

decisões monocráticas, como o julgamento antecipadíssimo do mérito do art.285-A, passando 

pelos requisitos de admissibilidade dos recursos ordinários até o julgamento dos Recursos 

Extraordinários e Especiais nas causas repetitivas, que segundo as estatísticas respondem por 

grande parcela da demora na entrega da prestação jurisdicional, comprometendo o alcance da 

garantia insculpida no inc. LXXXVIII do art. 5º da CF.  

O mecanismo dos “julgamentos por amostragem” ou “padronizados” dos recursos 

repetitivos nos tribunais superiores introduzido pelas reformas processuais, supra 

mencionadas, evidencia a preocupação do legislador em reduzir o número excessivo de 

recursos.  

As críticas, que são dirigidas aos novos instrumentos, denunciam o risco da 

preferência pelo aspecto quantitativo em detrimento do aspecto qualitativo, em outras 

palavras, a necessidade de resposta aos apelos da sociedade que exige mais celeridade, fez 

surgir, segundo alguns uma “prática de homogeneização dos problemas” universalizando as 

soluções desconsiderando peculiaridades do caso concreto comprometendo a efetividade da 

prestação jurisdicional.  

Por se tratar a repercussão geral de requisito integrante do juízo  de admissibilidade, 

possui natureza de norma restritiva, e, como tal, deveria ter sua interpretação limitada a 

hipóteses previstas,ao contrário do que se observa no texto legal e no dia a dia dos Tribunais, 

                                                             
28 SAUSEN.Op.Cit.p.56. 



 
 

a  falta de critérios mais precisos acabam por expressar diversas interpretações díspares 

acobertadas de legalidade. 

A Lei nº 11.672/2008, ao acrescentar o artigo 543-C ao Código de Processo Civil, 

inspirado no art.543-B,CPC, dispôs sobre a disciplina dos recursos especiais repetitivos,assim 

denominados aqueles que apresentam como fundamento idêntica questão de 

direito,permitindo o julgamento de alguns recursos selecionados pelo presidente do tribunal 

recorrido como representativos da controvérsia,aplicando –se aos demais sobrestados a tese 

jurídica firmada livrando o STJ, do julgamento de milhares de recursos semelhantes.Cumpre 

abordar algumas distinções entre os procedimentos dos art-543-B e 543-C.Como já 

mencionado anteriormente o art.543-B,foi introduzido no CPC no contexto de outra reforma 

que instituiu o requisito da repercussão geral. 

Desta forma, o dispositivo diz respeito ao juízo de admissibilidade do recurso 

extraordinário. Em outras palavras, com o advento da Lei nº 11.418/06, institui-se novo 

requisito de admissibilidade para o recurso extraordinário, tendo como efeito a 

inadmissibilidade dos recursos sobrestados quando da declaração de inexistência do recurso 

paradigma. Concebe-se que a decisão proferida no STF, tem caráter vinculante sobre os 

demais recursos. 

O mesmo não se observa em relação aos recursos especiais repetitivos, a nova 

disciplina diz respeito ao procedimento sem com isso criar um novo requisito de 

admissibilidade, e ressalte-se nem poderia, visto  que a repercussão geral,como requisito de 

admissibilidade dos recursos extraordinários foi prevista pela EC/45, no art.102,§3º 29CF/88 

,não tendo a Lei nº 11.672/09 o mesmo status  não se permitindo ao legislador ordinário 

alterar as hipótese de cabimento do recurso especial sendo assim, a admissibilidade dos 

recursos especiais permanece inalterada,bastando  a presença da questão federal na decisão 

recorrida. 

O que fica estabelecido a partir da nova sistemática é o julgamento por amostragem, 

ou em bloco desde que havendo similitude nas questões de direito objeto da controvérsia, 

quando apresentada em multiplicidade. 

Na lição de Humberto Theodoro Júnior: “Essa suspensão pressupõe que todos os 

recursos especiais sejam realmente veiculadores apenas de uma única questão de 

                                                             
29 Art, 102,§ 3º No recurso extraordinário 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. (Incluída pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004)  



 
 

direito.”30Prossegue o doutrinador aduzindo que, em havendo outros fundamentos que 

justifiquem o cabimento do recurso especial,este não poderá ser suspenso  apenas quando uma 

das questões versadas no recurso seja idêntica a do recurso representativo da controvérsia. 

Segundo Theodoro Jr., para a correta aplicação do dispositivo legal, art.543-C, há de 

se verificar a “identidade total de fundamento de direito” entre os recursos para que se 

classifiquem como repetitivos. No mesmo sentido, completa Bruno Dantas, “...para falar de 

ações ou recursos repetitivos, precisamos restringir a disciplina àquelas matérias em que o 

ponto controvertido seja exclusivamente de direito, e a norma precisa permitir que essa 

identificação se dê de forma simples.” 

O procedimento para os recursos repetitivos imprime maior celeridade aos 

julgamentos realizados pelo STJ, uniformizando às decisões nas demandas de massa e 

garantindo a segurança jurídica .A preocupação que repousa nos critérios adotados para essa 

seleção dos recursos paradigmas e consequente sobrestamento dos demais. 

A intenção do legislador foi atribuir celeridade nos julgamentos dos Tribunais 

Superiores, permitindo ao STF analisar somente as causas que se encerram no âmbito da 

questão constitucional e somente aquelas que ultrapassem os interesses subjetivos da relação 

processual. Ao STJ, filtrar os recursos repetitivos da mesma questão de direito, evitando que 

se manifeste diversas vezes sobre questões  já consolidadas. 

Esta padronização de julgamentos, como forma de redução quantitativa dos recursos 

por um lado se mostra extremamente útil na administração do fluxo de processos que 

diariamente chega aos tribunais, nas palavras de Nancy Andrighi  “[...] a situação criada pelo 

excesso de ações em torno do mesmo tema era, e ainda é perniciosa, pois consegue inverter a 

ordem natural do trabalho dos juízes.”31 

A consequência é que a repetição de julgamentos de recursos com idêntica questão de 

direito compromete a produtividade dos juízes na medida em que se gasta um enorme tempo 

reiterando-se o mesmo entendimento quase que individualmente em detrimento de questões 

inéditas e relevantes que ficam prejudicadas aguardando para serem analisadas. Prossegue 

Nancy Andrighi, “Como resultado dessa distorção, vê-se, inevitavelmente, um tratamento 

desigual aos jurisdicionados.”32 

                                                             
30 THEODORO Júnior, Humberto. O novo art. 543-C do Código de Processo Civil (Lei nº 11.672, de 8.5.2008). 
Revista Forense. Rio de Janeiro: Forense. v. 104, n. 397, maio/jun. 2008. 
31 ANDRIGHY, Nancy Fátima. Min. do Superior Tribunal de Justiça. Recursos repetitivos. Revista dos 
Tribunais. v. 35. n. 185, julho, 2010. 
32 Idem. 



 
 

Por outro lado, a sistemática estabelecida para os recursos repetitivos causa 

perplexidade na medida em que parte de um determinado caso particular para universalizar 

uma solução a ser aplicada em qualquer caso que apresente eventual semelhança com o 

recurso destacado como representativo. É cediço que a sistemática dos julgamentos 

padronizados, foi desenvolvida para descongestionar as Cortes Superiores diante número 

excessivo de recursos e reconhece-se a utilidade do instrumento na medida em que irá 

dispensar o Tribunal de se pronunciar repetidas vezes sobre matéria já consolidada. O receio 

daqueles que criticam o instrumento repousa na forma de tratamento dado aos processos em 

que prevalecem as teses jurídicas e são desconsideradas as especificidades do caso concreto, 

culminando por mitigar o princípio do acesso a justiça. 

Questão relevante abordada por Rodolfo Camargo Mancuso33 diz respeito a 

possibilidade de inconstitucionalidade deste instrumento que estabelece o “julgamento por 

amostragem”, aduzindo o autor que se considerar que a nova sistemática trouxe alteração ao 

requisito do cabimento dos recursos excepcionais constatar-se-ia que o legislador 

infraconstitucional ultrapassou o limite permitido, tendo em vista que os referidos recursos 

possuem fundamentação vinculada na forma dos artigos 102, III e 105, III da CF, criando 

desta forma um dispositivo de constitucionalidade questionável. 

Prossegue o autor em sua reflexão, sugerindo em outro sentido que entendendo tratar-

se somente de um procedimento para o julgamento dos recursos repetitivos, e não de uma 

mitigação ao requisito do cabimento, estar-se-ia diante de um mecanismo que busca 

disponibilizar em prazo reduzido, atendendo a exigência constitucional da duração razoável 

do processo, um resultado isonômico para as partes. 

Cassio Scarpinella Bueno, em sua obra, se manifesta sobre a constitucionalidade das 

disposições acerca do procedimento dos recursos especiais repetitivos, “Estariam elas 

violando o “modelo constitucional de direito processual civil”, emprestando às decisões do 

Superior Tribunal de Justiça verdadeiro efeito vinculante?”34 

A referência do autor se justifica na medida em que, apesar de não existir no texto 

legal a disposição acerca do caráter  vinculante das decisões proferidas pelo STJ, e não 

poderia haver conforme já se expôs,no recurso paradigma ,tem-se verificado que na prática 

dos tribunais uma forte adesão na aplicação do julgamento aos recursos sobrestados pelos 

tribunais de origem. 

                                                             
33 MANCUSO,Rodolfo de Camargo. Recurso Extraordinário e Recurso Especial, 12ª ed. RT. 2012.p.376. 
34 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de direito processual, São Paulo: Saraiva, 2008. 



 
 

Segundo o entendimento do autor, a resposta seria positiva na medida em que as 

referidas modificações foram inseridas sem que se aguardasse a aprovação da Proposta de 

Emenda à Constituição n.358/2005, que prevê a criação de um parágrafo 3º ao art. 105, em 

que  dispõe que as hipóteses de inadmissibilidade do recurso especial serão estabelecidas pela 

lei. 

Em oposição a este pensamento manifestou-se o Ministro Luiz Fux,35 em entrevista no 

site do STJ, aduzindo que devem os juízes se submeter às decisões dos tribunais superiores, 

sob pena de prolongar demasiadamente a solução dos conflitos. Afirma o Ministro que a 

independência funcional dos juízes não justifica a prolatação de decisões contrárias as das 

Cortes Superiores culminando em um atraso de vários anos, penalizando desnecessariamente 

as partes, quando já existe entendimento sedimentado sobre o objeto do processo pelos 

Tribunais Superiores. 

Nas palavras do Ministro  Luiz Fux; deve-se buscar solução idêntica para todos, “A lei 

é nacional e a função jurisdicional cai em descrédito quando cada juiz define a questão 

jurídica de uma maneira. Se todos são iguais perante a lei, todos têm que ser iguais também 

perante a Justiça”.36 

No mesmo sentido que o Min. Luiz Fux, cita-se Bruno Dantas em entrevista sobre as 

reformas do CPC, destacando a importância destes mecanismos, a exemplo do que se tem 

feito na chamada “Meta 2”, “O Meta 2 foi um tratamento de choque para enfrentar um 

problema crônico, no qual o CNJ afirma com todas as letras para toda a sociedade brasileira 

que o órgão de planejamento do Poder Judiciário nacional não considera normal uma 

tramitação tão longa.”37 

Prossegue Bruno Dantas em afirmação de que é necessário acabar com a visão 

destorcida de que aguardar mais de 4 anos por uma sentença de mérito é normal. 

No CPC, a sistemática do julgamento dos recursos repetitivos prevista no arts. 543-B e 

parágrafos e 543-C e parágrafos, respectivamente para os recursos extraordinários e especiais. 

No tribunal a quo deverá o presidente ou vice presidente verificar a existência de recursos 

oriundos de processos repetitivos e encaminhar aos tribunais aqueles que considerar como 

representativos da controvérsia determinando a suspensão dos demais.Desta forma 

permanecerão sobrestados os recursos extraordinários e especiais  repetitivos que não foram 
                                                             
35 FUX, Luiz. Entrevista: 23/09/2010. Disponível em: < 
http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=99126>. Acesso em: 08 Jun 
2013. 
36Idem. 
37 DANTAS, Bruno – Entrevista. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2010-mai-02/entrevista-bruno-
dantas-integrantes-comissao-cpc>. Acesso em: 02 Jun 2013. 



 
 

eleitos como representativos nos tribunais de origem,os TJs e TRFs e nos Juizados Especiais 

somente na hipótese de recursos extraordinários,uma vez que incabíveis os recursos especiais 

nos Juizados Especiais,segundo Súmula  203 STJ. 

Da redação dos dispositivos acerca da seleção dos recursos representativos e 

consequentemente da previsão para o sobrestamento dos demais, 543-B e parágrafos e 543-C 

e parágrafos surgem dúvidas a respeito de como esta seleção será realizada.  

Estabeleceu o legislador critérios objetivos  para a eleição? Parece que não. O texto 

legal  é omisso , deixa em aberto quais seriam os requisitos necessários para que se considere 

satisfeita a condição de recurso “mais abrangente”, portanto representativo da controvérsia. 

Levando-se em conta o número excessivo de recursos repetitivos que serão dirigidos 

aos tribunais superiores “supostamente a respeito de idêntica questão de direito 

controvertida”, como saber a partir de que momento se considera satisfeito à condição para a 

seleção?  

Que garantia poderá ter a parte de que os recursos selecionados como tal 

representativos realmente abrangem a matéria de tal maneira que justifique a suspensão e 

consequentemente o óbice ao seguimento de determinado recurso? 

Nesse sentido, a ressalva de Dalton Sausen,“[...] ao mesmo tempo em que não se pode 

impingir o Supremo Tribunal Federal – e esse é um dos objetivos do novel instituto – o ônus 

de apreciar sempre as causas que contenham rigorosamente o mesmo fundamento [...]”,38para 

o autor é inegável a utilidade do instituto na medida em que otimiza os julgamentos dos 

recursos que sustentem controvérsia já resolvida pelo STF;  por outro lado aduz o autor não se 

está a defender a ideia de que a partir de estaria o STF “dispensado de analisar a efetiva 

similitude do caso concreto” em face daquele que foi considerado como representativo da 

controvérsia. 

A propósito, nas palavras de Lenio Luiz Streck,39reconhecendo com reservas a 

importância do instituto como instrumento de efetividade e segurança jurídica,”é evidente que 

necessitamos de mecanismos que conduzam à efetividade da justiça e o “desafogo dos 

tribunais superiores”;mas prossegue o autor sinalizando com a necessária  cautela na 

aplicação dos institutos,seja a repercussão geral ou a sistemática dos recursos repetitivos,para 

que não se admita como regra que uma “instrumentalidade quantitativa” possa se sobrepor a 

uma “instrumentalidade qualitativa”. 
                                                             
38 SAUSEN, Dalton. SÚMULAS, REPERCUSSÃO GERAL E RECURSOS REPETITIVOS. Crítica à 
estandardidazição do Direito e resgate hermenêutico. Pg. 60. São Paulo: Livraria do advogado, 2013. 
39 STRECK, Lenio. Jurisdição constitucional e hermenêutica, uma nova crítica do direito. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2004. 



 
 

Aduz o autor que a prática pelos tribunais de negar seguimento aos recursos; com 

fundamento nesses filtros, apesar de imprimir celeridade aos julgamentos, resta por abstrair 

qualquer particularidade do caso concreto.  

A regra assume particular relevo, se considerar que os recursos excepcionais são 

interpostos a partir de interesses particulares. Contudo diante da multiplicidade desses 

interesses impõe-se novo tratamento. As novas regras de racionalização judiciária visam 

reduzir o número de recursos que serão julgados nas instâncias superiores; com procedimento 

pautado em critérios objetivos se norteiam pelo interesse público. 

Dessa forma a decisão proferida pelos Tribunais firmará a regra e posteriormente 

atingirá um considerável número de indivíduos, incluídos  aqueles que tiveram seus recursos 

selecionados ou os  demais que permaneceram aguardando as decisões no tribunal de origem 

e conforme a já  admitido na jurisprudência até aqueles que ainda não recorreram  mas  

integram relação processual em que se discute matéria idêntica ao objeto de recurso 

representativo da controvérsia. 

Cássio Scarpinella Bueno, em comentários as regras da Lei n. 11.418/2006 e Lei 

11.672/09, sintetizam a expectativa criada em torno da nova disciplina, 

Ambos os dispositivos têm de receber ampla e generosa interpretação do 
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça como forma de 
legitimar suas decisões que passarão a desempenhar, mercê da disciplina 
reservada por aqueles dispositivos ao recurso extraordinário e ao recurso 
especial, o mesmo papel de um leading case para o direito processual civil 
brasileiro. A fixação de um precedente jurisdicional, no sentido correto da 
expressão, não pode se basear na quantidade do que é julgado.40 
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3 O PROCEDIMENTO  

 

 

3.1 O ARTIGO 543-B E PARÁGRAFOS41 - O RECURSO EXTRAORDINÁRIO E OS 

CASOS MÚLTIPLOS - O PROCEDIMENTO 

 

 

Como relevante modificação trazida pela da terceira etapa da reforma processual, 

inserida no ordenamento a partir da EC/45 de 2004, no §3º do art.102 da CF/8842;a Lei 

11.418/06 acrescentou os arts.543-A e 543-B. 

A finalidade da instituição deste requisito foi racionalizar os julgamentos dos recursos 

extraordinários no âmbito do STF, condicionando à apreciação do recurso a existência de 

questão constitucional com relevância geral, onde o resultado alcançado com o julgamento do 

recurso se projete além dos sujeitos da relação processual. Com este procedimento de seleção 

,inova-se no sistema atual permitindo que o STF,cumpra sua finalidade de uniformização da 

matéria constitucional,em questões relevantes para a coletividade. 

Impõe salientar que o texto do §3º art.102, não apresentou o conceito de “repercussão 

geral” nem tampouco o alcance deste novo instituto, isto só veio a ocorrer com, o advento da 

Lei nº 11.418, de 19/12/2006, no Código de Processo Civil. 

O art.543-A contém a regulamentação do novo requisito de admissibilidade, em que 

incumbe ao recorrente deverá na petição, em preliminar do recurso extraordinário demonstrar 

a repercussão geral das questões constitucionais versadas no caso concreto. 

                                                             
41 Art. 543-B.  Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a análise da 
repercussão geral será processada nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, observado o 
disposto neste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.418, de 2006).  
§ 1o  Caberá ao Tribunal de origem selecionar um ou mais recursos representativos da controvérsia e encaminhá-
los ao Supremo Tribunal Federal, sobrestando os demais até o pronunciamento definitivo da Corte. (Incluído 
pela Lei nº 11.418, de 2006).  
§ 2o  Negada a existência de repercussão geral, os recursos sobrestados considerar-se-ão automaticamente não 
admitidos. (Incluído pela Lei nº 11.418, de 2006).  
§ 3o  Julgado o mérito  do recurso extraordinário, os recursos sobrestados serão apreciados pelos Tribunais, 
Turmas de Uniformização ou Turmas Recursais, que poderão declará-los prejudicados ou retratar-se. (Incluído 
pela Lei nº 11.418, de 2006).  
§ 4o  Mantida a decisão e admitido o recurso, poderá o Supremo Tribunal Federal, nos termos do Regimento 
Interno, cassar ou reformar, liminarmente, o acórdão contrário à orientação firmada. (Incluído pela Lei nº 
11.418, de 2006).  
§ 5o  O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal disporá sobre as atribuições dos Ministros, das Turmas 
e de outros órgãos, na análise da repercussão geral. (Incluído pela Lei nº 11.418, de 2006).  
42 “Art. 102. [...] § 3º No recurso extraordinário 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.” 



 
 

Nas palavras de Cassio Scarpinella Bueno, por repercussão geral deve-se entender, 

“como o impacto significativo que a decisão recorrida assume ou tem aptidão de assumir no 

cenário econômico, político, social ou jurídico, indo além, consequentemente, dos interesses e 

direitos subjetivados em um dado e específico caso concreto.”43 

Para Araken de Assis trata-se de mecanismo para a redução do número excessivo de 

processos. Localizado no juízo de admissibilidade dos recursos extraordinário, conforme a 

redação do art.543-A, na expressão “não conhecerá”; o requisito é uma condição específica do 

cabimento desse recurso. Acrescente-se, contudo que interposto o recurso, o presidente ou 

vice-presidente do tribunal recorrido procederá ao juízo de admissibilidade, excluída a análise 

da repercussão geral, estando regular determinará seu envio ao STF.44 

Recebido o recurso extraordinário no órgão ad quem, o relator se ocupará de realizar o 

juízo de a admissibilidade, somente encaminhando o recurso para o tribunal após ter 

declarado a presença dos requisitos de admissibilidade. Qualquer raciocínio diverso restaria a 

ferir a lógica e consequentemente violaria o princípio da economia processual, nenhuma 

utilidade existiria em se analisar a existência da repercussão geral, e posteriormente se 

verificar a inexistência de um requisito genérico, como preparo ou tempestividade. Dessa 

forma pode-se afirmar que a repercussão geral, enquanto requisito de admissibilidade é a 

última etapa do controle do Tribunal que antecede o juízo de mérito do recurso. 

Interpretando o artigo art. 543-A, caput e §1º, 45verifica-se que diante da ausência de 

demonstração do requisito em comento o recurso não será admitido por decisão de dois terços 

de seus membros do STF, configurando-se a exigência como requisito específico de 

admissibilidade do recurso extraordinário.  

Na doutrina de Rodolfo de Camargo Mancuso, encontra-se oportuna discussão acerca 

da a natureza jurídica do instituto, entendendo o autor tratar-se de questão prejudicial ao juízo 

de admissibilidade.46 Aduz Mancuso  que a verificação deve ser feita de imediato, posto que 

do resultado positivo dependa a admissibilidade do recurso. 

Para outros autores, como Eduardo Talamini, 47 a repercussão geral é considerada 

como parte integrante do juízo de admissibilidade, como um “plus”, somente será apreciada 

                                                             
43 BUENO.Op.Cit.p.258. 
44 ASSIS. Araken de Manual de Recursos, Ed RT 2008. Op.Cit.p.709. 
45 “Art. 543-A. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário, 
quando a questão constitucional nele versada não oferecer repercussão geral, nos termos deste artigo.”  
“§ 1o Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de 
vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.” 
46 MANCUSO.Op.Cit.p. 119. 
47 TALAMINI, Eduardo.Repercussão Geral em recurso extraordinário:  nota sobre sua regulamentação.Revista 
Dialética de Direito Processual,vol.54,set.2007. 



 
 

depois de realizada a verificação da presença dos requisitos genéricos de admissibilidade do 

recurso interposto. Ilustra Talamini que,em se tratando de recurso interposto fora do prazo e 

portanto intempestivo , nenhuma utilidade haveria na verificação da presença da repercussão 

geral da questão constitucional.48 

A menção acerca da irrecorribilidade da decisão que nega seguimento por ausência do 

preenchimento do referido requisito, também aflora na doutrina e jurisprudência acirrada 

discussão acerca da existência de algum remédio cabível para impugnar a referida decisão. 

Nas lições de Cassio Scarpinella Bueno49, o dispositivo exige cautela na sua 

interpretação e para garantia do “modelo constitucional do direito processual civil”, deve-se 

entender em primeiro que por decisão irrecorrível, considera-se aquela proferida pelo 

colegiado, pois das decisões monocráticas será cabível o recurso para o órgão colegiado; e em 

segundo mesmo em se tratando de decisão proferida pelo colegiado estas não estariam imunes 

à interposição de embargos de declaração, quando presentes os requisitos legais. 

No sentido diverso, Sergio Ricardo de Arruda Fernandes50,entendendo pelo 

descabimento do recursos de embargos de declaração,dada a finalidade do recurso de 

integração do ato decisório.Justifica o palestrante que a irrecorribilidade é da essência do 

instituto criado como instrumento de racionalização dos julgamentos .Prossegue Sergio 

Arruda sustentando que a decisão que rejeita o recurso por ausência do requisito da 

repercussão geral,é emanada do Pleno do Supremo Tribunal Federal,não comportando por 

essa razão recurso algum.Observa ainda que na forma do regimento interno a decisão acerca 

da existência ou não de repercussão geral,atendidas as formalidades será subscrita  pelo 

relator,mas emana do Tribunal. 

Sem suprir a lacuna deixada no dispositivo constitucional, o §1º do art.543 – A, 

disciplina o procedimento de admissibilidade do recurso extraordinário em confronto com as 

questões discutidas nos recursos para aferir se são relevantes a permitir a apreciação do apelo 

excepcional. Somada à relevância das questões a necessidade de verificação da 

transcendência, ou seja, deve a questão de direito além de relevante ultrapassar os interesses 

das partes envolvidas na causa.  

No §2º, do art.543-B, dispõe a lei acerca da regularidade formal cabendo ao juízo a 

quo a demonstração da repercussão, em preliminar. Ressalte-se  que a verificação a cargo da 
                                                             
48 MANCUSO. Op.Cit.p. 119 
49 BUENO,Op.Cit.p.258. 
50FERNANDES, Sergio Arruda. Palestra proferida na EMERJ, no dia 18 de maio de 2007 - 
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=b22756db-23f4-4e08-955c-
08cdf09bc060&groupId=10136.Acesso 02.05.2013. 
 



 
 

presidência ou vice presidência do tribunal recorrido se limita ao exame formal,da exposição 

por parte do recorrente da relevância da matéria impugnada.O exame acerca da existência ou 

inexistência da repercussão geral da questão constitucional é de competência exclusiva do 

STF. 

De forma diversa dos parágrafos anteriores, o §3º do art.543-A, prevê de forma 

objetiva outra hipótese de repercussão geral: “§3º Haverá repercussão geral sempre que o 

recurso impugnar decisão contrária a súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal.” Para 

efeito de incidência do dispositivo entendem-se os casos que contrariem a jurisprudência 

dominante do STF, independente da existência de súmula, abrange o dispositivo qualquer 

julgamento divergente da jurisprudência consolidada do tribunal. 

Acrescente-se que nessa hipótese não haverá necessidade de se submeter à questão a 

apreciação dos ministros por gozar de presunção legal. 

Posto que admitido o recurso extraordinário, no Tribunal de origem ou na hipótese em 

que inadmitido foi interposto o recurso do art.544, incumbe ao STF a verificas da presença de 

todos os requisitos de admissibilidade. Reafirmando-se que o exame dos requisitos gerais é 

antecedente ao exame da existência de repercussão geral.51 

Dessa forma, o juízo de admissibilidade do recurso se inicialmente promovido pelo 

Presidente do STF52ou pelo relator do recurso. Constatada a falta de qualquer dos requisitos 

de admissibilidade terá o recurso seu seguimento negado, em decisão monocrática. Caso 

contrário, admiti-se o recurso em seguida passando ao  exame da presença da repercussão 

geral da matéria constitucional.Na forma do art. 323 do RISTF, será encaminhada a questão  

por meio eletrônico ,para todos os ministros,segue anexada cópia com a manifestação do 

relator. 

Consoante o §4º, alcançando o quorum mínimo de 4 votos,não haverá necessidade de 

submissão da questão ao Plenário. Prevê o dispositivo legal a oportunidade de manifestação 

de terceiros interessados, questão que será mais bem desenvolvida adiante. 

                                                             
51BRASIL. Artigo 323, RISTF. Quando não for caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão, o(a) 
Relator(a) ou o Presidente submeterá, por meio eletrônico, aos demais ministros, cópia de sua manifestação 
sobre a existência, ou não, de repercussão geral. 
52 Art. 13, V, c do RISTF. Art. 13. São atribuições do Presidente: V - despachar:  
a) antes da distribuição, o pedido de assistência judiciária;  
b) a reclamação por erro de ata referente a sessão que lhe caiba presidir; 
 c) como Relator, nos termos dos arts. 544, § 3º, e 557 do Código de Processo Civil, até eventual distribuição, os 
agravos de instrumento, recursos extraordinários e petições ineptos ou de outro modo manifestamente 
inadmissíveis, inclusive por incompetência, intempestividade, deserção, prejuízo ou ausência de preliminar 
formal e fundamentada de repercussão geral, bem como aqueles cuja matéria seja destituída de repercussão 
geral, conforme jurisprudência do Tribunal 



 
 

Não obtido o quorum de 2/3 dos votos dos membros declarando a inexistência da 

repercussão geral, tem-se por reconhecida e, portanto admitido o recurso extraordinário 

encaminhasse para o julgamento do mérito. Sendo, porém declarada a ausência do requisito, 

conforme o §5º do art.543-A53 não será admitido o recurso extraordinário estendendo esta 

decisão efeito além do caso submetido a exame, ou seja, todos os demais que permaneceram 

sobrestados no tribunal de origem serão igualmente rejeitados. 

Destaca-se aqui a característica marcante desse instituto, a aplicabilidade erga omnes  

com vinculação da decisão no plano vertical.54 

É preciso acentuar que com a EC/45 de 2004 e posteriormente a Lei 11.418/06, não se 

cuidou apenas de criar um filtro para racionalizar os julgamentos no âmbito do STF, pois se 

partindo da análise de um caso em concreto a extensão da decisão é pan processual. As 

demandas constitucionais ajuizadas posteriormente estarão sujeitas a decisão firmada. Este é o 

verdadeiro sentido do instituto da repercussão geral, como requisito prévio de 

admissibilidade, impondo a existência de transcendência da questão constitucional versada 

para a efetivação dos meios de diminuição do tempo de permanência dos processos no 

judiciário. 

 

 

3.2 A PROJEÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STF SOBRE OS RECURSOS 

EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS COM IDÊNTICA QUESTÃO DE DIREITO 

CONSTITUCIONAL 

 

 

As alterações promovidas com a introdução do art.543-A, em seu § 5º, 55conjugadas 

com a regra do art.543-B56,dizem respeito aos efeitos da decisão proferida no recurso 

                                                             
53 BRASIL.Art. 326 do RISTF. Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para 
todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, 
para os fins do artigo subseqüente e do artigo 329 
54 BRASIL.Art. 327 e § 1º do RISTF. A Presidência do Tribunal recusará recursos que não apresentem 
preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, bem como aqueles cuja matéria carecer de repercussão 
geral, segundo precedente do Tribunal, salvo se a tese tiver sido revista ou estiver em procedimento de revisão. 
 § 1º Igual competência exercerá o(a) Relator(a) sorteado, quando o recurso não tiver sido liminarmente recusado 
pela Presidência. 
55 § 5o  Negada a existência da repercussão geral, a decisão valerá para todos os recursos sobre matéria idêntica, 
que serão indeferidos liminarmente, salvo revisão da tese, tudo nos termos do Regimento Interno do Supremo 
Tribunal Federal. (Incluído pela Lei nº 11.418, de 2006). 
56  Art. 543-B.  Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a análise 
da repercussão geral será processada nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, observado 
o disposto neste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.418, de 2006).  



 
 

selecionado sobre os demais sobrestados.Neste aspecto, a lei traz importante disposição com 

vistas amenizar a crise que atinge o STF em razão do elevado volume de processos, e como 

decorrência disto, a redução do tempo de espera pela decisão . 

A regra do art.543-a § 5º estabelece que após a declaração de inexistência da 

repercussão geral, os demais recursos sobrestados serão considerados inadmitidos. Este 

dispositivo possui caráter vinculante, evitando assim a necessidade de análise individual que 

questões que o STF, já reconheceu serem desprovidas de repercussão geral. 

A disciplina imposta no art.543-B trata da verificação da multiplicidade de recursos 

extraordinários versando a mesma questão de direito e por esta razão, sujeitos a sistemática 

dos julgamentos por amostragem. Desta forma serão selecionados pelo presidente ou vice 

presidente dos tribunais de origem recursos representativo da controvérsia. Concluído o juízo 

de admissibilidade em sentido positivo serão encaminhados ao STF. Os demais recursos 

interpostos sobre idêntica questão de direito permanecerão suspensos até que seja firmada a 

tese que será aplicada no julgamento dos recursos selecionados. 

A previsão na lei 11.418/06, do CPC vigente, do art.543-B e seus parágrafos trata 

especificamente da seleção dos recursos repetitivos, ou seja, aqueles que apresentam 

fundamento em idêntica controvérsia. Apesar da referência contida no §1º do art.543-B, esta 

seleção não será realizada exclusivamente pelos tribunais de origem admitida também a 

iniciativa pelo relator do STF, é o que se extrai do texto do art.328, caput do RISTF.  

Quando a iniciativa partir do STF, o relator se dirigirá aos tribunais de origem 

previamente ao envio dos recursos determinando que observem o procedimento disposto no 

artigo 543-B, caso contrário quando a verificação da multiplicidade dos recursos se dá no 

próprio STF, a seleção dos recursos considerados como representativos da controvérsia será 

feita pelo relator determinando o retorno dos demais ao tribunal de origem para que se 

proceda na forma do art.543-B. 

Concluída a seleção, surge questão que vem ocupando espaço na doutrina e na 

jurisprudência, acerca da possibilidade de impugnação da decisão de suspensão indevida.  

Entenda-se por tal aquela que determina o sobrestamento do recurso que, contudo não 

apresenta a mesma controvérsia que ensejou a seleção e posterior suspensão dos recursos 

considerados repetitivos  a parte que entender que  seu recurso foi sobrestado indevidamente 

,encontra um obstáculo de ordem legal ,a saber :para o ato de escolha do recurso paradigma 

não há recurso previsto . De acordo com o texto legal ,os recursos não selecionados ficarão 

retidos até a decisão final do STF.Este dispositivo desafia a doutrina,que se manifesta em 

diversas posições. 



 
 

Para Marinoni57, a parte que se sentir prejudicada com a retenção indevida de seu 

recurso, deverá manejar o recurso de agravo de instrumento,aduzindo as suas razões que o 

recurso por ela interposto não se encontra no campo de abrangência da questão considerada 

com tal fundada em controvérsia idêntica .A questão da recorribilidade, que não está prevista 

no texto legal, será abordada em tópico próprio no seguimento do trabalho. 

