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RESUMO 

 

 

OLIVEIRA, Fernando A. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: contexto, 

teoria e aplicação. 2018. 249 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Direito de Ribeirão 

Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas foi criado pelo Código de Processo Civil 

de 2015, com expectativa de prestigiar os princípios da segurança jurídica, isonomia e 

celeridade processual, impactando na melhora ao acesso à justiça. Diante disso, esse estudo 

visa a examinar se o IRDR é realmente compatível com os princípios processuais 

constitucionais apontados e se, de outro lado, não afronta outros princípios igualmente de 

alçada constitucional, verificando-se se este instrumento está apto a funcionar como uma 

verdadeira ferramenta capaz de contribuir para o desenvolvimento no Estado Democrático de 

Direito, considerando a necessidade de se expandir as liberdades individuais, aqui alinhadas 

ao acesso a uma ordem jurídica íntegra, estável e coerente, mas que respeite as garantias 

imprescindíveis ao devido processo. Nesse contexto, propõe-se uma sistematização do 

incidente, a partir das disposições pelo Código de Processo Civil, em cotejo com a teoria 

desenvolvida sobre o instituto, bem como com a análise de dados empíricos, coletados nos 

autos, acórdãos, andamentos e demais informações referentes a incidentes já julgados por 

diversos tribunais. Assim, dialogando teoria e prática, propõe-se a melhor compreender o 

contexto e a sistemática do IRDR, buscando estabelecer uma leitura crítica, mas que contribua 

para as discussões e para o próprio aprimoramento da aplicação do incidente. 

 

Palavras-chave: Código de Processo Civil. Microssistema de Resolução de Demandas 

Repetitivas. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

OLIVEIRA, Fernando A. Incident of Resolution of Repetitive Demands: context, theory 

and application. 2018. 249 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

 

The Incident of Resolution of Repetitive Demands was created by the Civil Procedure Code 

of 2015, with the expectation of respecting the principles of legal certainty, isonomy and 

celerity of procedure, impacting on the improvement of justice access. Therefore, this study 

aims to examine whether the IRDR is actually compatible with the constitutional mentioned 

procedural principles and if, on the other hand, it does not affront other equally constitutional 

principles, verifying if this instrument is able to function as a real tool capable of contributing 

to development in the Democratic State of Law, considering the need to expand individual 

freedoms, here aligned with access to an integral, stable and coherent legal order, but 

respecting the guarantees indispensable to due process. In this context, it is proposed to 

systematize the incident, based on the provisions of the Civil Procedure Code, in conjunction 

with the theory developed about the institute, as well as with the analysis of empirical data 

collected in the process, decisions, reports and other informations related of incidents already 

tried by various courts. Thus, discussing theory and practice, it is proposed to better 

understand the context and systematics of the IRDR, seeking to establish a critical reading, 

but that contributes to the discussions and to the improvement of the application of the 

incident. 

 

Keywords: Civil Procedure Code. Microsystem of Repetitive Demands Resolution. Incident 

of Resolution of Repetitive Demands. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 – Número de incidentes por tribunal......................................................................124 

Gráfico 2 – Quem suscitou o IRDR.......................................................................................129 

Gráfico 3 – Caso tenha sido a parte, qual a sua natureza [Autor]..........................................130 

Gráfico 4 - Caso tenha sido a parte, qual a sua natureza [Réu].............................................131 

Gráfico 5 – São mencionados alguns processos ou decisões contraditórias sobre o tema 

afetado?...................................................................................................................................155 

Gráfico 6 – Em caso de incidentes admitidos, são mencionados alguns processos ou decisões 

contraditórias sobre o tema afetado........................................................................................156 

Gráfico 7 – Há análise do disposto no artigo 976, §4º, do CPC?.......................................... 157 

Gráfico 8 – Há menção de causa pendente no Tribunal ou o IRDR não tem nenhum recurso 

ou remessa necessária como causa subjacente ainda (foi suscitado somente a partir de 

processo de 1ª instância ou a partir de recurso já julgado)?....................................................166 

Gráfico 9 – Existe alguma abordagem de que o caso é adequadamente representativo dos 

processos.................................................................................................................................168 

Gráfico 10 – Em incidentes admitidos, existe alguma abordagem de que o caso é 

adequadamente representativo dos processos.........................................................................169 

Gráfico 11 – Fase de saneamento – sobrestamento...............................................................173 

Gráfico 12 – Fase de saneamento – pedido de informações..................................................177 

Gráfico 13 – Há menção a algum tipo de divulgação e publicidade da admissibilidade do 

IRDR pelo Tribunal?...............................................................................................................180 

Gráfico 14 – No julgamento do IRDR, houve participação de interessados?........................191 

Gráfico 15 – Resultado do exame de admissibilidade...........................................................195 

Gráfico 16 – Número de incidentes por tribunal (exame de mérito).....................................196 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE ABREVEATURAS E SIGLAS 

 

 

ACP – Ação Civil Pública 

ADI – Ação Direta de Inconstitucionalidade 

CF – Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

CDC – Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 / Código de Defesa do Consumidor 

CLT – Consolidação das Leis do Trabalho 

CNJ – Conselho Nacional de Justiça 

CPC – Código de Processo Civil 

CPC/15 – Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 / Código de Processo Civil de 2015 

CPC/39 – Decreto-Lei nº 1.608, de 18 de setembro de 1939 / Código de Processo Civil de 

1939 

CPC/73 – Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 / Código de Processo Civil de 1973 

ENFAM – Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 

FONAJE – Fórum Nacional de Juizados Especiais 

FPPC – Fórum Permanente dos Processualistas Civis 

IRDR – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 

JEC – Juizado Especial Cível 

JEF – Juizado Especial Federal 

JEFAZ – Juizado Especial da Fazenda Pública 

LACP – Lei nº 7.347, de 24 de junho de 1985 / Lei da ação civil pública 

RE – Recurso Extraordinário 

REsp – Recurso Especial 

SIRDR – Pedido de suspensão nacional em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 

STF – Supremo Tribunal Federal 

STJ – Superior Tribunal de Justiça 

TJ – Tribunal de Justiça 

TRF – Tribunal Regional Federal 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 23 

1 CONTEXTO DA CRIAÇÃO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 

DEMANDAS REPETITIVAS NO ORDENAMENTO PROCESSUAL BRASILEIRO 27 

1.1 Demandas repetitivas .......................................................................................... 28 

1.2 Excessiva dispersão jurisprudencial .................................................................. 32 

2 IRDR: ENTRE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS ............................................... 39 

2.1 Base principiológica sustentadora do IRDR ..................................................... 40 

2.1.1 Segurança jurídica ....................................................................................... 40 

2.1.2 Isonomia / igualdade .................................................................................... 45 

2.1.3 Celeridade e duração razoável do processo ................................................ 49 

2.1.4 Acesso à Justiça ........................................................................................... 52 

2.2 Princípios possivelmente afrontados pelo IRDR .............................................. 54 

2.2.1 Independência funcional dos magistrados e separação dos poderes .......... 55 

2.2.2 Direito de ação ............................................................................................. 56 

2.2.3 Contraditório e ampla defesa ....................................................................... 58 

2.2.4 Motivação das decisões ................................................................................ 61 

2.3 Equacionamento: IRDR como instrumento capaz de contribuir para o 

desenvolvimento no Estado Democrático de Direito ............................................. 65 

3 MICROSSISTEMA BRASILEIRO DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS 

REPETITIVAS ....................................................................................................................... 79 

3.1 Molecularização/ Coletivação do tratamento das demandas repetitivas........ 80 

3.1.1 Molecularização/ Coletivação por meio do processo coletivo .................... 81 



 

 

3.1.2 Molecularização/ Coletivação por meio do gerenciamento de demandas 

individuais repetitivas ................................................................................... 83 

3.1.2.1  Mecanismos que repercutem no tratamento das demandas 

repetitivas: visão geral sobre o ordenamento pátrio ......................... 91 

3.1.2.2 Microssistema de resolução de demandas repetitivas stricto sensu – 

instrumentos processuais estrangeiros supostamente semelhantes100 

3.1.2.3 Microssistema de resolução de demandas repetitivas stricto sensu – 

IRDR e Recursos Repetitivos ........................................................... 105 

3.2 Considerações Finais .......................................................................................... 111 

3.2.1 Particularidades do sistema brasileiro de gerenciamento de demandas 

repetitivas a partir de teses jurídicas ......................................................... 112 

3.2.2 Natureza objetiva do IRDR como meio processual .................................... 115 

4 FASE DE INSTAURAÇÃO E EXAME DE ADMISSIBILIDADE DO IRDR ...... 123 

4.1 Legitimados ......................................................................................................... 125 

4.2 Órgãos responsáveis pelo julgamento .............................................................. 131 

4.2.1 IRDR nos Tribunais Superiores .................................................................. 132 

4.2.2 IRDR no sistema dos Juizados Especiais ................................................... 135 

4.3 IRDR em matéria criminal e no âmbito das “Justiças especializadas” ........ 142 

4.4 Pluralidade de IRDR´s suscitados sobre mesma questão ............................... 145 

4.5 Requisitos para admissão e juízo de admissibilidade ..................................... 148 

4.5.1 Efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma 

questão unicamente de direito .................................................................... 148 

4.5.2 Risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica ................................... 153 

4.5.3 Inexistência de afetação ou de tese firmada em recurso repetitivo............ 156 

4.5.4 (Im)prescindibilidade de causa pendente no tribunal ................................ 158 



 

 

 

4.6 Delimitação do objeto do incidente e devida fundamentação ........................ 167 

4.7 Providências preliminares à instrução e ao exame de mérito ....................... 170 

4.7.1 Suspensão dos processos pendentes ........................................................... 171 

4.7.2 Publicidade e comunicação aos órgãos competentes ................................ 176 

4.8 Pedido de suspensão ao tribunal competente para conhecer do recurso 

extraordinário ou especial ..................................................................................... 180 

5 FASE DE INSTRUÇÃO DO IRDR ........................................................................... 185 

5.1 Sujeitos legitimados à participação na instrução do incidente ...................... 186 

5.2 Atuação do Ministério Público e da Defensoria Pública ................................ 192 

5.3 Participação da Sociedade e Audiências Públicas .......................................... 193 

6 FASE DE EXAME DE MÉRITO DO IRDR ............................................................ 195 

6.1 Procedimento na sessão de julgamento............................................................ 197 

6.2 Formulação da(s) tese(s) jurídica(s) ................................................................. 198 

6.3 Eficácia vinculativa da tese jurídica ................................................................ 201 

6.4 Recursos sobre a decisão de mérito do IRDR ................................................. 204 

6.5 Revisão e superação da tese .............................................................................. 210 

CONCLUSÃO ....................................................................................................................... 217 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 231 

ANEXOS ............................................................................................................................... 247 

 

 

 

  

 



 

 

 

 



23 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Código de Processo Civil de 2015, Lei nº 13.105/15, trouxe, como importante 

inovação, a introdução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), 

disciplinado no Capítulo VIII, Título I – “Da ordem dos processos e dos processos de 

competência originária dos tribunais”, por sua vez inserto no Livro III, que trata “Dos 

processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais”. 

Nos termos do artigo 976, I e II, do CPC, o incidente terá cabimento quando houver, 

simultaneamente, a “efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a 

mesma questão unicamente de direito” e o “risco de ofensa à isonomia e à segurança 

jurídica”. 

O contexto de criação do IRDR é a multiplicidade das relações jurídicas, o aumento da 

litigiosidade e a preocupação com a estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, 

fatores que exigem mecanismos processuais efetivos tendentes a enfrentar essa nova 

realidade. 

O IRDR assume como objetivos, ademais, resgatar a observância dos princípios da 

isonomia, da segurança jurídica e da celeridade, com a promessa de combater a “excessiva 

dispersão jurisprudencial”, criando “condições de se atenuar o assoberbamento de trabalho no 

Poder Judiciário, sem comprometer a qualidade da prestação jurisdicional” (BRASIL, 2010, 

p. 10-15). 

Diante desse cenário, de expectativas e promessas criadas com o advento do IRDR, o 

objetivo desta pesquisa é analisar a sua compatibilidade ou não com o nosso modelo 

processual constitucional e, consequentemente, se o IRDR está apto a contribuir para o 

desenvolvimento no Estado Democrático de Direito. 

Assim, primeiro há uma investigação sobre a constitucionalidade do instrumento, 

considerando o modo como foi inserido em nosso ordenamento, além dos princípios 

constitucionais que envolvem a sua criação e são tangenciados pela sua aplicação. 

Para isso, explora-se o referencial teórico construído principalmente pela doutrina 

especializada, que muito já debateu acerca dos principais pontos relacionados ao tema, o que 

de início demandou uma ampla pesquisa bibliográfica. 

Superada a primeira fase de pesquisa, a proposta seguinte do trabalho é o cotejo do 

referencial teórico com a realidade dos nossos tribunais na aplicação do IRDR, com o intuito 

de analisar se a aplicação do incidente se alinha com as premissas antes apontadas, de modo a 
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harmonizar todos os princípios e regras necessários à garantia de um devido processo. Para 

isso, empreendeu-se uma análise empírica, baseada em pesquisa documental sobre Acórdãos e 

relatórios de andamento processual de processos e incidentes instaurados nos tribunais 

estaduais e regionais federais, além do Superior Tribunal Federal e do Supremo Tribunal 

Federal. 

