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Taxa de congestionamento de 0,74

ENQUANTO ISSO, NO TJCE...

apenas 1.510
estão sobrestados no Ceará.

Quer saber mais sobre temas de precedentes?
Acesse: http://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/demandas-repetitivas

CENÁRIO ATUAL DO BRASIL

PARA MINIMIZAR ESSES PROBLEMAS

Apresentamos a                 .

de acordo com os temas atuais. 

Para a primeira onda, os tribunais selecionaram 50 temas.

Não há tempo de parar e analisar temas
com o grande volume de estoque.

Alta carga de trabalho

80 milhões
de processos do Brasil,

2.951 temas de precedentes
instaurados para vinculação, considerando
todas as competências. 
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Aumenta capacidade de trabalho das unidades
judiciais com a redução de seu estoque de
processos em andamento.

GANHOS E BENEFÍCIOS

Economiza o tempo de leitura dos processos e
temas de precedentes indicados pela Leia. 

Atende à Resolução 235 do CNJ e ao artigo 927
do NCPC.

Reduz a carga de trabalho dos gabinetes
em até 20%.*

*considerando todas as ondas do projeto

Proporciona maior isonomia no julgamento
de processos similares.

Melhora os indicadores da taxa de

processos sobrestados do seu cálculo.

Desestimula a litigiosidade de casos repetitivos. 



 
“Sugestão de Vinculação a temas precedentes”, na coluna

de , será
pela Leia para sobrestamento. 

sobrestar

Sobrestar Recurso Repetitivo (RR)
Sobrestar Repercussão Geral (RG)
Sobrestar Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR)

ou remover

COMO FUNCIONA

sendo possível analisar todos os processos com a mesma!

STJ RR 911 - Relevância e u

STJ RR 51 - Questão refere
STJ RR 911 - Relevância e u 

STJ RR 911 - Relevância e u 

Candidato à vinculção à tema de pr

Candidato à vinculção à tema de pr
Candidato à vinculção à tema de pr

Candidato à vinculção à tema de pr



Sobrestar”, a janela para emissão da decisão
editar” para abrir um novo modelo.

Assim como no campo “Tema” para os usuários do segundo grau.

SOBRESTAR

As sugestões da Leia não são visíveis para as partes!

Nas pendências do processo irá constar

tema de precedente.

!
Processo sujeito a vinculação a tema de precedente. Co...



para contemplar a movimentação de sobrestamento

podem ser acompanhados

interlocutória se mantém o

automáticas



Ao assinar e liberar nos autos a situação do processo é alterada para
suspenso “Processos Sobrestados
a Temas de Precedentes” e “Processos Suspensos” no primeiro grau
ou “Processos Sobrestados” para o segundo grau.

* http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/

um processo for reativado ele automaticamente será removido

por meio da atividade .

Sugerimos fortemente que, na fila de Processos Suspensos, seja inserida na coluna 
de observação da fila o(s) nome(s) do(s) temas(s)  ao(s) qual(is) o processo está 
vinculado. Dessa forma será possível filtrar o(s) nome(s) por esse  campo 
para executar ações em lote, como para julgamento, por exemplo.

julgados pelos Tribunais Superiores*.



Após assinada e liberada nos autos, a
decisão interlocutória será visível pelas partes. 

Quando publicada, as mesmas poderão se
manifestar conforme suas prerrogativas legais. 

Caso seja necessária a reativação do processo por pedido das

do tema, esta ação pode ser feita na 
suspensos  sobrestados 

Após julgado, o processo é removido da
“Processos sobrestados a temas de

precedentes” automaticamente.

11975 - Recurso Especial repetitivo ou para tema não 

11975 - Recurso Especial repetitivo ou para tema não 

265 - Recurso Extraordinário com repercurssão geral 

265 - Recurso Extraordinário com repercurssão geral 



A Coordenação do NUGEP participou ativamente deste
projeto, o que garante que as regras de vinculação aos

institucional deste Tribunal sobre cada um dos temas
analisados.

A vinculação de um processo à um precedente
permanece como uma prerrogativa do magistrado titular
da unidade judicial em que o processo está tramitando.

MAS, É CONFIÁVEL?

Seja um deles também.

11.740    magistrados

no Brasil hoje.

Esta é uma ação
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AINDA TEM DÚVIDAS?

Acesse nosso FAQ com as 
perguntas frequentes sobre
a Leia Precedentes.  

PRECEDENTES
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