Reafirme-se que, declarando o Pleno à inexistência da repercussão geral, no exame 

dos recursos selecionados a conseqüência imediata será a negativa de seguimento dos 

recursos sobrestados o que em termos práticos implica em dizer que estes não chegarão a 

Corte para análise. A intenção do legislador é subtrair do STF, a necessidade de examinar e 

proferir decisão em cada processo trata-se de medida em conformidade com o princípio da 

duração razoável do processo. Aos tribunais de origem, incumbe certificar a decisão 

proferida, determinando o processamento dos recursos sobrestados. 

Caso não seja acolhida sua impugnação, resta aguardar o pronunciamento acerca da 

presença ou não do requisito da repercussão geral a partir dos recursos selecionados e 

encaminhados. Sendo a decisão negativa em relação da existência da repercussão geral os 

recursos que restaram sobrestados nos tribunais de origens serão considerados como na 

expressão de Fredie Didier, cumpre o escopo de agilização dos julgamentos dos recursos 

extraordinários.58 

Acrescente-se que a nova sistemática dispõe pela desnecessidade de serem proferidas 

decisões em cada um dos processos sobrestados, o que se observa na aplicação do dispositivo 

em comento é a certificação pelo tribunal da inadmissibilidade do recurso. Sob este aspecto a 

nova disciplina da “repercussão geral por amostragem”, na expressão de Fredie Didier, 

cumpre o escopo de agilização dos julgamentos dos recursos extraordinários.59 

Em resumo, os recursos extraordinários que forem enviados para o STF, se 

submeterão ao exame da presença da repercussão geral. Do resultado desta análise abrem-se 

duas possibilidades, em primeiro se declarada a ausência de repercussão geral,o recurso 

extraordinário não será admitido e consequentemente todos os demais que restaram 

sobrestados no juízo de origem serão imediatamente inadmitidos,ou seja não serão remetidos 

a apreciação no STF.  Em sentido oposto, reconhecida a repercussão geral da questão de 

direito, quer dizer preenchidos os requisitos de relevância e transcendência da questão o 

                                                             
57 MARINONI,Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel. Repercussão geral no recurso extraordinário. 2. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. 
58 DIDIER ,Fredie Jr.Curso de Direito Processual Civil,vol. 3.2ª Ed.2006. Jus Podium.p.185 
59 DIDIER Jr.Op.Cit.186. 



 
 

recurso extraordinário seguirá para o juízo de mérito. Após o julgamento, os recursos 

sobrestados deverão ser apreciados nos tribunais de origem. 

Questão que merece reflexão é a que envolve a interposição simultânea de recursos 

especial e extraordinária, na forma do art.543, a partir do advento que estabeleceu o pré 

requisito da repercussão geral no juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários. Em 

princípio sendo ordenado o sobrestamento do recurso extraordinário, na forma do art.543 – B; 

seja no juízo de origem ou nas hipóteses em que a iniciativa parte do próprio relator no STJ, 

não haverá óbice ao exame da admissibilidade do recurso especial tendo em vista este não se 

sujeitar ao referido requisito. Preenchidos os requisitos de admissibilidade o recurso especial 

o órgão competente determinará seu envio o STJ. Caso venha a ser rejeitado caberá a parte 

recorrente impugnar a decisão do tribunal de origem através do recurso previsto no art.544.      

O destaque se justifica nas hipóteses em que a interposição simultânea se faz 

necessária quando o julgamento do primeiro recurso condicionará o julgamento do seguinte, 

ou seja, diante da existência de situação de prejudicialidade prevista no art.543§2º CPC.  

Nesse caso, verificada pelo relator a necessidade de inversão na ordem do julgamento 

tratando o recurso extraordinário de questão prejudicial resta à parte recorrente aguardar a 

ratificação da existência da prejudicialidade na forma do § 3º do art.543 ou acelerar este 

trâmite se utilizando de alguma medida que provoque a manifestação do relator dede logo, no 

caso de não ser confirmada a existência da prejudicialidade da matéria constitucional, poderá 

ser remetido o recurso especial para o STJ. 

Todavia como deve agir a parte recorrente, quando já existe manifestação do STF no 

sentido da ausência de repercussão geral sobre a questão constitucional versada no caso 

concreto? 

Diante deste contexto para compatibilizar com o comando constitucional deve-se 

entender pela dispensa da interposição simultânea dos recursos especial e  extraordinário visto 

que este último não será conhecido.  

De certo que a partir de então a interposição simultânea dos recursos excepcionais fica 

condicionada a análise prévia da existência ou não de manifestação pelo STF acerca da 

presença/ausência de repercussão geral da questão constitucional. Dessa forma onde não 

houver reconhecida a ausência do requisito haverá utilidade na interposição simultânea, caso 



 
 

contrário a parte não deverá insistir na interposição do recurso extraordinário pelas razões já 

expostas. Outra questão que demanda observação é a prevista no §3º do art.543-B60 

Uma interpretação sistemática a apreciação do mérito dos recursos extraordinários 

selecionados  levaria a concluir imediatamente pelo reconhecimento da existência do requisito 

da repercussão geral da questão constitucional determinando ato contínuo o envio dos demais 

recursos sobrestados para o Tribunal ad quem. 

Contudo este entendimento, na prática, se mostra prejudicial à celeridade que se está a 

impor com a nova disciplina de tramitação dos recursos que versem sobre idêntica questão 

constitucional, na medida em que acarretaria a remessa de um excessivo número de recurso 

para o Tribunal.  

Portanto, pela redação dada ao dispositivo em comento, o tratamento a ser aplicado no 

caso em tela determina que os recursos sobrestados sejam examinados nos tribunais de origem 

acerca da viabilidade dos mesmos. A saber, primeiramente o exame dos requisitos de 

admissibilidade genéricos, exigido no exame de todos os recursos interpostos. Assim, diante 

da ausência de algum dos requisitos a decisão inadmitindo o recurso se impõe. 

Consoante a exposição de Nancy Andrighi em palestra recurso repetitivos,61“Ocorre 

que, conforme já afirmado, apesar de serem representativos da controvérsia, esses recursos 

continuam se sujeitando aos requisitos de admissibilidade comuns a todo o recurso especial”. 

Justifica a autora que, em se tratando de juízo de admissibilidade dos recursos 

excepcionais, o procedimento é bipartido em conta que o juízo de admissibilidade positivo 

proferido pelo tribunal de origem não vincula o STJ. Ilustra a Ministra que na prática se 

observa que muitas vezes são encaminhados recursos para o Tribunal, selecionados como 

representativos da controvérsia, porém não satisfazendo aos requisitos de admissibilidade 

necessários ao seu seguimento. Diante dessa situação a orientação seguida, segundo a 

eminente Ministra, é o indeferimento de instauração do incidente, com negativa de 

seguimento do recurso selecionado pelo tribunal recorrido. 

Preenchidos os requisitos genéricos de admissibilidade passa-se a análise da tese 

sustentada pelo recorrente, sendo esta contrária a interpretação dada pela corte o recurso será 

considerado inadmitido e como conseqüência não será encaminhado ao tribunal ad quem.  

                                                             
60 BRASIL.CPC.ART.543-B § 3o Julgado o mérito do recurso extraordinário, os recursos sobrestados serão 
apreciados pelos Tribunais, Turmas de Uniformização ou Turmas Recursais, que poderão declará-los 
prejudicados ou retratar-se.” 
61 ANDRIGHI ,Nancy - Palestra proferida no 7° Congresso Febraban ele Direito Bancário , em São Paulo, em 
20.05. 2010.Sobre  
QO no REsp l.087 .1 08/MS, 2a Seção, minha relatoria, julgado em 16022009. 
 



 
 

Por outro lado, estando a tese sustentada pelo recorrente em harmonia com a decisão 

proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos processos selecionados como representativos da 

controvérsia, apesar do que induz a lógica, não serão remetidos ao tribunal ad quem para 

julgamento. Conforme determina o recente dispositivo será promovida a remessa ao órgão 

prolator da decisão para exercício de juízo de retratação. Acrescentem-se mais uma hipótese 

de juízo de retratação àquelas existentes no Código de Processo Civil. 

Cumpre ao órgão que proferiu a decisão impugnada proceder ao reexame da matéria 

podendo reformar ou manter a decisão objeto de recurso. Sendo acatada a interpretação dada 

pela corte superior, modificará a decisão anteriormente proferida tornando o recurso 

prejudicado em razão de falta de interesse.    

Ressalte-se que esta modificação afeta a parte recorrida, cabendo-lhe recorrer através 

do recurso adequado, desde que o recorrente não pretenda sustentar a mesma questão objeto 

da reforma da decisão.  

Por sua vez, mantida a decisão e apreciada a admissibilidade será encaminhado o 

recurso para o STF, que na oportunidade conforme o §4º do art.543-B, poderá “cassar ou 

reformar, liminarmente, o acórdão contrário à orientação firmada”, em decisão monocrática.  

 

 

3.3 O ARTIGO 543-C E PARÁGRAFOS – OS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. 

 

 

Da necessidade de criação de instrumentos que tornem a prestação jurisdicional mais 

célere e no âmbito do tribunal que imponham um tratamento isonômico com uniformização 

das decisões e efetividade na prestação jurisdicional foi encaminhado projeto inspirado na 

sugestão do Ministro Athos Gusmão Carneiro62, preocupado com o excessivo número de 

recursos dirigidos ao STJ, com o propósito de instituir um procedimento que atendesse as 

demandas de massa responsáveis pelo congestionamento do Tribunal. 

A proposta admitida pelo Poder Executivo e enviada para deliberação do Congresso 

Nacional com proposta de lei deu origem ao PL 1.213/07 que acrescentaria mais tarde o art. 

543-C ao Código de Processo Civil, dispondo sobre o julgamento de recursos destinados ao 

STJ qualificados de repetitivos. A justificativa do projeto repousava em dados estatísticos que 

                                                             
62 Recurso especial, agravos e agravo interno: exposição didática – área do processo civil, com base na 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 3-4.  
 



 
 

denunciavam que a partir de 2005, foram remetidos mais de 210.000 processos ao Superior 

Tribunal de Justiça, em sua maioria aduzindo matérias idênticas e que se encontravam 

pacificadas pela Corte. Em 2006, já somavam um total de 251.020, atingindo em 2007 o total 

de 300mil processos, que segundo informações fornecidas pelo próprio órgão 74% dos 

recursos discutiam questões já pacificadas no STJ.  

Em 30 de maio de 2007, o projeto foi proposto e em seguida encaminhado ao Senado 

em 29 de novembro de 2007, sendo aprovado como PLC 117/07 e posteriormente em 17 de 

abril de 2008 remetido à sanção presidencial.  

A referida lei foi regulamentada através de Resolução do STJ nº7, sendo 

posteriormente revogada pela Resolução nº 8 que de forma mais clara dispõe sobre os  

procedimentos relativos ao processamento e julgamento de recursos especiais 

repetitivos.Sancionada a Lei nº 11.672 em 8 maio de 2008 ;acrescentou o art. 543-C63 à Lei 

no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 do Código de Processo Civil.  

O referido artigo, composto de  nove parágrafos, dispõe sobre a multiplicidade de 

recursos quando apresentam fundamento em idênticas questões de direito.  

O dispositivo tem amplo alcance e outorga ao Presidente do tribunal de origem, 

conforme o § 1.º do art. 543-C, competência para selecionar dentre tantos aqueles que 

considerar que melhor retratarem a questão com maior número de fundamentos,como 

representativos da controvérsia determinando o sobrestamento dos demais até o julgamento 

do recurso paradigma. 

Segundo Wambier aqueles recursos que “por melhor retratarem a questão debatida, 

deverão ser julgados em primeiro lugar pelo STJ, para que a respectiva decisão possa ser 

aplicada aos recursos cujo processamento esteja suspenso por força da aplicação da lei.”64 

O sistema de retenção dos recursos não selecionados é semelhante ao procedimento 

adotado para os recursos extraordinários repetitivos, na forma do art.543-B.A intenção do 

legislador foi imprimir maior celeridade na tramitação dos recursos repetitivos julgados 

naquele tribunal. 

Concebe-se que as novas regras sobre a seleção dos recursos servem para que se 

escolha um recurso paradigma que irá vincular a sua decisão a todos os demais recursos que 

permanecerem sobrestados. Importa notar que as regras disciplinadas no referido artigo em 

                                                             
63 BRASIL,CPC.Art.543-C: Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de 
direito, o recurso especial será processado nos termos deste artigo.  
64 WAMBIER,Luiz Rodrigues e  VASCONCELOS, Rita de Cássia Corrêa de. “Recursos especiais repetitivos: 
reflexos das novas regras (Lei 11.672/2008 e Resolução 8 do STJ) nos processos coletivos”. Revista de Processo 
n. 163, Editora Revista dos Tribunais, 2008. 



 
 

nada alteraram a estrutura do recurso especial, não sendo estendidas aos pressupostos de 

admissibilidade e a competência do tribunal, para seu processamento e julgamento pelo STJ.  

Em resumo, a nova disciplina para os recursos especiais repetitivos estabelece duas 

situações: 

I – Os recursos especiais repetitivos selecionados nos tribunais de origem em 

competência originária ou pelos Min. relatores do STJ, como representativos da controvérsia; 

desde que atendidos os requisitos de qualidade técnica e abrangência da questão de direito 

controvertida previsto no §1º do art.543-C; que serão julgados pelo STJ; 

II – Os recursos especiais repetitivos que não foram selecionados e, portanto 

permanecerão suspensos, aguardando o julgamento dos recursos representativos da 

controvérsia. 

A questão que envolve a seleção indevida dos recursos tem sido objeto de 

questionamento nos tribunais e atraído a atenção da doutrina, no que diz respeito à ao 

potencial prejuízo causado a parte. A verificação da idêntica questão de direito veiculada 

repetidas vezes, nem sempre é precisa e como consequência poderá ser determinada a 

suspensão de processos que não tenham nenhuma identidade com a questão que serviu de 

fundamento para a seleção do recurso paradigma.  

A problemática surge em razão da inexistência de referência na lei acerca de 

mecanismos processuais idôneos para impugnar a decisão. Embora não haja  vedação também 

não há a previsão.Na doutrina de Wambier ,encontra-se entendimento no sentido de se 

interpretar por analogia ao disposto no §3º do art.542,aplicando o regime previsto para a 

hipótese de retenção dos recursos excepcionais. Pondera o autor que a situação se equipara 

quanto ao potencial lesivo ao ato que determina a retenção indevida e aquele que nega 

seguimento ao recurso especial determinando seu sobrestamento.  

Prossegue o autor pela interposição de qualquer medida adequada a alcançar “imediato 

processamento do recurso”,65  ressaltando os diversos remédios apontados pela doutrina como 

“uma simples petição,ação cautelar ou agravo de instrumento”66ao STJ. 

Na forma do §2º do art.543-C, a suspensão pode ser determinada pelo Ministro relator 

quando o presidente do tribunal de origem não cumprir o disposto no §1º. A suspensão 

decretada pelo Ministro relator considerará a existência de jurisprudência dominante sobre a 

questão de direito, ou se já existe na Seção ou na Corte Especial, recursos especiais 

selecionados para julgamento. Incumbe também ao Ministro relator na forma do § 3º solicitar 
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informações aos tribunais locais, admitir a manifestação de terceiros com interesse na 

controvérsia, conforme o §4º e abrir vista ao Ministério Público pelo prazo de 15 dias, 

previsto no §5º do art. 543-C. 

De acordo com o §4º do art. 543-C, semelhante ao que já ocorre no instituto da 

repercussão geral, a participação de terceiros que ingressem na demanda para discussão das 

teses jurídicas de interesse de toda a sociedade. A participação de órgãos como o CADE, 

OAB, associações, confederações, para estes últimos é permitida a participação  levando-se 

em consideração o requisito da pertinência temática com a questão objeto do recurso 

repetitivo. Quanto à natureza jurídica deste instituto os doutrina se divide, segundo Lenio 

Streck,trata-se de uma nova modalidade de intervenção de terceiros, para Athos Gusmão 

Carneiro é forma de assistência. 

Sobre a tramitação dos recursos repetitivos no STJ, dispõe o §6º pela preferência em 

relação aos outros, salvo as hipóteses de recurso interposto por réu preso e pleitos em habeas 

corpus, registre-se a omissão do legislador em relação ao mandado de segurança, estatuto do 

idoso e ao habeas data. 

Após o julgamento do recurso selecionado, conforme o §7º do art.543-C, estão 

previstas duas hipóteses em relação aos recursos que ficaram sobrestados. A primeira, estando 

o acórdão recorrido em conformidade com a decisão do STJ, haverá a negativa de 

seguimento. A segunda, sendo divergente o acórdão recorrido, será promovido  novo exame 

pelo tribunal de origem. Ainda na segunda hipótese, mantido o acórdão divergente e positivo 

o juízo de admissibilidade será o recurso encaminhado para o STJ. 

No que tange a previsão do inc. I do § 7º do art.543-C, para a negativa de seguimento 

não previu o legislador nenhum recurso, mais uma vez desafiando interpretações em sentidos 

diversos na doutrina. Para Wambier, a interposição de agravo se impõe ,na forma do art.544 

CPC,com fundamento na decisão que determina o sobrestamento de recurso que não 

apresenta identidade de fundamento com o recurso paradigma. 

Na previsão do inc. II do §7º do art.543-C, a possibilidade de retratação da decisão 

pelo tribunal de origem. Neste ponto, a contribuição de Wambier, ressaltando que havendo 

retratação a situação do recorrido se inverte e nesse momento sustenta a admissibilidade de 

interposição de recurso. No mesmo sentido, Eduardo Talamini defendeu o posicionamento em 

artigo publicado em 200867. 
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passível, ela mesma, de recurso para o Superior Tribunal. A decisão de retratação poderá dar ensejo a outro 



 
 

Em comentário de Araken de Assis, este juízo de retratação do acórdão proferido pelo 

tribunal local se reveste de dificuldades de ordem prática causando insatisfação diante da 

“renovação do julgamento pretérito por força de simples precedente do STJ.” 68 Apesar de 

afirmar o autor pela coerência do dispositivo com o objetivo de garantir a isonomia. Aludindo 

a necessidade de comprometimento dos julgadores em atendimento ao objetivo do legislador. 

 

 

3.4 O JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO – CONFORME O ACÓRDÃO 

RECORRIDO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. PROCEDIMENTO 

 

 

Julgados os recursos representativos, segue-se a publicação da decisão e os ofícios 

serão encaminhados aos presidentes dos tribunais de origem e ao STJ. Os recursos especiais 

que permaneceram suspensos a espera do julgamento do recurso paradigma serão apreciados. 

Aqueles que já haviam sido distribuídos serão decididos pelo Ministro Relator, conforme a 

resolução 08/2008, que determina o julgamento, em decisão monocrática com base no art.557 

do CPC. 

Aqueles recursos que impugnaram acórdão proferido sendo acolhido o fundamento  no 

acórdão paradigma terão sua tramitação interrompida pela superveniente falta de interesse ,ou 

seja,estando a tese do recurso especial sobrestado de acordo com entendimento firmado  pelo 

STJ,será negado o seguimento por decisão fundamentada do Min.Relator.69 

O Superior Tribunal de Justiça tem convolado em súmula a tese firmada no recurso 

especial repetitivo, legitimando o Ministro Relator a proferir decisão monocrática, com 

fundamento no dispositivo insculpido no art.557 CPC. 

Importa ressaltar que a permissão para a decisão monocrática se mantêm desde que a 

matéria versada no recurso especial repetitivo seja exclusivamente de direito federal. Havendo 

                                                                                                                                                                                              
recurso especial, do adversário do recorrente original – que terá de observar todos os requisitos de cabimento 
recursal. A decisão que negar seguimento ao recurso especial poderá ser objeto de agravo de instrumento. Em 
qualquer das duas hipóteses, o recorrente poderá demonstrar, por exemplo, que seu caso não é idêntico ao 
recurso "amostra" julgado pelo Superior Tribunal e que teria ensejado a retratação ou a negativa de subida.” 
Julgamento de recursos no STJ “por amostragem” - Lei nº_ 11_672-2008 – Artigo publicado.Site Migalhas em 
17 de julho de 2013.Acesso em 05.05.2-13. 
68 ASSIS, Araken de. Manual de Recursos, Ed RT 2008. 
69 Art. 5º Publicado o acórdão do julgamento do recurso especial pela Seção ou pela Corte Especial, os demais 
recursos especiais fundados em idêntica controvérsia: 
I – se já distribuídos, serão julgados pelo relator, nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil; 



 
 

matéria afeta ao STF, a desafiar o recurso extraordinário o procedimento difere e nesse caso a 

apreciação dos recursos especial sobrestado deverá ser  promovida pelo colegiado. 

Quanto aos recursos especiais que estavam sobrestados, aguardando a decisão do 

recurso representativo, porém ainda não haviam sido distribuídos, segundo a resolução 

08/2008, serão julgados pela Presidência do STJ. A doutrina recebe com reservas essa 

determinação, quando na hipótese o recurso especial sobrestado ensejar interposição de 

recurso extraordinário. De acordo com a sistemática prevista no dispositivo do art.543-C, a 

decisão do recurso paradigma vincula o STJ e o Presidente do tribunal de origem aplicação da 

tese firmada aos recursos sobrestados. 

Os recursos especiais que permaneceram sobrestados no tribunal recorrido na 

pendência do juízo de admissibilidade da mesma forma terão seu seguimento negado se 

apresentarem tese conforme a decisão firmada pelo STJ.70 

 

 

3.5 O JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO – DIVERGENTE DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. PROCEDIMENTO 

 

 

Examinar-se-á  a partir de agora, a hipótese contrária a anterior, na forma do  inciso II 

do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil, quando a decisão proferida pelo STJ no 

recurso paradigma for contrária a tese dos recursos especiais sobrestados. 

Será determinado o retorno dos autos ao tribunal de origem para exame da matéria71 a 

fim de que se manifeste no sentido de adequar sua decisão conforme a tese firmada ou em 

sentido oposto manter a decisão divergente. 

Desta forma, a lei inovou permitindo ao órgão julgador realizar um juízo de retratação 

revendo sua decisão em face da tese fixa pelo STJ. 

Diante da possibilidade de manter a decisão proferida, o texto legal determina que seja 

o recurso remetido ao Presidente do tribunal recorrido para que se promova o juízo de 

admissibilidade e posteriormente seja encaminhado o recurso para o STJ. 

                                                             
70 BRASIL.CPC.543-C - § 7o Publicado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, os recursos especiais 
sobrestados na origem: (Incluído pela Lei nº 11.672, de 2008). 
I - terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a orientação do Superior 
Tribunal de Justiça; ou (Incluído pela Lei nº 11.672, de 2008). 
71 II - serão novamente examinados pelo tribunal de origem na hipótese de o acórdão recorrido divergir da 
orientação do Superior Tribunal de Justiça.(Incluído pela Lei nº 11.672, de 2008). 
 



 
 

Em relação à previsão do inciso II do § 7º do artigo 543-C, dois comentários se fazem 

pertinentes. O primeiro, quanto a possibilidade de manutenção da decisão divergente. 

Conforme o texto legal “§ 8o Na hipótese prevista no inciso II do § 7o deste artigo, 

mantida a decisão divergente pelo tribunal de origem, far-se-á o exame de admissibilidade do 

recurso especial”;o caráter não vinculante da decisão do  STJ em relação ao tribunal de 

origem e não poderia ser de outra forma visto que a previsão do regime dos recursos 

excepcionais quanto as regras de seleção e sobrestamento tem natureza 

infraconstitucional,poderíamos quando muito considerar o acórdão proferido no julgamento 

do recursos paradigma para efeitos de orientação sobre os demais recursos com de natureza 

persuasiva. 

O segundo, mesmo não possuindo efeito vinculativo o acórdão proferido pelo STJ, a   

manutenção da decisão pelo órgão julgador no tribunal de origem  deve ser observada com 

cautela sob pena de se comprometer a eficácia da sistemática inserida através das reformas 

que visam a uniformização das teses na questões idênticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 QUESTÕES RELEVANTES 

 

 

4.1 A SELEÇÃO DOS RECURSOS REPETITIVOS REPRESENTATIVOS DA 

CONTROVÉRSIA 

 

 

Em relação ao regime de sobrestamento, optou o legislador por caminhos distintos. Na 

disposição inserta no art.543-B, determina o legislador que a análise do recurso para efeitos 

de seleção se dará a partir da existência da repercussão geral da questão constitucional. 

Verifica-se, portanto que o requisito está localizado no âmbito do cabimento do recurso, como 

desdobramento do juízo de admissibilidade, dessa forma declarada a inexistência de 

repercussão geral, consoante o §2º do art.543-B72,os demais recursos suspensos serão 

considerados inadmitidos. 

Destaca-se do comando legal de forma inequívoca, o caráter vinculante da decisão que 

inadmite o recurso por carência do mencionado requisito, a repercussão geral da questão 

constitucional, sujeitando o tribunal de origem aos efeitos vinculantes da decisão. 

Técnica diversa se observa em relação aos recursos especiais que versem sobre a 

mesma questão de direito controvertida, em primeiro porque não há no texto legal nenhuma 

referência a necessidade de repercussão geral da matéria objeto de recurso especial, bastando 

para tanto a presença da ofensa a questão federal na decisão impugnada, em segundo a 

decisão acerca do recurso selecionado não possui efeito vinculante, como se observa do §7º 

do art.543-C, que não determina a inadmissibilidade imediata dos recursos especiais. 

A título de reflexão, importa tecer algumas considerações acerca da redação do §8º73 

do art.543-C, onde se tem orientação de que poderá o tribunal de origem manter o acórdão 

proferido, objeto de impugnação por meio do recurso especial sobrestado, apesar de contrário 

a tese fixada pelo STJ. Na forma como está escrito, percebe-se que o efeito produzido pelo 

julgamento do recurso representativo da controvérsia se reveste quando muito de caráter 

persuasivo, ou seja, incidindo sobre o convencimento do julgador do tribunal a quo, contudo 

permanecendo sob seu arbítrio adotar o referido entendimento ou não. 

                                                             
72  Art.543-B,§2º: “ Negada a existência de repercussão geral, os recursos sobrestados considerar-se-ão 
automaticamente não admitidos.” 
73 Art.543-C,§8 º” Na hipótese prevista no inciso II do § 7o deste artigo, mantida a decisão divergente pelo 
tribunal de origem, far-se-á o exame de admissibilidade do recurso especial.” 



 
 

No entanto, na prática o que se tem observado é que apesar do conteúdo do texto legal 

orientar no sentido da não vinculação, diferente do que se tem em relação aos recursos 

extraordinários na análise da repercussão geral da questão constitucional, a adesão da tese 

fixada com a consequente aplicação nos recursos sobrestados identifica a adoção de um efeito 

vinculativo ainda que reflexo. O que se entende ser absolutamente coerente  com a sistemática 

inserida no ordenamento para o julgamento por amostragem dos recursos repetitivos. 

Acrescente-se ainda que a redação do referido parágrafo, dispõe sobre o julgamento do 

mérito do recurso, portanto não se trata de hipótese de admissibilidade, afastando-se da 

sistemática adotada para o recurso extraordinário, no art.543-B, restando, portanto no caso 

dos recursos especiais como regra de processamento. 

Conforme se verifica no texto legal, o art.543-C e parágrafos74, inserido pela Lei 

11.672/08, não estabelece qual ou quais critérios deverão ser considerados pelos tribunais na 

seleção dos recursos considerados como representativos da controvérsia. 

Esta questão tem provocado inúmeras manifestações por parte da doutrina, chegando a 

ser apontada por alguns como fato gerador de insegurança jurídica.75 

Tem-se que a disciplina dos recursos repetitivos introduzida inicialmente pela Lei 

11.418/06, que dispõe sobre o julgamento dos recursos múltiplos no STF e em seguida pela 

Lei 11.672/08 para os recursos especiais repetitivos encaminhados ao STJ, foi estabelecida 

com dupla finalidade: como filtro recursal, na medida em que visa a redução do número 

excessivo de recursos encaminhados aos tribunais Superiores e como mecanismo de caráter 

preventivo como consequência do julgamento do recurso paradigma a tese jurídica fixada será 

aplicada aos demais recursos sobrestados seja nos tribunais superiores, ou nos tribunais de 2º 

grau por versarem tese similar a do recurso representativo da controvérsia. 

Em síntese, a intenção do legislador foi de  atribuir celeridade aos recursos julgados 

nos tribunais superiores com redução quantitativa daqueles recursos que compartilhem 

controvérsia sobre idêntica questão de direito. Atendendo desta forma o comando 

constitucional da razoável duração do processo e da segurança jurídica conferindo maior 

confiança as decisões judiciais. 

A preocupação externada em toda doutrina no que diz respeito à ausência de critérios 

para a determinação dos recursos que serão selecionados repousa exatamente no fato de que o 

recurso paradigma que servirá como “piloto” para todos os demais deve se revestir de 
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Processo, 197.p.278. Revista dos Tribunais. 2011 



 
 

qualidade técnica, atender aos requisitos mínimos e abranger a questão controvertida de forma 

a legitimar sua aplicação decidindo a sorte de milhares de relações processuais atingidas pela 

decisão. Portanto é a partir dos critérios de seleção que se pode verificar a adequação do 

recurso como representativo da controvérsia. 

Como anteriormente afirmado no art.543-C,do CPC, não se encontram elencados 

critérios de seleção dos recursos que deverão ser encaminhados ao STJ, todavia na Res. STJ 

8/2008, encontra-se a regulamentação do procedimento dos recursos repetitivos afetados neste 

tribunal. 

Em seu art.1º,§1º:“Serão selecionados pelo menos um processo de cada Relator e, 

dentre esses, os que contiverem maior diversidade de fundamentos no acórdão e de 

argumentos no recurso especial.  

Da análise do dispositivo, vislumbra-se  uma possível controvérsia, a seleção será feita 

pelo órgão julgador do STJ ou pelos presidentes dos tribunais de 2º grau?Se  posiciona a 

doutrina no sentido de que a seleção deverá ser realizada no âmbito dos tribunais de 2º grau. 

Como desdobramento deste posicionamento, destaca-se outra questão da qual não se 

tem unanimidade, acerca de do órgão para a seleção dos recursos que serão encaminhados ao 

STJ. 

A saber, consoante previsão do §1º do Art.543-C,76a competência para tal seleção 

recai sobre o Presidente do Tribunal de origem. 

No entanto verifica-se que a redação do art.1º caput, da Res.STJ 8/2208,atribui  

competência igualmente ao presidente e vice presidente para a escolha do recurso ou recursos 

representativos.Com base neste dispositivo encontram-se Marco Aurélio Serau Júnior e Silas 

Mendes dos Reis77,entendendo que esta atribuição ficará a critério do regimento interno do 

tribunal recorrido. 

De toda sorte, a disparidade contida nas disposições legais, se limita ao âmbito do 

procedimento dos recursos especiais repetitivos não caracterizando nenhum obstáculo a 

interposição do recurso especial que mantêm suas regras de interposição sob a égide do 

art.541 do CPC.  

                                                             
76BRASIL.CPC. §1º do Art.543-C:” § 1o  Caberá ao presidente do tribunal de origem admitir um ou mais 
recursos representativos da controvérsia, os quais serão encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça, ficando 
suspensos os demais recursos especiais até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.” 
77 SERAU, Marco Aurélio Junior. Mendes, Silas dos Reis. Recursos Especiais Repetitivos No STJ. Ed Gen. Ed 
Método. São Paulo. 2009. 



 
 

Criticando o mencionado §1º art.543-C, sobre esse aspecto, citamos Carreira Alvim78 

aduzindo atender melhor a redação do art.543-B,79 quando determina que caberá ao Tribunal 

de origem a análise da repercussão geral, deixando expressamente a critério do  regimento 

interno a atribuição do órgão competente. 

Em que pesem os entendimentos acerca da competência para a seleção dos recursos 

representativos da controvérsia, seja pelo presidente ou vice presidente a questão central que 

se impõe é identificar quais são os critérios norteadores da escolha dos recursos 

representativos da controvérsia. 

É fato que em razão da omissão do legislador no art.543-C; no que respeita a 

determinação de critérios, tem os tribunais maior oportunidade de se adaptar a disciplina do 

julgamento por amostragem, por outro lado a precariedade do diploma que dispõe 

supletivamente sobre as regras de seleção, pode se traduzir num sentimento de insegurança. 

Prosseguindo na análise, no §1º do art. 1º da Res. STJ 8/2008, destacam-se dois 

critérios, um primeiro de natureza quantitativa, relacionado ao número de recursos que serão 

examinados para a seleção e um segundo critério de natureza qualitativa, recaindo a escolha 

sobre os recursos que apresentarem melhores condições técnicas e com maior abrangência de 

fundamentos acerca da controvérsia. Um terceiro critério se extrai da redação do §2º80,da 

Res.STJ 8/2008,quando determina a seleção a partir da “questão central discutida”.Nas lições 

de Fredie Didier: “[...] nos termos da citada Resolução n. 8/2008, o agrupamento de recursos 

repetitivos deve levar em conta apenas a questão central de mérito, sempre que o seu exame 

for prejudicial à análise de outras questões secundárias argüidas no mesmo recurso.81 

Segundo os renomados doutrinadores, José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda 

Alvim Wambier82 poderia ser acrescido um quarto requisito considerando para a seleção  

recursos versando sobre  idêntica questão de direito que discutam a  tese em sentidos opostos, 

permitindo melhor análise pelo tribunal. 

                                                             
78 ALVIM, J. E. Carreira. Recursos especiais repetitivos: mais uma tentativa de desobstruir os tribunais. Revista 
de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais. Ano 33 n. 162, agosto/2008. 
79 BRASIL.CPC.Art.543-B: “Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica 
controvérsia, a análise da repercussão geral será processada nos termos do Regimento Interno do Supremo 
Tribunal Federal, observado o disposto neste artigo.” 
80 BRASIL.Res. STJ8/2008. Art.1º§ 2º O agrupamento de recursos repetitivos levará em consideração apenas a 
questão central discutida, sempre que o exame desta possa tornar prejudicada a análise de outras questões 
argüidas no mesmo recurso.  
81 DIDIER, Fredie Jr. Leonardo José Carneiro da Cunha. Nota de atualização do volume 3 Do curso de direito 
processual civil 
82 MEDINA, José Miguel Garcia .WAMBIER Teresa Arruda Alvim ,Sobre o novo art. 543-C do CPC: 
sobrestamento de recursos especiais "com fundamento em idêntica questão de direito”. Revista de Processo n. 
159, Editora Revista dos Tribunais, 2008. 