Para a coleta de dados dos tribunais estaduais e regionais federais, foi estruturado um 

formulário na plataforma Google Forms, em que foram formuladas questões relacionadas a 

diversos momentos e atos do procedimento do IRDR que permitem identificar questões 

controvertidas verificadas no referencial teórico. Essa parte da pesquisa foi feita no âmbito de 

um grupo de pesquisa, denominado Observatório Brasileiro de IRDR´s, que contou com a 

participação de outros acadêmicos e permitiu o alargamento do campo amostral para o âmbito 

nacional, englobando todos os tribunais estaduais e regionais federais
1
. 

Nessa linha, os dados forneceram importantes constatações sobre o procedimento, em 

todas as suas fases, principalmente quanto ao desenvolvimento das discussões sobre a 

sistemática prevista pelo CPC/15 para o processamento do incidente, tangenciando também a 

participação de interessados no debate, a construção da fundamentação e o próprio produto do 

julgamento, dentre outros aspectos. 

Assim, pelo recorte adotado para o trabalho, focou-se no processamento e no 

julgamento do IRDR, ou seja, em todo o procedimento que precede a formação das teses 

jurídicas vinculativas
2
 desse instrumento, sem adentrar na análise da observância da 

vinculatividade das teses pelos órgãos dos tribunais, pesquisa que poderia objetivar, por 

exemplo, verificar se a aplicação das teses tem examinado corretamente a ratio decidendi dos 

julgados, confrontando adequadamente os objetos tratados no acórdão paradigma e o caso 

supostamente semelhante, além da preocupação com a devida fundamentação das decisões, 

dentre outros pontos. 

E, diante dessas premissas metodológicas, o trabalho foi organizado em seis capítulos, 

mais conclusão. 

                                                           
1
 O recorte territorial da amostragem foi, portanto, todo o território nacional, considerando as áreas de jurisdição 

de todos os tribunais estaduais e regionais federais. Já o marco temporal adotado para os dados coletados 

utilizados nesse trabalho foi o dia 15 de junho de 2018 – ou seja, os dados analisados se referem a acórdãos e 

decisões de incidentes que tenham sido publicados desde o início da vigência do CPC/15 até referida data. 
2
 Ao longo do texto, será utilizado o termo “vinculativa(o)” para se referir à eficácia das teses jurídicas firmadas 

no julgamento do IRDR, dentre outros instrumentos. Essa opção, em oposição ao termo “vinculante”, se justifica 

na medida em que este último já é utilizado para se referir às Súmulas Vinculantes (também as decisões em 

ações de controle concentrado de constitucionalidade), que têm natureza e eficácia diferentes, vez que vinculam 

diretamente a Administração Pública e não sofrem limitação territorial. Nesse sentido: CABRAL (2015, p. 1415-

1454) e TEMER (2017, p. 214).  
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No primeiro capítulo buscou-se contextualizar a criação do IRDR, considerando-se as 

circunstâncias que levaram à formulação do instituto, no que se destaca o fenômeno da 

litigância de massa e as demandas repetitivas, o que reflete na dispersão jurisprudencial 

excessiva. 

O segundo capítulo enfrenta as discussões principiológicas relacionadas ao IRDR, cuja 

abordagem procura organizar os argumentos contrários e favoráveis em tópicos, finalizando 

com uma proposta de harmonização para a devida compreensão e aplicação do instrumento, 

alinhada ao ideal de desenvolvimento no Estado Democrático de Direito. 

Seguindo, o terceiro capítulo se destina a sistematizar o denominado Microssistema de 

Resolução de Demandas Repetitivas, onde se aborda também de outros mecanismos de 

tratamento processual coletivo, além de instrumentos estrangeiros ou de direito interno que de 

alguma forma se assemelham, em diferentes medidas, ao IRDR. Ao final, procurou-se 

ressaltar as especificidades do incidente objeto deste estudo, distinguindo-o dos demais. 

Esses três primeiros capítulos podem ser considerados como pertencentes a uma 

primeira parte do trabalho, destinada à compreensão do contexto e da ideologia sustentadora 

do IRDR, o que é de suma importância para a sua devida aplicação, no que se refere ao seu 

procedimento, em específico. 

A partir do quarto capítulo, inicia-se uma segunda parte do trabalho, em que se analisa 

os principais aspectos procedimentais do IRDR, em todas as suas etapas. 

Assim, o capítulo quatro aborda a primeira etapa do procedimento, definida pelo artigo 

981 do CPC como juízo de admissibilidade do IRDR, mediante a análise dos requisitos 

dispostos no artigo 976 do CPC e à qual se adiciona às providências do artigo 982 do CPC. 

O quinto capítulo contempla o que se considera a segunda etapa do procedimento do 

incidente, que intercala as fases decisórias propriamente ditas e que se destina à instrução do 

incidente, nos termos do artigo 983 do CPC. 

Por fim, o capítulo seis trata da terceira etapa do incidente, que realiza o julgamento 

do mérito do IRDR, fixando a tese jurídica (artigo 984 do CPC). Nesse capítulo também se 

discorre acerca da eficácia vinculativa da tese jurídica, além dos recursos sobre a decisão de 

mérito do incidente e a superação e revisão da tese. 
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1 CONTEXTO DA CRIAÇÃO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 

DEMANDAS REPETITIVAS NO ORDENAMENTO PROCESSUAL 

BRASILEIRO 

 

A evolução do estudo do processo civil como disciplina passou a considerar como 

premissa o seu caráter instrumental (DINAMARCO, 2013, p. 23-25). Porém, mais do que um 

instrumento, o processo é encarado como verdadeira ferramenta voltada à concretização de 

vários valores internos ou externos ao processo, no que se destacam os direitos fundamentais 

(OLIVEIRA, 2010, p. 88). 

A garantia de tais direitos, ditos fundamentais, está diretamente relacionada ao próprio 

desenvolvimento do Estado Democrático de Direito, assumindo o desenvolvimento como um 

“processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam” (AMARTYA SEN, 

2010, p. 16). 

Assim, não pode fugir da pauta de qualquer Estado que queira expandir as liberdades 

dos seus cidadãos, a implantação de instrumentos capazes de garantir a observância dos 

direitos fundamentais. 

Sempre em sintonia com os primados constitucionais, as normas processuais não 

podem se afastar da sua nobre missão de propiciar meios eficazes à adequada resolução dos 

conflitos. 

São tantas as normas constitucionais que guiam o processo civil que hodiernamente 

chega-se a falar em um “modelo constitucional de processo civil” (DINAMARCO, 2013, p. 

25-26) (SCARPINELLA BUENO, 2013, p. 96-117). 

Tal noção é expressamente demonstrada na exposição de motivos do novo Código de 

Processo Civil – Lei nº 13.105/2015 –, em que se enumera como objetivo de primeira ordem 

“estabelecer expressa e implicitamente verdadeira sintonia fina com a Constituição Federal” 

(BRASIL, 2010, p. 9). 

Assim, tendo como premissas os valores constitucionais e a instrumentalidade atinente 

ao processo moderno, “somente será efetivo o processo que constitua instrumento eficiente de 

realização do direito material” (BARBOSA MOREIRA, 2002, p. 181). 

O aprimoramento do processo, por sua vez, almeja melhores níveis de efetividade da 

prestação jurisdicional, considerando não só o melhor resultado com o menor gasto de 
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recursos, mas também o seu resultado útil, de qualidade, para o jurisdicionado e para a 

sociedade (COSTA, 2009b, p. 969-970). 

Justamente para dar ao processo contornos de efetividade é que instrumentos e 

procedimentos diferenciados e específicos são criados, contexto em que se aponta o 

denominado princípio da adequação, em sua faceta objetiva (GAJARDONI, 2013, p. 309). 

Não fugindo à lógica, a criação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 

(IRDR), a partir do novo Código de Processo Civil, também encontra amparo em um contexto 

relacionado à aplicação do direito material, mas que se define pelo próprio contexto da 

sociedade e, por reflexo, do Poder Judiciário. 

Esse contexto merece, mesmo que de forma breve, algumas considerações, dada sua 

importância para o entendimento do próprio IRDR. 

 

1.1 Demandas repetitivas 

 

Conforme apresentado nas linhas anteriores, o direito processual, para que alcance 

desejado nível de efetividade, dentre outros fatores, deve sempre se preocupar com as 

peculiaridades do contexto fático-material relacionado aos conflitos cuja pacificação se 

objetiva. 

No caso do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, verifica-se que tal 

instrumento está inserido no âmbito de um subsistema ou microssistema processual destinado 

à resolução de demandas repetitivas, conforme aponta a redação do artigo 928, do Código de 

Processo Civil, ipsis litteris: 

 
Art. 928.  Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a 

decisão proferida em: 

I - incidente de resolução de demandas repetitivas; 

II - recursos especial e extraordinário repetitivos. 

Parágrafo único.  O julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão de 

direito material ou processual. 

 

Inicialmente, relevante se faz estudar e compreender o significado da expressão 

“demandas repetitivas”. 

Antes, adverte-se que esta nomenclatura pode variar, sendo comuns para o mesmo 

fenômeno as denominações “demandas seriadas, massificadas, isomórficas, coletivadas, ações 

repetitivas etc” (RODRIGUES, 2013, p. 22). 

Mas, voltando à expressão cunhada pela lei, quanto ao termo “demanda”, embora seu 

emprego técnico na verdade melhor se ajustaria ao contexto relacionado à pretensão e ao 
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próprio ato de postulação, em que se instaura e se movimenta a ação veiculadora de uma 

pretensão (DINAMARCO, 2010, p. 294), na esfera do IRDR, na verdade, verifica-se que “o 

incidente propõe-se a julgar uma „questão‟ e não propriamente as demandas repetitivas” 

(MARINONI, 2016, p. 106). 

Nesse sentido, seguindo as lições de Barbosa Moreira (1971, p. 74-75), o termo 

“questão” deve compreender quaisquer pontos controvertidos ou que suscitem dúvida no 

processo, ainda que não relacionados diretamente ao objeto deste, mas que aborde um ponto 

de fato ou de direito tratado no seu bojo. No caso do IRDR, por opção do legislador, apenas 

poderão ser submetidas ao seu procedimento questões de direito repetitivas, não abarcando, 

portanto, questões de fato.  

Assim, parece ser muito mais adequada a denominação “questões repetitivas” ou 

“questões jurídicas homogêneas”, mas com substrato fático parelho, no sentido indicado, 

inclusive, pela redação do artigo 976, I, do Código de Processo Civil: “efetiva repetição de 

processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito” (grifo 

nosso), expressão que também é vista na redação do §4º do mesmo artigo. Isso porque o 

IRDR, assim como os recursos repetitivos, pode enfrentar pontos ou parcelas do objeto do 

processo, inclusive de cunho exclusivamente processual, sem necessariamente resolver a lide 

(TEMER, 2017, p. 60), como inclusive disposto no parágrafo único do artigo 928 do CPC, 

acima transcrito. 

Em que pese a crítica – longe de configurar mero preciosismo –, como o legislador 

consagrou no texto do Código de Processo Civil a expressão [incidente de] “demandas 

repetitivas” ou “casos repetitivos” (artigo 928), mantém-se a utilização da terminologia 

disposta na legislação. 

Tomando empréstimo dos conceitos de Antônio Adonias Aguiar Bastos (2010, p. 96-

100), por demandas repetitivas podemos entender aquelas que se “fundam em situações 

jurídicas homogêneas, que possuem um perfil que lhes é próprio” e se originam de “conflitos 

cujos elementos objetivos (causa de pedir e pedido) se assemelham, mas não chegam a se 

identificar”, repetindo-se em larga escala.  

Chega-se a aproximar a concepção de demandas repetitivas também à noção de 

direitos e interesses individuais homogêneos. 

Sobre esse ponto, ressalta-se existir, primordialmente, grande discussão acerca da 

natureza processual ou material da categoria de direitos/ interesses individuais homogêneos. 
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Para alguns, trata-se de categoria de direitos coletivos, porque, embora divisíveis, 

existiria uma qualidade material que qualificaria, portanto, uma aproximação com os direitos 

difusos e coletivos. Para outros, apesar da divisibilidade material, em razão da reunião dos 

interesses, haveria que se impor uma especial proteção coletiva a esses direitos (TEMER, 

2017, p. 46-52). 

No entanto, parece mais adequada a concepção de que a natureza da classe dos direitos 

individuais homogêneos nada mais é do que um enquadramento processual para demandas 

acidentalmente coletivas, ao passo que, se analisados individualmente, esses direitos – 

materialmente dizendo – em nada se diferenciam daqueles individuais heterogêneos 

(ARENHART, 2014, p. 48-49). 

E, pela inexistência de qualificação coletiva material dos direitos individuais 

homogêneos, não é correto tratá-los como equivalentes a “demandas repetitivas” (BASTOS, 

2010, p. 96), embora muitas vezes eles possam coincidir. Melhor separar os termos, até para 

que haja uma melhor sistematização do processo coletivo e do micro sistema de resolução de 

demandas repetitivas (TEMER, 2017, p. 59). 

As causas dessas demandas repetitivas são costumeiramente relacionadas à 

litigiosidade de massa. Esta, por sua vez, pode ser concebida pela demanda pela prestação 

judicial (SANTOS; MARQUES; PEDROSO, 1995), não devendo ser confundida, no entanto, 

com a noção de conflituosidade, uma vez que nem todo conflito é reconhecido pelas partes, 

ou, mesmo que reconhecido, pode não ser levado ao conhecimento de terceiro para sua 

resolução, ao passo que uma série de fatores influencia o reconhecimento do conflito, sua 

evolução e a decisão de invocar terceiro para auxiliar ou determinar o caminho para sua 

resolução (ASPERTI, 2014). 

Já as causas da litigiosidade de massa, por sua vez, são apontadas tanto como sendo 

exteriores às instituições judiciárias quanto como intrínsecas às próprias instituições 

judiciárias (CUNHA; GABAY, 2012, p. 37-39).  

De fato, pesquisas empíricas empreendidas sobre o tema revelam que causas externas 

ao Judiciário como “regulamentação administrativa e legislativa, marcos institucionais, 

questões sócio-econômicas e práticas de gestão empresarial” podem impulsionar 

consideravelmente o número de litígios. Da mesma forma, causas internas como “o 

gerenciamento, a falta de uniformização no entendimento dos Tribunais, carência quantitativa 

e qualitativa de recursos humanos, problemas de organização judiciária, conduta dos 
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procuradores das partes, dentre outras questões”, igualmente contribuem para a perpetuação 

da litigiosidade de massa (CUNHA; GABAY, 2012, p. 37). 

Destacando-se as causas externas, observa-se que além das causas impulsionadas pelo 

próprio Estado, que descumpre com suas obrigações e falha na regulamentação administrativa 

e legislativa (AMARAL, 2011, p. 249), às demais também se tem imputado a colaboração de 

diversos fatores, tais como a concentração demográfica, a globalização, a precarização da 

qualidade dos produtos e serviços, dentre outros (DIDIER; CUNHA, 2017, p. 666). 

A modernidade também colabora para este cenário de aumento da litigiosidade, 

principalmente na sua modalidade individual. De fato, como afirma Bauman (2001, p. 39), há 

cada vez mais uma sociedade individualista, que flui das organizações de ação coletiva para 

uma cultura desintegrada. 

Esse conjunto de causas cria um contexto de resistência, tido como uma das razões 

para o surgimento da crise da administração da justiça, ao lado da própria crise de identidade 

e mesmo de referência política, o que se diz relacionar também às “condições sociais do pós-

guerra e a insuficiência da ação pública, em relação às várias crises que se colocam” 

(GUSTIN; DIAS, 2006, p. 20).   

O crescimento da litigiosidade de massa reflete, inevitavelmente, no aumento da 

procura pelo Poder Judiciário. Entretanto, isso não significa que todos estão acessando a 

justiça, pois enquanto há setores da sociedade que utilizam muito a justiça, outros setores 

ainda se encontram às margens do seu acesso. 

Trata-se da clássica distinção entre os litigantes habituais e os demandantes eventuais 

ou repeat players vs. one-shot player (GALANTER, 1974), que denuncia a existência de um 

abismo no acesso à justiça, pois enquanto alguns litigam em grande quantidade, muitas vezes 

extraindo vantagens das supostas ou reais deficiências do método tradicional de resolução de 

conflitos, outra grande parte muitas vezes deixa de pleitear a tutela de seus direitos, o que não 

afasta a existência de uma “litigiosidade contida” (WATANABE, 1985, p. 02). 

Com efeito, tal como algumas empresas, também o governo e agências públicas têm 

sido responsáveis pelo extraordinário aumento de demandas no Judiciário. A bem da verdade, 

o Estado, representado por todas as esferas do Poder Executivo, suas autarquias e empresas 

públicas, é o grande responsável por mais de 80% do contingente de processos no país 

(SADEK, 2004, p. 86).  
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Assim, infelizmente sustenta-se que o Poder Judiciário brasileiro, como um todo, 

“estimula um paradoxo: demandas de menos e demandas demais”, no sentido defendido por 

Sadek (2004, p. 86), de que:  

 
De um lado, expressivos setores da população acham-se marginalizados dos serviços 

judiciais, utilizando-se, cada vez mais, da justiça paralela, governada pela lei do 

mais forte, certamente menos justa e com altíssima potencialidade de desfazer todo 

o tecido social. De outro, há os que usufruem em excesso da justiça oficial, gozando 

das vantagens de uma máquina lenta, atravancada e burocratizada. 

 

Fato é que, diante da preferência, no contexto brasileiro, pela configuração atomizada 

em face da forma molecular de resolução dos processos repetitivos (WATANABE, 2011, p. 

76), as demandas repetitivas têm causado um grande impacto no Poder Judiciário, que, 

incapaz de acompanhar o aumento expressivo da sua carga de serviço, passou a demorar cada 

vez mais para entregar uma resposta aos jurisdicionados. 

 

1.2 Excessiva dispersão jurisprudencial 

 

Os números apontam para uma elevada quantidade de demandas que são submetidas 

ao Poder Judiciário brasileiro. Por lógica, o grande número de demandas resulta em um 

grande número de decisões. E, considerando que o processo decisório compreende um 

trabalho de construção do significado da norma no caso concreto (MÜLLER, 2007, p. 59), a 

grande quantidade de decisões possibilita a formação de diferentes interpretações sobre uma 

mesma questão ou, por assim dizer, diversas formas de construção do significado individual e 

concreto da norma. 

Diante desse contexto é que se apresenta a denominada dispersão jurisprudencial. 

A exposição de motivos do novo Código de Processo Civil claramente demonstra 

preocupação com a problemática da dispersão jurisprudencial, indicando-a como um 

fenômeno consistente na existência de “posicionamentos diferentes e incompatíveis, nos 

Tribunais, a respeito da mesma norma jurídica”, o que levaria a “que jurisdicionados que 

estejam em situações idênticas, tenham de submeter-se a regras de conduta diferentes” 

(BRASIL, 2010, p. 11). 

Esse fenômeno parece ser próprio das sociedades modernas e democráticas, em que 

diferentes opiniões e entendimentos são capazes de conviver entre si. 

Ademais, a dispersão jurisprudencial é mais comum em países mais ajustados à 

família da Civil Law, que tradicionalmente não trabalha com um alinhamento decisório aos 
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precedentes, considerando sua força obrigatória (stare decisis e blinding precedents) 

(BARBOZA, 2014, p. 234-235). 

Indo além, arrisca-se a dizer que a dispersão excessiva da jurisprudência parece ser 

algo ainda mais notado no Brasil em virtude da própria dimensão territorial do país, do 

tamanho da sua população, do grande número de Tribunais e também do elevado número de 

demandas submetidas ao nosso Judiciário. 

Ou seja, trata-se de fenômeno bastante sentido pelos brasileiros em decorrência do 

conjunto de vários fatores: pertencemos a uma tradição jurídica apegada às fontes legais 

(dependentes de interpretação constante); temos muitos tribunais e juízes, o que potencializa a 

possibilidade de divergência de posicionamentos sobre a interpretação legal; e é elevado o 

número de demandas submetidas aos nossos tribunais, algo que aumenta o número de 

decisões, o que, pela lógica da quantidade, têm maior probabilidade de apresentar divergência 

nas soluções dos casos individuais. 

Nesse quadro, a litigiosidade de massa passa a representar, além de um desafio de 

gerenciamento da grande quantidade de trabalho para os Tribunais, um potencial criador de 

entendimentos distintos sobre uma mesma questão, afetando a desejada integralidade e 

coerência da jurisprudência. 

Para melhor ilustrar a caracterização da dispersão jurisprudencial, seguindo uma das 

técnicas de pesquisa propostas neste trabalho concernente à análise da aplicação do IRDR, 

colaciona-se exemplo retirado de um acórdão de exame de admissibilidade de um IRDR 

julgado pelo Tibunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que trata da inclusão ou não do 

adicional de tempo de serviço e da gratificação de produtividade na base de cálculo das horas 

extras dos servidores públicos do Município de Viçosa
3
: 

 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO -

MUNICÍPIO DE VIÇOSA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - JORNADA 

EXTRAORDINÁRIA DE TRABALHO - REFLEXOS: AUSÊNCIA. O quinquênio 

adquirido pelo servidor público não integra a base de cálculo das horas extras, pois 

calculadas sobre a hora normal de trabalho, calculada em relação ao vencimento básico 

do trabalhador, por força da vedação de cômputo e acúmulo de acréscimos pecuniários 

para o fim de concessão de acréscimos ulteriores (art. 37, XIV, da CF).  (TJMG -  Ap 

Cível/Reex Necessário  1.0713.12.008293-6/001, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2016, publicação da súmula em 09/08/2016) 

 

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BASE DE 

CÁLCULO DO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. VENCIMENTO-BASE SOMADO 

                                                           
3
 TJ-MG: exame de admissibilidade do IRDR nº 0062466-71.2012.8.13.0713; relator: Desembargador Corrêa 

Junior; julgado em 07/04/2017. 
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AO(S) QUINQUÊNIO(S). IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO "EFEITO 

CASCATA" (ART. 37, XIV, CRFB/88). SENTENÇA REFORMADA. Na base de 

cálculo das horas extras devidas ao servidor municipal de Viçosa não deve ser incluído, 

além da hora normal de trabalho (artigo 7º, XVI, CRFB/88), o adicional por tempo de 

serviço (quinquênio), sob pena de afronta à norma do inciso XIV do artigo 37 da 

CRFB/88, que veda que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público 

sejam computados e/ou acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. 

 (TJMG -  Ap Cível/Reex Necessário  1.0713.13.007042-6/001, Relator(a): Des.(a) 

Armando Freire , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2015, publicação da 

súmula em 22/01/2016) 

 

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO DE VIÇOSA. HORAS EXTRAS. PARCELAS REMUNERATÓRIAS 

RECEBIDAS COM HABITUALIDADE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. 

CABIMENTO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. - A Constituição 

Federal assegura que a remuneração do serviço extraordinário seja superior em pelo 

menos cinquenta por cento à do normal. - No cálculo das horas extras devem ser 

contempladas todas as parcelas remuneratórias percebidas com habitualidade, incluindo 

adicional de insalubridade e quinquênios. - Sentença parcialmente reformada para 

determinar que a quantia devida seja atualizada utilizando-se o índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança para a correção monetária e juros, após 

29.06.2009, a teor do art. 1º-F da Lei 9.494/97, alterado pela Lei 11.960/09, até que a 

questão seja definitivamente enfrentada pelo Pretório Excelso.  

- Sentença reformada em parte no reexame necessário.  

- Apelo prejudicado.  (TJMG -  Ap Cível/Reex Necessário  1.0713.12.007962-7/001, 

Relator(a): Des.(a) Heloisa Combat , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

12/03/0015, publicação da súmula em 19/03/2015) 

 

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA - DIREITO ADMINISTRATIVO - REEXAME 

NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR MUNICIPAL DE VIÇOSA - 

ADICONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUENIOS) E GRATIFICAÇÃO 

COMPLEMENTAR - PARCELAS REMUNERATÓRIAS RECEBIDAS COM 

HABITUALIDADE E QUE INTEGRAM A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR 

SEGUNDO A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO 

DE HORAS EXTRAS - CABIMENTO - COMPENSAÇÃO DA MORA. 

APLICAÇÃO DO ART. 5º DA LEI Nº. 11.960/09, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO 

ART. 1º-F DA LEI Nº. 9.494/97, A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA - ATENDIMENTO 

À DECLARAÇÃO DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE PARCIAL 

INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO - REFORMA PARCIAL. 1 - Na 

base de cálculo das horas extras devem incidir as parcelas percebidas com habitualidade 

e que integram a remuneração do servidor, incluindo adicional por tempo de serviços 

denominado (qüinqüênio) e a gratificação complementar, na forma estabelecida pelo 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Viçosa.  

2 - Com a declaração de parcial inconstitucionalidade do art. 5º da Lei nº. 11.960/09, 

como decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº. 4.357/DF, o STJ, no REsp nº. 

1.270.439/PR, adotou a mais nova orientação, assentando-se que a partir da vigência do 

estatuto legal calculam-se os juros moratórios com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.  

3 - A correção monetária, a partir de 29/06/2009, deve incidir de acordo com o IPCA. 4 

- É descabida a majoração dos honorários de sucumbência quando observados os 

critérios objetivos previstos no diploma processual civil, especialmente aqueles que se 

referem à natureza da demanda e o tempo exigido para a prestação do serviço.  (TJMG -

  Apelação Cível  1.0713.13.000455-7/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/11/2014, publicação da súmula em 10/12/2014) 

 

Como se vê, para uma mesma questão de direito, diferentes órgãos de um mesmo 

tribunal adotavam diferentes soluções, realidade que se estende a todos os tribunais do país. 
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Isto impulsionou a criação de mecanismos destinados a uma tendente padronização 

decisória, com a qual se espera proporcionar um tratamento mais isonômico aos casos 

repetitivos, além da agilização do trâmite dos processos e consequente amenização da 

sobrecarga do Judiciário, inclusive “com ganho de tempo, a ser aproveitado para o exame dos 

casos singulares e complexos” (MANCUSO, 2016, p. 71-72). 

Em que pese esse diagnóstico, a preocupação com a dispersão jurisprudencial não é 

recente. 

Conforme demonstrado por Cruz e Tucci (2003), é possível identificar e traçar uma 

evolução histórica no sentido de uma sistematização da jurisprudência, caminhando-se de 

mecanismos persuasivos para mecanismos vinculativos, mas sempre com intuito de formar 

enunciados e orientações uniformizadoras. 