 
 

Dessa forma pensa-se que da conjugação dos critérios expressos nos parágrafos 1º e 2º 

do art.1º da Res. STJ 8/2208 com os apontados pela doutrina, terão os tribunais melhores 

condições de avaliar  quais  recursos reúnam elementos que permitam um exame mais 

abrangente da questão de direito  discutida alcançando uma decisão capaz de atender de forma 

justa  ao objetivo pretendido pelo legislador quanto à escolha do recurso representativo que 

servirá de paradigma como meio  de solução dos conflitos de massa. 

 

 

4.2 A NATUREZA JURÍDICA DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO E OS MEIOS DE 

IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DOS RECURSOS 

REPETITIVOS 

 

 

A nova disciplina que estabelece o procedimento do julgamento dos recursos 

repetitivos, inicialmente para os recursos extraordinários, no art.543-B e posteriormente para 

os recursos especiais, art.543-C; segundo Marinoni83 diz respeito à sistemática desenvolvida 

para propiciar a uniformização do direito no âmbito dos tribunais superiores. Através desse 

procedimento serão afetados e selecionados os recursos considerados representativos da 

controvérsia, conforme orientação dos tribunais recorridos, e os demais após a certificação 

permanecerão suspensos.  

Ao tratar do tema relativo à decisão que suspende os recursos especiais repetitivos, 

esclarece Carreira Alvim: “na verdade, não ficam suspensos os demais recursos especiais, 

mas os processos em que esses recursos tiverem sido interpostos, permanecendo suspensos 

até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça; ou melhor, até que venha a 

firmar-se a jurisprudência sobre a tese jurídica discutida.”84 

Surge a partir daí na doutrina e jurisprudência questionamentos envolvendo a 

possibilidade de impugnação da decisão que impõe a suspensão na hipótese de sobrestamento 

indevido. Esta é a análise que se segue. 
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84 ALVIM, J. E. Carreira. Recursos especiais repetitivos: mais uma tentativa de desobstruir os tribunais. Revista 
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O STF, enfrentando a questão, no AI 760.358/SE85entendeu na espécie que para 

corrigir erros do tribunal na análise da questão da repercussão geral seria adequado o agravo 

regimental. Em voto proferido por Gilmar Mendes,86 relator e Presidente do STF, com o 

fundamento de que permitir o acesso ao STF, para discussão de erros no procedimento da 

repercussão geral estaria na contra mão do legislador que institui o mencionado filtro 

exatamente para inibir a remessa de recursos à Corte Suprema.  

Em se tratando de matéria de questão de ordem seria necessária a manifestação de 

todos os Ministros e o resultado incidiria sobre os demais casos idênticos surgidos 

posteriormente. Firmado o entendimento de que o remédio adequado para impugnar a decisão 

de sobrestamento deveria ser dirigido ao tribunal recorrido, sob pena de comprometer a 

efetividade do instituto da repercussão geral. Em outra oportunidade, na RCL 7.569/SP87,o 

reclamante argumenta ter sofrido prejuízo em razão da aplicação do §3º do art.543-

B,sustentando ser indevida a decisão por ausência de similitude de seu recurso em face da 

questão de direito discutida no recurso paradigma.Mais uma vez não logrou êxito o 

recorrente,entenderam os Ministros pela inadequação da via utilizada não existindo no caso 

hipótese a presença dos requisitos legais desse meio.Mantido o entendimento acerca do 

cabimento do agravo interno. 

Diversamente do STF, entendeu o STJ inicialmente que o ato de sobrestamento dos 

recursos especiais não tem conteúdo decisório, como ilustra a decisão proferida no Agr. 

Regimental no AI nº 1268518, 4ª T., Rel.Min. Luis Felipe, julgado em 18/08/2011,88 e por 

essa razão não desafiaria nenhum remédio para sua impugnação, além do que reforça sua 

posição no sentido de que não há na lei previsão para de insurgir contra a decisão de 

sobrestamento. 

A justificativa para o posicionamento do STJ acerca da ausência de conteúdo decisório 

repousa na verificação de que em se tratando de recursos repetitivos, o sobrestamento não 

                                                             
85AI 760.358/SE Rel.: Min. Gilmar Mendes, julgado em 19 de novembro de 2009, Tribunal Pleno. 
http://stf.jusbrasil.com/jurisprudencia/20994830/agreg-na-reclamacao-rcl-12476-sp-stf 
86 Idem. 
87 BRASIL.RCL 7.569/SP.Rel. Min .Ellen Gracie.Brasília, 19de novembro de 2009 
www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%287569%2ENUME%2E+OU+7569%2EAC
MS%2E%29&base=baseAcordaos. 
88 Ag Rg no AI nº1268518. Recurso Especial Sobrestado. ART. 543-C DO CPC.3. Inexiste previsão legal de 
recurso contra decisão que determina sobrestamento de recuso especial na origem, com fundamento no art.543-C 
do CPC.4. A decisão do Presidente do Tribunal a quo que determina o sobrestamento do recurso especial sob o 
rito do art. 543-C do CPC, não tem cunho decisório, porquanto, nessa hipótese, não se trata de genuíno juízo de 
admissibilidade, o qual somente ocorrerá em momento posterior, depois de resolvida a celeuma, em abstrato, no 
âmbito do STJ (art. 543-C, §§ 7º e 8º). Precedentes.5. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 
(AgRg no Ag 1268518/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
18/08/2011, DJe 24/08/2011) Disponível em: www.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp. Acesso 16/06/2013. 



 
 

equivale à decisão que nega seguimento esta sim resultado da decisão que inadmite o recurso, 

portanto afeta ao juízo de admissibilidade.  

Inconfundíveis que sejam os atos analisados, aquele que determina o sobrestamento e 

o outro que nega seguimento, de toda forma entendemos não haver óbice em aderir ao 

argumento de que estaria o primeiro ato destacado do juízo de admissibilidade contudo 

defendemos conclusão diversa no sentido de que o produto do ato ,em comento praticado é a 

afirmação de que o recurso apresenta similaridade com o outro representativo da controvérsia 

e por esta razão restará suspenso sujeitando –se a sorte do julgamento do recurso paradigma,o 

que claramente sinaliza com a possibilidade de causar prejuízo  a parte recorrente.          

Segundo o STJ, o ato que determina sobrestamento dos recursos integra fase inicial do 

procedimento estabelecido pelo legislador para a fixação da tese que se encerra com a 

consequente aplicação do resultado do julgamento aos recursos sobrestados. 

Consoante a orientação do STJ, tratando-se de ato desprovido de conteúdo situa-se 

este na esfera dos despachos, assim denominados aqueles atos que tem por finalidade 

primordial impulsionar o processo não acarretando prejuízo às partes e, portanto impassível 

de ser atacado mediante recurso, na forma do art.504, CPC.89 

É facilmente perceptível que se trata de atividade, no caso do Presidente do Tribunal 

recorrido, que envolve juízo de valor, ou seja, a constatação de similaridade ou não com a 

questão de direito controvertida a impor o procedimento do julgamento por amostragem 

inserido no art.543-C, do CPC. 

Por estas razões julga-se em sentido diverso ao posicionamento atual do STJ, 

considerando a natureza jurídica do ato que determina o sobrestamento dos recursos 

repetitivos apresenta potencial prejuízo para o recorrente, não sendo adequada a definição de 

despacho. Por outro lado, também não se está a afirmar tratar-se de decisão interlocutória 

posto que o ato que determina o sobrestamento também nada decide apenas identifica a 

questão de direito idêntica a discutida no recurso representativo apto ensejar o incidente do 

julgamento dos recursos repetitivos. Em que pesem os posicionamentos dos Tribunais 

Superiores, impõe-se a princípio a análise da natureza jurídica da decisão de sobrestamento 

em razão dos efeitos produzidos. 

Enfrentando novamente a questão relativa ao procedimento dos recursos especiais 

repetitivos, em decisão no AG 1.154.599/SP90,inova seu entendimento afirmando ser cabível 

o agravo interno,dirigido ao tribunal de origem. 

                                                             
89 Art.504,CPC:” Dos despachos não cabe recurso. (Redação dada pela Lei nº 11.276, de 2006).” 
90 STJ – AG - nº 1.154.599/SP, Rel.: Min. Asfor Rocha, julgado em 12 de maio de 2011, Corte Especial. 



 
 

A justificativa repousa no entendimento do STJ, de não admitindo o cabimento do 

agravo de instrumento posto que somente exerça o controle sobre as decisões de 

sobrestamento dos recursos após a análise do juízo positivo de admissibilidade do recurso 

representativo da controvérsia. Ainda, no voto do Min. Teori Albino Zavascki91 a 

preocupação diante do esforço em se eliminar o cabimento de qualquer meio de impugnação 

da decisão de sobrestamento acarreta a proliferação de instrumentos alternativos tais como  

reclamação, as medidas cautelares o mandado de segurança entre outros. 

No mesmo julgamento, divergindo do entendimento esposado acima; Luiz Fux92 

fundamentando sua decisão na observância dos princípios da duração razoável do processo e 

da razoabilidade proferiu seu voto no sentido do cabimento do agravo previsto no art.544, 

CPC. 

Contudo o resultado foi no sentido do acolhimento da questão de ordem, porém pelo 

descabimento do agravo, como remédio adequado a impugnar a decisão que retém o recurso 

especial com base no §7º, inc. I do art.543-C. Firmando o entendimento de que para sanar 

eventuais erros na aplicação do procedimento dos recursos repetitivos, o meio adequado é o 

agravo interno dirigido ao tribunal recorrido. 

Passando adiante na análise, urge analisar as diversas tentativas veiculadas pela 

doutrina na busca do meio de impugnação adequado. 

Entendimento defendido por Luiz Rodrigues Wambier93, “parece que, na situação do 

inciso I, ou seja, negativa de seguimento ao recurso que estava suspenso, não poderá ser 

negada a via recursal, permitindo-se a interposição de agravo de instrumento ao STJ.” 

Classificando o ato como decisão interlocutória, no sentido   da interposição de agravo, na 

forma do art.544, 94CPC.  

Posição não acolhida pela jurisprudência do STF95 no julgamento do AGRREX 45422 

DF 1997.01.00.045422-2 e do STJ, conforme o julgamento do Agravo regimental no agravo 

de instrumento nº 1282373. 3ª T. Rel.Min. Sidnei Beneti,em 27/03/201296. 

                                                             
91 Idem. 
92 Ibdem. 
93 WAMBIER, Luiz Rodrigues e VASCONCELOS, Rita de Cássia Corrêa de. Op.Cit.31e 32.  
 
95BRASIL. Processo: AGRREX 45422 DF 1997.01.00.045422-2.Rel.:DES. FEDERAL ANTÔNIO EZEQUIEL 
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p.166.Ementa:Agravo Regimental. Recurso Extraordinário. Decisão que determina o Sobrestamento. 
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1. Nos termos do art. 293, caput, do RITRF - 1ª Região é cabível agravo regimental da decisão que determina o 
sobrestamento de recurso extraordinário. 



 
 

Relevantes argumentos fortalecem o entendimento do tribunal, distanciando a decisão 

de sobrestamento do juízo de admissibilidade. O resultado do juízo de admissibilidade é o não 

conhecimento do recurso, e na hipótese da análise do  sobrestamento o que se tem é ato que 

integra o procedimento dos recursos repetitivos. 

Por sua vez Marinoni, considerando a decisão de sobrestamento segundo 

entendimento esposado pelo STJ, como ato desprovido de conteúdo decisório, a impugnação 

mediante simples petição,97 “acaso o recurso seja sobrestado de maneira equivocada, a 

solução está em requerer-se, diretamente ao Tribunal de origem, demonstrando-se a diferença 

entre as controvérsias, via simples requerimento, a imediata realização do juízo de 

admissibilidade e imediata remessa.” 

Acerca da possibilidade de impugnação mediante simples petição, encontra-se 

disposição em sentido favorável no art.106, do regimento interno do Tribunal de Justiça do 

Estado do Paraná,98 “o recorrente, não concordando com a seleção ou com o sobrestamento de 

seu recurso, poderá requerer, fundamentadamente, a reconsideração da referida deliberação, 

em caso de deferimento, proceder-se-á, desde logo, ao juízo de admissibilidade recursal”. 

Outra tentativa de impugnação foi dirigida ao STJ, na forma de reclamação 

constitucional, Rcl 3.652/DF, rel.Min. Nancy Andrighi, em 2009.99 

Conforme a lição de Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, a reclamação tem por 

finalidade “a preservação da competência ou da autoridade de julgado do Tribunal a que cabe 

apreciação da reclamatória”100 

A tentativa, porém, não logrou êxito sendo extinta sem resolução de mérito sob o 

argumento de não se mostrar adequada, não existindo na espécie hipótese de usurpação, na 

medida em que a competência para a  análise do sobrestamento é do presidente do 

                                                                                                                                                                                              
2. É representativo da controvérsia dos autos o RE 577.302 / RS, que definirá o alcance do art. 41, § 1º, do 
ADCT no prazo de extinção do incentivo do crédito-prêmio do IPI, onde o colendo Supremo Tribunal Federal já 
se manifestou pela existência de repercussão. 
3. BRASIL.Agravo Regimental a que se nega provimento. 
96 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Agravo regimental no agravo de instrumento nº 1282373. 3ª turma. 
Relator: Ministro Sidnei Beneti. Brasília. Julgado em 27/03/2012. Disponível em: 
www.stj.jus.br/SCON/pesquisar. jsp. 
97 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Repercussão geral no recurso extraordinário. 2. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. 
98 PARANÁ. Tribunal de Justiça do Estado. Regimento interno. Disponível em: 
http://www.tjpr.jus.br/regimento-interno.  Acesso em 16.07.2013. 
99 BRASIL. Rcl 3.652/DF, rel.Min. Nancy Andrighi, em 
2009.http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/8636098/reclamacao-rcl-3652-df-2009-0176312-8-stj.Acesso  
em 15/06/2013. 
100 DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro. Reclamação constitucional no direito brasileiro. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris Ed. 2000.p.479. 



 
 

Tribunal,conforme art.543-C do CPC;a decisão de suspensão dos recurso somente será 

determinada pelo Tribunal em caráter supletivo.101 

Nas palavras da Min. Nancy Andrighi,102 “[...] Se não há decisão cuja autoridade exija 

garantia e se não existe ameaça à competência do STJ, é certo que não se está diante da 

hipótese constitucional para o cabimento da reclamação. Petição inicial liminarmente 

indeferida, com extinção do processo, sem exame do mérito. 

A determinação legal define a competência originária dos presidentes dos tribunais 

recorridos, recaindo sobre estes o poder de verificação da existência de similaridade dando 

início ao procedimento do julgamento por amostragem dos recursos repetitivos. Pelas razões 

expostas nos inclinamos no sentido da inadequação da reclamação como meio de 

impugnação. 

Abstraindo a tentativa de enquadramento na classificação dos atos, prevista no CPC, 

mas com foco nas consequências do ato em si, surge posição quanto ao cabimento de medida 

cautelar. Poderá a parte prejudicada, manejar a referida medida desde que satisfaça os 

requisitos exigidos por lei para a concessão da medida, pleiteando a suspensão da decisão que 

determinou o sobrestamento de seu recurso indevidamente? 

A questão que se põe diz respeito ao órgão competente para o julgamento. 

Posiciona-se o STJ, no mesmo sentido do STF, ou seja, o de que não possuir 

competência para decidir sobre a medida considerando que sua competência em relação ao 

recurso especial pressupõe o juízo de admissibilidade positivo do tribunal a quo,que nesta 

fase do processo  ainda não foi realizado. 

A saber, na hipótese do recurso admitido, a medida cautelar poderá ser requerida  

diretamente no tribunal superior conforme  Súmula STF nº 634103, e na pendência do juízo de 

admissibilidade a medida cautelar deverá ser requerida ao presidente ou vice presidente do 

tribunal local Súmula STF nº 635104 . Conforme a orientação do STF entende-se que o juízo 

de admissibilidade positivo do recurso especial constitui requisito de admissibilidade da 

medida cautelar para ser requerida no tribunal superior; desta maneira verifica-se a 

                                                             
101 BRASIL.CPC.Art, 543-C §2o  “Não adotada a providência descrita no § 1o deste artigo, o relator no Superior 
Tribunal de Justiça, ao identificar que sobre a controvérsia já existe jurisprudência dominante ou que a matéria já 
está afeta ao colegiado, poderá determinar a suspensão, nos tribunais de segunda instância, dos recursos nos 
quais a controvérsia esteja estabelecida. “(Incluído pela Lei nº 11.672, de 2008). 
102 ANDRIGHI. Op. Cit. 
103 BRASIL. Súmula STF nº 634: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar 
efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem. 
http://www.dji.com.br/normas_inferiores/regimento_interno_e_sumula_stf/stf_0634.htm 
104 Súmula STF nº 635: Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em 
recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade. 
http://www.dji.com.br/normas_inferiores/regimento_interno_e_sumula_stf/stf_0635.htm 



 
 

inadequação da referida via; tendo em vista que o momento em que é proferida a decisão de 

sobrestamento antecede o juízo de admissibilidade do recurso especial. 

Por último, cita-se posição defendida em artigo publicado, na revista de processo no 

ano de 2011, por Nicolas Mendonça Coelho de Araújo entendendo ser cabível o mandado de 

segurança meio idôneo contra a decisão indevida de sobrestamento.  

Expõe o autor que a decisão que determina o sobrestamento do processo sobre a 

justificativa de interposição de recurso repetitivo emana de autoridade no exercício de suas 

atribuições não existindo previsão legal acerca de meio de impugnação.  

Conforme já mencionado entendimento dos Tribunais Superiores, o ato do presidente 

que determina a suspensão é desprovido de conteúdo decisório e, portanto não têm sido 

acolhidos os agravos, e por ser de competência originária dos presidentes dos tribunais 

recorridos igualmente não têm sido recebidas as medidas cautelares e as reclamações. 

Defende por essas razões o manejo do mandado de segurança, sustentando tratar-se de direito 

líquido e certo fundado em “utilização inadequada do instituto no seu recurso especial cujo 

objeto é materialmente diverso do paradigma existente no recurso piloto”.105  

Esta questão foi enfrentada, nos Ag Rg nos Mandados de Segurança de nºs 

17.940/RJ106 e 17.942/RJ107,sendo em ambos os casos rejeitada a segurança. 

No primeiro resultado, o Ministro Massami Uyeda, fundamentou com base na QO 

1.154.599/SP, reafirmando ser o agravo interno, dirigido ao Tribunal de recorrido o único 

remédio cabível para  corrigir erros na decisão que determina a suspensão do recurso. 

Noutro julgamento do mesmo o mesmo Ministro, acrescentou ao fundamento 

anteriormente esposado mais três argumentos. Em primeiro, destacou a incompetência do 

STJ,para julgar MS em competência originária,conforme o art.105 I,alínea “b”;da CF/88,em 

razão de o órgão prolator da decisão recorrida,no caso o Vice Presidente não estar elencado 

entre as autoridades previstas no dispositivo constitucional.Em segundo lugar,aduziu não se 

tratar de hipótese de ato eivado de ilegalidade nem tampouco teratológico em sua disposição;e 

por fim ressaltou admitir a via para neutralizar a decisão que rejeita o agravo na forma do 

art.544 ,caracterizaria um desprestígio ao legislador no seu empenho de efetivar através da 

nova sistemática dos julgamentos por amostragem,a celeridade na tramitação dos recursos . 

                                                             
105 ARAÚJO, Nicolas Mendonça Coelho de “Meios de Impugnação da decisão de sobrestamento do recurso 
especial em razão da instauração do procedimento do art.543-C do CPC”.Revista de Processo,nº197.Ed.Revista 
dos Tribunais,2011.p.368/369. 
106 BRASIL.Superior Tribunal de Justiça.AGRAVO Regimental  no Mandado de Segurança 
n°17.940.Re.Min.Massami Uyeda.27.jun.2012. 
107 Superior Tribunal de Justiça.AGRAVO Regimental  no Mandado de Segurança nº17.942.Re.Min.Massami 
Uyeda.27.jun.2012. 



 
 

Pelas razões expostas, o meio idôneo a impugnar a decisão de sobrestamento dos 

recursos repetitivos quando reputada indevida é a interposição de agravo interno, tanto no 

STF 108 quanto no STJ.109 

Conforme a orientação, entendendo o recorrente ter sido prejudicado em decisão 

equivocada que suspendeu o recurso que não versa sobre idêntica questão de direito a 

justificar a medida, deve dirigir sua impugnação ao órgão que detém  competência originária 

para a seleção dos recurso,na forma da lei ,o Tribunal de origem para que sejam promovidas 

eventuais correções,pela via do agravo regimental. 

Merece destaque o procedimento que deverá ser observado no julgamento do referido 

agravo regimental. Como cediço o agravo regimental, tem por finalidade a revisão das 

decisões singulares dos relatores no exercício de competência delegada. 

No caso do agravo regimental veiculado para fins de impugnação da decisão de 

sobrestamento dos recursos repetitivos, fundada no §7º do art.543-C, nos deparamos com um 

obstáculo de ordem técnica, a saber, a decisão de sobrestamento dos recursos é da 

competência do presidente ou vice presidente do tribunal a quo ,no exercício de competência 

originária e portanto inexiste previsão órgão competente para promover a revisão dessa  

decisão. 

Em outras palavras, o ato que determina a suspensão do recurso por aplicação do §7º 

do art.543-C, é em sua essência singular. Diante da ausência de previsão ,mas da 

determinação acerca do cabimento do recurso, os tribunais passaram a tratar a situação a sua 

própria maneira. 

O TJ/SP, para atender a posição  dominante dos tribunais superiores,criou em agosto 

de 20122,através de seu Órgão Especial,a Câmara Especial de Presidentes110,disciplinando em 

seu art.2º,inc.I o julgamento dos agravos regimentais” interpostos contra decisões da 

Presidência do Tribunal, da Vice-Presidência e das Presidências das Seções, que não admitem 

ou declaram prejudicado o recurso extraordinário, na forma dos § § 2.º e 3º, do art. 543-B, do 
                                                             
108 BRASIL. AGRREX 45422 DF 1997.01.00.045422-2. 
109 PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. Cabimento do Writ. AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO. ART. 543-C, § 7°, I, DO CPC. 
QO no AG. 1.154.599/SP. Não cabimento. [...] 3. O STJ aplica o entendimento de que a mencionada decisão 
somente pode ser atacada por Agravo Regimental a ser processado e julgado no Tribunal de Origem. Disponíveis 
em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/revistaeletronica/inteiroteor?num_registro=201101840862&data=19/12/ 
2012>. Acesso em: 17 Jul 2013. 
110BRASIL. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2011-out-09/camara-presidentes-tj-sp-analisar-subida-
recursos>. ASSENTO REGIMENTAL N.º 397/2011.O Tribunal de Justiça de São Paulo, por seu Órgão 
Especial, no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO os reiterados julgados proferidos 
pelas Cortes Superiores nos recursos de agravo interpostos contra decisões das Presidências das Seções, em 
processos inicialmente sobrestados, declinando da competência e determinando seu julgamento, como agravos 
regimentais, no Tribunal de origem;.Acesso em 23.05.2013. 



 
 

Código de Processo Civil;”e no inc.II,a mesma disposição em relação  “o recurso especial, na 

forma do § 7.º, do art. 543-C, do Código de Processo Civil. 

De maneira diversa a questão foi tratada pelo TJ/RS,em outubro de 2011,por seu órgão 

Especial alterou o regimento interno atribuindo ao Vice Presidente a competência para o 

julgamento dos agravos internos interpostos da decisão de sobrestamento no incidente dos 

recursos repetitivos. Note-se que no caso não foi atribuída à competência a um colegiado, mas 

ao mesmo órgão que proferiu a decisão  impugnada. 

No TJ/RJ, outra solução foi adotada, sem promover qualquer alteração no seu 

regimento interno, limitou-se o tribunal a determinar a remessa ao Órgão Especial para 

julgamento dos agravos internos interpostos da decisão do presidente ou vice presidente. 

Note-se que tem os tribunais tentado seguir a orientação dos Tribunais Superiores, 

quanto ao cabimento do agravo regimental, procurando adequar o seu procedimento tendo em 

vista as particularidades apontadas no que respeita a autoridade competente ser o presidente 

ou vice presidente em competência originária e a ausência de disciplina quanto ao órgão 

competente para o reexame da questão. 

A questão foi decidida desta forma no acórdão proferido pela Min.Izabel Gallotti,na 

Recl.nº n.8581 /RJ em 22.08.2012,com fundamento da  QO 1.154.599/SP, confirmando o 

entendimento acerca do agravo regimental como meio adequado para impugnar a decisão do 

vive presidente que aplicou ao recurso especial a regra do §7º do art.543-C,entendendo que o 

referido agravo deverá ser interposto no tribunal de origem e julgado pelo órgão colegiado.111 

Idêntica solução foi aplicada pelo Min. Raul Araújo, no julgamento da Reclamação nº 

9.985/RS, com fundamento mais uma vez na QO 1.154.599/SP e determinando o julgamento 

do agravo regimental pelo órgão colegiado, com vista a “exaurir a instancia de origem 

restando desatendida em princípio, a orientação sufragada na referida ordem [...].”112 

Diante dos entendimentos citados, podemos constatar estarmos distante estamos de 

alcançar um consenso entre doutrina e jurisprudência em relação ao meio adequado a 

impugnar a decisão de sobrestamento. A questão vem sendo submetida aos Tribunais 

correntemente e a diversidade de decisões sinaliza a necessidade de criação de uma regra.  

Se considerarmos que o equívoco no sobrestamento de recurso extraordinário ou 

especial que não apresenta a mesma similitude com a questão de direito que será julgada no 

recurso paradigma, está em rota de colisão com o objetivo do legislador, violando os 

                                                             
111 BRASIL.Superior Tribunal de Justiça.AGRAVO Regimental  na Reclamação   n.8581 /RJ.TJ/RJ 22.08..2012.  
112BRASIL.Superior Tribunal de Justiça.AGRAVO Regimental  na Reclamação   n.9.985 /RS.Min.Rel.Raul 
Araújo 03.10..2012. 



 
 

princípios da razoável duração do processo, efetividade e segurança jurídica urge estabelecer 

uma diretriz para atender aqueles que terão seus recursos indevidamente suspensos e, portanto 

privados da apreciação pelos tribunais. 

Importa afirmar que de todas as tentativas de impugnação enviadas aos tribunais, a que 

tem encontrado maior aceitação é a interposição de agravo regimental, contudo razões de 

ordem técnica podem representar obstáculos tendo em vista que com ato do que determina o 

sobrestamento tem-se por esgotada a competência do presidente do tribunal recorrido e, 

portanto carece de solução em termos de regimento interno a quem caberia a competência 

para o exame do referido recurso. E mesmo superadas as questões procedimentais haverá 

sempre a possibilidade de inobstante a interposição de o agravo interno ser mantida a decisão 

de sobrestamento o que necessariamente demandará a apreciação do órgão colegiado. 

Cumpre ressaltar, na oportunidade, que o objeto do agravo regimental nesta hipótese, 

conforme orientação da QO 1.154.599/SP113, o referido instrumento deve se limitar a 

impugnar a decisão proferida no tribunal de origem acerca de equívocos na aplicação do §7º 

do art.543-C. 

Conquanto uma vez fixada a tese jurídica no recurso representativo da controvérsia, 

conforme o dispositivo legal inserto no §7º do art.543-C, será aplicada a todos os recursos 

sobrestados que versem sobre idêntica questão,seguindo a sistemática estabelecida para os 

recursos repetitivos.Conquanto a decisão que determina a suspensão de recurso que não 

possua a identidade da questão central de direito norteadora da aplicação do referido 

julgamento por amostragem desafia o recurso de regimental ,consoante a orientação dos 

Tribunais Superiores,exatamente sob este fundamento.Incumbe ao recorrente que se julgar 

prejudicado demonstrar através  do mencionado meio de impugnação,que inexiste identidade 

                                                             
113BRASIL.PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. Cabimento do writ. Agravo em recurso 
especial. Juízo negativo de admissibilidade. Fundamento. Art. 543-c, § 7°, i, do cpc.questão de ordem no ag. 
1.154.599/sp. Não cabimento. 
1. Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão que extinguiu liminarmente, sem resolução de mérito, 
Mandado de Segurança contra decisão proferida pelo Terceiro Vice-Presidente, que não admitiu, com amparo no 
art. 543-C, § 7º, do CPC, o Recurso Especial e não conheceu do Agravo Regimental, sob o fundamento de ser 
descabido ao Órgão Especial do 
Tribunal de Justiça atuar como instância revisora. 
2. Conforme decidido pela Corte Especial do STJ, no julgamento da QO no Ag. 1.154.599/SP, Rel. Min. Cesar 
Asfor Rocha, "Não cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso especial com base 
no art. 543, § 7º, inciso I, do CPC". 
3. O STJ aplica o entendimento de que a mencionada decisão somente pode ser atacada por Agravo Regimental a 
ser processado e julgado no Tribunal de Origem. 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revistaeletronica/inteiroteor?num_registro=201101840862&data=19/12/2012.Ace
sso 17.07.2013 
 



 
 

da questão de direito versada no seu recurso em face da questão selecionada no recurso 

paradigma. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 A SELEÇÃO DOS RECURSOS E SEUS EFEITOS 

 

 

5.1 A SELEÇÃO DOS RECURSOS REPETITIVOS NOS PROCESSOS COLETIVOS 

 

 

Passa-se a analisar a questão relativa à aplicabilidade da disciplina dos recursos 

repetitivos sobre os recursos interpostos de acórdãos proferidos em processos coletivos. 

Impõe-se inicialmente trazer breves considerações acerca da classificação na doutrina 

sob o ponto de vista dos seus titulares e o elemento de ligação entre eles.  

Os direitos coletivos lato sensu, segundo, Wambier “situam-se num campo dos 

direitos que pertencem a todos, mas que não são públicos, no sentido tradicional desse 

vocábulo.” 114A doutrina se utiliza das expressões: metaindividuais ou transindividuais para se 

referir a estes direitos. São direitos decorrentes da massificação das relações da vida em 

sociedade e conflitos oriundos dessas relações. Para  a tutela destes conflitos ou para estas 

novas “modalidades” 115 de conflito o nosso sistema processual não atende de forma 

satisfatória, em razão de sua estrutura voltada precipuamente a tutela de interesse particular. 

Dividem-se os direitos coletivos lato sensu em: direitos difusos, direitos coletivos e 

direitos individuais homogêneos. 

Por direitos difusos entendemos aqueles em que os seus titulares não são determinados 

nem determináveis, não sendo possível individualizar a titularidade dos sujeitos atingidos. 

Com previsão no inc. I do parágrafo único art.81, da Lei 8.078/90 116, são direitos 

essencialmente indivisíveis. Os titulares desses direitos são pessoas que tem como elemento 

de ligação determinada situação fática, ou seja, ligadas entre si por uma mera afinidade 

circunstancial. 

Os direitos coletivos, previstos no inc. II do parágrafo único do art. 81, da Lei 

8.078/90117, também considerados como de natureza indivisível, porém determinável quanto à 

titularidade dos sujeitos atingidos, posto pertencerem a grupo, categoria ou classe estando 

                                                             
114 WAMBIER, Luiz Rodrigues e e VASCONCELOS, Rita de Cássia Corrêa.Op.Cit.p.36 e 37. 
115 WAMBIER, Luiz Rodrigues e e VASCONCELOS, Rita de Cássia Corrêa .Op.Cit. p.35. 
116BRASIL. L.8.078/90.Art.81, parágrafo único I: I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos 
deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas 
por circunstâncias de fato; 
117 117 L.8.078/90.Art.81, parágrafo único : 
 II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza 
indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por 
uma relação jurídica base; 



 
 

ligados entre si por uma relação jurídica. Diferenciam-se dos direitos difusos em razão do 

vínculo jurídico existente entre os titulares permitindo sua individualização. Os direitos 

coletivos são representados por associações, corporações e como tal ultrapassa os interesses 

de cada um, pertencem ao grupo ou a uma “pluralidade de pessoas”.118 

Esclarecedora distinção encontra-se na doutrina de Aluísio Mendes119,acerca dos 

interesses ou direitos difusos e coletivos.Expõe o autor a análise desses direitos sob a 

perspectiva dos elementos: subjetivo e objetivo.  

O primeiro, subjetivo, está relacionado à transcendência do direito/interesse, 

destacando a inexistência de exclusividade, entendido como pertencente ao grupo. 

Aproximando-os no que respeita a transindividualidade, independente da possibilidade de 

individualização de seus titulares e afastando-os no que concerne ao elemento de  

ligação/vínculo entre eles. 

O segundo elemento, objetivo, é caracterizado pela indivisibilidade do 

direito/interesse, não sendo, portanto passível de fracionamento. Nas palavras de Aluisio 

Mendes, “[...] a indivisibilidade figura como qualidade do objeto que se quer buscar para a 

realização das necessidades,pertinentes à coletividade,grupo,categoria ou classe.”120 

Por último, os direitos individuais homogêneos, semelhantes aos direitos coletivos no 

que diz respeito ao elemento de ligação entre os titulares, o vínculo jurídico.  

Diferenciam-se pelo caráter divisível, permitindo a individualização de seus titulares 

em relação ao dano ou a responsabilidade.  

Encontram-se definidos no inc. III do parágrafo único art.81, da Lei 8.078/90121,e 

segundo a doutrina,o fundamento para a  inclusão no referido dispositivo legal ,se dá razão da 

existência  um interesse comum entre seus titulares ,denominados como direitos 

“acidentalmente coletivos”122,se contrapondo ao difusos e coletivos denominados como 

“essencialmente coletivos”,não se apresentando exatamente como modalidade própria de 

direito,mas recebendo por parte da lei um tratamento diferenciado,tutela coletiva de direitos 

individuais.  