Há notícias de que no Brasil, já o Decreto 2.684, de 23 de outubro de 1875
4
, 

proclamou força de lei aos assentos que foram elaborados pela Casa de Suplicação de 

Portugal, desde 1805 até a data da independência, onde tiveram vigência até a proclamação da 

República, com a Constituição de 1891 (CRUZ E TUCCI, 2003). 

                                                           
4
 DECRETO Nº 2.684, DE 23 DE OUTUBRO DE 1875 

Dá força de lei no Imperio a assentos da Casa da Supplicação de Lisboa e competencia ao Supremo Tribunal de 

Justiça para tomar outros. 

    Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral: 

    Art. 1º Os assentos tomados na Casa da Supplicação de Lisboa, depois da creação da do Rio de Janeiro até á 

época da Independencia, á excepção dos que estão derogados pela legislação posterior, têm força de lei em todo 

o Imperio. 

    As disposições desta lei não prejudicam os casos julgados contra ou conforme os ditos assentos. 

    Art. 2º Ao Supremo Tribunal de Justiça compete tomar assentos para intelligencia das leis civis, commerciaes 

e criminaes, quando na execução dellas occorrerem duvidas manifestadas por julgamentos divergentes havidos 

no mesmo Tribunal, Relações e Juizos de primeira instancia nas causas que cabem na sua alçada. 

    § 1º Estes assentos serão tomados, sendo consultadas previamente as Relações. 

    § 2º Os assentos serão registrados em livro proprio, remettidos ao Governo Imperial e a cada uma das 

Camaras Legislativas, numerados e incorporados á collecção das leis de cada anno; e serão obrigatorios 

provisoriamente até que sejam derogados pelo Poder Legislativo. 

    § 3º Os assentos serão tomados por dous terços do numero total dos Ministros do Supremo Tribunal de 

Justiça, e não poderão mais ser revogados por esse Tribunal. 

    Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrario. 

    Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da 

Justiça, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte e tres de Outubro de mil 

oitocentos setenta e cinco, quinquagesimo quarto da Independencia e do Imperio. 

    Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

    Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 

    Chancellaria-mór do Imperio. - Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque. 

    Transitou em 27 de Outubro de 1875. - José Bento da Cunha Figueiredo Junior. 

*Disponível em http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2684-23-outubro-1875-549772-

publicacaooriginal-65290-pl.html, acesso em 15/07/2017. 
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Já na República, a primeira experiência que se notifica é a do Decreto 16.273, de 20 de 

dezembro de 1923
5
, que criou o mecanismo do prejulgado, naquela oportunidade, vigente 

apenas perante a Corte de Apelação do Distrito Federal. A ideia não prosperou, e foi revogada 

de forma definitiva pelo Decreto 19.408, de 18 de novembro de 1930. No mesmo sentido, 

também o Código de Processo Civil e Comercial do Estado de São Paulo (CRUZ E TUCCI, 

2003). 

Tratando-se de Código de Processo Civil, anota-se que o artigo 861 do CPC de 1939 

criou o instituto do prejulgado na seara cível, no entanto, sem eficácia vinculante. 

Da mesma forma, porém com eficácia vinculante, foi criado o prejulgado trabalhista, 

previsto no artigo 902 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação dada pelo Decreto-

lei 8.737/46, que autorizava o Tribunal Superior do Trabalho, na forma do regimento interno, 

estabelecer, prejulgados, que teriam força vinculante em relação aos demais órgãos da Justiça 

do Trabalho, podendo ser revogados ou reformados pelo pleno do TST. Porém, tal mecanismo 

foi julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido em 12 de 

maio de 1977, no âmbito da Representação nº 946/DF, por alegada violação da separação dos 

poderes.  No mesmo caminho, o TSE, no julgamento do REsp 9.936/RJ, também cravou a 

inconstitucionalidade do instituto do prejulgado previsto no artigo 263 do Código Eleitoral. 

(MANCUSO, 2016, p. 82) (CAVALCANTI, 2016, p. 370). 

Por derradeiro, a evolução histórica brasileira das decisões com eficácia vinculante 

chega à Emenda Constitucional nº 45, de 2004, que implementou a denominada “Reforma do 

Judiciário” e que, de forma revolucionária para o tema, instituiu o regimento das Súmulas 

Vinculantes (artigo 103-A, da Constituição Federal), além de prever a eficácia erga omnes e 

vinculante para as decisões tomadas em sede de controle concentrado de constitucionalidade
6
, 

o que abriu caminho para o implemento posterior do regime dos Recursos Repetitivos, diante 

da promulgação das leis nº 11.418/2006 e 11.672/2008, que regravam no CPC/73 (artigo 543-

B e 543-C), respectivamente, o Recurso Extraordinário Repetitivo e o Recurso Especial 

                                                           
5  

Art. 103. Quando a lei receber interpretação diversa nas Camaras de Appellação civel ou criminal, ou quando 

resultar da manifestação dos votos de uma Camara em um caso sub-judice que se terá de declarar uma 

interpretação diversa, deverá a Camara divergente representar, por seu Presidente, ao Presidente da Côrte, para 

que este, incontinenti, faça a convocação para a reunião das duas Camaras, conforme a materia, fôr civel ou 

criminal. 

    § 1º. Reunidas as Camaras e submettida a questão á sua deliberação, o vencido, por maioria, constitue decisão 

obrigatoria para o caso em apreço e norma aconselhavel para os casos futuros, salvo reIevantes motivos de 

direito, que justifiquem renovar-se identico procedimento de installação das Camaras Reunidas. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1910-1929/D16273.htm. Acesso em 15/07/2017. 
6
 Art. 102, §2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de 

inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito 

vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas 

esferas federal, estadual e municipal. 
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Repetitivo, cujas decisões,  com o advento no CPC/15, passaram a também ter eficácia 

vinculativa. 

Todavia, o ideário de sistematização da jurisprudência não significa “demonizar 

genericamente a dispersão jurisprudencial em si mesma, mas antes, em modo prudente e 

criterioso, identificar aquela dimensão em que ela se revela excessiva” (MANCUSO, 2016, p. 

49). 

De fato, a discussão das teses de direito, alavancadas pelas partes – representadas por seus 

procuradores e advogados – e disseminadas nos juízos e tribunais, contribui para um processo 

decisório mais democrático, sendo absolutamente normal a existência de teses contrárias, algo 

atinente à própria lógica dialética do processo. Nesse ponto, da mesma forma que as partes 

defendem posicionamentos geralmente contrários, pode haver adoção de teses contrárias entre si 

pelos órgãos julgadores. Assim, inaugurando-se os debates, não é salutar a sua interrupção abrupta 

para julgamento da questão por um único órgão julgador, que, ao argumento de uniformizar a 

interpretação da norma, acaba por ceifar importante fase da construção do entendimento da 

questão, que é exatamente o amadurecimento da causa para fins de fixação de uma tese (CUNHA, 

2011, p. 258). 

Nesse sentido: 

 

O pronunciamento precoce, assim entendido como o proferido em momento em que 

o órgão julgador ainda não equacionou devida, ampla e profundamente todas as 

teses e argumentos pertinentes, pode tornar a fundamentação menos sólida e 

qualificada, motivo de enfraquecimento para o precedente, causando maior 

probabilidade de modificação (MENDES, 2017, p. 87). 

 

Por isso é valioso estabelecer que o IRDR não deve ser entendido como um 

mecanismo avesso à existência de entendimentos divergentes sobre a mesma matéria, pura e 

simplesmente. A sua preocupação reside, sim, nos excessos da dispersão jurisprudencial, 

quando as discussões sobre determinada questão já se encontram em patamar adequado para 

uma avaliação completa de todos os argumentos levantados sobre o tema. 

A fixação de padrões decisórios ou teses sobre matéria exclusivamente de direito, 

portanto, passa a ganhar força no Brasil, principalmente pela acepção acerca do seu papel, 

que, “longe de causar mossa à livre convicção judicial, em verdade intenta facilitar, 

racionalizar e agilizar os julgamentos, com vistas a preservar o tratamento isonômico e a 

segurança jurídica que merece o jurisdicionado” (MANCUSO, 2016, p. 59). 
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2 IRDR: ENTRE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS  

 

A concepção do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas parte 

principalmente da preocupação com a excessiva dispersão jurisprudencial. Este fenômeno, 

segundo tem se propagado, afetaria gravemente a unidade do ordenamento jurídico. 

Nesse ponto, novamente subsidiando-se nas motivações expostas pela comissão de 

juristas incumbida da criação de um novo Código de Processo Civil, destaca-se como 

fundamento para a criação do IRDR a imprescindível observância dos princípios da segurança 

jurídica e da isonomia, além da promessa de ganhos em celeridade (BRASIL, 2010, p. 10-13).  

O legislador, portanto, explicitamente menciona alicerçar-se em princípios para a 

criação do IRDR. Assim, é relevante analisar os princípios relacionados à base teórica adotada 

para a criação deste novel mecanismo de direito processual. 

Entretanto, antes de se adentrar na discussão sobre referidos princípios, entende-se 

pertinente um rápido parêntese, para a definição de algumas premissas sobre o que se entende 

por princípio, norma e texto normativo, embora não haja consenso a respeito desses conceitos 

(NERY JR., 2010, p. 34) e em que pese críticas às teorias relacionadas aos princípios 

(ABBOUD; ROSSI, 2017). 

Inicialmente, importa sublinhar que a norma não vem pronta e não se equivale a 

qualquer disposição, escrita ou implícita; ela é o sentido do texto interpretado, ao passo que as 

disposições constituem parte de um texto ainda a interpretar (CANOTILHO, 2016, p. 1.202).  

As normas, a saber, têm sido classificadas entre princípios e regras jurídicas 

(CANOTILHO, 2016, P. 1.160), variando tais classificações por conter “distinções fracas 

(Esser, Larenz, Canaris) ou fortes (Dworkin, Alexy)” entre as duas espécies (ÁVILA, 2016a, 

p. 59). 

De fato, não é tarefa simples distinguir princípio de regra, pois “é justamente porque 

as normas são construídas pelo intérprete a partir dos dispositivos que não se pode chegar à 

conclusão de que este ou aquele dispositivo contém uma regra ou um princípio” (ÁVILA, 

2016a, p. 54). 

Ademais, a própria definição de princípio encontra diversidade no campo teórico. 

Dependendo da corrente de pensamento filosófico adotada, determinada norma poderá ser 

considerada como princípio ou como regra (NERY, 2010, p. 35). 
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Não se pretende avançar nas discussões sobre o conceito de princípio, o que fugiria do 

âmbito do presente estudo. Importa apenas destacar, para os fins aqui colocados, o “caráter 

fundamental dos princípios como normas finalísticas, promotoras de um estado ideal de 

coisas para cuja realização é necessária a adoção de meios, consubstanciados em 

comportamentos que provoquem efeitos que contribuem para a sua promoção” (ÁVILA, 

2016a, p. 103). 

 Fixadas essas premissas, dirige-se à análise dos princípios relacionados ao Incidente 

de Resolução de Demandas Repetitivas. 

 

2.1 Base principiológica sustentadora do IRDR 

 

Conforme exposto supra, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas estaria 

apoiado em princípios constitucionais, mais especificamente os princípios da segurança 

jurídica e da isonomia, além da promessa de ganhos em celeridade (BRASIL, 2010, p. 10-13). 

Fora esses princípios, apontados na própria Exposição de Motivos do Projeto do CPC/15, 

parte da doutrina também tem sustentado que o IRDR é ferramenta apta a melhorar o acesso à 

justiça.   

Assim sendo, ocupa-se, nas linhas seguintes, à exposição das linhas gerais de cada um 

desses princípios e à sua correlação com o IRDR. 

 

2.1.1 Segurança jurídica 

 

Em algumas obras é possível identificar colocações no sentido de que a segurança 

jurídica se consubstancia no próprio Estado Democrático de Direito (KELSEN, 2011, p. 279) 

(CANOTILHO, 2016, p. 257), ou de que é uma manifestação deste (NERY, 2010, p. 65). 

Também o Supremo Tribunal Federal já cunhou esta concepção, em algumas 

passagens, concedendo a tal principio dotada hierarquia
7
. 

Por isso se diz que tal princípio estaria presente, primordialmente, na redação do 

próprio artigo 1º da Carta Política: “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela 

união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...)” (grifo não original). 

                                                           
7
 HC nº 82.959, Tribunal Pleno, Relator Ministro Marco Aurélio, DJ. 01/09/2006. Voto do Ministro Gilmar 

Mendes, PP. 64 e 76. 
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Na verdade, mais do que isso, alguns afirmam que a segurança jurídica é um elemento 

de definição do próprio Direito, sendo uma condição estrutural para qualquer ordenamento 

jurídico (ÁVILA, 2016b, p. 124, 207). 

Tal raciocínio conduziria à ideia de que o princípio da segurança jurídica dispensa 

qualquer disposição no texto constitucional, já que ele seria uma premissa do próprio Direito. 