Sem maiores dificuldades, entende-se pela possibilidade de existência de identidade 

entre as questões de direito discutidas em ações coletivas. Seja  a partir de demanda em que 

                                                             
118 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas e meios de resolução de conflitos  no direito 
comparado e nacional. 3ª. Ed. RT 2012.p.211. 
119 Idem.Op.Cit.p.211. 
120 Ibdem. Op.Cit.p.212. 
121 BRASIL. Lei nº8.078/90,Art.81§único:III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos 
os decorrentes de origem comum. 
122 MENDES, Op.Cit.p.212 



 
 

seja veiculado direito difuso,portanto inerente a toda coletividade em vários pontos diferente  

do território nacional;da mesma forma demanda ajuizada por uma determinada  categoria. 

Contribuindo para reforçar os argumentos, no que se refere aos direitos individuais 

homogêneos, a propositura de ações coletivas a partir de um interesse comum é inerente a 

própria natureza do direito, pois como já expressado amplamente na doutrina, são estes 

direitos na essência subjetivos individuais com a opção de tratamento coletivo. 

Concebe-se dessa forma ser oportuna a reflexão acerca da aplicação da disciplina dos 

recursos repetitivos nas ações coletivas repetitivas.123 

A possibilidade de ajuizamento de ações coletivas repetitivas se dá em razão  da 

legitimidade e das regras de competência .Tema que atrai debates na doutrina é o que respeita 

a legitimação,a dificuldade em se estabelecer no ordenamento o modelo adequado é resultado 

da regra  de caráter individual prevista no Código de Processo Civil. Entendendo 

Wambier,124que não atende na espécie a associação entre o titular do direito material 

controvertido e o sujeito que irá pleitear direito próprio em juízo, denominada legitimação 

ordinária. Tampouco se mostra adequada à exceção que impõe a legitimação mediante 

previsão legal, em casos pontuais, denominada legitimação extraordinária. 

Concordando que para a tutela dos direitos coletivos a legitimação ordinária não se 

mostra adequada por ser inerente a interesse individual,  defendendo a legitimação 

extraordinária como modelo previsto nas Leis 7.347/85 e Lei 8.078/90,citam-se Teori Albino 

Zavaski125 e, José Maria Tesheiner126 , Ada Pelegrini Grinover127e Aluisio Mendes.128 

Na lição de Nelson Nery, encontramos a referência a legitimação autônoma, segundo o 

doutrinador a denominação clássica: legitimação ordinária e extraordinária; não tem utilidade 

no tratamento das ações coletivas por ter como referência o direito individual. Prossegue o 

autor afirmando que quando um determinado ente está legitimado pela lei a defender direito 
                                                             
123WAMBIER, Op.Cit.p.37.  
124 Idem. 
125 ZAVASKI, Teori Albino. Processo Coletivo – tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direito. 5ª 
edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2012. p. 63/138. “Tratando-se de direitos difusos ou coletivos 
(= sem titular determinado), a legitimação ativa é exercida, invariavelmente, em regime de substituição 
processual: o autor defende, em nome próprio, direito de que não é titular. Pode-se afirmar, por isso mesmo, que 
esse regime, de natureza extraordinária no sistema comum do processo civil, é o regime ordinário na ação civil 
pública. (...)” 
126TESHEINER, José Maria. Aplicação do Direito objetivo e tutela de direitos subjetivos nas ações 
transindividuais e homogeneizantes. In Revista Brasileira de Direito Processual - RBDPro, Belo Horizonte: 
Editora Fórum, ano 20, n. 78, 13-28, abr/jun. 2012.  
127 GRINOVER, Ada Pelegrini e outros. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores 
do anteprojeto. 7ª edição. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 2001.  p. 799. A legitimação ativa, concorrente e 
disjuntiva, é atribuída, pelo dispositivo em foco, aos entes e pessoas indicados no art. 82. Aqui se trata 
inquestionavelmente de legitimação extraordinária, a título de substituição processual. 
128 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas e meios de resolução de conflitos  no direito 
comparado e nacional. 3ª. Ed. RT 2012.p.263. 



 
 

coletivo não se pode dizer que estará defendendo direito alheio em nome próprio, pelo fato de 

não serem identificados os titulares do direito.129 

Para Wambier conjugando do entendimento que a utilização dos modelos consignados 

no Código de Processo Civil não atendem a defesa dos direitos coletivos lato sensu pelo que a 

legitimação ordinária se restringe ao pleito em nome próprio e a exceção, a legitimação 

extraordinária, se refere aqueles casos excepcionais que por expressa previsão legal outorgam 

a titularidade a alguém para pleitear em seu nome direito /interesse que não lhe cabe. 

Seguindo o doutrinador a utilização da denominação apontada por Nelson Nery ,“legitimação 

autônoma ”.130  

A previsão nos diplomas legais da legitimação nas ações coletivas é de legitimação 

concorrente, ou seja, outorgada às pessoas jurídicas de direito público, associações, 

autarquias, Ministério Público entre outros para a propositura das referidas ações em conjunto 

ou separado. Ainda com referência a legitimação concorrente, impõe-se destacar a distinção 

no tratamento dos legitimados em torno da exigência do requisito da pertinência temática para 

alguns. Determinados legitimados estão sujeitos  a demonstração de pertinência temática são 

eles : as associações, fundações, sociedades de economia mista. A exigência surge da 

preocupação em se preservar a tutela do direito dos representados entendendo que estariam 

em melhores condições de atuar em juízo no processo aquelas entidades que possuíssem 

interesses institucionais convergentes com os interesses envolvidos no litígio. 

Outro fator que pode desencadear a propositura de ações coletivas repetitivas é a 

competência. Os critérios previstos na Lei 8.078/90, por exemplo, levam em  consideração um 

elemento geográfico ,a extensão do dano,se local,regional ou nacional,131o que já demonstra o 

potencial para impelir a propositura de diversas ações coletivas com fundamento em idêntica 

questão de direito,oriundas de diferentes regiões. 

Conjugando os critérios de competência e legitimação, facilmente pode-se antever  a 

propositura de diversas ações coletivas com fundamento em idênticas questões de 

direito.Nesse caso estaríamos diante de  ações coletivas repetitivas.Divide-se  a doutrina 

acerca do tratamento a ser imposto no processamento dessas ações.Há entendimento de que se 

trata de conexão132  ensejando a  reunião para julgamento simultâneo ,em outro sentido de que 

haveria litispendência determinando a preservação da primeira com extinção das demais.Este 

                                                             
129NERY, JR,Nelson .Op.Cit.p.1885. 
130 WAMBIER,Op.Cit.p.38. 
131 BRASIL.Lei 8.078/90,Art.93,I e II. 
132 WAMBIER,Op.Cit.p.40.”Já Luiz Manoel Gomes Júnior entende que a questão deve ser solucionada com a 
utilização do instituto da conexão”. 



 
 

último entendimento é defendido por Ada Pelegrini Grinover,Teresa Arruda Alvim Wambier 

e por Luiz Rodrigues Wambier.133 

Na doutrina de Aluísio Mendes, em comentários ao art.104 da Lei 8.078/90134,destaca 

a redação do artigo  que   dispõe sobre litispendência e propositura de  ações coletivas e 

individuais ao mesmo tempo,sem considerar fenômeno bastante freqüente da propositura de 

diversas ações coletivas simultaneamente.Ressalta o autor a necessidade de verificação para 

efeitos da configuração da litispendência,serem os interesses envolvidos nas ações coletivas 

repetitivas essencialmente coletivos ou acidentalmente coletivos. 

Os primeiros englobam os direitos/interesses difusos e coletivos, desafiando 

tratamento isonômico em razão de compartilharem a mesma característica, a indivisibilidade 

do objeto.  

Por essa razão, não admitem a simultaneidade de demandas, resolvendo-se pelo 

reconhecimento da litispendência, onde subsistirá a primeira e extinguindo as demais. Já em 

relação aos interesse/direitos individuais homogêneos, ditos acidentalmente coletivos, o 

entendimento do doutrinador é no sentido de que por se caracterizarem pela divisibilidade 

admitiriam a concomitância de ações coletivas e individuais. 

Outra questão polêmica, envolvendo a propositura das ações coletivas repetitivas diz 

respeito a extensão dos efeitos territoriais das decisões judiciais.Se a decisão tiver seus efeitos 

limitados a uma determinada comarca,seria possível a convivência de varias ações coletivas 

nas diversas comarcas,por outro lado entendendo que a decisão deve abranger todo o território 

nacional,não se poderia admitir a existência de outra ação coletiva ventilando questão 

idêntica,determinando a extinção das demais ações por força da litispendência.Como exemplo 

da primeira hipótese, limitando-se o alcance  da decisão a uma comarca,traz-se a referência ao 

artigo 16 da Lei 7.347/85, 135 “A sentença civil fará coisa julgada erga omnes,nos limites da 

competência territorial do órgão prolator,[...].”  

Em contraste ao dispositivo supra mencionado ,pode-se citar o art.103 da Lei 

8.078/90136;que não faz menção ao limite de extensão territorial alcançado pela decisão.Note-

se que há na doutrina entendimento  no sentido de que o primeiro por sofrido alteração mais  

                                                             
133 WAMBIER,Op.Cit.p.40/41 
134 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas e meios de resolução de conflitos  no direito 
comparado e nacional. 3ª. Ed. RT 2012.p.211. 
135 BRASIL. Lei 7.347/85, artigo 16:“A sentença civil fará coisa julgada erga omnes,nos limites da competência 
territorial do órgão prolator,exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas,hipótese em 
que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento,valendo-se de nova prova.” 
136 Lei 8.078/90, art.103. 



 
 

recente teria limitado o alcance do segundo, 137 em sentido contrário,aludindo a 

inconstitucionalidade do dispositivo por violação do princípio da razoabilidade e do devido 

processo legal, 138a doutrina de Aluisio Mendes.  

Alude o autor a distinção entre jurisdição e competência, a primeira como poder 

decorrente da soberania, que guarda aderência sobre todo território nacional do qual são 

investidos os juízes “estando limitada tão somente a sua competência para conhecer, processar 

e julgar os processos.”139 

Recaindo as regras de competência sobre quem deve responder pelo processo sem  

intervir na eficácia da decisão.Acrescenta ainda outro argumento de ordem prática, em se 

tratando de direitos difusos e coletivos “a indivisibilidade do objeto”não permite o 

fracionamento excluindo do alcance interessados que se encontrem em foro diverso daquele 

em que se encontra o órgão julgador. 

A divergência se estende também a jurisprudência, o STF na decisão da ADin 

1576,140entendeu pela constitucionalidade do art.16 da Lei 7.347/85,mantendo sua 

vigência.Em acórdão proferido pelo STJ,da relatoria de Nancy Andrighi141,aplicando o 

disposto no art.103 da Lei 8.078/90,entendo que a incidência do art.16 da Lei 7.347/85,será 

observada nas hipóteses que em se tratando de direitos dos consumidores não haja confronto 

com a disciplina insculpida no CDC. 

Para Wambier, a intenção do legislador em restringir o alcance subjetivo da decisão 

parece estar dirigida especificamente a tutela dos direitos individuais homogêneos, que por 

serem divisíveis e titularidade determinável, evitando dessa forma que a decisão esteja nas 

mãos de um único juiz. 

Ainda está por vir muita discussão sobre o tema, pois a falta de consenso na doutrina e 

jurisprudência acerca da legitimação, da competência e da extensão subjetiva da decisão 

proferida permite a propositura de diversas ações por diversos legitimados oriundas de vários 

locais distintos. A solução para o impasse virá através da uniformização das regras pelo STJ 

ou envolvendo matéria constitucional pelo STF. 

Para viabilizar a uniformização da lei federal e imprimir celeridade aos processos que 

tramitam no STJ, a Lei 11.672/08 para os recursos especiais repetitivos encaminhados ao STJ, 

foi estabelecida com dupla finalidade: como filtro recursal, na redução do número excessivo 
                                                             
137 Alteração dada pela Lei 9.494/97: “ 
138 MENDES, Op.Cit.p.265.No mesmo sentido ,NERY, Jr. Nelson .Código de Processo Civil comentado e 
legislação processual extravagante em vigor,5.ed.São PAULO:Ed.RT,2001.p.1.349.  
139 MENDES, Op.Cit.p.265 
140 BRASIL.ADI-MC1576 - Pleno - Rel. Min. Março Aurélio. 
141 REsp 411.529-SP,Min.Nancy Andrighi.24.06.2008. 



 
 

de recursos encaminhados STJ e como mecanismo de redução do tempo de tramitação 

fixando a tese jurídica no julgamento do recurso representativo e aplicação do resultado aos 

demais recursos sobrestados. 

Relevante reflexão trazida por Wambier, sobre a aplicabilidade da disciplina dos 

recursos especiais repetitivos nos processos coletivos.  

Provoca o doutrinador a questão através da indagação, de que deveriam os recursos 

especiais interpostos nos processos coletivos serem “automaticamente” selecionados 

simplesmente por veicularem direito coletivo.142 No mesmo sentido que o 

doutrinador,entende-se que a resposta negativa se impõe. 

Em princípio os requisitos para a seleção dos recursos especiais representativos devem 

ser analisados independentemente dos processos veicularem direitos individuais ou coletivos. 

Mantendo a exigência de seleção daqueles recursos que reúnam melhores fundamentos 

permitindo análise mais abrangente da questão. 

Parece-nos razoável considerar  que, na hipótese do tribunal de origem verificar a 

existência de ações individuais e coletivas propostas simultaneamente versando sobre idêntica 

questão de direito ,deverá promover a seleção tanto de recursos oriundos das ações 

individuais como das ações coletivas, estas últimas notadamente contribuirão para ampliar os 

fundamentos. 

Parece-nos preferível o argumento de que havendo concomitante interposição de 

recursos especiais de ações individuais e de ações coletivas repetitivos, o sobrestamento dos 

primeiros não deve afetar diretamente os segundos mesmo que versando acerca da mesma 

questão de direito controvertida. Há que se levar em conta as particularidades das questões 

próprias à natureza das ações coletivas. Sob pena de atendendo na literalidade o preceito 

insculpido no §2º do artigo 1º da Res. STJ 8/2008, tornar ineficaz o disposto no §1º do mesmo 

artigo, no que se refere à “diversidade de fundamentos e argumentos”. 

É emblemático ao propósito, suscitar outra questão a ser considerada para fins de 

seleção dos recursos representativos nas ações coletivas. Como ressalta com propriedade 

Wambier143, ao selecionar os recursos representativos da controvérsia deve o presidente do 

tribunal, considerar “a qualidade do ente legitimado” que interpôs o recurso. A utilidade da 

medida repousa na necessidade de se verificar para efeitos de seleção o critério de  

“pertinência temática”, fator de importância diante da legitimação para atuação concedida as 
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entidades e associações. Como a intenção do legislador na seleção dos recursos repetitivos é 

garantir um amplo debate sobre todos os fundamentos pertinentes a solução da questão 

controvertida, quando esta é veiculada em processos repetitivos para a tutela dos direitos 

coletivos a cautela se faz útil para a preservação do direito e em última análise do próprio 

instituto. Mesmo versando sobre questão idêntica deve-se dar preferência aos recursos 

interpostos por associações ou entidades possuam finalidades institucionais afetas aos 

interesses discutidos em juízo. 

Conclui-se então que para a seleção dos recursos repetitivos interpostos nos processos 

coletivos, impõem-se a disciplina prevista pela Lei 11.672/09, sem exceção. Não prospera o 

argumento de que por versarem sobre direitos coletivos receberiam tratamento diverso que 

lhes atribuísse status de recurso representativo da controvérsia de forma objetiva.Situação 

diversa do requisito de admissibilidade para os recursos extraordinários na análise da 

repercussão geral nos processo coletivos como examinaremos em tópico próprio. 

 

 

5.2 OS EFEITOS PROCESSUAIS DAS DECISÕES PROFERIDAS NO JULGAMENTO 

DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA 

 

 

Com a edição da Lei 11.672/09, estabelece-se o procedimento para o processamento e 

julgamento dos recursos especiais repetitivos. Com já dito anteriormente cuida-se de um filtro 

que visa descongestionar o STJ e dispensar a Corte da tarefa de repetir julgamentos sobre as 

teses firmadas. A sistemática determina a seleção de alguns recursos eleitos como 

representativos cuja decisão irá aplicada a todos os recursos que veiculem a mesma tese e que 

permaneceram sobrestados no tribunal de origem aguardando a solução. Estamos diante de 

uma técnica que permite a extensão da decisão para todos os recursos interpostos 

individualmente. 

Consoante a previsão do § 7º, inc. I do art.543-C, a decisão do recurso representativo 

da controvérsia produzirá efeitos processuais os demais suspensos no tribunal de origem, 

determinando a negativa de seguimento do recurso por aplicação da tese fixada no STJ. 

Na redação do §7º, inc. II do mesmo artigo, os recursos sobrestados serão devolvidos 

ao tribunal de origem e se sujeitarão a novo exame. Acerca do órgão competente para 

examinar o recurso existe entendimento no sentido da competência da presidência ou vice 

presidência, sustentado por Samir José Caetano Martins “cumprirá ao tribunal de origem 



 
 

exercer o juízo de reconsideração, com a peculiaridade de que a reconsideração de 

deliberação de um órgão fracionário será efetivada pela presidência (ou vice-presidência, 

conforme dispuser o regimento interno do tribunal de origem.”. 144 

Discorda-se do argumento por entender não possuírem os presidentes ou vice 

presidentes competência para reformar as decisões proferidas pelos órgãos, cabendo ao órgão 

que proferiu  a decisão a competência para o juízo de retratação.A partir da ciência da decisão 

proferida pelo STJ, no recurso paradigma o órgão prolator de decisão divergente é que pode 

decidir por manter ou rever seu entendimento 

O dispositivo retrata nova hipótese de juízo de retratação em sede de recurso especial 

em matéria de recursos repetitivos. Quando a decisão proferida pelo STJ, estiver em sentido 

favorável ao recorrido será processada a devolução ao tribunal de origem, encaminhando ao 

órgão fracionário a oportunidade de rever sua decisão. Não se retratando, porém, o recurso 

será encaminhado à presidência do tribunal para seguimento ao STJ. 

Importa notar que a nova sistemática gera efeitos processuais alcançando os recursos 

que restam sobrestados nos tribunais de origem. Esse efeito é denominado pela doutrina como  

efeito expansivo.Efeito decorrente do julgamento dos recursos, segundo Cassio Scarpinella 

Bueno145, o efeito expansivo apresenta potencial aptidão para ultrapassar os limites 

estabelecidos no âmbito da decisão impugnada. Projetando conseqüências a outros atos e 

eventualmente a outros sujeitos. Para Nelson Nery Jr, o efeito expansivo pode “ensejar 

decisão mais abrangente do que o reexame da matéria impugnada, que é o mérito do 

recurso.”146No mesmo sentido, Edward Carlyle Silva, aduzindo que a classificação em 

objetivo e subjetivo conforme se verifique o alcance da decisão sobre outros atos ou sujeitos 

sucessivamente. 147Assim incidindo sobre outros atos ou decisões, diz que o efeito expansivo 

é  objetivo interno ou externo. 

O primeiro se observa quando o tribunal profere decisão além da matéria impugnada, 

contudo mantendo-se nos limites do próprio recurso. Na hipótese de pedido de reforma em 

grau de apelação. O Tribunal ao examinar o recurso verifica a presença de uma das condições 

negativas e apesar da ausência de manifestação do recorrente acerca da questão profere 

decisão extinguindo o processo sem resolução de mérito. 
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O segundo, efeito expansivo objetivo externo, ocorre quando a decisão proferida 

expande seus efeitos além do recurso interposto. Considerada a interposição do recurso de 

agravo de instrumento recebido sem efeito suspensivo; enquanto não proferida a decisão pelo 

Tribunal, prossegue o processo em 1º grau. Sendo provido o agravo com a conseqüente 

reforma ou anulação da decisão impugnada todos os atos praticados a partir da decisão 

impugnada e eventualmente anulada ou reforma serão atingidos apesar de não integrarem o 

pedido levado ao tribunal através do recurso. 

O efeito expansivo subjetivo ocorre quando os efeitos expandidos alcançam os  

sujeitos. Neste caso, a consequência do julgamento atingirá aqueles que não recorreram.  

Como conceitua Barbosa Moreira: “extensão subjetiva dos efeitos do recurso interposto 

apenas por um dos litisconsortes”; quando da análise do artigo 509, CPC.148 

Na hipótese dos recursos repetitivos, conforme a nova disciplina, opera-se o efeito 

expansivo subjetivo sob os recursos que restaram sobrestados na medida em que julgamento 

do recurso representativo da controvérsia alcançará os recorrentes obstando o conhecimento 

de seus recursos quando em confronto com a decisão do Tribunal ou se estiver conforme a 

decisão, a remessa ao órgão que proferiu a decisão para eventual juízo de retração. 

 

 

5.3 OS EFEITOS PROCESSUAIS DAS DECISÕES PROFERIDAS NO JULGAMENTO 

DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA ORIUNDO DE 

PROCESSO COLETIVO 

 

 

Outro aspecto interessante do procedimento dos recursos repetitivos, diz respeito ao 

recurso especial repetitivo no processo coletivo. A questão que se coloca retoma tema  

anteriormente comentado acerca da propositura de ações coletivas repetitivas.Pela 

transcendência das questões que envolvem a controvérsia dirigida ao judiciário que 

tratamento deve ser aplicado no momento da decisão de sobrestamento dos recurso especiais 

repetitivos no tribunal de origem ? A decisão de sobrestamento deve se limitar aos recursos 

interpostos ou pode se estender a todas as ações coletivas repetitivas? 
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Disciplinando os efeitos das decisões proferidas nas ações coletivas, citam-se os 

art.103 e 104 da Lei 8.078/90,149onde se constata que alguém possa ser alcançado pelos 

efeitos positivos da decisão, é necessário requerer a suspensão do processo individual. 

Na redação do art.543-C, está claro o alcance do poder do relator em determinar 

somente a suspensão dos recursos especiais repetitivos, não existindo menção a nenhum outro 

recurso. Contudo existe entendimento de que em se tratando de ações coletivas repetitivas a 

interpretação do art.543-C deve estar em harmonia com o comando constitucional inserto no 

inc. LXXVIII, o princípio da duração razoável do processo. 

Em decisão que corrobora este entendimento, o Min. Sidnei Beneti150em REsp 

nº1.110.549/RS,decidindo  sobre recurso da decisão que determinou a suspensão do processo 

em 1º grau para aguardar a decisão proferida em ação coletiva,  profetizou “as normas 

processuais infraconstitucionais devem ser interpretadas teleologicamente, tendo em vista não 

só a realização dos direitos dos consumidores mas também a própria viabilização da atividade 

judiciária,” 

Nas palavras Min.Sidnei Beneti,151no que concerne as ações coletivas repetitivas,a 

interpretação dos dispositivos legais deve ser feita no sentido  de  estender a todas as situações 

idênticas o mesmo resultado.Como alude o Min. em seu voto a previsão do art.81 da Lei 

8.078/90 ,sobre o  direito a propositura de ações individuais durante a tramitação da ação 

coletiva não pode ser mitigado porém a suspensão se faz necessária até o julgamento da ação 

                                                             
149BRASIL. Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada: 
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qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese 
do inciso I do parágrafo único do art. 81; 
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hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81. 
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intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual. 
§ 3° Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com o art. 13 da Lei n° 7.347, de 24 de julho 
de 1985, não prejudicarão as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente 
ou na forma prevista neste código, mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que 
poderão proceder à liquidação e à execução, nos termos dos arts. 96 a 99. 
§ 4º Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória. 
Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem 
litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem 
os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua 
suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.  
150BRASIL.REsp.nº1.110.549/RS 
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coletiva.Visto dessa forma,não haveria nenhum óbice ao sobrestamento do processo assim 

que iniciado.Defende o Min. Sidnei Beneti, que após a prolação do acórdão pelo STJ,os 

processos suspensos logo na propositura poderão ser resolvidos por aplicação da regra 

insculpida no art.285-A,na hipótese de decisão desfavorável. 

A tese esposada está firmada no interesse público da garantia da efetividade da justiça 

segundo o ilustre Min. admitir à multiplicação de processos individuais em que são ventiladas 

questões idênticas as questões de direito em tramitação no judiciário através de ações 

coletivas somente promovendo sua suspensão quando da interposição dos recursos especiais 

(repetitivos) está em confronto com o objetivo de celeridade e segurança jurídica que se 

deseja alcançar. A decisão de suspensão deve ser admitida em qualquer fase do processo. 

Caso a decisão seja desfavorável, o processo individual seguirá seu tramite, na hipótese 

inversa haveria a possibilidade de extinção da ação de conhecimento e posterior liquidação de 

sentença coletiva. 

Merece adesão a decisão do Min. por coadjuvar com o escopo das reformas 

processuais. O procedimento dos recursos repetitivos deve ser conjugado com outros 

dispositivos visando atender efetivamente a necessidade de soluções idênticas para as 

demandas repetitivas e ao mesmo tempo dispensar o Tribunal Superior da exaustiva tarefa de 

julgar teses já firmadas .  

Relevantes razões práticas nos inclinam a posição do Eminente Ministro em razão dos 

benefícios que esta medida pode propiciar ao jurisdicionado em atendimento ao princípio da 

duração razoável do processo e ao Judiciário através dos julgamentos concentrados diante da 

oportunidade de contar com uma diversidade de interessados particulares ou órgãos, 

associações e classes convergindo interesses de toda a sociedade para o alcance de uma 

solução definitiva  da controvérsia. 

A importância do tema revela a amplitude do instituto criado para entregar a prestação 

jurisdicional efetiva. O reconhecimento da relevância dos efeitos produzidos nas ações 

individuais pelos julgamentos dos recursos especiais do processos coletivos vão além dos 

efeitos processuais mencionados anteriormente ,atingindo a esfera de direito material das 

partes. 

 

 

 

 

 



 
 

5.4 A REGRA DO ART.543-C §§1º E 2º - ALÉM DA LITERALIDADE 

 

 

Conforme a redação do §§1º e 2º do art.543-C; outorga ao Presidente do tribunal de 

origem, competência para selecionar dentre aqueles que considerar que melhor retratarem a 

questão com maior número de fundamentos,como representativos da controvérsia 

determinando o sobrestamento dos demais até o julgamento do recurso representativo.A 

intenção do legislador é em primeiro impedir o envio de recursos versando a mesma questão 

controvertida causando tumulto no tribunal e postergando a fixação da tese e obstar que sejam 

praticados atos e proferidas decisões na pendência do julgamento do recurso representativo. 

Não aproveita ao objetivo da reforma a se os efeitos da decisão impugnada produzissem 

efeito, é justamente através da decisão de sobrestamento que se garante a efetiva realização da 

solução uniforme. Permitir a eficácia da decisão é colocar em risco a efetividade da tese 

firmada. 

Identifica-se com esta regra a proteção de dois princípios o princípio da celeridade no 

primeiro momento e o princípio da economia processual no segundo. Desta forma aguarda-se 

a decisão do recurso paradigma sem prejuízo de sua aplicação. 

Prosseguindo-se na análise, importa ressaltar que a sistemática imposta pelos referidos 

parágrafos não se presta unicamente a descongestionar os tribunais superiores,mais do que 

isso pretende o legislador com o regime de julgamento por amostragem dos recursos 

repetitivos atingir a homogeneização das decisões ,concebendo soluções idênticas para 

situações idênticas. O objetivo é disponibilizar uma prestação jurisdicional uniforme nas 

situações que apresentem a mesma controvérsia. 

A preferência deve ser observada para o julgamento do recurso paradigma, que será 

aplicado aos demais restabelecendo segurança jurídica por vezes abalada com a diversidade 

de decisões acerca da mesma questão.  

Em resumo a finalidade das regras insculpidas nos parágrafos 1º e 2º do art.543-C é a 

racionalização dos julgamentos dos recursos repetitivos e a uniformização da jurisprudência. 

Seguindo a linha de entendimento acima exposto, pensamos que para ser fiel ao 

objetivo do legislador na persecução do equilíbrio do sistema processual, devemos ampliar 

para além dos limites literais a redação dos referidos parágrafos incluindo no alcance da 

decisão de sobrestamento os recursos interpostos no tribunal de origem e no STJ,bem como 

aqueles processos que tramitam no 1º grau e que tenham sido interpostos recursos de apelação 

ou agravos.Esta leitura dos §§1ºe2º,satisfaz o pensamento que vem permeando as decisões 



 
 

proferidas no âmbito dos tribunais superiores.Expressada nas palavras de Fux, “na raiz dessa 

lentidão,estão a impossibilidade de os juízes decidirem livremente cada caso -produzindo 

sentenças nas mais variadas linhas,mesmo quando já há entendimento sobre o assunto...”152 

Em artigo sobre o tema Teresa Arruda Alvim Wambier, se posiciona neste sentido, 

afirmando que uma adequada compreensão do dispositivo legitima a firmação de que a 

decisão de sobrestamento deve abranger “todos os recursos especiais” e também “todos os 

processos que tenham por objeto controvérsia idêntica àquela que será resolvida pelo STJ.”153 

Chama a atenção a autora para a necessidade de uma interpretação extensiva do 

dispositivo, em conta que a regra do art.543-C§§ 1º e 2º, outorga ao relator o poder de 

determinar a suspensão de todos os processos que veiculem a mesma questão controvertida de 

direito versada no recurso selecionado, independente da fase em que se encontrem. 

Ressalta a importância da visão do todo em relação ao art.543-C, aludindo a sua 

importância dentro do sistema, para a garantia da efetividade. 

 

 

5.5 A APLICABILIDADE DA LEI Nº 11.672/08 PELO JUIZ DE 1º GRAU NA HIPÓTESE 

DO §1º DO ART.518 CPC 

 

 

O §1º do art.518, foi incluído em nosso diploma processual vigente através da Lei nº 

11.276/06, como instrumento a serviço da redução do volume de processos que congestionava 

o judiciário e comprometia a efetivação da celeridade da prestação jurisdicional. A finalidade 

do referido dispositivo era obstar a interposição de recursos sustentando teses contrárias as 

consolidadas pelo STF e STJ, portanto sem chances de operarem alguma modificação. 

Em comentário feito por Humberto Theodoro,154ao parágrafo acrescido ao art.518, ao 

entrar em vigor, afirmou que não representava uma inovação propriamente dita, mas de uma 

extensão dos poderes do relator, na forma do art.557, para negar seguimento ao recurso de 

apelação quando a sentença proferida estiver de acordo com súmula do STF ou do STJ. 
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A aplicação da regra inserta no §1º,integra o juízo de admissibilidade e incumbe ao 

juiz destacar que a decisão tem como fundamento o mesmo firmado pela súmula,para fins de 

satisfazer a exigência da “conformidade” . 

Na eventualidade da sentença apresentar mais de um capítulo e somente um deles estar 

fundamentado pela súmula, a boa técnica determina a admissibilidade parcial do recurso. A 

imprecisão do termo “em conformidade” na prática não está livre de ser interpretado 

equivocadamente considerando a súmula adequada ao tratamento de determinado assunto,que 

no entanto não se compatibiliza com a situação fática do processo.  

De toda forma ao recorrente insatisfeito permanece a possibilidade de manejar agravo 

de instrumento, na forma do art.522 do CPC, com fundamento na inadmissibilidade das 

apelação.  

Constata-se que da mesma forma que não foi satisfatório o resultado da disciplina do 

art.557, em termos de efetiva redução do número de recursos o §1º do art.518 pouco 

contribuiu para o alcance da almejada redução e consequente celeridade na tramitação dos 

processos no judiciário. 

No entanto ressalta-se que a justificativa para inserção do mencionado dispositivo na 

exposição de motivos do PL 4.724/2004, que posteriormente originou a Lei nº 11.276/06, é a 

mesma das leis que estabeleceram o regime de julgamento para os recursos múltiplos, ou seja, 

a buscar através das alterações no sistema processual a racionalidade e a celeridade da 

prestação jurisdicional.  

Por este raciocínio mostra-se possível vislumbrar que este dispositivo possa integrar o 

regime de julgamento dos recursos repetitivos. A possibilidade de não recebimento pelo juiz 

de 1º grau de recurso de apelação que sustente tese contrária ao entendimento, ainda que não 

sumulado, porém no caso do STF provido de efeito vinculativo e do STJ, senão vinculativo 

mas pelo menos persuasivo.As razões que sustentam a presente reflexão não são desprovidas 

de lógica,considerando que a decisão proferida pelos tribunais nos recursos representativos da 

controvérsia são decisões criteriosas ,oriundas dos debates abrangentes com a possibilidade de 

participação de entes integrantes da sociedade. 

Também encontra na doutrina amparo, segundo o entendimento de Teresa Arruda 

Alvim Wambier ,em artigo sobre a disciplinados recursos repetitivos, “a compreensão 

adequada do dispositivo legal autoriza que se afirme abranger,esta regra,o sobrestamento do 

andamento de todos os recursos especiais...”155 
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De tudo que já foi dito a respeito da finalidade da Lei nº 11.672/06,quanto a eficiência 

e celeridade que se quer imprimir aos processo em tramitação no judiciário,versando questões 

idênticas de direito ,justifica a aplicação global de todos os institutos formando um sistema 

que garantia a efetividade do regime imposto ao julgamento dos recursos múltiplos. 

Não faz sentido, e expressa em última análise falta de comprometimento de o órgão 

julgador permitir o envio de recursos aos tribunais superiores quando já se tem sobre a tese de 

determinado processo entendimento consolidado. O julgamento do recurso paradigma 

envolve intensa energia por parte dos tribunais, para a fixação da tese orientadora dos 

tribunais de origem na busca da uniformização jurisprudencial. 