Mais do que isso, a segurança jurídica passa a ser tida como um princípio 

constitucional voltado à garantia de direitos e liberdades fundamentais: 

 

A segurança jurídica (material) do princípio do Estado Democrático de Direito é um 

“direito-garantia” e se apresenta sob a forma de princípio constitucional. O Estado 

Democrático de Direito é, hoje, o Estado de Segurança, nas suas múltiplas facetas 

protetivas ou prestacionais. Nesse modelo, a segurança jurídica não é uma simples 

derivação do princípio do “Estado de Direito”, mas uma garantia de direitos e 

liberdades fundamentais e, ao mesmo tempo, proteção do Estado, na sua maior 

amplitude, como garantia de todo o sistema normativo (TORRES, 2012, p. 171).  

 

Nesse contexto, é possível extrair da nossa Constituição alguns trechos segundo os 

quais este valioso preceito estaria expressamente (ou quase) disposto. É o que se verifica no 

caput do artigo 5º 
8
 ou no seu inciso XXXVI, que trata da garantia do direito adquirido, do ato 

jurídico perfeito e da coisa julgada. No mesmo sentido, em que pese enunciado assinalado de 

forma negativa, também se aponta a dicção do artigo 103-A, §1º, que trata da edição de 

súmula vinculante para fins de afastar a insegurança jurídica. 

Mas além de um elemento definitório do Estado de Direito, a segurança jurídica pode 

ainda se referir: a um estado de fato, na medida em que se consubstancia numa “realidade 

concreta passível de constatação”; a um valor, quando se demonstra um estado desejável; ou 

a uma norma-princípio, no sentido de um “estado de coisas que deve ser buscado mediante a 

adoção de condutas que produzam efeitos para a sua promoção”. Ou seja, são vários os 

aspectos semânticos para a expressão “segurança jurídica” (ÁVILA, 2016b, p. 126-129). 

Considerando o sentido da expressão que mais se alinha ao objeto aqui tratado, da 

segurança jurídica como norma-princípio, tal pode ser conceituada como: 

 
Síntese dos estados ideais de cognoscibilidade, de confiabilidade e de 

calculabilidade normativas, alcançada por meio de instrumentos garantidores de 

acessibilidade, de abrangência, de inteligibilidade, de estabilidade, de continuidade, 

de anterioridade e de vinculatividade do ordenamento jurídico, e essa síntese, em 

vez de um ponto, é um espectro abrangente a ser gradualmente atingido de fato por 

meio de critérios, parâmetros e procedimentos claros (ÁVILA, 2016-b, p. 89).   

                                                           
8
 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...) (grifo não original) 
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Ou seja, a segurança jurídica estabelece fins a serem alcançados por determinadas 

meios, estes materializados em condutas do Estado. Os fins, ou estados ideais do princípio da 

segurança jurídica seriam, assim a cognoscibilidade, a confiabilidade e a calculabilidade. 

A cognoscibilidade tem duas facetas: a primeira, material, no sentido de que oferecer 

a cada cidadão capacidade de saber quais são as normas existentes e vigentes e qual a norma 

aplicável a uma determinada situação; e a segunda, dita intelectual, seria a capacidade de 

conhecer, na medida do possível, o conteúdo das normas e do ordenamento (ÁVILA, 2016-b, 

p. 317). 

Há cognoscibilidade, portanto, quando for possível a compreensão dos sentidos 

possíveis de um texto normativo, à luz da linha interpretativa adotada pelos aplicadores das 

normas – nesse ponto, principalmente os tribunais. 

O segundo estado ideal da segurança jurídica é a confiabilidade, relacionada às 

situações concretizadas diante da mudança normativa (estabilidade normativa) e à 

concretização das consequências previstas pelo direito (eficácia normativa), relacionadas à 

proteção judicial, seus requisitos e seus instrumentos (ÁVILA, 2016-b, p. 360). 

Não se milita pela imutabilidade rígida do direito; a mudança do direito pode até 

ocorrer, mas constitui mitigação da segurança jurídica em favor de outro princípio ou valor 

jurídico, uma vez que é preciso que o Estado Social de Direito, o qual estabelece ideais e 

normas programáticas, promova a indução e a transformação da sociedade por meio também 

do direito. 

Nesse sentido, a segurança jurídica como confiabilidade não pretende a absoluta 

imutabilidade do direito, mas a estabilidade na sua mudança, amortecendo os efeitos das 

alterações necessárias, impedindo mudanças freqüentes e garantido os direitos adquiridos, os 

atos jurídicos perfeitos e a coisa julgada. 

O último estado ideal da segurança jurídica é a calculabilidade, faceta deste princípio 

“para o futuro”, resumida na alta possibilidade de se antecipar às possíveis interpretações de 

uma norma e os efeitos de sua aplicação. Ou seja, é a capacidade de se medir os limites da 

intervenção do Poder Público sobre os seus atos, de acordo com a discricionariedade 

permitida para tais atos (ÁVILA, 2016-b, p. 609). 

Os meios pelos quais se atingem a calculabilidade são a anterioridade normativa, a 

continuidade normativa e a vinculatividade normativa. 
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Por anterioridade normativa se entende a estipulação de regras sobre a entrada em 

vigor e a geração de efeitos das normas, permitindo saber a partir de que momento futuro 

passará a valer uma nova ordem. 

Já a continuidade normativa se traduz em um estado de coisas em que as alterações do 

direito não são nem bruscas nem drásticas, entendendo-se por bruscas as alterações 

impossíveis de serem antecipadas, e por drásticas aquelas que promovem mudanças muito 

intensas. Assim, prega-se por uma “graduabilidade” das mudanças, o que se alinha também à 

confiabilidade que se espera do ordenamento jurídico (ÁVILA, 2016-b, 617). 

O último meio pelo qual se consubstancia o estado fim da calculabilidade é a 

vinculatividade normativa, que está associada à capacidade de se preverem os tratamentos 

futuros que o Estado atribuirá a atos ou fatos presentes. Ou seja, trata-se de critério que 

permite saber em quais parâmetros legais os três Poderes nortear-se-ão em suas atuações 

futuras. Nesse aspecto, enquadram-se as limitações advindas principalmente do princípio da 

legalidade, além de uma vedação à arbitrariedade e a estipulação de perspectivas temporais 

para o seu acontecimento (ÁVILA, 2016-b, p. 645). 

Ultrapassando as considerações a respeito dos estados ideais da segurança jurídica e 

dos seus meios de consecução, verifica-se que diversos são os planos ou dimensões da 

segurança jurídica. 

Sob uma primeira perspectiva, a subjetiva (ou “para quem se destina” a segurança 

jurídica), seriam destinatários da segurança jurídica o cidadão, a sociedade e o Estado 

(ÁVILA, 2016b, p. 171-173). O cidadão, em sua subjetividade, tem resguardados seus 

direitos particulares, por exemplo, mediante a proteção do ato jurídico perfeito, do direito 

adquirido e da coisa julgada. À coletividade também se destina a segurança jurídica, uma vez 

que sua observância tem a finalidade de preservar a ordem jurídica como um todo, conforme 

ocorre no controle de constitucionalidade e inclusive no julgamento de casos repetitivos, no 

que se inclui o IRDR. Por fim, o Estado beneficia-se da segurança jurídica quando esta é 

medida que se impõe à confiabilidade do seu próprio funcionamento, mas assumindo 

importância também na proteção da confiança dos cidadãos em sua relação com o Estado. 

No plano objetivo, do qual se retira a pergunta “segurança jurídica do quê?”, além da 

segurança das normas enquanto enunciados, importa para o presente estudo a segurança da 

aplicação das normas, considerando não a norma propriamente dita, mas a sua aplicação 

uniforme e não-arbitrária (ÁVILA, 2016b, p. 160). 
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Nisso se insere a importância da segurança jurídica quanto ao seu caráter 

compreensivo, pois, na medida em que as normas podem apresentar sentidos alternativos, a 

cognoscibilidade e calculabilidade das decisões futuras incorporam o sentido objetivo da 

segurança jurídica (ÁVILA, 2016b, p. 168). 

Nesse ponto, anota-se que o positivista Kelsen já expressava sua preocupação com a 

uniformidade da jurisprudência, consignando que os Tribunais também têm o papel de criação 

de normas jurídicas, principalmente quanto aos precedentes e nos casos de sistemas jurídicos 

de “livre descoberta do direito” (KELSEN, 2011, p. 278) 

Em que pese as particularidades do nosso sistema, que não se enquadra exatamente em 

nenhum dos modelos pensados por Kelsen, a aplicação de decisões e teses vinculativas em 

vários casos muito se alinha ao modo de comparação utilizado pela técnica de precedentes. 

Isto se aproxima do caráter temporal da segurança jurídica, pois embora as decisões 

judiciais sejam destinadas a fatos ocorridos no passado, o ordenamento jurídico deve ser 

cognoscível e calculável no presente, mas também com previsibilidade e estabilidade no 

futuro (ÁVILA, 2016b, p. 181-183). 

Em resumo, são vários os sentidos que a segurança jurídica pode assumir, sendo 

imprescindível que se avalie o contexto em que está sendo relacionada para identificar o seu 

sentido, como adverte Humberto Ávila (2016b, p.213):  

 

(...) é somente o exame do ordenamento constitucional que irá permitir saber qual é 

a sua dimensão normativa (se fato, valor ou norma), qual a sua espécie normativa (se 

regra ou princípio), qual é o sentido de “segurança” (se cognoscibilidade ou 

determinação, confiabilidade ou imutabilidade, calculabilidade ou previsibilidade), 

qual é o significado de “jurídica” (se “do”, “pelo”, “frente ao”, “sob o”, “de 

direitos”, “como um direito”, “no Direito”), qual o objeto ao qual ela se refere (se ao 

ordenamento jurídico, a uma norma ou a um comportamento), qual é o sujeito que 

ela protege (se o contribuinte ou o Estado ou ambos), em qual perspectiva ela é 

concebida (se na visão do cidadão comum ou do especialista), quem deverá protegê-

la (se o Poder Legislativo, o Poder Executivo ou o Poder Judiciário), qual é o 

momento em que ela deverá ser realizada (se hoje ou amanhã), em que medida ela 

deve ser garantida (se relativa ou absolutamente) e por que ela é protegida (se como 

fim ou como meio). 

 

Embora não seja possível aprofundar no âmbito teórico do conceito da segurança 

jurídica, o fato é que há expressa menção, no texto e na Exposição de Motivos do CPC/15 

(BRASIL, 2010), quanto a relação deste princípio com o IRDR. Mais do que isso, o “risco de 

ofensa” à segurança jurídica é um dos requisitos à própria instauração do incidente (artigo 

976, II, do CPC). 

Em que pese ser difícil definir o que seria o risco de ofensa à segurança jurídica, 

parece certo que ele se identifica ao já tratado problema da excessiva dispersão 
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jurisprudencial, fenômeno que distancia nossa realidade dos estados ideais do princípio aqui 

tratado. Por isso é que o modelo criado pelo CPC de teses vinculativas, universo que engloba 

o IRDR, cria grande expectativa de mudança desse panorama. 

Não obstante a isso, vários dos aspectos acima abordados são aptos a fornecer balizas 

para se compreender o contexto da segurança jurídica em relação ao IRDR. 

Com efeito, quando se analisa o IRDR como mecanismo de fixação de teses jurídicas, 

é possível constatar principalmente a sua relação com os estados ideais da cognoscibilidade e 

da calculabilidade do princípio da segurança jurídica, na medida em que a criação de teses 

jurídicas objetiva o conhecimento da interpretação dada pelos tribunais à determinada questão 

de direito, interpretação essa cuja aplicação poderá ser esperada tanto pelos aplicadores do 

direito como pela sociedade, de um modo geral, conformando também parâmetros de atuação 

ao próprio Estado. 

Ademais, os próprios ideais previstos no artigo 926 do CPC, principalmente de 

integralidade e estabilidade, muito se relacionam à segurança jurídica, considerando-os como 

princípios-postulados (ÁVILA, 2016-a) capazes de facilitar o alcance dos estados ideais da 

segurança jurídica. 

 

2.1.2 Isonomia / igualdade 

 

Do mesmo modo que se diz que a segurança jurídica estaria implícita à própria 

concepção de Estado Democrático de Direito, a igualdade é tida por teorias do campo da 

filosofia política como elemento intrínseco a qualquer forma de sociedade que se pretenda 

constituir de forma justa. 

Em algumas teorias liberais, como em John Rawls, a igualdade é uma das facetas da 

equidade, ponto de partida para o alcance da justiça indispensável em qualquer sociedade 

(KYMLICKA, 2006, p. 66). 

A teoria de Rawls também parte do argumento do contrato social, afirmando que, em 

uma posição original, em que todas as pessoas estariam “vestidas por um véu da ignorância” – 

ou seja, em que todas as pessoas não teriam conhecimento das suas vantagens naturais –, 

indubitavelmente a igualdade, consubstanciada na distribuição equitativa dos bens sociais, 

seria o princípio mor a ser eleito (KYMLICKA, 2006, p. 79). 
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Nesse ponto, a interpretação liberal tenta corrigir a falha de injustiça do sistema de 

liberdade natural, acrescentando à igualdade formal a necessidade adicional de uma equitativa 

igualdade. De forma geral, isso significa que, em todos os setores da sociedade deveria haver 

iguais perspectivas de cultura e realização para todos os que são dotados e motivados de 

forma semelhante. 

A concepção geral de justiça para Rawls está centrada na ideia de que todos os bens 

primários sociais (ex.: liberdade, oportunidade, renda, riqueza etc) – distribuídos pelas 

instituições e, diferentes dos bens primários naturais (aqueles que já nascem com os 

indivíduos, e,g: saúde, inteligência, talentos) – devem ser atribuídos igualmente, a menos que 

a distribuição desigual destes bens seja vantajosa para os menos favorecidos (KYMLICKA, 

2006, p. 82). 

Ou seja, Rawls vincula a ideia de justiça a uma parcela igual de bens sociais, que trata 

as pessoas como iguais não removendo todas as desigualdades, mas apenas as que trazem 

desvantagens para alguém. As desigualdades que beneficiem a todos são aceitáveis para todo 

mundo (ex.: discriminação positiva – cotas). Ou seja, seria realizada uma distribuição 

equitativa dessas parcelas de bens sociais, só permitindo as desigualdades que aumentam a 

parcela inicialmente concebida, o que se denomina princípio da diferença (KYMLICKA, 

2006, p. 66-67, 74)  

No mesmo sentido, ensina Celso Antônio Bandeira de Mello que o princípio da 

igualdade é norma voltada tanto para o legislador quanto para o julgador. A sua mitigação, no 

sentido de quebra à isonomia de tratamento, somente é recepcionada quando a discriminação 

encontra amparo em algum regime constitucional que reclama a diferenciação aplicada. 

Assim, “não se podem interpretar como desigualdades legalmente certas, situações quando a 

lei não haja „assumido‟ o fator tido como desequiparador” (MELLO, 2000, p. 45). 

Parece que esse raciocínio segue a lógica aristotélica, no sentido de que “dar 

tratamento insonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os 

desiguais, na exata medida de suas desigualdades” (NERY, 2010, p. 99). 

O significado e a extensão do princípio da igualdade é muito abrangente e comporta 

diferentes classificações. Nesse sentido, por exemplo, pode ser feita uma classificação 

considerando os perfis da igualdade: conceitual, funcional e estrutural (ABREU, 2015). 

Dentro do perfil conceitual da igualdade, primeiro há uma concepção dita estática, 

consubstanciada na igualdade perante a lei, no sentido de que “Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza” (caput artigo 5º, CF). Confunde-se, portanto, com o 
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próprio princípio da legalidade, na medida em que subordina todos ao império da lei 

(ABREU, 2015, p. 30). Mas essa igualdade formal não protege os cidadãos e alguns setores 

de situações de desigualdade, o que deu ensejo à concepção dinâmica de igualdade, que 

equivale à igualdade material acima apresentada, nas passagens de Rawls e de Bandeira de 

Mello. 

No entanto, para que se aproxime da realidade do mundo jurídico, é preciso avançar 

desse perfil conceitual e verificar o significado da igualdade funcionalmente e 

estruturalmente, pois já está claro que não existe univocidade nos textos jurídicos, que 

dependem de contínuos exercícios de interpretação (ABREU, 2015, p. 53).  

Sobre o perfil funcional da igualdade, ele se verifica na própria dinâmica processual, 

na aplicação das regras processuais, tanto na perspectiva subjetiva ou endoprocessual, como 

na perspectiva objetiva e geral, em que se fala na igualdade perante o direito a partir da 

formação e do respeito aos precedentes ou a uma padronização decisória (ABREU, 2015, p. 

118). Vale dizer, para um mesmo suporte suficientemente semelhante, no mesmo momento 

histórico, o mesmo fundamento jurídico deve ser aplicado e os mesmo efeitos devem ser 

esperados. 

Já quanto ao perfil estrutural, fala-se em igualdade pelo processo, que se materializa 

por meio de procedimentos criados sob medida para garantir a igualdade no tratamento e do 

resultado, seja por meio do processo coletivo, pelo protagonismo da jurisprudência ou pela 

formação de precedentes (ABREU, 2015, p. 217). 

No mesmo sentido, falando sobre o perfil estrutural da igualdade pelo processo, é 

interessante a teoria lançada por Marinoni, que classifica a igualdade perante a Jurisdição em: 

igualdade no processo (na medida em que a lei confere tratamento igualitário às partes, 

permitindo participação respeitando o contraditório e a ampla defesa); igualdade ao processo 

(igualdade de acesso à jurisdição e igualdade de procedimentos e de técnicas processuais); e 

igualdade diante das decisões judiciais (necessidade de soluções idênticas para casos e 

questões iguais) (MARINONI, 2014, p. 163-164). 

O que muito importa para o presente estudo, a partir da perspectiva da igualdade pelo 

processo, é a dimensão do princípio da igualdade diante das decisões judiciais, o que se 

aproxima, também, ao dever de coerência agora previsto expressamente no artigo 926 do CPC 

(CAVALCANTI, 2016, p. 335). 
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Nesse contexto, é possível conceber a igualdade diante das decisões em dois 

patamares: o primeiro referente às decisões de um mesmo juiz ou órgão e um segundo plano 

de igualdade entre decisões de juízes ou órgãos distintos, sobre uma mesma questão. 

O primeiro plano, na verdade, é uma preocupação antiga, anterior mesmo às novas 

tendências de criação de uma cultura de precedentes no Brasil, pois o que sempre se esperou 

foi “que o juiz, no exercício da sua função jurisdicional, a despeito de não estar vinculado ao 

precedente judiciário, deve decidir de idêntico modo questões análogas (CRUZ E TUCCI, 

1989, p. 40).   

O segundo plano é o que se alinha aos fins deste trabalho, pois o que busca o 

legislador com a instituição do IRDR é justamente uniformizar a interpretação de questões de 

direito controvertidas, que atinjam um elevado número de interessados, para evitar com que 

decisões diferentes para casos idênticos continuem gerando nos jurisdicionados a sensação de 

desigualdade de tratamento (BRASIL, 2010, p. 13). 

O IRDR é mais um instrumento processual criado para garantir a igualdade pelo 

processo. Vale dizer, trata-se de um procedimento (pelo processo) instituído justamente para 

uniformizar a interpretação de questões unicamente de direito e, por meio da vinculação das 

teses criadas a partir da universalização de um caso, garante-se, em tese, o mesmo resultado 

para sujeitos em uma mesma situação jurídica, pois, afinal, like cases should be decided alike 

(ZANETI JR., 2014, p. 293-349). 

Mas esse não é o único meio processual capaz de buscar a igualdade pelo processo. 

Também têm esse propósito as ações coletivas, as súmulas (vinculantes ou não), o Incidente 

de Assunção de Competência, os recursos repetitivos, dentre outros. 

As ações coletivas, as quais, para alguns, seriam a forma mais adequada de resolver o 

problema das demandas repetitivas (SICA, 2016, p. 269-281) (ROSSI, 2016), até poderiam 

garantir certa isonomia em casos de direitos individuais homogêneos, caso a verdadeira 

natureza do processo coletivo fosse entendida no Brasil e não tivéssemos tantos problemas na 

sua aplicação, o que prejudica os seus resultados. 

No entanto, ainda assim restariam alguns tipos de questões repetitivas que não podem 

ser solucionadas por meio das ações coletivas, como as questões processuais, por exemplo. 

Por isso tem-se dito que, sobre as demandas repetitivas, para que se garanta melhores 

resultados também em termos de igualdade, são mais adequados os procedimentos criados 

com a finalidade de padronização decisória (DANTAS, 2015, p. 72), que caminham próximos 

à ideia de formação e respeito aos “precedentes” judiciais (apesar de se preferir não utilizar o 
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termo “precedentes” no modelo brasileiro de decisões vinculativas, como será abordado 

adiante). 

Ademais, embora os recursos repetitivos e as súmulas vinculantes reafirmem o papel 

das cortes superiores na uniformização da interpretação da Constituição e das leis, não é 

normal que o fenômeno da excessiva dispersão jurisprudencial seja cada vez mais recorrente 

nos tribunais, órgãos concebidos para uniformizar a interpretação muitas vezes difusa perante 

vários juízos espalhados por um território ou estado (DANTAS, 2015, p. 50). Em razão disso 

é que teria o IRDR um papel complementar à sistemática dos recursos repetitivos. 

Em suma, em sede de conclusão parcial, considerando que o tratamento igual das 

partes não se resume às equivalentes possibilidades de acesso formal à justiça ou de 

manifestação ou influência no processo, o IRDR surge como mais um instrumento criado para 

garantir a igualdade pelo processo, destinando-se ao acesso a uma ordem jurídica justa, que 

necessita de um padrão decisório uniformizado.  

 

2.1.3 Celeridade e duração razoável do processo 

 

Outro princípio privilegiado pela sistemática do IRDR, conforme expressamente 

apontado pela Comissão de Juristas designada para a formulação de um novo CPC (BRASIL, 

2010, p. 14), é o princípio da celeridade e da duração razoável do processo, o que se estende 

também à economia processual (CAVALCANTI, 2016, p. 167). 

Este princípio está previsto na Constituição (Art. 5º, LXXVIII), após inserção feita 

pela Emenda Constitucional de número 45, de 2004, com a seguinte redação: “A todos, no 

âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios 

que garantam a celeridade de sua tramitação”. 

No mesmo sentido, também o CPC/15, em seu artigo 4º: “As partes têm o direito de 

obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. 

Para alguns, “trata-se de desdobramento do princípio do direito de ação” (NERY, 

2010, p. 316), no sentido de que a todos é garantida a obtenção da tutela jurídica adequada, no 

que se inclui o tempo despendido para tanto. 

No entanto, em que pese a vagueza dos termos celeridade e duração razoável, alguns 

critérios são sugeridos para a sua aferição, tais como: (a) a natureza do processo e a 

complexidade da causa; (b) o comportamento das partes, interessados e procuradores; (c) a 



50 

 

 

atividade das autoridades competentes condutoras do processo; e (d) a fixação legal de prazos 

para a prática de atos processuais que assegurem efetivamente o devido processo legal. 

(NERY, 2010, p. 320). 

A criação do IRDR declaradamente se apoia na busca de racionalização da atividade 

jurisdicional, dando mais celeridade aos processos por meio da fixação de teses de direito 

vinculativas tanto para os processos já em curso como para os futuros, o que permite a 

solução em bloco para inúmeros processos ao mesmo tempo. 

O princípio da celeridade e duração razoável do processo, curiosamente, é o primeiro 

princípio que aparece na Exposição de Motivos do CPC/15 quando o tema é IRDR (somente 

depois se discorre sobre segurança jurídica e isonomia), o que poderia denunciar a maior 

preocupação com o problema de gerenciamento para a criação deste mecanismo. 

De fato, ao mencionar a preocupação do novo código com a duração razoável do 

processo, tão logo se aponta que o IRDR é um mecanismo com potencial de tornar o processo 

mais célere, por dois ângulos, segundo a Comissão designada para a criação do novo CPC: 

 

a) o relativo àqueles processos, em si mesmos considerados, que, serão decididos 

conjuntamente; 

b) no que concerne à atenuação do excesso de carga de trabalho do Poder Judiciário 

– já que o tempo usado para decidir aqueles processos poderá ser mais eficazmente 

aproveitado em todos os outros, em cujo trâmite serão evidentemente menores os 

ditos “tempos mortos” (= períodos em que nada acontece no processo). 

 

Ou seja, considerando o conceito de gerenciamento do processo como o 

“planejamento da condução de demandas judiciais em direção à resolução mais adequada do 

conflito, com o menor dispêndio de tempo e custos”, que “depende de uma postura ativa do 

juiz no controle do andamento dos feitos e organização da unidade judiciária” (SILVA, 2010, 

p. 35), atreve-se a dizer que a criação do IRDR poderia ser relacionada a uma tentativa de 

implementação de verdadeira técnica de gerenciamento de processos em larga escala, 

conforme se observa pela leitura do item “b” acima, extraído da Exposição de Motivos do 

novo CPC. 

E isso vai ao encontro da própria realidade de gerenciamento instaurada em todos os 

Juízos espalhados pelo país, onde cada vez mais se recorre à “sentença-padrão” ou repetitivas, 

referentes às lides com enorme semelhança, que são decididas mecanicamente pelos juízes, o 

que caracteriza a atividade judicial como uma repetição burocrática (MENDES, 2017, 19). 

Todavia, ressalte-se que, apesar de o IRDR fixar teses e, portanto, resolver questões de 

direito, ainda faltará o exame individual das causas perante os juízos competentes, acerca da 

adequação de seu objeto específico com a matéria analisada no incidente, sendo possível a 
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abordagem de distinção, capaz de ser feita também à luz da matéria fática, sob o crivo do 

contraditório e da ampla defesa. Por isso se chega a dizer que o próprio ato de suspensão dos 

processos, quando da admissão do IRDR, é um ato complexo, que necessita da manifestação 

das partes sobre a identidade da causa com o incidente, além da deliberação do tribunal 

(MENDES, 2017, p. 192). 

Em outras palavras, importa destacar que, apesar do ganho de tempo proporcionado 

pela resolução acerca da matéria de direito, não se pode olvidar da imprescindível análise do 

caso individual, que não poderá ser feita às pressas e sem respeitar as garantias do devido 

processo legal. 

E, dentre essas garantias processuais, destaca-se a vedação à decisão surpresa, prevista 

no artigo 10, do Código de Processo Civil, prescrição inovadora, segundo a qual “O juiz não 

pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se 

tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual 

deva decidir de ofício”. 