A proposta que se segue156 visa impedir a remessa de recursos sem possibilidade de 

êxito, ao órgão de primeiro grau incumbe o juízo de admissibilidade e se a lei lhe confere o 

poder de inadmitir o recurso na hipótese do §1º do art.518 do CPC, não se está a pugnar por 

nenhuma usurpação de competência ao contrário, a aplicação do regime instituído para o 

julgamento dos recursos repetitivos ainda que por analogia, está em completa harmonia com a 

finalidade da lei, em uniformizar o entendimento permitindo um tratamento célere e 

isonômico as demandas repetitivas. 

Por certo, poderá o juiz se deparar com situações que não admitam a aplicação 

extensiva do instituto,como nos casos em que apesar da decisão de sobrestamento ainda não 

ter sido realizado o julgamento dos recursos representativos a justificar a negativa de 

seguimento do recurso.Nas lições de Fredie Didier157,encontra-se alguns exemplos que 

afastariam a possibilidade de aplicação,as hipótese de erro in procedendo a demandar a 

anulação da sentença ou o questionamento acerca da aplicação indevida do entendimento do 

Tribunal  não se identificando com a tese trazida  ao processo. 

Num sistema em que por vezes os órgãos judicantes atuam de forma individual, 

negando o próprio sistema; proferindo a diferentes decisões para a mesma questão, 

desconsiderando as decisões anteriores proferidas pelos tribunais em situações idênticas 

denuncia a falta de compromisso com a coerência. 

Segundo citação de Niklas Luhmann158 o juiz ao decidir “se ata”, ou seja, fica 

vinculado, a decidir de iguais formas para futuros casos iguais. Só podendo decidir de modo 

diverso em novos casos quando se deparar com casos diferentes.  
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Incumbe ao Poder Judiciário decidir de forma a distribuir a justiça garantindo a 

expectativa de todos em relação à segurança jurídica. No Estado Democrático de Direito não 

existe espaço para as decisões carregadas de discricionariedade, de opiniões próprias pré 

concebidas pelos órgãos jurisdicionais. A autonomia que caracteriza esta atividade não pode 

ser ampliada a ponto de cada juiz ter seu próprio código, produzir sua própria justiça. 

No mesmo sentido das lições de Teresa Arruda Alvim Wambier159, entende-se que o 

sistema instituído para o julgamento dos recursos múltiplos se estende a todas as instâncias, 

uma vez fixada a tese esta deve ser observada por todos os órgãos. A intenção do legislador a 

cada reforma é imprimir maior celeridade e eficácia ao processamento e julgamento das 

causas buscando reduzir a morosidade. A correta aplicação do princípio da duração razoável 

impõe a atuação conjunta de todos os envolvidos no processo judicial. 

 

 

5.6 O REQUISITO DA REPERCUSSÃO GERAL NOS PROCESSOS COLETIVOS 

 

 

A disciplina estabelecida no art.543-A,regulamenta o instituto da  repercussão geral 

como requisito de admissibilidade dos recursos extraordinários. Conforme  o comentário de 

Wambier, sobre a repercussão geral “.seja qual for o prisma – econômico, político, social ou 

jurídico – pelo que se deva analisar a relevância da questão constitucional, deve o recorrente 

demonstrar, em preliminar do seu recurso (art. 543-A, § 2.º), que a questão por ele levada ao 

STF transcende o caso concreto, assumindo relevância geral.” 160 

Por transcender entende-se  aquilo que excede tudo e todos, que vai além. Ressalta-se 

então que a intenção do legislador foi de qualificar a questão constitucional apta a ser 

examinada pela Corte Maior, justificando sua função de guardião da Constituição e 

uniformizador da lei constitucional em todo o território nacional.  

A partir do requisito da transcendência cumpre examinar a aplicabilidade do instituto 

da repercussão geral no julgamento dos processos coletivos. Consoante as definições 

anteriormente apresentadas acerca dos direito coletivos lato sensu,verifica-se com facilidade 

que por se tratarem de direitos pertencentes a todos a solução irá se projetar além dos 

interesses dos litigantes.Sendo possível entender que por se tratar de uma ação coletiva,o 
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requisito da repercussão geral estaria implícito.As questões veiculadas nas ações coletivas 

“ultrapassam os interesse subjetivos da causa”. 

Entende-se que os conflitos, que ensejam as ações coletivas, têm como traço marcante 

a transcendência dos interesses dos sujeitos envolvidos na relação processual, como resultado 

da massificação das relações.  Dessa forma, seja pela natureza do direito tutelado ou pelas 

conseqüências das decisões proferidas, a relevância das questões se enquadra na exigência 

constitucional da repercussão geral.  

Possível a afirmação de que a repercussão geral das questões constitucionais estaria 

presente pelo simples fato de se tratar de uma ação coletiva. Portanto não haverá equívoco em 

se defender que os recursos extraordinários oriundos de processo coletivos deverão ser 

admitidos pelo STF exatamente por conter este requisito de admissibilidade. A título de 

ilustração, traz-se a colação exemplos como: as ações coletivas em que se discute temas afetos 

a educação, saúde, moradia onde é evidente o alcance das decisões proferidas nesses 

processos coletivos  para toda sociedade. 

Relevante contribuição ao tema é trazida por Bruno Dantas expondo sob perspectiva 

do impacto produzido a dimensão objetiva e subjetiva da repercussão geral, em “um 

determinado grupo ou em toda a sociedade”161. Para o autor determinadas questões são 

dotadas objetivamente de repercussão geral, entendidas como aquelas que têm  aptidão para 

causar “impacto indireto em determinados grupos sociais, ou em toda a sociedade”. Cita o 

autor como as ações que veiculam “a interpretação e a aplicação dos princípios 

constitucionais sensíveis, dos direitos fundamentais e dos princípios norteadores da ordem 

social”, como exemplo de tutela dos direitos difusos, onde a indivisibilidade do objeto e a 

indeterminação da titularidade reforça a afirmativa da transcendência das questões.  

Em relação aos direitos coletivos e os individuais homogêneos, sendo seus titulares 

determináveis nos primeiros e determinados nos segundos a análise da existência de 

repercussão geral se dá sob a dimensão subjetiva. 

Nas palavras de Dantas, “nem sempre o “grupo social relevante” é numericamente 

representativo da sociedade. Se assim não for, caberá ao STF orientar-se pela “relevância 

social” das questões discutidas, como, por exemplo, “os direitos fundamentais dos grupos 

minoritários”.  
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Defendendo posição mais liberal sobre a questão, Wambier afasta a distinção sugerida 

para efeitos de reconhecimento da repercussão geral nas questões discutidas em ações 

coletivas independente da categoria do direito tutelado. 

Para o doutrinador a natureza do direito por si só se expressa como relevante sendo 

apto a preencher o requisito da repercussão geral.162 Afirma Wambier que nas ações coletivas 

deve-se compreender como “pressuposta a repercussão geral.”163 

Entende-se pertinente a afirmativa de Wambier, para quem a análise deve sempre ser 

feita na dimensão objetiva, porquanto as questões versadas nas ações coletivas são derivadas 

de situações vivenciadas por um grupo de sujeitos que integra a sociedade.  

Podendo-se dizer que em um dado  momento que antecede  a propositura dessas ações 

existiu um consenso na coletividade a respeito da relevância desse debate pela via judicial. 

Diante dos argumentos expostos nos posicionamos no sentido da existência da 

repercussão geral nas ações coletivas na tutela do direito coletivo lato sensu,exatamente pela 

fato de promoverem o direito coletivamente.Importa concluir destacando a questão da 

regularidade formal do requisito em comento,a necessidade de demonstração da existência em 

preliminar no recurso extraordinário,como  se concebe da redação do art. 543-A, § 2.º do CPC 

e art. 327 do RISTF. 

Não existindo em nenhum dos dispositivos, qualquer exceção ao cumprimento desta 

formalidade entendemos que deve ser observada. Independente da posição assumida pela 

admissibilidade dos recursos extraordinários em razão da existência de repercussão geral das 

questões discutidas em sede de processo coletivo a exigência da demonstração deve ser 

cumprida sob pena de inadmissibilidade do recurso pelo STF. 
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6 CONTROVÉRSIAS 

 

 

6.1 A PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS COM INTERESSE NA CONTROVÉRSIA – 

ART.543-C,§4º 

 

 

Instituto que tem origem no direito norte americano, o amicus curiae, ou amigo da 

corte, é o terceiro que tem seu ingresso admitido em processo alheio para contribuir 

objetivamente prestando informações específicas sobre questões que integram a discussão de 

determinada questão jurídica. Trata-se de sujeito estranho a relação processual e, portanto 

desprovido de interesse jurídico quanto ao resultado e tem como intuito a defesa de interesses 

institucionais.  

A intervenção pode se dar por iniciativa própria ou através de convocação não vincula 

a decisão cabendo ao órgão julgador atribuir-lhe o valor que entender devido. A partir do 

advento da Lei 9.868/99,a atuação do amicus curiae passa a ter maior repercussão,conferindo 

o status de legitimação extraordinária na defesa de interesses difusos e coletivos da sociedade. 

Conforme os arts. 9º, §1º 164; 20, §1º165, da referida lei a participação pode ocorrer por 

meio de requisição do relator para envio de documentos ou atuação em audiência pública. 

Quanto a forma de participação do amicus curiae,comentou Alexandre Freitas 

Câmara166,a quem atribuiu característica semelhante a dos peritos aduzindo que a participação 

destes se destina a contribuir com conhecimentos específicos para a elucidação dos 

fatos,enquanto que “o amicus curiae trará ao juízo dados de que dispõe, em razão de sua 

especialização, a fim de fornecer subsídios para a resolução de questões de direito que tenham 

surgido no processo.”167 

Em relação aos poderes processuais, por se tratar de uma intervenção especial, admite-

se a apresentação de manifestação por escrito bem como a possibilidade de sustentação 

oral,conforme Lei 9.868/99, em seu art. 7º, § 2º,contudo no que concerne a interposição de 

recurso da decisão ,o STF se opõe sob o fundamento de que carece ao amicus curiae a 

qualidade de parte restringindo-se apenas a hipótese de rejeição a sua participação,através do 

manejo do agravo regimental.  
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Da mesma forma que art. 543-A, § 6.º, do CPC, prevê a manifestação de terceiros com 

interesse na repercussão geral, dispõe o §4º do art.543-C, para os recursos especiais, a 

intervenção de pessoas, órgãos ou entidades.  

Cumpre destacar a distinção entre a manifestação do terceiro no âmbito do STF e do 

STJ. Segundo comentário de Teresa Arruda Alvim Wambier, 168a intervenção do terceiro se 

dá de forma limitada consoante o §6º do art.543-A, concentrando-se na análise da repercussão 

geral, ou seja, restrita ao juízo de admissibilidade. Acrescenta a ilustre processualista 

entendimento no sentido de que não haveria nenhum óbice na extensão desta manifestação 

sobre o mérito dos recursos extraordinário a despeito do preceito legal.         

Diversa orientação se observa na regra insculpida no §4º art.543-C, para a 

manifestação de terceiros, permitindo-se que a participação se estenda “à integralidade do 

julgamento a ser realizado pelo STJ, comportando a intervenção nos dois juízos o de 

admissibilidade e o de mérito dos recursos especiais repetitivos”. 

Daniel Moura Nogueira, contribui com relevante observação acerca da dupla 

repercussão da referida manifestação, em primeiro tornando “isento de parcialidade” o 

julgamento diante da possibilidade de participação dos interessados e em segundo como 

mecanismo de filtragem dos casos submetidos a tese fixada.169 

Acima de qualquer tentativa de definição quanto a natureza da intervenção está a 

importância do instituto no contexto do Estado democrático de direito, nesse ponto doutrina e 

jurisprudência caminham no mesmo sentido. Em decisão monocrática, admitindo a 

participação de terceiros na qualidade de amicus curiae, destaca o Min. Gilmar Mendes a 

relevância desta figura: 

[...] Evidente, assim, que essa fórmula procedimental constitui um excelente 
instrumento de informação para a Corte Suprema. Não há dúvida, outrossim, 
de que a participação de diferentes grupos em processos judiciais de grande 
significado para toda a sociedade cumpre uma função de integração 
extremamente relevante no Estado de Direito.170 

Aduz ainda em sua decisão que o acesso a essa “pluralidade de visões em permanente 

diálogo”171, permite ao Tribunal aperfeiçoar a qualidade  da prestação jurisdicional. 
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Nas lições de Carreira Alvim: “A atuação do amicus curiae tem o objetivo de defender 

uma tese jurídica, que lhe interessa, em especial, porque as decisões tendem a ter um efeito 

vinculante, mas o faz em nome de interesses institucionais.”172     

A atuação do “amigo da corte” se dá no sentido de opinar acerca de matéria que 

conhece com propriedade. Destacando aspectos a partir de seu conhecimento profundo 

garantindo que não deixem de ser considerados pela Corte. Esta intervenção não se observa 

em relação a um determinado sujeito, mas em favor do direito de alguém. 

A semelhança da modalidade de intervenção denominada assistência, prevista no CPC, 

no art.50. Em verdade atua o amicus curiae contribuindo para melhor aparelhar a solução de 

questão que envolve um interesse que pode ser titularizado por sujeitos indeterminados mas 

que serão atingidos pela decisão proferida no processo.  

A participação do terceiro que para alguns consagra o instituto do amicus curiae, 

conforme descrição de Carreira Alvim, desperta na doutrina inúmeras opiniões acerca da 

própria definição do instituto bem como da extensão de sua atuação e dos requisitos para sua  

admissibilidade diante da sistemática do julgamento por amostragem dos recursos repetitivos. 

Para o doutrinador a participação de terceiros, estende-se a qualquer das partes nos 

processos sobrestados, se justifica em razão do interesse no resultado do  julgamento, na 

medida em que são titulares de pretensões discutidas em juízo com fundamento idêntico a tese 

jurídica que será fixada no recurso paradigma.  

Prossegue o consagrado doutrinador, aduzindo que a natureza do interesse daquele que 

manifesta sua intenção em participar do processo, é jurídico, incumbindo ao relator à análise 

da existência do interesse qualificado a ensejar seu ingresso em processo alheio. 

Com interpretação mais ampla acerca do interesse do qual deve se revestir o terceiro, o 

entendimento de Humberto Theodoro Júnior, para quem  “a participação do “amigo da Corte” 

também  estaria condicionada à demonstração do interesse no julgamento,contudo tal 

interesse não precisa ser necessariamente  jurídico,admitindo qualquer interesse social, 

econômico ou político,desde que  relevante para a causa. ”173 

Em princípio não estabeleceu o legislador nenhum critério objetivo para o ingresso do 

terceiro, deixando espaço para interpretações por parte da doutrina. Araken de Assis, Luiz 

Rodrigues Wambier, Teresa Arruda Alvim Wambier e José Miguel Garcia Medina, entendem 
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que o terceiro pode ser um recorrente que teve seu recurso sobrestado, neste caso com 

possibilidade de contribuir com outros argumentos.174 

Na visão de Eduardo Talamini, 175mais restrita, não bastaria à mera qualidade de parte 

em processo repetitivo, mas a manifestação do terceiro deveria estar condicionada a utilidade 

do argumento para o fim de contribuir a solução da controvérsia. Justifica o autor o 

argumento em razão da relevância do julgamento do recurso paradigma que irá ser aplicado a 

milhares de outros que permanecem sobrestados.  

Sugere ainda a necessidade de demonstração por parte dos terceiros de “uma especial 

legitimidade e qualificação para colaborar com subsídios na definição da questão, como 

amicus curiae.” 

Para Talamini mister se faz a conjugação da qualidade de parte somada a apresentação 

de “argumento útil”apto a agregar algum valor a controvérsia instaurada. 

No mesmo sentido entende Samir Martins, aduzindo que o STJ deveria estabelecer 

restrições em relação a manifestação de terceiros àqueles que fossem partes no processo que  

discute a questão objeto de demanda repetitiva ou demonstrassem possuir a 

“representatividade adequada do grupo interessado na questão de direito debatida .”176 

Prossegue o autor defendendo o argumento de que não se mostra adequada a 

manifestação de indivíduos sem nenhum controle sobre da natureza dos interesses oponíveis, 

sob pena de ser instaurado um tumulto processual, com a possibilidade de envio de milhares 

de manifestações por escrito. Sugerindo o autor tratar-se o um novo caso de intervenção de 

terceiros por ele denominado “legitimado extraordinário coletivo”, em razão da natureza do 

direito. 

Compartilhando de idêntica posição sobre a denominação dessa espécie de intervenção 

na qualidade de legitimado extraordinário, citamos Fredie Didier que expõe da seguinte forma  

a questão, “em vez de exigir que o assistente simples tenha com o assistido uma relação 

jurídica vinculada àquela discutida, admitiu-se a assistência em razão da afirmação de 

existência de uma relação jurídica de direito coletivo (lato sensu).” 177 

                                                             
174  WAMBIER, Teresa Arruda Alvim .Op.Cit. 
175 TALAMINI, Eduardo. Julgamento dos recursos no STJ “por amostragem”,L11.672/2008. 
<http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI60470,61044-julgamento+de+recursos+no+STJ+por+amostragem 
+Lei+n+116722008>. Acesso em: 17 Jul 2013. 
176 MARTINS, Samir José Caetano. O julgamento de Recursos Especiais Repetitivos (Lei 11.672/2008). Revista 
Dialetica de Direito Processual, nº 64. 2008,  p.117. 
177 DIDIER, Fredie Jr., Curso de Direito Processual Civil, vol.3. 2ª ed. São Paulo: Jus Podium, 2006. 



 
 

Segundo Nelson Rodrigues Netto, interesse na controvérsia tem todos aqueles que 

interpuseram recursos especiais e que se encontram sobrestados, contudo trata-se de interesse 

direto,ou seja, idêntico a questão de direito discutida no recurso paradigma. 

Defende o autor que o interesse apto a ensejar idônea manifestação é o interesse 

daqueles que “representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores 

essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais”, fundamenta o autor seus 

argumentos em decisão proferida pelo Min. Celso de Mello, em 2001, no Ag Rg Adin 2130-

3-SC.178  

Para ilustrar seus argumentos menciona o autor que conforme o direito norte 

americano para autorizar a intervenção do amicus curiae exige a Suprema Corte dos Estados 

Unidos a apresentação de fundamentos inéditos em relação aos deduzidos pelas partes. 

Relevantes questões práticas nos orientam no sentido da adoção do entendimento que 

leva em consideração o interesse social, econômico ou político, desde que relevante para a 

causa com vistas a atender a celeridade que se quer imprimir ao julgamento por amostragem 

com o mencionado dispositivo, mas também a qualidade das decisões com que merecem ser 

tratadas as demandas que atingem os interesse da sociedade. 

É emblemático ao propósito ressaltar que o resultado do julgamento do recurso irá 

selar o destino dos milhares de recursos sobrestados, justificando a preocupação de 

significativa parcela da doutrina com a definição da natureza da intervenção e com a 

qualidade daquele que requer o seu ingresso em processo alheio. 

Digno de nota  não cuidou o legislador de estabelecer um procedimento para 

disciplinar a participação de terceiros, sendo omissa a lei quanto ao momento ou o prazo  o 

que não representa nenhum óbice ,conforme a previsão legal do §9º,art.543-C.179 

No caso dos recursos especiais repetitivos, a lei restringe a participação de terceiros a 

forma  escrita. 180Optou o legislador por regular de forma diversa da que ocorre no STF, 

                                                             
178BRASIL.STF ADI 2130 SC.Rel.Min. CELSO DE MELLO.Julg.20/12/2000.Publ.DJ 02/02/2001- Ação direta 
de inconstitucionalidade. Intervenção processual do amicus curiae. Possibilidade. LEI Nº 9.868/99 (ART. 7º, § 
2º). Significado político-jurídico da admissão do amicus curiae no sistema de controle normativo abstrato de 
constitucionalidade. Pedido de admissão deferido. - No estatuto que rege o sistema de controle normativo 
abstrato de constitucionalidade, o ordenamento positivo brasileiro processualizou a figura do amicus curiae (Lei 
nº 9.868/99, art. 7º, § 2º),permitindo que terceiros - desde que investidos de representatividade adequada -
possam ser admitidos na relação processual, para efeito de manifestação sobre a questão de direito subjacente à 
própria controvérsia constitucional. 
179 .Art.543-C,§9º: “§ 9o  O Superior Tribunal de Justiça e os tribunais de segunda instância regulamentarão, no 
âmbito de suas competências, os procedimentos relativos ao processamento e julgamento do recurso especial nos 
casos previstos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.672, de 2008). 
180  RES.STJ. Nº 8, DE 7 AGOSTO DE 2008.Art. 3º Antes do julgamento do recurso, o Relator: I – poderá 
solicitar informações aos tribunais estaduais ou federais a respeito da controvérsia e autorizar, ante a relevância 



 
 

admitida em audiências públicas, provavelmente em razão da excessiva quantidade de 

matérias discutidas no âmbito do STJ, que por certo tornaria comprometida a celeridade que 

se almeja alcançar com este procedimento. 

Importa ressaltar que a referida intervenção do amicus curiae não se dá de forma 

automática, nem tampouco tem caráter obrigatório, estabelecendo o legislador que o ingresso 

do terceiro ficará a critério do relator.  Autorizada a participação, o amicus curiae ,apresentará 

sua manifestação sobre o tema objeto da consulta por escrito,se abstendo de interesse no 

resultado da causa no intuito primordial de contribuir com o tribunal para a solução da 

questão.A imparcialidade é um dos aspectos mais marcantes desta “modalidade de 

intervenção”,assegurando uma contribuição idônea .Ressalta a importância dessa intervenção, 

Cassio Scarpinella Bueno ,ao classificar o amicus curiae como “um portador de interesses 

institucionais”181,defendendo sua atuação no plano processual como “fiscal da lei”,para 

garantia da imparcialidade do órgão julgador. 

Prossegue o doutrinador, atribuindo a participação do amicus curiae, uma “condição 

de legitimação” do julgamento dos recursos paradigmas que serão aplicados aos demais 

recursos e servirão como orientação para causas futuras. 

Para Cassio Scarpinella Bueno182, apesar da ausência de previsão no diploma 

processual  vigente,não se pode furtar ao reconhecimento de que esta intervenção desempenha 

função essencial dentro do “modelo constitucional do direito processual civil”. 

Defendendo a ampla participação para que este possa contribuir da forma mais 

adequada para efetividade da tutela dos direitos dos envolvidos na controvérsia. 

Tem doutrina e a jurisprudência interesse nessa espécie de intervenção, diante da 

possibilidade de ampliação dos debates jurídicos que enriquecerão as discussões acerca das 

teses levadas ao judiciário e que ao final repercutirão em todas as demandas  individuais ou 

coletivas. 

A figura do amicus curiae,surge como importante veículo de aproximação daqueles 

que serão afetados ,independente de sua autorização,  no regime dos recursos repetitivos.  

Além disso, deve ser acolhido como um vetor de informações necessárias a discussão 

das teses fornecendo ao judiciário subsídios que irão enriquecer os debates contribuindo para 

a fixação da tese a ser aplicada em todos os milhares de processo afetados. 
                                                                                                                                                                                              
da matéria, a manifestação escrita de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia, a serem 
prestadas no prazo de quinze dias.  
181 BUENO, Cassio Scarpinella. ”Amicus curiae: uma homenagem a Athos Gusmão Carneiro”. Disponível em: 
<.http://www.scarpinellabueno.com.br/Textos/Athos%20Gusm%C3%A3o%20CarneiroHomenagem%20Cassio
%20Scarpinella%20Bueno.pdf>. Acesso em: 16 Mai 2013.  
182 Idem. 



 
 

O sucesso das reformas implementadas para agilizar a tramitação dos processos que 

apresentem idêntica questão de direito, necessariamente demande a abertura à participação 

social. O acolhimento da figura do amicus curiae  é  necessário como forma de se especializar 

a participação garantindo a imparcialidade nas informações que servirão aos debates. O 

comprometimento com o restabelecimento da segurança jurídica, com a duração razoável do 

processo impõe a inclusão deste instrumento nos processos como mais uma garantia de 

pacificação dos conflitos. 

 

 

6.2 A POSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA DO RECURSO REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA 

 

 

Acerca do julgamento “por amostragem” dos recursos repetitivos, surgiu questão 

polêmica na doutrina e jurisprudência, a possibilidade de desistência do recurso representativo 

da controvérsia, na forma do artigo543-C do CPC.  

A desistência do recurso, segundo no art. 501, do CPC, se encontra prevista da 

seguinte forma: “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos 

litisconsortes, desistir do recurso”; sendo certo que não se  impõe nenhuma condição para sua 

admissibilidade. 

Nas palavras de José Carlos Barbosa Moreira, “chama-se desistência do recurso ao ato 

pelo qual o recorrente manifesta ao órgão judicial a vontade de que não seja julgado,e 

portanto não continue a ser processado,o recurso que interpusera.”183 

Infere-se desta forma que, a desistência não depende da anuência do litisconsorte ou 

do recorrido, nem tampouco da necessidade de homologação judicial, encaminhada ao órgão 

julgador este se limitará a verificar a sua validade e em seguida declarará extinto o recurso. 

Tratando-se de pedido de desistência do recurso em processo individual, ou seja, 

aquele em que as teses discutidas se limitam a esfera jurídica das partes a situação não oferece 

nenhuma preocupação. 

A questão ganha vulto, portanto, quando se trata da desistência de recurso selecionado 

como representativo da controvérsia, requerida em sede de recurso especial, no STJ. 

                                                             
183MOREIRA, Barbosa José Carlos, O novo processo civil brasileiro, (Exposição sistemática do procedimento) 
São Paulo: Forense, 2007, p.126. 



 
 

A partir de 2008, o STJ vem enfrentando a questão no sentido da inadmissibilidade do 

acolhimento do pedido de desistência, com algumas variantes, sob o fundamento de que em se 

tratando de recursos especiais representativos da controvérsia deve prevalecer o interesse 

público.  

Os recursos denominados repetitivos são oriundos de processos em que o produto do 

julgamento vai além da esfera jurídica das partes, alcançando toda a coletividade. 

O tratamento que vem sendo aplicado nos parece a princípio em conflito com o 

disposto no Código de Processo Civil porquanto em matéria de recursos vige o princípio da 

voluntariedade, permitindo-se ao recorrente a desistência desde que se manifeste em momento 

anterior ao julgamento do recurso. 

Poder-se-ia afirmar, num primeiro momento,  que o indeferimento da desistência do 

recurso obstrui o exercício de um direito legalmente reconhecido, por outro lado com mais 

vagar percebemos que  não há como negar os efeitos que este ato unilateral causará aos 

demais recursos que com este compartilhavam da mesma questão de direito e que segundo o 

procedimento previsto nos arts.543-b e 543-C, estariam sobrestados até o julgamento do 

recurso paradigma. 

Constata-se que, em se tratando de recurso representativo da controvérsia, deferida a 

desistência, haveria a necessidade de nova seleção do recurso representativo, com decretação 

de suspensão de outros e consequente oitiva das partes, do MP, do amicus curiae caso 

necessário, o que em nada contribuiria para a efetividade.  

Entendendo ser inerente a função desempenhada pelos Tribunais Superiores, a 

orientação e uniformização da interpretação da lei federal e constitucional, priorizando 

soluções que atendam a coletividade para satisfazer o escopo da pacificação social. 

Sob esta ótica admitir a desistência por entender ser direito da parte, além de 

comprometer a própria essência do instituto que tem o escopo de satisfazer ao comando 

constitucional da duração razoável do processo, insculpido no art. 5º, inc. LXXVIII, da 

CF/88, abriria espaço para condutas questionáveis do ponto de vista da lealdade processual, 

servindo como instrumento de procrastinação da solução.  

Nas palavras de Nancy Andrighi, fundamentando o indeferimento do pedido de 

desistência do recurso,“ considerando que tal prática impede o julgamento da idêntica questão 

de direito ,não se podendo entregar ao recorrente o poder de determinar ou manipular, 



 
 

arbitrariamente, a atividade jurisdiciona . Tal prática pode ser entendida como verdadeiro 

atentado à dignidade da Justiça.” 184 

Prevalecendo por hora o entendimento, que no caso dos recursos representativos da 

controvérsia, o interesse coletivo em submeter à questão ao Tribunal e consequentemente 

obter um resultado transcende o interesse do recorrente. 

A questão, portanto exige reflexão, de um lado o direito da parte em desistir do 

recurso interposto consoante disposição legal e de outro o compromisso dos Tribunais 

Superiores em garantir a uniformidade e estabilidade das decisões judiciais atendendo aos 

princípios da isonomia e segurança jurídica. 

 

 

6.2.1 CONFRONTO COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA 

 

 

Para garantir a efetividade do sistema jurisdicional o Estado precisa centralizar 

esforços no sentido de inibir a diversidade de critérios ou ausência dos mesmos no julgamento 

casos semelhantes, ou seja, a subjetividade que contamina as decisões e acarreta a 

impossibilidade de previsão acerca da qualificação jurídica dada às situações, destruindo a 

confiança depositada pelos cidadãos nos atos praticados pelos órgãos jurisdicionais.  

No plano de Estado Democrático de direito, os cidadãos necessitam conhecer 

previamente as regras de comportamento, saber como devem agir, que comportamento 

esperar de terceiros e quais consequências serão suportadas diante do descumprimento.  

O princípio da Isonomia se consubstancia no tratamento igualitário das partes e sob 

este aspecto pode-se entender que o mencionado princípio se encontra presente no 

procedimento dos recursos repetitivos diante da finalidade de obter uniformidade nas decisões 

das causas com idênticas questões. Prestigiar a previsibilidade e a uniformidade das decisões 

é atender de forma isonômica as partes.  

A fixação dos precedentes a serem aplicados nos julgamentos por amostragem dos 

recursos repetidos nesse sentido trará benefício como mecanismo de abreviação da tramitação 

dos processos no Judiciário e como instrumento de diminuição da provocação do Poder 

Judiciário. 
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Por outro lado, pode-se vislumbrar uma potencial violação ao princípio da isonomia 

no que concerne ao procedimento de sobrestamento dos recursos. Na forma como o 

dispositivo está redigido à escolha dos recursos representativos da controvérsia não se 

submete a nenhum requisito previamente estabelecido, ao contrário o que se tem observado na 

prática dos tribunais é uma escolha quase que aleatória,onde os recorrentes não participam 

nem tem como impugnar a seleção ou não seleção do recurso interposto. 

Destacam-se então duas questões relevantes, a primeira diz respeito aqueles que 

porventura não lograram êxito na seleção dos recursos representativos da controvérsia e que, 

portanto não terão a chance de receber do tribunal um pronunciamento que atenda as 

particularidades de seus casos, apesar de tratarem da mesma tese jurídica e quiçá de forma 

mais abrangente do que o recurso selecionado. A lacuna deixada pelo legislador quanto aos 

critérios que devem ser considerados para efeito de seleção dos recursos representativos 

imobiliza o recorrente sujeitando-o a sorte do julgamento do recurso paradigma e ao mesmo 

tempo impedindo-o de manejar algum instrumento para impugnar a referida decisão. 

A segunda em relação aqueles que tiveram seus recursos selecionados por “atender ao 

comando legal” como representativo da controvérsia, embora como já afirmado sem 

participar da decisão, e por esta razão se encontram privados de exercer o seu direito de 

desistir do recurso interposto, conforme o disposto no artigo 501, do CPC.  

Embora por razões diversas da primeira hipótese o resultado se aproxima na medida 

em que os recorrentes estariam ambos amparados igualmente pelos mesmos institutos 

inerentes aos recursos a voluntariedade e a disponibilidade. No entanto a interpretação dada às 

situações mencionadas denuncia um tratamento desigual violando o disposto no art.5º da 

CF/88.185 Não se pode admitir que o legislador edite regras ou o julgador interprete a lei 

criando desvantagens, traduzindo- se desta forma em descompasso com o princípio insculpido 

na Lei Constitucional. 
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6.2.2 A PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE PÚBLICO COMO FUNDAMENTO PARA O 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO 

 

 

A justificativa que fundamenta as decisões que indeferem o pedido de desistência do 

recurso paradigma é a da proteção do interesse público na obtenção de uma decisão que 

transcende o interesse das partes envolvidas. A negativa em se permitir a desistência a nosso 

ver não caracteriza imediatamente desprestigio ao interesse público.  

No caso de julgamento dos recursos repetitivos tanto o dispositivo previsto no CPC 

quanto a Res. STJ/8/2008, a previsão autoriza a seleção de mais de um recurso representativo 

da controvérsia. 

Desta forma diante do deferimento da desistência de um dos recursos nenhum óbice 

haverá em se julgar outro recurso que contenha a mesma tese jurídica, mantendo na essência a 

celeridade e efetividade processual. 

Entende-se ser possível esta interpretação por harmonizar a proteção ao interesse 

público e por respeitar o direito individual na aplicação do artigo 501 do CPC. 

O objetivo do legislador ao editar a referida regra foi à fixação da tese jurídica a ser 

aplicada em todos os processos que versem sobre a mesma questão de direito controvertida, 

não restando comprometido o escopo da lei diante da manifestação do recorrente, que no 

exercício de um direito previsto no mesmo diploma legal pretende que não seja mais julgado 

seu recurso. 

O que se defende acerca do tema é a verificação da idoneidade do pedido de 

desistência, pois nem todos os requerentes são movidos pela má fé, muitas vezes há urgência 

na produção dos efeitos da desistência para viabilizar um acordo. Padronizar a negativa sob o 

fundamento de proteção ao interesse público atinge a integridade dos princípios da isonomia e 

do dispositivo. 

Compreende-se que a instituição do incidente de julgamento por amostragem dos 

recursos repetitivos, proporcionou aos Tribunais Superiores uma nova dinâmica no 

cumprimento de sua missão de uniformizar as decisões judiciais e, portanto evidente a 

repercussão que este dispositivo traz em termos de estabilização e previsibilidade nas 

demandas de massa, inafastável por consequência a prevalência do interesse público. 