Assim, impõe-se, como dever do magistrado, identificando uma possível aplicação de 

matéria de direito julgada ou afetada para julgamento por meio de IRDR, alertar as partes 

sobre sua intenção de tal subsunção, oportunizando que os interessados se manifestem sobre a 

possibilidade de aplicação no caso em concreto daquilo que foi ou que será decidido no 

IRDR. Nesse sentido, inclusive, estabeleceu-se o enunciado de nº 458 do Fórum Permanente 

de Processualistas Civis (FPPC), assim redigido: “Para a aplicação, de ofício, de precedente 

vinculante, o órgão julgador deve intimar previamente as partes para que se manifestem sobre 

ele”. 

Sendo a hipótese de caso distinto ao do IRDR ou se o tribunal que fixou a tese do 

incidente não enfrentou fundamento existente no caso em concreto, o magistrado deverá 

afastar a aplicação da tese jurídica pretensamente incidente (MENDES, 2017, p. 269). 

Inclusive, acredita-se que essa cautela, de intimação prévia da parte contrária antes da 

aplicação de uma tese jurídica, deve ser estendida também às hipóteses de pedido de tutela da 

evidência e de improcedência liminar do pedido baseados em entendimento supostamente 

firmado em IRDR, nos moldes, respectivamente, dos artigos 311, II, e 332, III, ambos do 

CPC. 

Por fim, deve-se alertar também que, embora a fixação de teses permita o julgamento 

em bloco dos processos suspensos para a apreciação do IRDR, inicialmente haverá um 



52 

 

 

acúmulo de processos que ficarão sobrestados e, caso o incidente não for julgado com 

presteza, o efeito será contrário: os processos ficarão parados, enquanto já poderiam ter sido 

julgados durante o período de suspensão. 

De todo modo, parece grande o potencial do IRDR proporcionar um ganho em termos 

de celeridade e de eficácia no processo. Falta a experiência demonstrar se o instrumento 

também contribuirá em eficiência e, mais importante do que isso, não comprometerá a 

efetividade do processo (MANCUSO, 2016, p. 76-77)
9
, o que deve levar em conta princípios 

tão caros ao modelo de processo constitucionalizado.  

 

2.1.4 Acesso à Justiça 

 

Tem-se apontado que o IRDR poderá tanto prejudicar o acesso à justiça – pensado no 

direito de ação –, quanto poderá prestigiá-lo, se considerar o acesso à justiça material. 

Para fins de melhor expor ambas as abordagens, serão dispostos dois tópicos 

diferentes para esta temática, primeiro apontando os pontos favoráveis que o IRDR pode 

alcançar em termos de acesso à justiça material, deixando para depois a exposição do possível 

afrontamento ao princípio do direito de ação. 

Pois bem, defendem os otimistas que o IRDR tem virtual capacidade de melhorar o 

acesso à justiça, enquanto instrumento de gerenciamento de demandas repetitivas a partir de 

casos individuais, uma vez que inserido dentro de um subsistema de resolução agregada de 

conflitos, ao qual se aderem as ações coletivas (MENDES, 2017, p. 16-18). 

Como se verá adiante, esse subsistema de resolução agregada de conflitos tem 

recebido diversas nomenclaturas, todas partindo da mesma ideia do tratamento molecular dos 

conflitos, ao contrário do clássico tratamento individual dos conflitos (WATANABE, 2011, p. 

76). 

Trata-se de uma preocupação com a realidade atual, de massificação das relações, 

transposta para o Processo Civil, mas que também contém assento na Constituição Federal, 

como identifica Carlos Alberto Alvaro de Oliveira (2010, p. 148): 

 

(...) a atual Constituição Federal brasileira privilegia, inegavelmente, enfoque mais 

consentâneo com a realidade atual, preocupada com o aspecto social do processo, 

potencializando os meios postos à disposição do cidadão para a luta contra a 

                                                           
9
 Em apertada síntese, segundo referencial de Rodolfo de Camargo Mancuso, eficácia estaria relacionada à 

capacidade de julgamento de muitos processos, em bloco; eficiência refere-se ao custo-benefício incorrido em tal 

estratégia de manejo; e efetividade, ao aspecto qualitativo da aplicação das teses e correta afetação de casos com 

questões de direito idênticas ao procedimento modelo julgado. 



53 

 

 

 

opressão política ou econômica. Daí ter assegurado o acesso à jurisdição em virtude 

de qualquer lesão ou ameaça a direito, sem qualquer adjetivação (art.5º, XXXV), 

abrangendo portanto tanto os direitos individuais quanto os coletivos. 

 

De fato, por meio dos instrumentos coletivos, estende-se o alcance da resolução dos 

conflitos, propiciando a uma quantidade maior de sujeitos a tutela dos seus direitos, “fazendo 

com que não haja, por parte do cometedor do ato ilícito, uma apropriação indevida, 

dimencionada pelas dificuldades de acesso à justiça”, principalmente quando a tutela diz 

respeito aos chamados “danos de bagatela” (MENDES, 2017, p. 16/23). 

Trata-se de uma concepção publicista do processo que supera a ideia formal do acesso 

à justiça, garantida pelo texto constitucional, nos termos do seu artigo 5º, XXXV, mas que 

não contempla maiores nortes para um efetivo acesso à justiça, que depende de inúmeras 

outras políticas, instrumentos e práticas para ser concretizado (COSTA, 2009a, p. 128). 

Com efeito, o acesso à justiça material deve significar o acesso a uma ordem jurídica 

comprometida com resultados úteis e efetivos, pois “não se trata apenas de possibilitar o 

acesso à Justiça enquanto instituição estatal, e sim viabilizar o acesso à ordem jurídica justa” 

(WATANABE, 1988, p.128). 

E, por ordem jurídica justa deve se compreender um sistema de justiça que ofereça 

respostas coerentes e íntegras, o que certamente demanda decisões uniformes (BASTOS, 

2014, 296-300). 

A evolução do acesso à justiça, costumeiramente relacionada às “ondas” de ampliação 

do acesso à justiça, de Cappelletti e Garth, tem como início a preocupação com a facilitação 

do acesso aos pobres; passa pela preocupação com a representação dos interesses difusos e 

coletivos em juízo; e chega à terceira onda, que abrange as duas primeiras e é denominada 

como “um novo enfoque de acesso à justiça” (CAPPELLETTI; GARTH, 2002, p. 12-20), e 

“se preocupa principalmente com o conjunto geral de instituições e mecanismos, pessoas e 

procedimentos utilizados para processar e, mesmo, prevenir disputas nas sociedades 

modernas” (BEDAQUE, 2011, p. 69). 

Ocorre que infelizmente a ampliação do acesso formal, com a facilitação do ingresso 

de hipossuficientes e mesmo a expansão da estrutura de atendimento dos Tribunais, apesar de 

ter gerado um aumento na oferta do serviço jurisdicional, consequentemente foi acompanhada 

por uma explosão da demanda por este serviço (algo esperado, segundo princípios basilares 

da economia: aumenta-se a oferta, possibilita-se o aumento da procura). 
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Verificou-se, desse modo, que o aumento na oferta do serviço jurisdicional não é a 

solução para diminuir os gargalos da Justiça ou entregar um serviço jurisdicional mais efetivo. 

Por isso a abordagem da tutela adequada passou a ganhar mais importância. E, nesse 

sentido, primeiro surgiu a preocupação com a tutela dos direitos coletivos, justamente a 

segunda onda acima mencionada. 

No entanto, igualmente não tem se mostrado efetivo, para as questões repetitivas, o 

modelo de mecanismos típicos do processo coletivo (TEMER, 2017, p. 35-37). Ou seja, a 

segunda onda de ampliação de acesso à justiça também não foi suficiente para bem tratar o 

fenômeno da litigiosidade de massa no Brasil, principalmente quanto ao seu caráter repetitivo, 

o que deu ensejo à adequação da técnica processual, com a criação de novos mecanismos, 

aproximando-se da tendência da terceira onda de acesso à justiça. 

Nesse caminhar, além do grande enfoque nas técnicas de solução adequada dos 

conflitos, como mediação, conciliação e arbitragem, gradativamente foram sendo criados 

mecanismos de molecularização ou coletivação por meio do gerenciamento de demandas 

individuais repetitivas – melhor explorados adiante –, dentre os quais se insere o Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas. 

A questão é que, por meio desse tipo de técnica, é possível garantir estabilidade ao 

entendimento jurisprudencial, eliminando incertezas e, muitas vezes, clarificando a melhor 

opção ou forma de resolução de um conflito (até mesmo pela via extrajudicial). 

Além disso, inegavelmente o IRDR tem potencial de padronizar o julgamento de 

inúmeros processos ao mesmo tempo, com economia de tempo, o que desafoga os diversos 

Juízos e permite com que se tenha mais tempo para a análise dos casos com mais 

particularidades e maior complexidade. 

Ou seja, a promessa de ganhos em celeridade e economia processual também gerará 

reflexos no acesso à justiça, considerando tal como um acesso a uma ordem jurídica mais 

justa, que indubitavelmente deve se comprometer com a segurança jurídica e com a isonomia. 

 

2.2 Princípios possivelmente afrontados pelo IRDR 

 

Além dos princípios considerados justificadores à criação e ao funcionamento do 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, são apontados também princípios 

constitucionais supostamente desrespeitados pelas disposições do IRDR. 
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Tais princípios serão tratados nos próximos subitens, em que se limita a expor os 

argumentos relacionados às críticas comumente construídas, deixando para o próximo tópico 

a análise conjunta dos seus fundamentos e dos argumentos relacionados aos princípios que 

justificaram a criação do incidente. 

 

2.2.1 Independência funcional dos magistrados e separação dos poderes 

 

Um dos argumentos colocados em desfavor das teses com efeitos vinculativos é a sua 

suposta violação aos princípios da independência funcional dos magistrados e da separação 

dos poderes. 

Sobre o desrespeito à independência funcional dos juízes, não se trata de um 

argumento novo, entretanto. Quando da instituição das súmulas vinculantes, muito se alertou 

sobre isso, afirmando-se que aquele expediente expressava uma ideologia centralizadora e 

autoritária, capaz de sufocar a atividade do juiz de primeira instância (SILVA, 2004, p. 240). 

Quanto à separação dos poderes, tem se sustentado que a vinculação da tese jurídica 

aos juízes de hierarquia inferior ao órgão prolator da decisão não está prevista na Constituição 

Federal, ao passo que não poderia o legislador ordinário impor tal sistemática (NERY JR.; 

NERY, 2015, p. 1.965). 

Da mesma forma, por se considerar que a tese jurídica firmada em IRDR “possui as 

mesmas características da lei (generalidade e abstratividade)”, também por isso a sistemática 

do IRDR afrontaria o princípio da separação dos poderes, pois somente o Poder Legislativo 

tem competência para editar enunciados prescritivos de caráter abstrato, geral e vinculativo 

(CAVALCANTI, 2016, p. 366). 

Sustenta-se, nessa medida, que o IRDR, assim como outras decisões de eficácia 

vinculativa, deveria ter previsão na Constituição, pois até mesmo as decisões proferidas pela 

mais alta corte do país precisaram de previsão constitucional expressa que lhes atribuísse 

efeito vinculante, o que foi instituído por meio da Emenda Constitucional nº 45 de 2004 – 

criação da sistemática dos enunciados de Súmula com efeito vinculante (art. 103-A) (NERY 

JR.; NERY, 2015, p. 1.965). 

Ademais, alerta-se que outras tentativas pretéritas de instituição de mecanismos 

vinculantes semelhantes ao IRDR não foram adiante (CAVALCANTI, 2016, p. 368-372). 
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Como exemplo, cita-se o instituto do prejulgado (artigo 902, § 1.º, da CLT), o qual 

dava força normativa geral às decisões do TST e que foi declarado inconstitucional pelo STF, 

no exame da Representação 946/DF. No mesmo caminho, o TSE, no julgamento do REsp 

9.936/RJ, também cravou a inconstitucionalidade do instituto do prejulgado previsto no artigo 

263 do Código Eleitoral. 

Ainda, sobre experiências do direito estrangeiro, aponta-se que os assentos 

vinculantes, previstos no artigo 2.º do Código Civil de Portugal, foram declarados 

inconstitucionais pela Corte Constitucional portuguesa, exatamente porque lhes faltava 

autorização constitucional (CAVALCANTI, 2016, p. 371). 

Inclusive, lembram Cavalcanti (2016, p. 371) e Mancuso (2016, p. 99), que o 

anteprojeto do CPC/1973 previa o instituto dos assentos vinculantes para o direito brasileiro, 

mas que, após duras críticas à sua eficácia vinculante, o Congresso Nacional não acolheu a 

proposta, substituindo-a pelo instituto da uniformização da jurisprudência (art. 476 do 

CPC/1973), que previa a possibilidade de os tribunais criarem orientações, porém sem força 

vinculante. 

Assim, pela sugestão dessa abordagem, estaria o IRDR, nos atuais moldes, fadado à 

declaração de inconstitucionalidade por afrontar a garantia de independência funcional dos 

magistrados e a separação dos poderes. 

 

2.2.2 Direito de ação 

 

O princípio do direito de ação ou da inafastabilidade do controle jurisdicional, ampara-

se, constitucionalmente, no artigo 5º, XXV, segundo o qual “a lei não excluirá da apreciação 

do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Infraconstitucionalmente, também o artigo 3º 

do CPC trata desse princípio: “Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a 

direito”. 