Nas palavras de Fux, “O princípio da Efetividade Processual nas demandas coletivas 

assume relevo singular, porquanto nessa modalidade de tutela jurisdicional coletiva visa-se 



 
 

numa só relação processual pacificar o maior número de conflitos sociais possíveis, mercê da 

função preventiva de evitar a proliferação dos mesmos, gerando instabilidade social.”186 

Para o Ministro187, a desistência recursal no âmbito do regime dos recursos repetitivos 

não se mostra adequada em razão do interesse público envolvido.  

A finalidade da nova sistemática dos recursos repetitivos é a fixação da tese que será 

aplicada a todos os processos que apresentem a mesma questão de direito. Ressaltando o 

caráter indisponível do interesse, justifica sua posição sob pena de comprometer o objetivo de 

uniformização das demandas repetitivas.  

Merece destaque a sugestão dada pela Min. Nancy Andrighi, no julgamento do REsp’s 

1.058.114/RS ,para que fosse deferida a desistência, mas somente estaria apta a produzir 

efeitos  após o julgamento. 

Segundo sugestão da Ministra admitir-se-ia a desistência, porém sua homologação 

seria diferida para momento posterior fixação da tese. 

Posição parcialmente satisfatória, que se adotada atenderia prestigiando o direito 

individual das partes ressalvada a necessidade de se aguardar o julgamento de mérito do 

recurso e ao mesmo tempo permitir ao tribunal firmar o precedente como estabeleceu o 

legislador.  

Acrescente-se, no entanto que infelizmente a sugestão não foi seguida pelos demais no 

julgamento do referido recurso e a própria Ministra na ocasião mudou seu posicionamento, 

aderindo à decisão que por maioria negou o pedido de desistência. 188 

Como justificativa a ilustre Ministra, sustenta que admitir a desistência após o início 

do julgamento do recurso mostra-se inviável na prática.  

Segue ainda aduzindo que interesse público há de prevalecer sobre o individual 

ressaltando a importância dos atos praticados pelos órgãos jurisdicionais por ocasião da 

instauração do incidente bem como o dever de preservação dos mesmos em respeito ao 

princípio da economia processual.  

Para Nancy Andrighi,189após a escolha do recurso  submetido ao regime dos recursos 

repetitivos não se pode admitir a desistência sob pena de violar o dever de lealdade 

processual.Prossegue afirmando que,em se tratando de recurso julgado como repetitivo o 
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187 Idem. 
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interesse individual transmuda-se para interesse coletivo,pois a decisão será aplicada em todos 

os processos que versarem idêntica questão de direito. 

Urge salientar que a questão não limita ao direito do recorrente em desistir, mas 

também há que ser considerado o direito dos demais recorrentes que permanecem com seus 

recursos sobrestados aguardando o julgamento do recurso paradigma. Na ocasião do 

julgamento dos Resp 1.058.114/RS e Resp 1.063.343/RS, entendeu-se pelo indeferimento do 

pedido de desistência não só pelo interesse público envolvido, mas pela potencial lesão ao 

direito daqueles que tiveram seus recursos suspensos. 

O que se propõe a partir desta análise é a percepção de que o conflito entre interesse 

do recorrente, portanto individual e o interesse público na fixação da tese jurídica a ser 

aplicada nos demais recursos gerado a partir do pedido de desistência do recurso selecionado 

como representativo da controvérsia deve ser enfrentado a luz dos princípios constitucionais 

da isonomia, duração razoável do processo, do dispositivo e da efetividade. 

Em que pesem os argumentos em defesa da supremacia do interesse público sobre o 

particular, entendemos não ser possível num Estado Democrático de Direito admitir o 

cerceamento de um direito amparado no texto legal, como a manifestação unilateral do 

recorrente que não tem mais interesse no julgamento de seu recurso. Além desistência 

recursal, temos a renúncia ou o reconhecimento da procedência do pedido e ainda a transação 

firmado pelas partes acarretando para todas as situações o mesmo desfecho, a extinção do 

processo.  

Aplicando a todas estas situações o mesmo entendimento defendido atualmente no 

STJ de que o interesse público prevalece como regra sobre o interesse particular no incidente 

de julgamento dos recursos repetitivos chegaríamos ao equívoco de considerar possível ao 

STJ impedir a conciliação das partes. 

Diante do exposto, entende-se que a posição adotada atualmente não se revela a 

melhor do ponto de vista dos princípios mencionados. Aplicar de forma automática o 

indeferimento da desistência do recurso afetado em face de interesse público expressa um 

posicionamento deslocado da ordem jurídica justa.  

Não se vê nenhum óbice na possibilidade de acolhimento da desistência da pretensão 

recursal, prosseguindo-se no julgamento da tese jurídica selecionada e posterior exclusão da 

incidência da tese firmada no julgamento da questão de direito controvertida. 

A sugestão assume particular relevo se considerada a redação do art.1.020, da versão 

do Projeto de Lei 8046/2010, sobre o tema, admitindo a desistência do recurso com 

prosseguimento do incidente: 



 
 

Art. 1020. O recorrente poderá, a qualquer tempo, até o início da votação, sem a 
anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. 
Parágrafo único. A desistência do recurso, no entanto, não impede a análise da 
questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e da questão objeto do 
julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. ”190 

Entende-se que a posição assumida, será bem recebida pela doutrina, pois tempera as 

questões enfrentadas no sentido de não impedir a desistência do recurso, prestigiando o direito 

individual do recorrente, apesar de se tratar do recurso selecionado como representativo da 

controvérsia. Mas na medida em que conforme o dispositivo, a desistência não obstará a 

apreciação da questão selecionada, cria-se uma expectativa senão uma preocupação sob o 

ponto de vista prático, de como se dará o este prosseguimento? Que espécie de incidente 

processual será instaurado? A todos só resta aguardar a melhor solução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
190BRASIL.Art. 1020 Texto do Projeto de Lei 8046/2010. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=921859&filename=Avulso+-
PL+8046/2010>. Acesso em: 02 Mai 201. 



 
 

7 PERSPECTIVAS NO PROJETO DO NCPC 

 

 

7.1 O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS  

 

 

Com a intenção de aperfeiçoar o tratamento dado as demandas de massa, está previsto 

um novo instituto no Projeto de Lei 8046/2010, o “incidente de resolução de demandas 

repetitivas”,que irá atingir os processos antes de alcançarem as instancias superiores e todos 

os demais que venham ser distribuídos na pendência destes. 

Segundo Bruno Dantas191, o dispositivo tem maior amplitude de alcance e vai atuando 

também de forma inibitória quanto à interposição de recursos, tendo em vista que a decretação 

da suspensão dos processos impede a prática de atos, ficando dessa forma a parte impedida de 

recorrer. Posteriormente com a fixação da tese, cumpre ao juiz aplicá-la restando à parte 

interessada a via recursal da apelação; eliminando desta forma a possibilidade de interposição 

de agravos ou embargos de declaração. 

Como se observa, o instituto se propõe a atender as demandas repetitivas de forma 

mais imediata com perspectiva de resultado mais célere, em conta que as regras dos recursos 

repetitivos conforme previsto no atual código de processo tem sua incidência nos processos 

quando interpostos recursos paras as instâncias Superiores. 

O Projeto de Lei 8046/2010, que traz o conteúdo do Novo Código de Processo Civil, 

em trâmite, tem como objetivo instaurar efetividade e dinâmica a prestação jurisdicional 

trazendo o instrumento ora analisado - incidente de resolução de demandas repetitivas - para 

solução de conflitos. Com previsão no texto do referido projeto especificamente nos arts. 997 

a 1009 se apresentam como uma alternativa a solução das demandas de massas. Adotando 

alguns aspectos semelhantes ao incidente de coletivização, direito processual alemão.      

Pode-se dizer que o legislador buscou inspiração no procedimento – modelo de 

mercado de capitais alemão - KapMug,com adaptações para o nosso sistema.  

Trata-se de instrumento destinado a resolver questões comuns, que ocasionem 

multiplicidade de demandas.  

                                                             
191 DANTAS, Bruno. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2010-mai-02/entrevista-bruno-dantas-
integrantes-comissao-cpc>. Acesso em: 02 Jun 2013. 



 
 

A partir da solução do incidente o resultado será aplicado uniformemente em todas as 

demandas, dispensando o julgador da tarefa de repetidamente julgar questões idênticas e, 

sobretudo minimizar os riscos de decisões contraditórias tão nocivas à segurança jurídica.  

 

 

7.1.1 A AÇÃO COLETIVA E O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS 

REPETITIVAS 

 

 

Segundo Aluísio Gonçalves de Castro Mendes a ação coletiva, pode ser definida, 

“como o direito apto a ser legítima e autonomamente exercido por pessoas naturais, jurídicas 

ou formais, conforme previsão legal, de modo extraordinário, a fim de exigir a prestação 

jurisdicional, com o objetivo de tutelar interesses coletivos, assim entendidos os difusos, os 

coletivos em sentido estrito e os individuais homogêneos.” 192 

Ainda na doutrina de Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, aduz o autor que , “A 

necessidade de processos supra-individuais não é nova, pois há muito tempo ocorrem lesões a 

direitos, que atingem coletividades, grupos ou certa quantidade de individuo, que poderiam 

fazer valer os seus direitos de modo coletivos.”  

A questão atual apontada pelo autor,diz respeito a expansão das relações de massa e 

consequente incidência de problemas relacionados a gestão dessas relações.Na esfera pública 

ou privada,as lesões decorrentes dessas relações multiplicam-se de forma desenfreada 

culminando no excessivo volume de processos que congestionam o judiciário,criando um 

estado de insatisfação diante da morosidade na solução dos litígios.Denunciando por um lado 

falha no acesso a justiça para satisfação dessas pretensões individuais e por outro um estado 

de impunidade por parte dos causadores destas lesões que se vem quase que imunes a 

qualquer investida contra repetição de práticas abusivas e ilícitas.  

Como solução para estas situações, apresentam-se as ações coletivas. Que a partir da 

cumulação de demandas permite alcançar valor patrimonial significativo em face do causador 

do dano, e em relação aos autores uma excelente medida de economia judicial e processual.  

A questão que se enfrenta diariamente é a falta de uma cultura acerca da tutela 

coletiva, observando-se um reduzido número de ações ajuizadas pelas associações, figurando 

                                                             
192MENDES,Op.Cit..P.30. 

 



 
 

como autor principal o Ministério Público. Entende-se necessário reformular nosso sistema 

processual para a que se compreenda a importância deste instrumento enquanto mecanismo de 

acesso à justiça. 

O incidente ora analisado não se encontra na esfera dos instrumentos de tutela 

coletiva, nem tampouco está voltado ao esvaziamento desta. Não se confundem nem se 

antagonizam a intenção do legislador ao prever este instrumento se aproxima mais de uma 

solução para as demandas em massa. Tem em comum a solução a partir de uma sentença, que 

fixará o mesmo entendimento, portanto verifica-se aí a preocupação do legislador em 

prestígio da segurança jurídica. 

Em relação à legitimidade, nas ações coletivas percebe-se uma relação de equilíbrio 

entre as partes o que não ocorre em relação ao incidente.  

Em relação à decisão, nas ações coletivas a previsão de extensão de efeitos erga 

onmes no caso de julgamento de procedência, já o incidente se restringe ao que tudo indica 

aos processos suspensos após a decisão de admissibilidade do mesmo.  

Concluem-se ambos os instrumentos desde que respeitados os princípios do acesso a 

justiça, do contraditório e da segurança jurídica muito tem a contribuir.  

A preocupação não reside no número de instrumentos colocados à disposição do 

jurisdicionado ou da padronização dos julgamentos, mas pela forma como se desenvolverá 

cada processo, como serão fixadas as tese jurídicas aplicáveis as situações garantindo de 

participação de todos que serão afetados.  

 

 

7.1.2 Direito comparado (Alemanha e Inglaterra)  

 

 

7.1.2.1 Alemanha  

 

 

Tendo em vista a menção feita pela comissão do anteprojeto de Novo Código de 

Processo Civil ao Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (lei instituidora do procedimento-

modelo para o mercado de capitais) ou KapMuG, como fonte inspiradora do incidente de 

resolução de demandas repetitivas,cumpre analisar aspectos relevantes deste procedimento-

modelo.  



 
 

Diante da resistência ao modelo americano, as class actions,a Alemanha desenvolve 

como mecanismo de solução para as controvérsias em massa ,importante instrumento.Atribui-

se a origem deste procedimento ao famoso caso Deutsch Telekon. 

Entre 1999 e 2000, a empresa lançou ações na Bolsa de Frankfurt, contudo por ter 

omitido informações relevantes em seus veículos de divulgação causou uma considerável 

queda nos valores nominais em seus títulos. Como resposta a este evento, mais de 13 mil 

ações foram dirigidas ao Tribunal de Frankfurt (sede da bolsa),com pretensão reparatória, 

paralisando por completo a seção comercial.  

Como reação a estagnação, recursos constitucionais foram dirigidos, pleiteando o 

reconhecimento do direito a duração razoável do processo.  

Preocupado em restabelecer a confiança, o legislador disponibiliza a Kapitalanleger-

Musterverfahrensgesetz (KapMug),com a finalidade de resolver de forma idêntica e com 

efeito vinculante todas as controvérsias para as causas repetidas a partir de duma decisão 

modelo encaminhada ao Tribunal de Apelação.  

Este modelo, a KapMuG, tem sua estrutura dividida em : três partes com vinte 

parágrafos.Na primeira parte, cuida-se das hipóteses de cabimento.  

A segunda, o procedimento e a terceira parte prevê seus efeitos e as custas processuais.  

Cumpre destacar, no §1º (2),o elemento caracterizador deste instituto, a fixação, com 

parâmetros objetivos, das questões fáticas ou jurídicas que serão fixadas pelo juiz de primeiro 

grau e decididas pela Corte de Apelação, de forma vinculada.Ainda, com a previsão de 

exigência da demonstração, por parte dos requerentes, que a referida decisão apresente 

eficácia extraprocessual,ou seja adoção para casos similares.  

Preenchidos os requisitos, iniciando a primeira etapa, o juiz de origem irá promover a 

publicação em cadastro eletrônico (elektronischen Bundesanzeiger),o resumo da 

demanda,menção das partes e do procedimento .A instauração da KapMuG,depende de 

quorum estabelecido ,ou seja é necessária a apresentação de dez requerimentos com a mesma 

pretensão,num prazo de quatro meses.  

Observado o quorum, as questões comuns, objeto de julgamento serão fixadas pelo 

juízo de origem que providenciará a remessa ao Tribunal. Ficará o Tribunal vinculado às 

questões definidas no juízo de origem, vedada sua alteração. Ressalte-se que não existe 

previsão de recurso da decisão que não admite a KapMuG.  

Em seguida todos os processos individuais que tratem da mesma questão comum, 

ficarão sobrestados. Vale dizer também segundo a doutrina, que com a suspensão todos os 



 
 

titulares de pretensão idêntica, independente de sua vontade tornam-se parte do 

Musterverfahren.  

A segunda fase do procedimento-modelo é marcada pela designação de ofício pelo 

Tribunal, de um representante tanto para a parte autora como para a parte ré, sendo recebidos 

como interlocutores na Corte. Cumpre a estes a escolha da estratégia processual e condução 

do processo. Nesta fase o Tribunal decidirá a questão enviada pelo juízo de origem.  

Prolatada a decisão sobre as questões comuns, ficará o juiz vinculado em todos os 

processos pendentes independente do resultado. Quanto à extensão dos efeitos da decisão, 

trata-se de questão controvertida. Prevalece o reconhecimento da extensão com alguns 

temperamentos, a dizer, na KapMuG,prevê-se a possibilidade para os intervenientes 

escaparem dos efeitos da decisão caso comprovada a má gestão processual.  

A terceira fase destina-se a solução das pretensões individuais, relembrando a 

vinculação do juiz à decisão proferida pelo Tribunal.  

Merece destaque a questão relativa às custas processuais.Neste procedimento modelo 

serão as custas calculadas em cotas-parte proporcionalmente em razão da dimensão das 

pretensões individuais.  

Finaliza-se observando que o procedimento-modelo descrito, é de caráter 

experimental, tendo sua vigência provisoriamente mantida, até pronunciamento do Ministério 

da Justiça alemão sobre a possibilidade de incorporação em caráter geral.  

 

 

7.1.2.2 Inglaterra  

 

 

Introduzido em 2000, no Civil Procedural Rules, o GLO - Group Litigation Order 

estabelece um sistema de gestão de processos. Através deste instrumento, o Tribunal 

procederá à administração de forma coletiva de demandas que apresentem questões comuns, 

de fato ou de direito.  

A instauração deste instrumento, o GLO, pode se dar de ofício pelo juiz, quando este 

observar uma quantidade relevante de demandas propostas com fundamento em questões 

comuns ou a requerimento das partes. Tanto num caso como em outro não existe um prazo 

estabelecido para sua criação.  

Quando iniciado de ofício, deverá o juiz obrigatoriamente, especificar as questões 

comuns a serem tratadas no group bem como designar o Tribunal, que irá processar o caso.  



 
 

Após a criação do group, procede-se seu registro no Tribunal. O próprio Tribunal 

fixará um prazo para ingresso de interessados no Group.  

Importa dizer que o Gropp Litigation Order, é um “instrumento de gerenciamento de 

processos opt-in”, ou seja, quem pretender se beneficiar da decisão final deve promover sua 

adesão formal.  

Segundo a legislação britânica, apesar de fortes críticas por parte da doutrina, é 

necessário observar outro requisito: consenso do Lord Chief Justice, se promovido na 

Queen’s Bench division; do Vice-Chancellor, se na Chancery division; ou do Head of Civil 

Justice, se diante de um country court.  

Característica que merece destaque, diz respeito aos os amplos poderes conferidos a 

“management court” no processamento do group litigation, com a possibilidade de alteração 

das questões para garantir melhor gestão podendo inclusive, extinguir o group, caso entenda 

pela impossibilidade de tratamento coletivo as questões.  

Importa destacar ainda, que este procedimento opera a partir de uma divisão de 

tarefas, da seguinte forma: a questão principal ficará a cargo do managing judge; as questões 

processuais podem ser delegadas para um strick judge ou Master, e as relativas as custas 

processuais a cargo de um outro juiz.Registre-se que até a presente data foram registrados 

mais de 70 GLOs,muitos ainda em tramitação tratando de questões que vão de acidentes 

aéreos até danos ambientais.  

 

 

7.1.3 O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – Finalidade 

 

 

De acordo com art.997 do Projeto de Lei nº 8.046/10:  

É admissível o incidente de resolução de demandas repetitivas, quando, 
cumulativamente: 
I – estiver presente o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica; 
II – houver efetiva ou potencial repetição de processos que contenham 
controvérsia sobre a mesma questão de direito material ou processual.193 

O incidente deve ser suscitado sempre que identificada uma controvérsia 

potencialmente capaz de gerar multiplicação de processos fundados na mesma questão de 

direito (art.997).  

                                                             
193 BRASIL.Art.997. Projeto de Lei nº 8.046/10. 



 
 

Desta forma serão considerados como requisitos de admissibilidade: o risco de ofensa 

à isonomia e à segurança jurídica e a identificação de controvérsia fundada em mesma 

questão de direito com potencialidade de gerar demandas repetitivas e a possibilidade de 

decisões conflitantes que causem grave insegurança jurídica  

Pode-se afirmar que este novo instrumento tem como finalidade a redução do volume 

de processos em tramitação, da proliferação de ações sobre um mesmo tema e da prolação de 

decisões jurídicas divergentes.  

Destaca-se desde já o caráter preventivo do mencionado instrumento.  

Diferente do instituto que agora se encontra em vias de extinção, o incidente de 

uniformização de jurisprudência, que para sua arguição pressupõe a existência de julgados 

divergentes, o incidente ora analisado será admitido a partir da observação da possibilidade de 

multiplicação de demandas.  

Esta característica suscita algumas reflexões acerca do tema. Quando se trata de fixar 

uma tese jurídica, que é do que trata exatamente o aludido incidente, há que se considerarem 

todos os aspectos envolvidos, aprofundarem todos os argumentos suscitados, ou seja, é 

necessário amadurecer a questão.  

Para que seja fixado o entendimento a ser aplicado em todas as situações idênticas 

seria prudente o esgotamento, na medida do possível de todos os pontos de vista envolvidos 

na questão de direito objeto de arguição através do incidente.  

Desta forma seria alcançada a finalidade do instituto ora comentado, qual seja a 

redução do volume de processos em tramitação, a proliferação de ações sobre um mesmo 

tema e a prolação de decisões jurídicas divergentes.  

Por outro lado se a discussão acerca da questão de direito suscitada pela via deste 

incidente, é feita a partir da possibilidade de proliferação e não fundada numa controvérsia já 

estabelecida a chance de repetição da questão a partir de argumentos não considerados 

fragiliza a intenção do legislador.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7.1.4 Legitimidade para o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 

 

 

Segundo José Carlos Barbosa Moreira,194 “todo e qualquer processo, considerado em 

relação à lide que por meio dele se busca compor, cria a lei, explícita ou implicitamente, um 

esquema subjetivo abstrato, um modelo ideal que deve ser observado na formação do 

contraditório.  

Trata-se da apreciação da titularidade em relação aos sujeitos que ocupam 

respectivamente o pólo ativo e passivo da relação processual.  

Nas palavras de José Eduardo Carreira Alvim, por legitimidade das partes (legitimatio 

ad causam),entende-se a “pertinência subjetiva da lide”,ou seja, que o autor seja aquele a 

quem a lei assegura o direito de invocar a tutela jurisdicional e o réu,aquele contra o qual 

pode o autor pretender algo.”  

A legitimidade para suscitar o incidente está descrita n §3º do art.997.195Trata-se de 

legitimação concorrente, não havendo nenhuma relação de hierarquia entre aqueles elencados 

no referido artigo e acrescente-se que no caso de desistência ou abandono, não só o Ministério 

Público, mas qualquer um dos legitimados poderá assumir a posição de suscitante, esta é a 

melhor interpretação.  

No que diz respeito ao inciso II, especificamente em relação às partes, mantém os 

ensinamentos acima descrito, ou seja, para suscitar o incidente, é necessário ser parte na 

demanda, ser titular do direito material controvertido, ou seja, deve “haver pertinência 

subjetiva da parte com a tese jurídica a ser fixada pelo tribunal.” (Cunha, 2011, p.277)  

A legitimidade do Ministério Público se dá pela pertinência com as funções 

institucionais. A semelhança da legitimação para a propositura da Ação Civil Pública.  

                                                             
194 MOREIRA, José Carlos. O novo processo civil brasileiro, (Exposição sistemática do procedimento) 25ª ed. 
rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense. 2007. 
195 BRASIL.Art.997. Projeto de Lei nº 8.046/10§ 3º O pedido de instauração do incidente será dirigido ao 
Presidente do Tribunal: 
I – pelo relator ou órgão colegiado, por ofício; 
II – pelas partes, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou por qualquer um dos demais legitimados 
para propositura de ação coletiva em defesa de direitos individuais homogêneos, por petição. 
§ 4º O ofício ou a petição a que se refere o § 3º será instruído com os documentos necessários à demonstração do 
preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente. 
§ 5º A desistência ou o abandono da causa não impedem o exame do mérito do incidente. 
§ 6º Se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no incidente e poderá assumir sua 
titularidade em caso de desistência ou de abandono. 



 
 

Não há dúvida sobre a legitimidade do Ministério Publico, na tutela de direitos difusos 

e coletivos, contudo para os direitos individuais homogêneos, existe discussão em razão sob o 

argumento da falta de previsão no texto constitucional, no artigo 129.  

Sustentam alguns pela legitimidade quando se tratar de direitos indisponíveis. Em 

outra, que existe legitimidade para a tutela de direitos individuais homogêneos desde que 

demonstrado um relevante interesse social. Com grande adesão a este último entendimento, 

por parte da doutrina e jurisprudência. 196. 

É justamente nesta linha que se inclui a legitimidade do Ministério Público, para 

suscitar o incidente de resolução de demandas repetitivas, sendo necessária a aferição do 

relevante interesse social a justificar a admissibilidade da arguição.  

Merece igual destaque, a legitimidade da Defensoria Pública para arguir o referido 

incidente. Conforme previsão constitucional trata-se de instituição essencial à justiça, atuando 

em favor dos necessitados. A orientação jurídica e a defesa, dos necessitados, são garantia de 

acesso à justiça previsto no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal.  

Desta forma é função típica da Defensoria Pública, prestar assistência jurídicas aos 

necessitados, atuando como representante nos processos administrativos ou judiciais.  

A questão que se coloca é para suscitar o incidente de resolução de demandas 

repetitivas, deverá a Defensoria Pública demonstrar a vinculação da questão de direito com o 

interesse de necessitados?  

Entende-se  que sim, desta forma a legitimidade prevista no inciso II, parágrafo 3º§, do 

artigo 997, está em conformidade com sua atuação típica, definida constitucionalmente.  

Por fim cumpre salientar que, para todos os legitimados, se impõe a tarefa de 

demonstrar a necessidade da instauração do incidente. Por tratar-se de instrumento de caráter 

preventivo, deve ser instruído com documentos a fim de convencer sobre o efetivo potencial 

de multiplicação de processos fundados na mesma questão de direito.  
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7.1.5 Divulgação e Publicidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 

 

 

Após instauração, deverá ser dada ampla publicidade divulgação, mediante registro 

eletrônico junto ao: CNJ – Conselho Nacional de Justiça, através de um cadastro nacional de 

incidentes de resolução de demandas repetitivas. A finalidade desta divulgação é permitir a 

intervenção de quaisquer interessados. A oportunidade de intervenção se estende também ao 

amicus curiae.  

O amicus curiae definido por parte da doutrina como auxiliar do juízo pode ser uma 

entidade privada ou pública, que desempenha atividades relacionadas à questão objeto de 

exame pelo tribunal. Atua contribuindo com dados ou elementos que auxiliam a prolação de 

uma decisão. Diferente das partes, que possuem interesse jurídico o amicus curiae tem 

interesse institucional.  

 

 

7.1.6 Competência para admitir, processar e julgar o Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas 

 

 

Na forma prevista no PL8046/2010, a competência para admitir, processar e julgar 

será do Plenário do tribunal, quando o tribunal for composto por até 25 membros ou do órgão 

especial - Se o tribunal for composto por quantidade de julgadores acima de 25.  Uma vez 

suscitado o incidente perante o tribunal, procede-se a distribuição sendo atribuído a um 

relator.  

Este poderá requisitar informações ao órgão em cujo juízo tiver curso o processo 

originário no prazo de 15 dias (art.999 §1º inc. II). Depois de concluído este prazo e sem 

possibilidade de prorrogação segue-se a designação de data para exame de admissibilidade do 

incidente com a intimação do Ministério Público.  

No exame de admissibilidade do incidente, (art.999) o Tribunal deverá verificar a 

presença dos requisitos de sua instauração bem como a conveniência de se definir uma tese 

jurídica que será futuramente aplicada nas causas repetitivas.  

Caso venha a ser rejeitado o incidente, retoma-se o curso dos processos que versem 

questão comum que poderiam ser examinadas pelo Tribunal.  



 
 

Se admitido o incidente, (art.999 §1º) suspensão dos processos pendentes será 

decretada na própria sessão pelo presidente do Tribunal. Neste momento cabe lançar uma 

observação, pois em caso de admissibilidade do incidente não existe previsão para 

requerimento de exclusão de determinada causa pelas partes sob justificativa de não se tratar 

da mesma situação.  

Este é um ponto que merece atenção, nas palavras de Fredie Didier Jr.: “Se não for 

conferida a possibilidade de a parte influenciar a decisão do órgão jurisdicional – e isso é o 

poder de influência, de interferir com argumentos, idéias, alegando os fatos, a garantia do 

contraditório estará ferida.” 197 

Em seguida o relator ouvirá as partes e os interessados no prazo comum de 15 dias. 

Idêntico prazo será concedido ao Ministério Público para sua manifestação.  

Concluídas diligências, relator pedirá dia para julgamento do incidente. Após a 

exposição do incidente, será concedido em caráter sucessivo, prazo de 30 min. para autor e 

réu bem como ao Ministério Público para apresentar suas razões. (art.1003 §1º)  

Terão igualmente oportunidade para manifestação por idêntico prazo, os interessados 

(art.1003 §2º) sejam amici curiae ou partes nas demandas repetitivas, desde que inscritos nas 

quarenta horas antecedentes ao julgamento.  

Conforme prevê o projeto, o julgamento do incidente há de ser concluído no prazo de 

1 ano; (art.1005 e §1º) sob pena de cessar a eficácia suspensiva. Salvo, se o relator proferir 

decisão fundamentada em sentido contrário.  

O incidente de resolução de demandas repetitivas tem natureza objetiva. A decisão do 

tribunal se aplica não só ao caso concreto, mas a todos os demais casos que envolvam a 

mesma questão jurídica.  

 

 

7.1.7 Recursos no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 

 

 

Das decisões proferidas pelo relator no curso do julgamento do incidente, caberá 

agravo interno e embargos de declaração.  

                                                             
197 DIDIER, Jr.Op.Cit.p.36. 



 
 

Cumpre ao relator admitir ou não a intervenção dos interessados e do amicus curiae. 

Da decisão relativa à admissibilidade não cabe recurso algum. Ao contrário da decisão que 

rejeita a intervenção caberá agravo interno.  

Qualquer legitimado poderá interpor recursos das decisões proferidas no incidente. 

Discute-se na doutrina a possibilidade de recurso interposto pelo amicus curiae.  

Para Cassio Scarpinella Bueno198, o amicus curiae se equipara ao Ministério Público 

quando atua como custos legis. Dessa forma entendendo que tem legitimidade para interpor 

recursos de qualquer decisão.  

Em sentido contrário, Carlos Gustavo Rodrigues Del Prá 199entendendo que o amicus 

curiae somente pode recorrer da decisão que indefere sua intervenção.  

Orientação no mesmo sentido também o Supremo Tribunal Federal,“O entendimento 

desta Corte é no sentido de que entidades que participam dos processos objetivos de controle 

de constitucionalidade na qualidade de amicus curiae não possuem, ainda que aportem aos 

autos informações relevantes ou dados técnicos, legitimidade para recorrer.”200 

Por fim, do acórdão que julgar o incidente caberá Recursos Especial e Extraordinário, 

(art.1006) a ser interposto por qualquer dos legitimados, e ressalte-se pela natureza do 

incidente, a desnecessidade de demonstração da existência repercussão geral nos incidentes de 

resolução de demandas repetitivas esta é presumida, conforme artigo 1007: “presumindo-se a 

repercussão geral da questão constitucional eventualmente discutida.”  

 

 

7.1.8 Consequências do julgamento do incidente 

 

 

Concluído o julgamento do incidente a tese jurídica firmada deverá ser aplicada a 

todos os processos que versem idêntica questão de direito e que tramitem no âmbito da 

competência do tribunal. Caso haja interposição dos recursos extraordinário ou especial, 

amplia-se aplicação da tese jurídica firmada estendendo-se a todos os processos que versem 

idêntica questão de direito e que tramitem em todo o território nacional. Importante ressaltar 

                                                             
198BUENO,Cassio  Scarpinella Op.Cit. 
199 DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae:instrumento de participação democrática e de 
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.Curitiba. Juruá, 2007. 
200 BRASIL.Acórdão do Pleno do STF, ADI 2.359 ED-AgR, rel.Min.Eros Grau, j.3/8/2009,Djee-162 divulg. 
27/8/2009,public. 28/8/2009. 



 
 

que, em caso de inobservância na aplicação da tese firmada é cabível a reclamação para o 

Tribunal competente.  

Em relação à propositura de demandas cujo fundamento contrarie a tese jurídica já 

firmada, serão pedido ou pedidos julgados liminarmente improcedentes, independente da 

citação do réu, no mesmo sentido do dispositivo vigente, artigo 285-a,CPC, ressalvada a 

necessidade de produção de provas.  

A decisão do incidente não se sujeita a reexame necessário, a sentença que se 

fundamente na tese jurídica firmada pelo tribunal no julgamento do incidente.  

Quanto à execução provisória de sentença com fundamento na tese jurídica firmada no 

julgamento do incidente, entende-se pela dispensa da prestação de caução.  

 

 

7.1.9 Incidente de Demandas Repetitivas – Críticas  

 

 

A instauração do incidente diante da potencialidade de multiplicação de processos traz 

um critério fundado em algo que pode “vir a ser”, ou seja, existe um aspecto indeterminado. 

Diverso do tratamento dado aos recursos repetitivos, à admissibilidade do incidente considera 

a simples possibilidade não a efetiva repetição.  

Com caráter eminentemente preventivo se destaca o mencionado incidente, instaura-se 

o mesmo para evitar, a proliferação de processos repetitivos. Se por um lado é louvável a 

intenção do legislador em prevenir a prolação de decisões antagônicas que tanto atingem a 

segurança jurídica, por outro lado estabelece um novo sistema que inibe a possibilidade de 

maturação das questões vulnerabilizando a garantia de contraditório, sendo desta forma 

apontada por, Fredie Didier Junior, “O princípio do contraditório é reflexo do princípio 

democrático na estruturação do processo. Democracia é participação, e a participação no 

processo e opera pela efetivação da garantia do contraditório. 201 

Outro ponto que merece uma reflexão é em razão da imprecisão da definição no que 

consiste exatamente questão idêntica a ser tratada no incidente nem tampouco quem a fixará, 

atribuindo desta forma um caráter subjetivo ao instrumento, um juízo de conveniência com 

riscos de originar um incidente natimorto.  

                                                             
201 DIDIER, Fredie Jr. Op.Cit.p. 

 



 
 

Sugestão de grande valia, seria a adoção do critério objetivo numérico do sistema 

alemão, onde a admissibilidade é considerada a partir de um número considerável de 

requerimentos, no caso do sistema em comento pelo menos dez num período de quatro meses.       

Desta forma estaria demonstrada a repercussão extraprocessual de uma questão 

comum justificando o esforço em se fixar uma tese jurídica.  

Questão que apresenta complexidade é a relativa aos limites subjetivos da vinculação 

do julgado, pois na forma como descrita no ante projeto não resta claro se a tese fixada deverá 

ser aplicada a todos os processos que versem questão idêntica de direito, incluindo-se sem 

distinção aos pendentes e, portanto sobrestados e os que por ventura forem instaurados após a 

decisão. Adotar esta corrente significa prestigiar o modelo alemão.  

Contudo em nosso sistema esta solução assemelha-se a situação já estabelecida em 

relação ao efeito vinculante das súmulas emanadas do STF, mas no caso do incidente esta 

vinculação seria determinada por órgão judicial diverso. Incidindo em interpretação diversa 

da Constituição onde os Tribunais do Estado e Regional Federal não possuem competência 

para prolação de decisão com eficácia vinculante em relação a órgãos que não de seu próprio 

Tribunal. Sendo assim, mais adequada seria a interpretação restritiva, entendo que o efeito 

vinculante se limitasse aos processos suspensos.  

Merece menção ainda, a questão relativa ao valor de custas do incidente. Ao contrário 

métodos inglês e alemão, a previsão do ante projeto está omissa acerca deste tema o que pode 

gerar certo receio por parte dos interessados em suscitar o incidente ou até caso o mesmo 

venha a ser suscitado de ofício, conforme previsão,de como irá recair o ônus financeiro.  

 

 

7.1.10 O Incidente de resolução de demandas repetitivas e os recursos repetitivos 

 

 

Em breve análise, podemos destacar relevante ponto em comum entre os dois 

institutos, o caráter preventivo. Cada instituto na forma específica visa reduzir do número de 

processos ou recursos. 

Na disciplina dos recursos repetitivos, o procedimento previsto no art.543-C e 

parágrafos será observado na medida em que são identificadas as demandas repetitivas 

quando já estão em tramitação nos tribunais superiores. 

No caso do incidente de resolução das demandas repetitivas, conforme dispõe o texto 

do PL8046/2010, quando “houver efetiva ou potencial repetição de processos que contenham 



 
 

controvérsia sobre a mesma questão de direito material ou processual”; ou seja, para a 

instauração do incidente não é necessária a efetiva multiplicidade no judiciário, considera-se a 

potencial multiplicidade da questão controvertida. 

Na doutrina de Antonio Adonias Bastos, a diferença entre os recursos excepcionais 

repetitivos e o incidente de resolução de demandas repetitivas, é que  nos primeiros o 

cabimento está condicionado a verificação da “repetição” da questão de direito ,já no 

incidente será suficiente a identificação da questão controvertida que com o potencial para 

impulsionar a multiplicidade de processos. 

A instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas não pressupõe a 

ocorrência, mas a mera probabilidade de massificação da questão. 

Nas palavras de Bastos: “Enquanto aqueles pressupõem o ato, o ser, o acontecimento 

real; o último está no plano da potência, no campo do que talvez aconteça, do que pode vir a 

ser.”202 

Infere-se diante disso que o procedimento adotado para o incidente de resolução das 

demandas repetitivas, tem alcance superior ao dos recursos repetitivos. Mesmo sendo 

considerado como um instrumento de caráter preventivo, no caso dos recursos repetitivos a 

verificação da multiplicidade com posterior seleção do recurso paradigma e a conseqüente 

decisão de sobrestamento dos demais apesar de ser eficaz é tardia uma vez que só alcança os 

processos em instância superior e mesmo assim com limitação de matéria, em razão da 

competência absoluta em razão deste critério no STF e no STJ. 

Pode-se  afirmar que sob o ponto de vista dos Tribunais, o mecanismo atende tanto ao 

STF quanto ao STJ, permitindo a redução do excessivo número de recursos bem como 

possibilita o aprimoramento na qualidade das decisões proferidas nas demandas de massa. 

Contudo sob um ponto de vista mais amplo, atende somente a esses tribunais. 

O incidente de resolução de demandas repetitivas, nas palavras de Bruno Dantas, “vai 

ser muito mais amplo e vai inibir as ações repetitivas.” 203 

Nesse aspecto  inclina-se  a concordar que o mecanismo do incidente se apresenta 

mais adequado para prover uma solução ao problema da morosidade do judiciário e tratar da 

litigiosidade excessiva que assola o judiciário, detectando previamente as questões 

potencialmente aptas a deflagrar a multiplicidade das demandas. 
                                                             
202 BASTOS, Antonio Adonias A.”A potencialidade de gerar relevante multiplicação de processos como 
requisito do Incidente de Resolução de Causas Repetitivas no Projeto do novo CPC”. In: DIDIER JUNIOR, 
Fredie; MOUTA, José Henrique; KLIPPEL, Rodrigo. O Projeto do Novo Código de Processo Civil: Estudos em 
homenagem ao Professor José de Albuquerque Rocha. Salvador: Juspodivm, 2011. p. 35. 
203 DANTAS Bruno, entrevista citada em SAUSEN, Dalton. Súmulas, repercussão geral e recursos repetitivos. 
Crítica à estandardidazição do Direito e resgate hermenêutico. Ed Livraria do advogado, 2013. Pg.39 



 
 

Ao que tudo indica esta inovação, representará relevante contribuição para o 

ordenamento processual brasileiro como mecanismo que privilegia antes de tudo os princípios 

da isonomia e segurança jurídica. 

A decisão proferida no julgamento do Incidente, a todos se estenderá garantindo o 

mesmo tratamento isonômico, restaurando a credibilidade do Judiciário. 

 

 

7.2 A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS QUE TRAMITEM EM 1º E VERSEM SOBRE 

CONTROVÉRSIA IDÊNTICA À SUBMETIDA AO REGIME DE RECURSO 

REPETITIVO – PREVISÃO NO PROJETO DE LEI 8046/2010 

 

 

A questão da paralização do trâmite dos processos  em primeiro grau  que versem 

sobre controvérsia idêntica à submetida ao regime de recurso repetitivo,vem atraindo a 

atenção por parte da doutrina. 

Sobre o tema se pronunciou Wambier,204ao comentar sobre a regulamentação da 

sistemática introduzida pela Lei 11.672/08,em crítica a Resolução 07 do STJ,que trazia 

orientação acerca da extensão aos demais recursos e também aos processos que tramitavam 

em primeiro grau.A título de ilustração trazemos a colação a redação do mencionado 

dispositivo205 :  

Art.1º:[...] 
§ 3º Poderá o presidente do tribunal, em decisão irrecorrível, estender a 
suspensão aos demais recursos, julgados ou não, mesmo antes da 
distribuição.  
§ 4º Determinada a suspensão prevista no parágrafo anterior, esta alcançará 
os processos em andamento no primeiro grau de jurisdição que apresentem 
igual matéria controvertida, independentemente da fase processual em que se 
encontrem. 

Expressando sua preocupação em razão da natureza do diploma .resolução ,que 

regulamentava a extensão da decisão de suspensão  e aduzindo para as consequncia da adoção 

da medida levando –se em conta que conforme o art.543-C,não havia previsto a possibilidade 

de impugnação desta decisão o raciocínio se estenderia a todas as situações alcançadas pela 
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<http://bdjur.stj.gov.br/xmlui/bitstream/handle/2011/17441/Res_7_2008_PRE.pdf?sequence=4>. Acesso em: 26 
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referida Resolução.Festeja o autor a posterior revogação da resolução 07/2008 sendo 

substituida pela resolução 08/2008,que não repetiu o dispositivo  mencionado.Defendeu o 

autor que a suspensão nessa extensão apresentava verdadeiro potencial de causar a parte 

“lesão  grave e de difícil reparação”;com ofensa ao princípio da inafastabilidade do contrle da 

jurisdiçãoconforme o art.5º,XXXV. 

Prossegue o autor fazendo uma projeção das consequências que poderiam ser sofridas 

pelo jurisdicionado,que diante da decisão acerca do sobrestamento de seu processo ainda que 

estivesse tramitando em primeiro grau causando-lhe efetivo prejuízo,por inexistir recurso 

previsto para a situação seria compelido a manejar o mandado de segurança.E mesmo se 

soscorrendo do remédio constitucional , poderia ser atigido por contatempos processuais 

tendo em vista a dificuldade em se precisar o órgão competente para seu processamento e 

julgamento.  

Na mesma ocasião teceu críticas a revogada resolução 07/2008 ,no que respeitava a 

redação do art.12,que continha disposição acerca dos processos suspensos em primeiro grau 

de jurisdição determinando que seriam decididos de acordo com a orientação firmada pelo 

Superior Tribunal de Justiça, aplicando se cabível, o disposto nos artigos 285-A e 518, § 1º, 

do Código de Processo Civil.Denunciando  o “efeito vinculante “ atribuido as decisões 

proferidas no julgamento por amostragem dos recursos especiais repetitivos.Com técnica, 

aduz que a referida vinculação seria inadmissível por ilegítima,pois até a presente data  e 

segundo o texto constitucional somente o STF teria a competencia para a edição de súmulas 

vinculantes. 

É digna de toda consideração a opinião do ilustre doutrinador por todas as razões 

técnicas expostas; e nos inclinamos por certo em torno das preocupações externadas diante do 

risco de decisões de sobrestamento indevidas e ao mesmo tempo as divergências porque 

passam os tribunais sobre a possibilidade de recurso da dessas decisões mesmo  no âmbito da 

literalidade do dispositivo inserto no art,543- C. 

Concorda-se ainda com aludido doutrinador, na solução sugerida acerca da edição de 

súmulas pelo STJ após o julgamento dos recursos representativos consolidando a tese fixada.     

Trata-se de medida em consonância com o sistema processual vigente  permitindo em 

momento  posterior a adoção da tese firmada pelos juízes de 1º grau ,legitimando a aplicação 

dos dispositivos contidos nos arts.285-A e §1º do art.518. 

Esse entendimento esposado, apesar de absolutamente técnico, veio a ser mitigado 

pela jurisprudência e em sentido contrário está previsto no Projeto de Lei 8046/2010. No 



 
 

julgamento do REsp. 1251331, a Ministra Rel. Isabel Gallotti206, do Superior Tribunal de 

Justiça, decidiu pela extensão da decisão de sobrestamento sob o fundamento de que já 

estavam em fase de julgamento os recursos representativos da questão de direito 

controvertida, os juízos e tribunais ordinários “ignorando a jurisprudência do STJ”e 

permitiam a tramitação de um crescente número de processo sobre o tema afetado. 

Nas palavras da Min.” “Prevenir decisões conflitantes favorece a economia processual 

e impede a desnecessária e dispendiosa movimentação presente e futura do aparelho judiciário 

brasileiro, atitudes que são do interesse de toda a população”207, 

Prossegue a Min.Rel.enfatizando na decisão  tratar-se de  “ providencia lógica” 

incidindo a suspensão sobre  todas as ações independente do grau de jurisdição ou de serem  

oriundas de processos individuais ou coletivos ,desde que versando a mesma matéria 

controvertida de direito  objeto de julgamento de recurso especial em que já se determinou o 

regime de recurso repetitivo devem ser paralisadas até que se pronuncie o Superior Tribunal 

de Justiça. 

Ao determinar a suspensão citou a ministra outros precedentes no mesmo sentido 

REsp 1.060.210, relatado pelo ministro Luiz Fux à e MC 19.734, relatada pelo ministro 

Sidnei Beneti. 

No mesmo sentido do entendimento firmado no referido julgamento, do REsp. 

1251331 encontram-se o art.1059 do Projeto de Lei 8046/2010.208 

Conforme o dispositivo incidirá a regra sobre os processos que versem idêntica 

controvérsia de direito tramitando em primeiro grau  determinando a suspensão, com fixação 

de prazo de até um ano, ressalvadas as hipóteses em que se fizer necessária prorrogação em 

decisão fundamentada pelo relator. A previsão de suspensão prestigia a posição sustentada 

pela Ministra, e acreditamos ser medida de inegável utilidade e contribuição para o alcance da 

efetividade das decisões. 

Ainda no §6º do art.1.059 dispõe que ultrapassado o prazo previsto, no §4º, de até 1 

ano, não sendo proferida decisão nem sobrevindo outra decisão do relator,os processos 

suspensos terão sua tramitação retomada.209 

                                                             
206BRASIL.Resp.1251331 http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto= 
109770. Acesso em 15.05.2013.  
207 Idem. 
208 PL8046/2010.§4º Os processos em que se discute idêntica controvérsia de direito e que estiverem em 
primeiro grau de jurisdição ficam suspensos por período não superior a um ano, salvo decisão fundamentada do 
relator. 
§5º As partes deverão ser intimadas da decisão que, em primeiro grau de jurisdição, suspende o curso do 
processo, contra a qual caberá agravo, na hipótese em que a controvérsia discutida nos autos não seja idêntica à 
do recurso paradigma. .  



 
 

Importante desdobramento da questão, consta do §5º diz respeito à previsão de recurso 

de agravo para impugnar a decisão de sobrestamento dos processos em primeiro grau quando 

a tese discutida no processo não for idêntica a questão do recurso representativo da 

controvérsia. A previsão do recurso cabível prestigia a segurança jurídica, não deixando 

margens para entendimentos díspares tão nocivos a celeridade do processo. 

Duas outras, inclusões merecem destaque os art.1.061 e 1.063 do Projeto de Lei 

8046/2010. As proposições se somam no sentido de uniformizar as decisões garantindo a 

celeridade e segurança jurídica tão cara aos processos que versem sobre demandas repetitivas. 

Conforme o art.1063 do PL,se durante o período de suspensão dos processos em 1º 

grau for proferida decisão acerca da controvérsia fica autorizado ao juiz de 1º grau proferir 

sentença conforme o entendimento firmado. 

Dispositivo que demonstra a preocupação em se uniformizar a decisões proferidas 

pelos tribunais superiores, mantendo o regime de verticalização dos das decisões no 

julgamento dos recursos repetitivos representativos.210     Compartilhando o mesmo sentido o 

art.1061, sobrevindo decisão do recurso paradigma, aos órgãos fracionários incumbirá 

declarar prejudicados os recursos que permaneceram suspensos e estão em conformidade com 

a orientação firmada caso contrário decidirá aplicando a tese.211 

 

 

7.3 OUTRAS INOVAÇÕES  - PROJETO DE LEI Nº 8.046/10 

 

 

7.3.1 Previsão de fungibilidade entre os recursos excepcionais 

 

 

O princípio da fungibilidade, segundo lição de Marinoni,212 presta-se a tornar cabíveis 

recursos incorretamente interpostos com fundamento em dúvida objetiva. Menciona o autor, a 

existência de previsão do princípio no texto do código de processo civil de 1939, com a 

devida ressalva acerca do erro grosseiro e má fé. Complementa aduzindo que em  nosso texto 
                                                                                                                                                                                              
209 BRASIL.§ 6o. Transcorrido o prazo a que se refere o § 4º, sem que tenha sido julgado o incidente nem haja 
decisão fundamentada do relator em outro sentido, deve ser retomada a tramitação regular dos processos que 
estiverem em primeiro grau de jurisdição.  
210 Art. 1063. Sobrevindo, durante a suspensão dos processos, decisão da instância superior a respeito do mérito 
da controvérsia, o juiz proferirá sentença e aplicará a tese firmada.” 
211 Art.1061. “Decidido o recurso representativo da controvérsia, os órgãos fracionários declararão prejudicados 
os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou os decidirão aplicando a tese.” 
212 MARINONI. Op.Cit., p.512/513.  



 
 

atual ,silenciou o legislador,contudo a admissibilidade do princípio se mantém na doutrina e 

na jurisprudência. 

A correta aplicação o princípio da fungibilidade, exige a conjugação de alguns 

critérios em primeiro a existência de dúvida objetiva, justificando sua aplicação como forma 

de aproveitamento do ato praticado desde que demonstrado o óbice que prejudicou ao 

recorrente a correta interpretação acerca do recurso cabível, em segundo a não ocorrência  do 

erro grosseiro, posto que o princípio não se presta a legitimar condutas  procrastinatórias. 

Outro elemento digno de críticas pela doutrina diz respeito ao prazo, pois conforme a 

jurisprudência dos nossos tribunais, o prazo a ser considerado para efeito de aproveitamento 

do recurso interposto equivocadamente, há de ser o prazo do recurso adequado. Não é, todavia 

a posição de Marinoni213, que critica a utilidade do entendimento, aduzindo que se a 

justificativa para a aceitação de um recurso inadequado pelo outro adequado, a fungibilidade, 

repousa justamente na existência de dúvida objetiva acerca da correta interposição do recurso, 

admitir a interposição do recurso incorreto, mas exigir do recorrente que o faça dentro prazo 

compromete a lógica. 

Entendimentos a parte, surge como inovação à previsão de aproveitamento dos 

recursos excepcionais, no projeto do novo código de processo civil, e muito embora no texto 

do projeto venha mencionado nenhum critério como o fez o legislador em 1939, ousamos crer 

que este critério será imposto pela jurisprudência dos tribunais no tratamento das questões a 

partir das situações a serem enfrentadas. 

O fundamento para justificar a medida, repousa na dificuldade com que se depara o 

recorrente quanto à natureza da questão se matéria constitucional ou federal; que se pretende 

impugnar mediante os recursos excepcionais.  

Nas lições de Barbosa Moreira, 

A bipartição do antigo recurso extraordinário, perfeitamente explicável a luz 
da reestruturação da cúpula do Poder Judiciário, não deixou de causar 
problemas de ordem prática. Temos agora dois recursos em vez de um só, 
interpondo ambos, em larga medida, contra as mesmas decisões. Daí a 
necessidade de articulá-los; e o sistema resultante teria de ficar, como na 
verdade ficou bastante complicado em mais de um ponto.214 

                                                             
213 Idem. 
214 BARBOSA,Moreira,José Carlos.Comentários ao Código de Processo Civil.1ªed. Vol. V. Rio de Janeiro: 
GenForense, 2012, p.583. 



 
 

Complementando a citação, Rodolfo de Camargo Mancuso aduz ser “interessante 

observar que ainda hoje, por vezes, o STF é chamado a discriminar a matéria propriamente 

constitucional daquela de direito federal comum...”215 

Surge então como uma das mais relevantes modificações, inserindo-se no texto do 

Projeto de Lei 8046/2010 a previsão de fungibilidade dos recursos excepcionais, até então 

inadmitida pelos Tribunais Superiores. 

Tanto no texto constitucional como no texto infraconstitucional, encontramos diversos 

dispositivos com idêntico conteúdo tais como, a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e o 

direito adquirido sucessivamente no art. 5º, XXXVI, CF; e no art. 6º, LICC; a 

responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público no art. 37, § 6º, CFe no  

art. 43, CC; e a cláusula de reserva de plenário no art. 97, CF;e também no  art. 480 e 

seguintes, CPC;e  outros. 

Idêntica situação ocorre com respeito aos princípios constantes da Constituição que se 

reflete em dispositivos legais. Os princípios constitucionais inerentes ao processo como 

Devido Processo Legal, Inafastabilidade do controle jurisdicional, Contraditório e Ampla 

defesa, Isonomia, são encontrados nos textos legais nos diplomas processuais civis e penais.   

A este obstáculo soma-se a orientação dos Tribunais no sentido da inadmissibilidade 

da apreciação mesmo diante das situações descritas acima.  

Não sendo admitidos, portanto os recursos excepcionais quando dirigidos ao STF ficar 

evidenciado tratar de ofensa “indireta” ao texto constitucional da mesma forma que não será 

conhecido o recurso especial no STJ, quando nele for ventilada questão constitucional.  

A questão já foi objeto de inúmeras discussões no âmbito dos Tribunais Superiores, 

culminando com a edição das Súmulas STF 282216 e STJ 126.217 

Segundo Teresa Arruda Wambier,218o rigor excessivo na aplicação das regras relativas 

a admissibilidade dos recursos excepcionais acaba por criar obstáculos intransponíveis que 

restam por  contribuir para a insegurança jurídica.A regra vigente no STF, exige que a ofensa 

à Constituição seja direta para exame do recursos interposto ,rejeitando o fundamento que se 

basear em lei ordinária que repete princípio constitucional.Ressalta a autora que não se pode 

considerar razoável entender como estranha a competência do STF a apreciação da violação 
                                                             
215 MANCUSO,.Op.Cit.p.376. 
216 SUM 282 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a 
questão federal suscitada.” 
217 SUM 126 do STJ: “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos 
constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não 
manifesta recurso extraordinário.” 
218 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Controle das decisões judiciais por meio dos recursos de estrito direito 
ação rescisória : o que é uma decisão contrária à lei? São Paulo: RT, 2001, p. 169. 



 
 

de determinado princípio constitucional por se tratar de dispositivo previsto em lei 

ordinária.219  

Igualmente para Cassio Scarpinella Bueno220,a questão relativa a exigência de  “ofensa 

direta” tem origem na jurisprudência do STF que se mantêm resistente no tratamento da 

matéria sob a  justificativa de contenção o número excessivo que recursos interpostos ,não 

integrando o texto constitucional nem tampouco o Código de Processo Civil.No atual sistema 

contamos com o instituto da repercussão geral e o regime dos recursos repetitivos como filtros 

aptos a administrar o fluxo de recursos dirigidos ao Tribunal,o que torna despicienda  a 

restrição a apreciação da ofensa a dispositivo constitucional. 

Conforme o art.1054,221 do Projeto de Lei nº 8.046/10,se  o relator do STJ, entender 

que o recurso especial contem em seu objeto questão constitucional, concederá  prazo de 15 

dias para que o recorrente promova a adequada adaptação,com a demonstração da existência 

da repercussão geral da questão constitucional . Cumprida a determinação encaminhará o 

recurso ao STF, que promoverá seu juízo de admissibilidade. 

Destaque-se a parte final do dispositivo que prevê a possibilidade de devolução do 

recurso ao STJ. Essa orientação, na prática pode levar a um impasse, diante de Recurso 

Extraordinário interposto com fundamento em violação de algum princípio constitucional 

inerente ao processo; caso a interpretação dada pelo STF sinalize que a questão está 

submetida a regramento infraconstitucional acarretando a rejeição do recurso por entender 

tratar-se de hipótese apta a desafiar recurso especial.  

Da mesma forma que em se tratando de recurso especial dirigido ao STJ, em que o 

recorrente formule pedido de revisão acerca de princípio processual violado; entendendo o 

Tribunal que o princípio está inserto no texto constitucional, portanto o recurso cabível 

na espécie é o extraordinário o resultado será idêntico. 

Entende-se que a medida prevista no projeto, se aprovada trará importante 

contribuição, deixando a cargo do relator no caso concreto o encaminhamento quanto à 

espécie adequada do recurso excepcional.  

A melhor interpretação a ser dada ao dispositivo é a que considerará para efeitos de 

aplicação da regra, as hipóteses em que o recurso inicialmente preencha os requisitos 

                                                             
219 Idem. 
220 BUENO. Op.Cit.p. 
221 Art. 1054. Se o relator, no Superior Tribunal de Justiça, entender que o recurso especial versa sobre questão 
constitucional, deverá conceder prazo de quinze dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão 
geral e se manifeste sobre a questão constitucional. Cumprida a diligência, remeterá o recurso ao Supremo 
Tribunal Federal, que, em juízo de admissibilidade, poderá devolvê-lo ao Superior Tribunal de Justiça.  
    



 
 

necessários a admissibilidade e indique de forma adequada a questão objeto da impugnação, 

permanecendo somente quanto a esta única a possibilidade de dúvida em relação à natureza 

do direito em tela ser constitucional ou federal.  

Por evidente não se está a considerar que o legislador ao introduzir o mencionado 

dispositivo, em algum momento pretenda facilitar o manejo dos recursos excepcionais a 

recorrentes negligentes. 

Se aprovado, o dispositivo contribuirá tanto para a efetividade do processo quanto para 

a segurança jurídica, posto que a divergência entre os Tribunais acerca da admissibilidade do 

recurso pode levar a inadmissibilidade de ambas atingindo frontalmente o princípio do acesso 

à justiça. 

 

 

7.3.2 O Requisito do Prequestionamento - no Projeto de Lei nº 8.046/10 

 

 

Relevante no texto do Projeto de Lei 8046/2010, com a inclusão da expressão 

prequestionamento, até então corrente na doutrina e jurisprudência, mas ausente em nosso 

diploma processual vigente. A inovação pretende atribuir maior dinâmica ao processo 

unificando as regras para seu reconhecimento. 

O prequestionamento, como requisito de admissibilidade dos recursos excepcionais,  

segundo Cassio Scarpinella Bueno , “enfrentamento de uma dada tese de direito 

constitucional ou de direito infraconstitucional federal na decisão a ser recorrida (...).”222 Na 

lição de José Miguel Garcia Medina223, o prequestionamento segundo a doutrina e a 

jurisprudência pode ser conceituado sob vários aspectos. Inicialmente, de maneira explícita, 

como manifestação do tribunal acerca da decisão objeto de impugnação. Numa outra 

concepção, posição esta adotada pelo autor, deveria ser entendida o prequestionamento como 

“ato da parte” sem condicionar a manifestação do tribunal. Entende José Miguel Garcia 

Medina que as partes irão prequestionar e o tribunal vai decidir. A decisão do tribunal é que 

será objeto de impugnação e não a iniciativa das partes. Contudo ressalta por vezes existirá a 

apreciação da questão constitucional dependerá da iniciativa das partes nas situações em que 

não se permite ao tribunal a apreciação de ofício.  

                                                             
222 BUENO.Op.Cit.p..241. 
223 MEDINA,José Miguel Garcia. Prequestionamento e repercussão geral e outras questões relativas aos recursos 
especial e extraordinário. 5ª ed. São Paulo: RT, 2012. 



 
 

Ainda numa outra posição, aponta um terceiro entendimento que reúne os dois 

anteriores, reunindo a prévia suscitação da questão pelas partes complementada com a 

posterior manifestação do tribunal.224 

Na doutrina de  Araken de Assis “é o modo peculiar de expressar-se o cabimento no 

recurso de motivação vinculada.” Prequestionar em sede de recurso extraordinário ou especial 

significa abordar sucessivamente a questão constitucional ou a questão federal demonstrando 

que a matéria veiculada no recurso já foi anteriormente objeto de decisão. 

O que vale dizer que para satisfazer a exigência do prequestionamento é necessária a 

manifestação judicial sobre a questão ventilada, ou seja, causa decidida. Para que seja 

admitido o recurso impõe-se a decisão expressa e motivada a respeito da questão de direito. 

Para Araken de Assis a prévia suscitação não se caracteriza como elemento 

indispensável para a satisfação do requisito de admissibilidade posto existir inúmeras 

questões que devem ser conhecidas de ofício pelo julgador, segundo o doutrinador a 

expressão sinaliza no sentido de anterioridade com relação ao momento processual, ou seja, 

no momento que antecede a interposição do recurso, bastando para tal configuração que a 

questão tenha sido ventilada no curso do contraditório ou simplesmente conhecida de 

ofício.225  

Discordando de parte da doutrina, quanto à natureza do prequestionamento, Nelson 

Nery Jr.226, entendendo que não se pode alocar o prequestionamento no rol dos requisitos de 

admissibilidade dos recursos excepcionais, tendo em vista que os mencionados recursos tem 

previsão constitucional e a conceituação do prequestionamento tem assento na 

jurisprudência,sob os verbetes da Súmula do STF Nº282 e nº356, não se compatibilizando 

com a competência exclusiva da CF/88 para estabelecer os critérios de admissibilidade dos 

recursos excepcionais.Na sua excelente lição,insere-se o prequestionamento como fase do 

cabimento dos recursos excepcionais.227 

Segundo Fredie Didier, “é passo na verificação da incidência do suporte fático 

hipotético do recurso extraordinário no suporte fático concreto é, sobretudo exame da 

tipicidade do texto constitucional.”228 

Rodolfo  de Camargo Mancuso, em pertinente comentário sobre o tema, destaca uma 

“outra função” para o prequestionamento,aludindo a crise que atinge  os tribunais superiores 
                                                             
224 DIDIER Jr., Op.Cit, .p.185. 
225 ASSIS. Op.Cit., p. 779. 
226 NERY, Nelson Jr. Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e de outras formas de impugnação das 
decisões judiciais. 
227 DIDIER Jr. Op.Cit., p.185. 
228 Idem. 



 
 

,sendo utilizado como espécie de filtro a conter o excessivo volume de recursos excepcionais 

que são encaminhados ao STF e STJ.229 
Em que pesem as variadas definições acerca do requisito questão de ordem prática que 

atrai atenção da doutrina e da jurisprudência é a relativa à omissão do órgão julgador quando 

suscitada a questão, onde a orientação prevalecente é no sentido da utilização dos embargos 

de declaração com a finalidade de instar o órgão a se manifestar. Caso persista a omissão, 

estaremos diante de uma violação à lei federal desafiando a interposição de recurso especial, 

neste sentido o STJ já se manifestou através da Súmula nº211: “Inadmissível recurso especial 

quanto à questão que a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo 

tribunal a quo”. 

Segundo a jurisprudência do STF, em sentido diverso entende-se por satisfeito o 

requisito com a mera interposição dos embargos de declaração para suprimento da omissão 

sem se importar com o resultado do julgamento do mesmo. Eventual rejeição dos embargos 

não constitui obstáculo ao preenchimento da exigência. 

Esta disparidade de tratamento se mostra inquietante,quando considerada a 

possibilidade de interposição simultânea de recurso especial e extraordinário da mesma 

decisão, conforme art.498 CPC. Pois para a caracterização do prequestionamento a mera 

interposição de embargos de declaração embora rejeitados por si só torna admissível o recurso 

extraordinário no entanto pela mesma razão,a rejeição,torna inadmissível o recurso 

especial.Eis o impasse. 

Em sua obra, Fredie Didier Jr.,se manifestou no sentido da posição adotada pelo STF 

por ser mais favorável ao recorrente que não pode se ver constrangido diante de reiteradas 

omissões pelos tribunais sem ter como pugnar pela admissibilidade de seu recurso , “... 

impõe, contudo, perfilhar a do STF, que se posiciona a favor do julgamento do mérito do 

recurso extraordinário, a fim de que o recurso cumpra o seu objetivo...”230 

A inovação do Projeto de Lei 8046/2010 do novo código de processo civil, pertinente 

ao tema, se localiza no capítulo que trata da ordem dos processos no tribunal. No artigo 963, § 

4º, lê-se, “§ 4º O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante 

do acórdão para todos os fins legais, inclusive de prequestionamento. ”231 

O conteúdo do dispositivo também inovador, na atribuição ao voto vencido da 

consideração para fins de prequestionamento, consagrando a posição de renomados 

                                                             
229 MANCUSO.Op.Cit.p.289. 
230 DIDIER Jr.Op.Cit.p.185. 
231BRASIL. Texto do Projeto de Lei 8046/2010. 



 
 

doutrinadores, no sentido de que o recurso interposto confronta a decisão ou o acórdão como 

um todo, incluindo o voto vencido, esta é também a posição de José Miguel Garcia Medina232, 

na qualidade de integrante da comissão elaboradora do projeto.  

Analisando o dispositivo em comento extrai-se um duplo sentido da intenção do 

legislador em prestigiar o voto vencido, em primeiro fomentando a iniciativa dos julgadores 

em divergir das decisões formadas pela maioria, pois caso contrário, com a retirada dos 

embargos infringentes do rol dos recursos haveria desinteresse em manter esta postura. 

Comprometendo o empenho dos julgadores em alcançar a efetividade qualitativa nas 

decisões. Em segundo dispensando a necessidade de oposição de embargos de declaração em 

face do acórdão que por maioria não se manifestou acerca da matéria constitucional ou federal 

suscitada. 

Embora não seja de todo inovador, porquanto admitido no STF adoção do 

prequestionamento ficto, integra a disposição contida no art. 1047. “Consideram-se incluídos 

no acórdão os elementos que o embargante pleiteou, para fins de prequestionamento, ainda 

que os embargos de declaração não sejam admitidos, caso o tribunal superior considere 

existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”233 

Conforme a redação do artigo constante do projeto entende-se consagrada a tese do 

“prequestionamento ficto”, que por enquanto ainda suscita divergência em nossa doutrina e 

nos Tribunais Superiores. 

De acordo com a Súmula do STF nº356234, “O ponto omisso da decisão, sobre o qual 

não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por 

faltar o requisito do prequestionamento”; nesse sentido a orientação para parte manejar o 

recurso de embargos de declaração a fim de ser sanada a omissão.  

Bastando para esse tribunal a interposição dos embargos, independente de 

manifestação do tribunal sobre os mesmos considerando preenchido o requisito do 

prequestionamento. Prosseguindo o recorrente em recurso extraordinário indicando na decisão 

os preceitos constitucionais violados.  

Em sentido diverso segue o STJ, entendendo pela necessidade de manifestação do 

órgão julgador dos embargos de declaração, conforme dispõe Súmula do STJ nº211235: 

“Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos 

declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. Portanto segundo entendimento do STJ, 
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235 BRASIL.Súmula STJ nº211. 



 
 

não havendo manifestação do tribunal acerca da violação dos dispositivos legais, não estará 

satisfeita a exigência do prequestionamento. Para contornar a situação incumbe ao 

prejudicado a interposição de recurso especial suscitando a omissão, como espécie de 

violação da lei, com pedido de acolhimento e posterior anulação do julgado retornando ao 

juízo de origem para a apreciação da questão. Medida esta que acaba por penalizar o 

jurisdicionado, que se vê obrigado a manejar dois recursos especiais, estendo além do 

necessário o tempo de permanência do processo no judiciário. 

Sem dúvida que a medida prevista é apaziguadora e visa facilitar o acesso dos recursos 

excepcionais aos tribunais superiores. Sobre o tema, a crítica de Cassio Scarpinella Bueno, 

“convenço-me cada vez mais de que os adjetivos usualmente apostos ao prequestionamento 

são falsos problemas.” 236 

Se expressa o doutrinador no sentido de que muitas são as discussões acerca da 

conceituação do referido requisito, contudo o que importa é se verificar “o que foi ou não foi 

decidido pela instância a quo e que na exata proporção do que se decidiu ou se deixou 

erradamente de decidir, poderá ser impugnado pela via especial ou extraordinária.”237 

Como se observa atualmente divergem os Tribunais Superiores acerca da definição do 

prequestionamento, para fins de verificação da admissibilidade dos recursos. Com a 

aprovação do Projeto do Novo Código de Processo Civil, o entendimento restará pacificado 

sendo aplicado igualmente para os recursos extraordinários e especiais. 
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8 CONCLUSÃO 
 

 

Muitas são as questões que  desafiam e ainda há muito para ser discutido pela doutrina 

e pela jurisprudência, em relação aos temas trazidos. As considerações feitas no presente 

trabalho à nova disciplina instituída para o julgamento das demandas repetitivas no Supremo 

Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, através da Lei nº 11.418/06, que incluiu o art. 

543-A e B e a Lei 11.672/2008, acrescentando o art. 543-C, ao vigente Código de Processo 

Civil, revelam a importância das inovações processuais frente ao descontentamento de toda a 

sociedade diante das decisões divergentes em julgamentos sobre a mesma questão de direito.  

Um dos pontos mais importantes para estabilidade das decisões judiciais é a 

uniformidade de decisões. Talvez este seja o maior desafio. A busca por uma uniformização 

de critérios que possam estabelecer julgamentos em casos idênticos deve ser fomentada pelos 

órgãos jurisdicionais para a minimização dos conflitos.  

Com o regime de seleção de um ou alguns processos com a mesma questão de direito 

alcançando uma solução uniforme que será aplicada em todos os milhares de processos 

versando questões idênticas espera-se atender à preservação dos princípios do processo 

individual e a duração razoável do processo. 

As medidas vêm em boa hora como resposta ao de descrédito do Judiciário frente aos 

seus jurisdicionados.  

Os mecanismos analisados surgiram em primeiro plano como solução para o 

congestionamento que atinge os Tribunais Superiores com o excessivo número de recursos, 

para enfrentar o desafio da redução do volume de processos em tramitação e a morosidade 

como consequência desse acúmulo. Mas ao mesmo tempo expôs a preocupação do legislador 

em preservar princípios basilares de nosso ordenamento.  

A garantia do princípio da igualdade exigindo o mesmo tratamento às situações 

idênticas. O princípio da duração razoável do processo exigindo a entrega da prestação em 

tempo hábil. A garantia de previsibilidade e segurança jurídica.  

A interpretação que deve permear os novos institutos é a de que a utilização desses 

mecanismos de redução dos recursos servirá para proporcionar aos Tribunais Superiores 

melhores condições de apreciação e julgamento das demandas repetitivas de forma rápida e 

efetiva restaurando a credibilidade das decisões diante da sociedade. O processo como 

instrumento que serve ao direito material se consubstancia na realização da justiça. 



 
 

No âmbito do STF, com a imposição da repercussão geral como requisito de 

admissibilidade dos recursos extraordinários, tem-se por restabelecida a verdadeira função 

dessa Corte, enfrentando as questões de direito em matéria constitucional que 

verdadeiramente tem relevância. Adotando o critério que prioriza o interesse público 

selecionando processos que apresentem questões de direito que ultrapassem os interesses das 

partes.  

A ampliação do caráter vinculante tanto da decisão de inexistência da repercussão 

geral como da fixação da regra a ser aplicada a todos os processos prestigia a isonomia e a 

uniformidade, aprimorando a prestação da tutela jurisdicional. 

No âmbito do STJ, a constatação de que a edição da Lei 11.672/09, inspirada na 

sistemática aplicada aos recursos repetitivos no STF pela Lei 11.418/06; trouxe resultados 

positivos instituindo o procedimento de fixação da tese sobre certas questões e aplicação 

vertical e conjunta do resultado a um número significativo de recursos especiais versando 

sobre a mesma questão de direito. 

A sistemática de racionalização dos julgamentos inserida no procedimento dos 

recursos especiais e extraordinários repetitivos, não obstante o objeto versar sobre interesses 

particulares impõe um caráter objetivo e de interesse público, na medida em que as decisões 

proferidas no âmbito dos tribunais Superiores  atingirá sujeitos diversos daqueles que 

integram a relação processual, seja através da decisão de sobrestamento dos recursos especiais 

ou da negativa de seguimento diante da declaração de inexistência de repercussão geral da 

questão constitucional idêntica.  

A proximidade entre os institutos da repercussão geral e dos recursos repetitivos 

sinaliza a tendência de adoção das decisões vinculantes. Esta alteração introduzida no sistema 

recursal tem produzido efeitos positivos permitindo maior efetividade da prestação 

jurisdicional. Pelas informações contidas nos sites dos tribunais que esta nova disciplina já 

opera reduções significativas no número de processos que aguardam julgamento. O que 

evidencia o êxito da nova disciplina em atender ao princípio da celeridade, através dos 

mecanismos que permitirão o julgamento mais célere das demandas repetitivas com maior 

segurança jurídica para erradicar o efeito negativo das decisões divergentes acerca da mesma 

questão de direito. 

O procedimento dos recursos repetitivos, se devidamente aplicado, oferecerá uma 

prestação jurisdicional idônea às demandas de massa que afetam a sociedade, uniformizando a 

interpretação do direito nos processos selecionados e projetando seus efeitos aos demais 

recursos. 



 
 

A seleção das causas representativas como instrumento de filtragem, utilizada de 

forma adequada e de modo autêntico há de permitir ao STF ou STJ restaurar o exercício de 

suas verdadeiras atribuições, afastamento a imagem distorcida que vem apresentando, de ser 

apenas mais uma instância a ser alcançada, equivocamente utilizada para corrigir decisões dos 

órgãos inferiores. 

A efetivação do princípio da celeridade se configura a partir da facilitação do ingresso 

ao processo, mas se consagra num procedimento adequado a necessidade de defesa de direitos 

supraindividuais. 

É certo que a inserção desses instrumentos se faz necessária para conter a crise do 

Poder Judiciário, resgatando a função primordial dos Tribunais Superiores que passarão 

apreciar no caso do STF as causas que versem matéria constitucional com repercussão geral e 

no STJ o julgamento por amostragem das questões de direito idênticas dispensando o tribunal 

de proferir decisões repetidas vezes em teses já consolidadas. 

Em que pesem as esperanças depositadas nas referidas reformas processuais e o 

sentimento de otimismo que permeia os resultados obtidos até agora, não se deve admitir que 

a busca pela redução quantitativa dos recursos se sobreponha a efetividade qualitativa das 

decisões. A racionalização dos julgamentos, tão almejada, não possa suprimir garantias 

constitucionais obtidas após tantas décadas de luta. 

A ponderação deve ser utilizada na aplicação dos novos mecanismos amenizando os 

conflitos sem violação de princípios. De um lado está inequivocamente posto o interesse 

público representado pela expectativa da coletividade na solução da questão submetida ao 

tribunal e do outro um direito legalmente conferido ao cidadão de ter o seu recurso julgado. A 

racionalização dos julgamentos dos processos coletivos impõe o equilíbrio entre a presteza e o 

respeito aos princípios constitucionais. O princípio da celeridade não se sobrepõe ao princípio 

do acesso a justiça. Dessa forma nos inclinamos pela solução que atenda ao direito do 

recorrente acolhendo a desistência do recurso sem com isso paralisar o julgamento da questão 

controvertida de direito que interessa a sociedade. 

A polêmica instaurada acerca da recorribilidade da decisão de sobrestamento dos 

recursos repetitivos submetidos ao regime aos artigos 543-B e 543-C do Código de Processo 

Civil, e que não guarda pertinência com a questão de direito versada nos recursos 

representativos em trâmite nos tribunais superiores.  

A divergência quanto a própria natureza jurídica da decisão de sobrestamento 

dificultando o manejo do remédio adequado. 



 
 

Conforme entendimentos manifestados no STJ a preferência recai sobre o agravo 

regimental. Contudo permanecem as indefinições acerca do processamento do recurso, em 

razão de se tratar de decisão singular não sujeita a reexame por colegiado. 

Os dispositivos em vigor no atual CPC relativos aos recursos repetitivos e os previstos 

no PL8046/2010,quando aprovados,ampliarão os poderes dos julgadores permitindo uma 

atuação mais célere e aperfeiçoada proferindo decisões capazes de transformar a sociedade. A 

previsão para a solução de dois institutos que atualmente são tratados de forma diversa pelo 

STF e STJ acarretando insegurança jurídica constrangendo o jurisdicionado que por vezes se 

vê envolvido em longas discussões postergando a solução do conflito, a fungibilidade entre os 

recursos excepcionais e a positivação do prequestionamento com uniformização de seu 

regramento. 

A polêmica acerca da desistência dos recursos com previsão expressa em atendimento 

ao recorrente e também as partes que tiveram seus recursos retidos. Optando o legislador por 

entendimento contrário ao atualmente defendido pelo STJ, admitindo a desistência do recurso 

sem acarretar prejuízo na solução da tese jurídica a ser firmada em relação a questão de 

direito controvertida prestigiando o direito do recorrente que não tem mais interesse em 

prosseguir no processo e ao mesmo tempo de todos aqueles que tiveram seus recursos 

sobrestados no aguardo de uma solução. 

As inovações previstas no PL8046/2010 para os recursos excepcionais repetitivos e o 

incidente de resolução de demandas repetitivas expressam um sentimento de otimismo diante 

do mecanismo de julgamento dos recursos repetitivos como incremento da garantia de 

celeridade e efetividade processual, desafogando os Tribunais Superiores e contribuindo para 

uma prestação jurisdicional justa e efetiva.  O incidente de resolução de demandas repetitivas 

não deve ser encarado como um mecanismo de esvaziamento da tutela coletiva e sim como 

uma solução preventiva para atenuação das demandas massificadas que diariamente 

sobrecarregam o Judiciário.  
Entende-se que o incidente deixe a desejar sob alguns aspectos como a padronização e 

a imposição da decisão a todos os processos. Tratando-se de um novo instrumento, se 

aprovado, demandará um debate aprofundado de toda comunidade jurídica, acadêmica e da 

própria sociedade enquanto destinatária do comando, para garantia da tutela dos direitos.  

Julgar conjuntamente e fixar a tese jurídica a ser aplicada de maneira uniforme as estas 

situações é antes de tudo um estímulo à celeridade diante da enorme concentração de 

demandas que paralisam atividade judiciária e um mecanismo de fortalecimento da segurança 



 
 

jurídica, tão abalada em tempos atuais pela proliferação de decisões contraditórias para 

situações idênticas.  

O direito de obter uma resposta adequada não é uma “invenção moderna”, ao contrário 

trata-se da satisfação de uma necessidade inerente a todo ser humano.    

Pelo exposto, espera-se que o resultado das reformas introduzidas pelas Leis 

11.418/06, Lei 11.672/08 e as disposições contidas no Projeto de Lei 8046/2010, acerca dos 

recursos excepcionais repetitivos e os novos instrumentos hábeis a solução das demandas 

repetitivas em que se destaca o Incidente de resolução de demandas repetitivas firmando um 

horizonte estável onde seja possível a convivência da efetividade, celeridade e segurança 

jurídica e da dignidade humana. Os dispositivos em vigor no atual CPC relativos aos recursos 

repetitivos e os previstos no PL8046/2010,quando aprovados,ampliarão os poderes dos 

julgadores permitindo uma atuação mais célere e aperfeiçoada proferindo decisões capazes de 

transformar a sociedade. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 LEI Nº 11.418, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006. 

 

  Acrescenta à Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - 

Código de Processo Civil, dispositivos que 

regulamentam o § 3o do art. 102 da Constituição Federal. 

  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o  Esta Lei acrescenta os arts. 543-A e 543-B à Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – 

Código de Processo Civil, a fim de regulamentar o § 3o do art. 102 da Constituição Federal. 

Art. 2o  A Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, passa a vigorar 

acrescida dos seguintes arts. 543-A e 543-B: 

“Art. 543-A.  O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso 

extraordinário, quando a questão constitucional nele versada não oferecer repercussão geral, 

nos termos deste artigo. 

§ 1o  Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões 

relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os 

interesses subjetivos da causa. 

§ 2o  O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do 

Supremo Tribunal Federal, a existência da repercussão geral. 

§ 3o  Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária a súmula ou 

jurisprudência dominante do Tribunal. 

§ 4o  Se a Turma decidir pela existência da repercussão geral por, no mínimo, 4 (quatro) 

votos, ficará dispensada a remessa do recurso ao Plenário. 

§ 5o  Negada a existência da repercussão geral, a decisão valerá para todos os recursos sobre 

matéria idêntica, que serão indeferidos liminarmente, salvo revisão da tese, tudo nos termos 

do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 

§ 6o  O Relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, 

subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal 

Federal. 



 
 

§ 7o  A Súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no 

Diário Oficial e valerá como acórdão.” 

“Art. 543-B.  Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica 

controvérsia, a análise da repercussão geral será processada nos termos do Regimento Interno 

do Supremo Tribunal Federal, observado o disposto neste artigo. 

§ 1o  Caberá ao Tribunal de origem selecionar um ou mais recursos representativos da 

controvérsia e encaminhá-los ao Supremo Tribunal Federal, sobrestando os demais até o 

pronunciamento definitivo da Corte. 

§ 2o  Negada a existência de repercussão geral, os recursos sobrestados considerar-se-ão 

automaticamente não admitidos. 

§ 3o  Julgado o mérito  do recurso extraordinário, os recursos sobrestados serão apreciados 

pelos Tribunais, Turmas de Uniformização ou Turmas Recursais, que poderão declará-los 

prejudicados ou retratar-se. 

§ 4o  Mantida a decisão e admitido o recurso, poderá o Supremo Tribunal Federal, nos termos 

do Regimento Interno, cassar ou reformar, liminarmente, o acórdão contrário à orientação 

firmada. 

§ 5o  O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal disporá sobre as atribuições dos 

Ministros, das Turmas e de outros órgãos, na análise da repercussão geral.” 

Art. 3o  Caberá ao Supremo Tribunal Federal, em seu Regimento Interno, estabelecer as 

normas necessárias à execução desta Lei. 

Art. 4o  Aplica-se esta Lei aos recursos interpostos a partir do primeiro dia de sua vigência. 

Art. 5o  Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação. 

Brasília,  19  de dezembro de 2006; 185o da Independência e 118o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Márcio Thomaz Bastos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 2 

RESOLUÇÃO Nº 7, DE 14 DE JULHO DE 2008. 

 

Estabelece os procedimentos relativos ao processamento e julgamento de recursos especiais 

repetitivos. 

O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe é 

conferida pelo art. 21, XX do Regimento Interno, “ad referendum” do Conselho de 

Administração, e 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar os procedimentos para admissibilidade e 

julgamento dos recursos especiais repetitivos, previstos na Lei n. 11.672, de 8 de maio de 

2008, em relação ao Superior Tribunal de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais e 

Tribunais de Justiça, 

RESOLVE: 

Art. 1º Nos Tribunais Regionais Federais e nos Tribunais de Justiça, havendo multiplicidade 

de recursos especiais com fundamento em idêntica questão de direito, tanto na jurisdição cível 

quanto na criminal, caberá ao presidente, admitir um ou mais recursos representativos da 

controvérsia, suspendendo por 180 dias a tramitação dos demais. 

§ 1º Serão selecionados pelo menos 1 (um) processo de cada Relator e, dentre esses, os que 

contiverem maior diversidade de fundamentos no acórdão e de argumentos no recurso 

especial. 

§ 2º O agrupamento de recursos repetitivos levará em consideração apenas a questão central 

de mérito sempre que o exame desta possa tornar prejudicada a análise de outras questões 

periféricas argüidas no mesmo recurso. 

§ 3º Poderá o presidente do tribunal, em decisão irrecorrível, estender a suspensão aos demais 

recursos, julgados ou não, mesmo antes da distribuição. 

§ 4º Determinada a suspensão prevista no parágrafo anterior, esta alcançará os processos em 

andamento no primeiro grau de jurisdição que apresentem igual matéria controvertida, 

independentemente da fase processual em que se encontrem. 

§ 5º A suspensão atingirá os recursos especiais mesmo quando a questão de direito idêntica 

não exaurir a sua admissibilidade. 

§ 6º Suspender-se-ão, igualmente, os agravos de instrumento interpostos contra decisão de 

inadmissão de recursos especiais. 

§ 7º A suspensão será certificada nos autos. 



 
 

Art. 2º No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro-Relator, verificando a existência, em seu 

gabinete, de múltiplos recursos com fundamento em idênticas questões de direito ou 

recebendo dos tribunais de origem recurso especial admitido com base no artigo 1º, caput, 

desta Resolução, poderá, por despacho, afetar o 

Fonte: Diário da Justiça Eletrônico [do] Superior Tribunal de Justiça, 17 jul. 2008. 

REVOGADO 

Revogado pela Resolução n. 8 de 7 de agosto de 2008 

julgamento de um deles à Seção ou à Corte Especial, desde que, nesta última hipótese, exista 

questão de competência de mais de uma Seção. 

Parágrafo único. A afetação será comunicada ao tribunal de origem, pela coordenadoria do 

órgão julgador, para suspender os recursos que versem sobre a mesma controvérsia. 

Art. 3º Antes do julgamento, o Ministro-Relator: 

I – autorizará, ante a relevância da matéria, a manifestação escrita de pessoas, órgãos ou 

entidades com interesse na controvérsia. 

II – dará vista dos autos ao Ministério Público, nos casos previstos em Lei, por 15 (quinze) 

dias. 

Art. 4º A Coordenadoria da Seção ou da Corte Especial, ao receber o recurso especial afetado, 

deverá: 

I – incluí-lo na primeira pauta disponível, quando será julgado com preferência sobre os 

demais, exceto os processos relativos a réu preso, habeas corpus e mandado de segurança; 

II – comunicar a afetação, por ofício, aos demais Ministros integrantes do órgão julgador; 

III – extrair cópias do acórdão recorrido, do recurso especial, das contra-razões, da decisão de 

admissibilidade, do parecer do Ministério Público e de outras peças indicadas pelo Ministro-

Relator, encaminhando-as aos integrantes do órgão julgador pelo menos 5 (cinco) dias antes 

do julgamento. 

Art. 5º Informados da afetação, os demais Ministros integrantes do órgão julgador poderão 

determinar a suspensão dos processos que lhes foram distribuídos e versem sobre as mesmas 

questões do recurso especial afetado. 

§ 1º A suspensão não dependerá de ato formal do Ministro e durará até o julgamento 

definitivo do recurso. 

§ 2º O Ministro poderá determinar que os processos suspensos sejam remetidos à 

coordenadoria do órgão julgador, onde aguardarão o julgamento definitivo do recurso. 



 
 

Art. 6º O julgamento do recurso especial afetado deverá se encerrar no prazo de 60 (sessenta) 

dias, contados da afetação, nos termos do inciso LXXVIII do artigo 5º, da Constituição 

Federal. 

Parágrafo único. Não se encerrando o julgamento no prazo indicado, os Presidentes dos 

Tribunais de segundo grau de jurisdição poderão autorizar o prosseguimento dos recursos 

especiais suspensos, remetendo ao Superior Tribunal de Justiça os que sejam admissíveis. 

Art. 7º Publicado o acórdão do recurso especial afetado, os Ministros que tenham determinado 

a suspensão de recursos fundados em idêntica controvérsia poderão: 

I – julgá-los nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil; 

II – caso tenham adotado o procedimento a que se refere o § 2º do artigo 5º desta Resolução, 

autorizar por ofício a substituição da decisão por certidão de julgamento, a ser expedida pela 

coordenadoria do órgão julgador. 

§ 1º Adotado o procedimento descrito no inciso II deste artigo, o prazo para interposição de 

recurso, nos processos suspensos, terá início 3 (três) dias após a publicação do acórdão 

referente ao recurso especial afetado. 

§ 2º Os agravos de instrumento, distribuídos ou não, poderão ser julgados na forma 

estabelecida neste artigo. 

Art. 8º A coordenadoria do órgão julgador expedirá ofício aos tribunais de origem com cópia 

do acórdão relativo ao recurso especial afetado. 

Fonte: Diário da Justiça Eletrônico [do] Superior Tribunal de Justiça, 17 jul. 2008. 

REVOGADO 

Art. 9º Após o julgamento definitivo do recurso especial afetado, quaisquer outros recursos 

remetidos a este Tribunal serão julgados pela Presidência, nos termos da Resolução n. 3, de 

17 de abril de 2008. 

Art. 10 A suspensão a que se refere o artigo 1º, caput, desta Resolução, cessará 

automaticamente assim que publicado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido no 

recurso especial afetado, aplicando-se aos recursos especiais suspensos as seguintes regras: 

I – coincidindo os acórdãos recorridos com o julgamento do STJ, não serão admitidos; 

II – divergindo os acórdãos recorridos do julgamento do STJ, serão novamente submetidos ao 

órgão julgador competente no tribunal de origem, competindo-lhe reconsiderar a decisão para 

ajustá-la à orientação firmada no acórdão paradigma, sendo incabível a interposição de outro 

recurso especial contra o novo julgamento. 

III – havendo outras questões a serem decididas, além daquelas julgadas no acórdão 

paradigma, serão submetidos a juízo de admissibilidade. 



 
 

Art. 11 O procedimento estabelecido nesta Resolução aplica-se aos agravos de instrumento 

interpostos contra decisão que não admitir recurso especial. 

Art. 12 Os processos suspensos em primeiro grau de jurisdição serão decididos de acordo com 

a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, incidindo, quando cabível, o disposto 

nos artigos 285-A e 518, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Art. 13 Será considerada juridicamente inexistente manifestação prévia do relator, no tribunal 

de segundo grau de jurisdição, a respeito da manutenção do acórdão recorrido desafiado por 

recurso especial sujeito ao procedimento estabelecido na Lei n.11.672/2008 e nesta 

Resolução. 

Art. 14 Esta Resolução entra em vigor em 8 de agosto de 2008 e será publicada no Diário de 

Justiça eletrônico. 

União dos Palmares, 14 de julho de 2008. 

Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 3 

RESOLUÇÃO Nº 8, DE 7 AGOSTO DE 2008 

Estabelece os procedimentos relativos ao processamento e julgamento de recursos especiais 

repetitivos.  

 

O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe é 

conferida pelo art. 21, XX, do Regimento Interno, “ad referendum” do Conselho de 

Administração, e  

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar os procedimentos para admissibilidade e 

julgamento dos recursos especiais repetitivos, previstos na Lei n. 11.672, de 8 de maio de 

2008,  

RESOLVE:  

Art. 1º Havendo multiplicidade de recursos especiais com fundamento em idêntica questão de 

direito, caberá ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido (CPC, art. 541) 

admitir um ou mais recursos representativos da controvérsia, os quais serão encaminhados ao 

Superior Tribunal de Justiça, ficando os demais suspensos até o pronunciamento definitivo do 

Tribunal.  

§ 1º Serão selecionados pelo menos um processo de cada Relator e, dentre esses, os que 

contiverem maior diversidade de fundamentos no acórdão e de argumentos no recurso 

especial.  

§ 2º O agrupamento de recursos repetitivos levará em consideração apenas a questão central 

discutida, sempre que o exame desta possa tornar prejudicada a análise de outras questões 

argüidas no mesmo recurso.  

§ 3º A suspensão será certificada nos autos.  

§ 4º No Superior Tribunal de Justiça, os recursos especiais de que trata este artigo serão 

distribuídos por dependência e submetidos a julgamento nos termos do art. 543-C do CPC e 

desta Resolução.  

Art. 2º Recebendo recurso especial admitido com base no artigo 1º, caput, desta Resolução, o 

Relator submeterá o seu julgamento à Seção ou à Corte Especial, desde que, nesta última 

hipótese, exista questão de competência de mais de uma Seção.  

§ 1º A critério do Relator, poderão ser submetidos ao julgamento da Seção ou da Corte 

Especial, na forma deste artigo, recursos especiais já distribuídos que forem representativos 

de questão jurídica objeto de recursos repetitivos.  



 
 

§ 2º A decisão do Relator será comunicada aos demais Ministros e ao Presidente dos 

Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, conforme o caso, para suspender os 

recursos que versem sobre a mesma controvérsia.  

Art. 3º Antes do julgamento do recurso, o Relator:  

I – poderá solicitar informações aos tribunais estaduais ou federais a respeito da controvérsia 

e autorizar, ante a relevância da matéria, a manifestação escrita de pessoas, órgãos ou 

entidades com interesse na controvérsia, a serem prestadas no prazo de quinze dias.  

II – dará vista dos autos ao Ministério Público por quinze dias.  

Art. 4º Na Seção ou na Corte Especial, o recurso especial será julgado com preferência sobre 

os demais, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.  

Parágrafo único: A Coordenadoria do órgão julgador extrairá cópias do acórdão recorrido, do 

recurso especial, das contra-razões, da decisão de admissibilidade, do parecer do Ministério 

Público e de outras peças indicadas pelo Relator, encaminhando-as aos integrantes do órgão 

julgador pelo menos 5 (cinco) dias antes do julgamento.  

Art. 5º Publicado o acórdão do julgamento do recurso especial pela Seção ou pela Corte 

Especial, os demais recursos especiais fundados em idêntica controvérsia:  

I – se já distribuídos, serão julgados pelo relator, nos termos do art. 557 do Código de 

Processo Civil;  

II – se ainda não distribuídos, serão julgados pela Presidência, nos termos da Resolução n. 3, 

de 17 de abril de 2008.  

III – se sobrestados na origem, terão seguimento na forma prevista nos parágrafos sétimo e 

oitavo do artigo 543-C do Código de Processo Civil. 

Art. 6º A coordenadoria do órgão julgador expedirá ofício aos tribunais de origem com cópia 

do acórdão relativo ao recurso especial julgado na forma desta Resolução.  

Art. 7º O procedimento estabelecido nesta Resolução aplica-se, no que couber, aos agravos de 

instrumento interpostos contra decisão que não admitir recurso especial.  

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor em 8 de agosto de 2008 e será publicada no Diário de 

Justiça eletrônico, ficando revogada a Resolução nº 7, de 14 de julho de 2008.  

Brasília, 7 de agosto de 2008. 

Ministro CESAR ASFOR ROCHA 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 4 

LEI Nº 11.672, DE 8 DE MAIO DE 2008. 

Vigência Acresce o art. 543-C à Lei no 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, 
estabelecendo o procedimento para o julgamento de 
recursos repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de 
Justiça. 

 

  O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1o  A Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, passa a vigorar 

acrescida do seguinte art. 543-C:  

 “Art. 543-C.  Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica 

questão de direito, o recurso especial será processado nos termos deste artigo. 

§ 1o  Caberá ao presidente do tribunal de origem admitir um ou mais recursos representativos 

da controvérsia, os quais serão encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça, ficando 

suspensos os demais recursos especiais até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal 

de Justiça. 

§ 2o  Não adotada a providência descrita no § 1o deste artigo, o relator no Superior Tribunal 

de Justiça, ao identificar que sobre a controvérsia já existe jurisprudência dominante ou que a 

matéria já está afeta ao colegiado, poderá determinar a suspensão, nos tribunais de segunda 

instância, dos recursos nos quais a controvérsia esteja estabelecida. 

§ 3o  O relator poderá solicitar informações, a serem prestadas no prazo de quinze dias, aos 

tribunais federais ou estaduais a respeito da controvérsia. 

§ 4o  O relator, conforme dispuser o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça e 

considerando a relevância da matéria, poderá admitir manifestação de pessoas, órgãos ou 

entidades com interesse na controvérsia. 

§ 5o  Recebidas as informações e, se for o caso, após cumprido o disposto no § 4o deste 

artigo, terá vista o Ministério Público pelo prazo de quinze dias. 

§ 6o  Transcorrido o prazo para o Ministério Público e remetida cópia do relatório aos demais 

Ministros, o processo será incluído em pauta na seção ou na Corte Especial, devendo ser 

julgado com preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os 

pedidos de habeas corpus. 

§ 7o  Publicado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, os recursos especiais sobrestados 

na origem: 



 
 

I - terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a orientação 

do Superior Tribunal de Justiça; ou 

II - serão novamente examinados pelo tribunal de origem na hipótese de o acórdão recorrido 

divergir da orientação do Superior Tribunal de Justiça. 

§ 8o  Na hipótese prevista no inciso II do § 7o deste artigo, mantida a decisão divergente pelo 

tribunal de origem, far-se-á o exame de admissibilidade do recurso especial. 

§ 9o  O Superior Tribunal de Justiça e os tribunais de segunda instância regulamentarão, no 

âmbito de suas competências, os procedimentos relativos ao processamento e julgamento do 

recurso especial nos casos previstos neste artigo.” 

Art. 2o  Aplica-se o disposto nesta Lei aos recursos já interpostos por ocasião da sua entrada 

em vigor.  

Art. 3o  Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação.  

Brasília,  8  de  maio  de 2008; 187o da Independência e 120o da República.  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Tarso Genro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 4 

 REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ 

 RESOLUÇÃO Nº 01, de 05 de julho de 2010 

 (Publicado no e-DJ nº 430 do dia 15/07/2010) 

 alterado pela resolução n. 11/2013 

 

CAPÍTULO VIII 

 DOS RECURSOS REPETITIVOS E DA REPERCUSSÃO GERAL 

  

Art. 102. Serão processados na forma deste capítulo os recursos especiais que tenham por 

fundamento idêntica questão de direito e os recursos extraordinários múltiplos que tenham 

sido submetidos à apreciação da repercussão geral. 

 Parágrafo único. O disposto neste capítulo não se aplica aos recursos que não preencherem os 

pressupostos objetivos e formais de admissibilidade recursal, os quais receberão, de pronto, 

juízo negativo de admissibilidade. 

Art. 103. Se houver multiplicidade de recursos extraordinários e especiais com fundamento na 

mesma questão de direito, serão admitidos um ou mais recursos representativos da 

controvérsia para submissão ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça, 

respectivamente. 

Art. 104. Os recursos serão selecionados levando-se em consideração, preferencialmente: 

 I. a existência de outras questões de direito; 

 II. a maior diversidade de fundamentos no acórdão e de argumentos nos recursos especial ou 

extraordinário; 

 III. a divergência, se existente, entre os órgãos julgadores deste Tribunal, caso em que deverá 

ser observada a paridade no número de feitos selecionados; 

 IV. a questão central de mérito, sempre que o seu exame puder tornar prejudicada a análise 

de outras questões periféricas arguidas no mesmo recurso. 

  

Art. 105. Os demais recursos que tratem de idêntica questão de direito ficarão sobrestados, 

devendo aguardar, no Departamento Judiciário, após certificado o ocorrido pelo setor 

competente, o pronunciamento definitivo dos Tribunais Superiores.  

Art. 106. O recorrente, não concordando com a seleção ou com o sobrestamento de seu 

recurso, poderá requerer, fundamentadamente, a reconsideração da referida deliberação; em 

caso de deferimento, proceder-se-á, desde logo, ao juízo de admissibilidade recursal. 



 
 

Art. 107. O sobrestamento dos recursos especiais e extraordinários não implica suspensão dos 

efeitos da decisão recorrida, que poderá, na forma da lei, ser executada provisoriamente. 

Art. 108. Negada a existência de repercussão geral, os recursos extraordinários sobrestados 

serão conclusos ao 1º Vice-Presidente, que automaticamente negar-lhes-á seguimento. 

Art. 109. Publicado o acórdão dos Tribunais Superiores, com o julgamento de mérito da 

questão controvertida, os recursos sobrestados serão conclusos ao 1º Vice-Presidente para: 

 I. declarar prejudicados e negar seguimento aos recursos extraordinários e especiais quando 

os acórdãos recorridos coincidirem com a orientação do respectivo Tribunal Superior; 

 II. submeter os autos ao órgão julgador competente para juízo de retratação quando 

constatada a divergência entre o acórdão recorrido e a orientação do respectivo Tribunal 

Superior. 

Art. 110. Na hipótese do inciso II do art. 109, o juízo de retratação não será efetuado mediante 

decisão monocrática, devendo ser exercido em sessão colegiada de julgamento, com prévia 

inclusão do feito em pauta. 

 § 1º Em caso de retratação pelo órgão julgador, será lavrado o respectivo acórdão, casos em 

que: 

 I. se mantida a decisão recorrida, em divergência com a orientação do respectivo Tribunal 

Superior, sem quaisquer acréscimos ou fundamentos, os autos serão conclusos ao 1º Vice-

Presidente para juízo de admissibilidade do recurso interposto; 

 II. se o órgão julgador mantiver a decisão recorrida, em divergência com a orientação do 

respectivo Tribunal Superior, com acréscimos de novos fundamentos, poderá o recorrente 

ratificar ou aditar o recurso interposto, facultando-se ao recorrido, em seguida, o aditamento 

das contrarrazões, abrindo-se posteriormente vista dos autos ao Ministério Público quando 

houver de oficiar no feito; ato contínuo, os autos serão conclusos ao 1º Vice-Presidente para 

juízo de admissibilidade do recurso interposto; 

 III. se o órgão julgador reformar a decisão recorrida, adotando a orientação do respectivo 

Tribunal Superior, os autos serão conclusos ao 1º-Vice Presidente, que, declarando 

prejudicado o recurso interposto, negar-lhe-á seguimento. 

 § 2º Ainda que não haja retratação, será lavrado o respectivo acórdão, devidamente 

fundamentado. 

Art. 111. Os autos encaminhados para retratação serão conclusos pelo setor competente do 

Departamento Judiciário, por  prevenção, ao mesmo Relator, se este ainda integrar o órgão 

julgador que exarou a decisão objeto do recurso interposto. 



 
 

 Parágrafo único. Nos demais casos, o feito será distribuído ao sucessor do Relator originário, 

ficando afastada, nesse caso, a vinculação a que alude a parte final do § 3º do art. 331 deste 

Regimento. 

Art. 112. Descabe revisão e sustentação oral no procedimento de retratação. 

Art. 113. Se houver no recurso questões periféricas não abrangidas pelo julgamento da 

questão central de mérito, proceder-se-á ao juízo de admissibilidade.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