 Embora este comando se destine, a priori, ao legislador, sua extensão não se resume 

ao plano legislativo (NERY, 2010, p. 174). 

Conceitualmente, diz-se que este princípio significa que “todos têm acesso à justiça 

para postular tutela jurisdicional preventiva ou reparatória relativamente a um direito”. 

(NERY, 2010, p. 175). 



57 

 

 

 

Assim, pelo princípio do direito de ação, todos têm direito de provocar o poder 

jurisdicional do Estado, para que este lhe responda quanto à tutela jurisdicional postulada, que 

deve ser adequada à situação específica. 

O IRDR afrontaria o princípio da ação na medida em que não permite ao particular 

optar por prosseguir com sua ação individual em preferência ao IRDR, “o que privilegiaria e 

asseguraria seu direito de ação” (CAVALCANTI, 2016, p. 386). 

Em outras palavras, indica-se que a previsão do IRDR não adota o sistema de opt-in 

ou opt out, uma vez que os efeitos vinculativos da decisão do IRDR se operem em casos de 

decisão pro et contra, para todos processos repetitivos em tramitação, sem possibilidade de 

escolha pelos demandantes cuja matéria de direito se identifica com aquela afetada pelo 

IRDR. 

O IRDR ameaçaria, portanto, o direito fundamental de ação, ou o “direito a um dia 

perante a Corte, dando origem a uma espécie de „justiça dos cidadãos sem rosto e fala‟, para a 

qual pouco importa saber se há participação ou, ao menos, „representação adequada‟” 

(MARINONI, 2016, p. 43). 

Indo além, afirma-se que os diversos mecanismos processuais que indiretamente 

utilizam as teses do IRDR, tais como a improcedência liminar do pedido, as decisões 

monocráticas etc, poderão denegar grosseiramente a possibilidade de apreciação de casos 

distintos àquele que originou a tese do IRDR.  

Ademais, diante das condições impostas para a revisão das teses oriundas do IRDR, 

consideradas muito restritas, imputa-se haver risco de engessamento da jurisprudência 

(CAVALCANTI, 2016, p. 388). 

Pelo apanhado destes argumentos, para que o IRDR esteja em consonância com o 

princípio do direito de ação, afirma-se que o CPC deveria conter previsão semelhante à 

disposição do KapMuG, que regula o Musterverfahen, na Alemanha, o qual “permite que os 

litigantes individuais peçam desistência da demanda (uma forma de opt-out), para não serem 

atingidos pela decisão”, ou do GLO do direito inglês em que cada parte interessada deve optar 

positivamente (opt-in) por participar do julgamento coletivizado das demandas atingidas pela 

ordem de litígio coletivo (CAVALCANTI, 2016, p. 389), o que seria mais apropriado 

também em decorrência da ausência de um controle sobre a adequada representatividade. 
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2.2.3 Contraditório e ampla defesa 

 

O princípio do contraditório e da ampla defesa, considerado como inerente à própria 

noção de processo (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2011, p. 61), é derivado do 

princípio do devido processo legal e encontra redação na Constituição Federal, em seu artigo 

5º, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. O novo 

Código de Processo Civil também disciplinou este princípio nos seus artigos 9º e 10.
10

 

Pois bem, conforme dita Nelson Nery (2010, p. 209), assentado na doutrina alemã, o 

contraditório – e sua extensão, a ampla defesa –, também constituem manifestação do 

princípio do Estado Democrático de Direito, e tem uma “íntima ligação com o [princípio] da 

igualdade das partes e do direito da ação”.  

Conceitualmente, “por contraditório deve entender-se, de um lado, a necessidade de 

dar conhecimento da existência da ação e de todos os atos do processo às partes, e, de outro, a 

possibilidade de as partes reagirem aos atos que lhe sejam desfavoráveis”. (NERY, 2010, p. 

210). 

Na evolução teórica do conceito, encontra-se em Fazzalari importante contribuição, 

suplantando a visão de relação jurídica como estrutura, própria do direito privado, para 

avançar sobre a ideia de que processo é procedimento em contraditório (FAZZALARI, 1996, 

p. 75-76). 

Nessa linha, incrementa-se o elemento reação com a noção de participação na 

formação dos pronunciamentos judiciais, o que é pressuposto para a democracia, pilar de 

sustentação do Estado Democrático de Direito (DINAMARCO, 2013, passim). 

De fato, “o Estado Democrático de Direito já não se satisfaz com um processo 

excessivamente liberal-dispositivo, ante os fins publicísticos do processo e da função 

jurisdicional” (ROQUE, 2018, p. 19-40). “Por outro lado, um processo fortemente inquisitório 

também não satisfaz a sociedade contemporânea, que anseia por participar do exercício do 

poder” (ROQUE, 2018, p. 19-40). 

                                                           
10

 Art. 9
o
 Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. 

Parágrafo único.  O disposto no caput não se aplica: 

I - à tutela provisória de urgência; 

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III; 

III - à decisão prevista no art. 701. 

Art. 10.  O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não 

se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de 

ofício. 
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Nesse sentido, caminha-se para o contexto da cooperação, na medida em que as 

“partes não detêm a primazia dos direitos e faculdades processuais (como no modelo 

dispositivo), nem o juiz concentra os poderes em suas mãos (como no modelo inquisitório). 

Há no modelo cooperativo verdadeiro policentrismo processual” (ROQUE, 2018, p. 19-40). 

Indo além, a renovação da compreensão sobre o contraditório contempla a proibição 

das chamadas “decisões-surpresa”, conforme previsto no CPC/15, em seu artigo 10. 

Este conceito, alinhando-se à ideia de processo como instrumento multipolarizado e 

visando coibir eventuais arbitrariedades do estado-juiz, veda ao julgador surpreender as partes 

com algum fundamento não submetido ao debate processual, sobre a qual os sujeitos do 

processo não tiveram a oportunidade de se manifestar. Isso porque, se o contraditório hoje 

exige que as partes tenham a possibilidade de influenciar na construção da decisão, não pode 

mais o Juiz construí-la sozinho (ROQUE, 2018, p. 19-40). 

Por sua vez, a ampla defesa, que na própria Constituição vem indissociada do 

contraditório, está relacionada à possibilidade de “dedução adequada de alegações que 

sustentem a pretensão (autor) ou defesa (réu)”, com a “possibilidade de fazer a prova dessas 

mesmas alegações e interpor os recursos cabíveis contra as decisões judiciais e 

administrativas” (NERY, 2010, p. 248-249). 

No IRDR, tem-se alertado que o seu procedimento poderia afrontar o contraditório e a 

ampla defesa, pela aplicação genérica de teses jurídicas aos processos de massa sem a devida 

preocupação com eventual distinção entre o caso concreto e o processo modelo, mas também 

“pela ausência do controle judicial da adequação da representatividade como pressuposto 

fundamental para a eficácia vinculativa da decisão de mérito desfavorável aos processos dos 

litigantes ausentes do incidente processual coletivo” (CAVALCANTI, 2016, p. 365). 

Nesse contexto, primeiro há que se considerar uma importante advertência feita aos 

ditos precedentes vinculantes da sistemática brasileira, no sentido de que a técnica de 

emprego de teses jurídicas advindas dos julgamentos molecularizados a partir de demandas 

individuais muitas vezes desconsidera o substrato fático ligado à ratio decidendi da decisão 

(ZUFELATO, 2015, 107-110). Disso decorre o risco, muitas vezes, de aplicação de tese 

jurídica em casos cuja matéria de fato não se alinha perfeitamente à hipótese que ensejou o 

julgamento objetivo (MACIEL; DUTRA, 2015, p. 195). 

Essa possível vinculação indiscriminada representa risco ao próprio contraditório 

substancial e à ampla defesa, “haja vista a pretensão do legislador de aplicar uma decisão-
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modelo „pronta‟ a diversos outros casos em que as partes não tiveram a chance de participar 

da formação do convencimento do julgador" (MACIEL; DUTRA, 2015, p. 196). Tal quadro é 

ainda mais nocivo quando a aplicação das teses ou a suspensão de processos é feita sem a 

intimação prévia das partes para se manifestar sobre o enquadramento do seu caso ao 

processo modelo do IRDR.  

No extremo, afirma-se que o CPC, ao admitir que uma decisão desfavorável tenha 

eficácia vinculativa sobre todos os processos repetitivos, sem qualquer controle acerca da 

adequação da representatividade, violaria o direito ao contraditório de todos os litigantes 

abrangidos pelo IRDR (CAVALCANTI, 2016, p. 382-385). Complementarmente, coloca-se 

ainda que: 

 

A pretexto de resolver a problemática da litigiosidade relevante e repetitiva 

(constitucional ou infraconstitucional), a técnica busca encarnar uma solução 

estatística e funcionalmente conveniente, em detrimento de decisões 

qualitativamente satisfatórias sob o ponto de vista de uma prestação jurisdicional 

absolutamente legítima e eficiente (ROSSI, 2012, p. 204). 

 

Sugere-se, a partir dessa crítica, que seja adotado um procedimento de controle sobre a 

adequação da representatividade no IRDR e demais instrumentos correlatos, nos moldes, por 

exemplo, do procedimento adotado na class action do direito estadunidense, que tem origem 

na Rule 23 (a) (4) das Federal Rules of Civil Procedure. Nos termos da regra mencionada, 

para que uma demanda coletiva seja processada, a adequação da representatividade deve se 

submeter a um crivo (certificação), em que se verifica se as partes representativas e os 

advogados podem efetuar a mais leal e adequada defesa dos interesses da classe 

(CAVALCANTI, 2016, p. 372, 385). 

Alternativamente, aduz-se ser possível a correção da inconstitucionalidade sem ir 

muito longe, pela intervenção da jurisprudência e doutrina, resgatando a força da 

representatividade adequada por meio da aplicação subsidiária das regras que dispõem sobre a 

legitimidade para representação coletiva, previstas na Lei da Ação Civil Pública e no Código 

de Defesa do Consumidor, “que conferem legitimidade para a representação dos membros do 

grupo perante as ações coletivas ou, mais especificamente, para a tutela dos direitos 

individuais homogêneos mediante a via coletiva” (MARINONI, 2016, p. 48). 

O fato é que, pelas exposições feitas, há receio de que o IRDR possa desconsiderar o 

contraditório e a ampla defesa, tanto na formação das teses jurídicas, quanto na sua aplicação 

e na suspensão dos processos. 
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2.2.4 Motivação das decisões  

 

Ao se enquadrar precariamente o caso em análise a questões definidas por meio de um 

IRDR (sem comparar devidamente a causa de pedir e a ratio decidendi ou fundamentos 

determinantes do julgado que originou a tese jurídica), além do risco de comprometimento do 

contraditório e da ampla defesa, quando se assume a possível tendência de simplificação das 

decisões, existe uma ameaça de desrespeito a outro importante princípio, o da devida 

motivação das decisões – o que abarca o dever de fundamentação das decisões
11

. 

 A fundamentação das decisões judiciais oferece um duplo discurso: um voltado para o 

caso em concreto e outro para a ordem jurídica (MITIDIERO, 2012, p. 62). A nova 

preocupação com a coesão do ordenamento jurídico se relaciona, sem dúvidas, com o segundo 

discurso. 

O dever de motivação das decisões judiciais, como princípio, está previsto desde os 

primórdios da organização política do Brasil, havendo passagens até mesmo nas Ordenações 

Filipinas, de 1603, em que se estabelece a imprescindibilidade de se apontar “as causas, em 

que se fundaram a condenar, ou absolver, ou a confirmar, ou a revogar” (NOJIRI, 2000, p. 

28). 

 Outras fontes posteriores igualmente relevaram a necessidade de fundamentação das 

decisões, como o Regulamento 737 de 1850, vários Códigos Processuais Estaduais e o 

Código de Processo Civil de 1939. Chegando ao CPC de 1973, em várias passagens se 

observava a prescrição do dever de fundamentação das decisões, como nos artigos 131, 165 e 

458 (NOJIRI, 2000, p. 28-30). 

 No Código de Processo Civil de 2015, vários dispositivos também tratam do dever de 

motivação e fundamentação das decisões, conforme teor dos artigos 11
12

, 371
13

 
14

 e 489
15

. 

                                                           
11

  Embora os termos “motivação” e “fundamentação” pareçam se equivaler, justifica-se o emprego do primeiro 

termo por se acolher a observação de que motivar é algo mais amplo do que fundamentar, na medida em que 

“motivar é explicar ou justificar os motivos ou as razões dos fundamentos”, sendo a causa de determinada 

conclusão, enquanto a fundamentação é a síntese dos argumentos levantados a partir do exercício de motivação, 

expressos na decisão. Tangenciando os conceitos da common law, chega-se a dizer que os motivos contemplam 

tanto o obiter dictum quanto a ratio decidendi, enquanto a fundamentação estaria mais fechada na ratio 

decidendi (SOUZA, 2006, p. 360, 362). Nesse sentido, haveria um dever de não só fundamentar as decisões, mas 

motivar os caminhos escolhidos para se chegar a tal conclusão, o que inclui a indicação de elementos adicionais 

à ratio decidendi. 
12

 Art. 11.  Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as 

decisões, sob pena de nulidade. 
13 

Art. 371.  O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e 

indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. 
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Desses dispositivos, destaca-se, para fins do estudo das teses jurídicas firmadas em 

IRDR, a importância do teor do artigo 489, §1º, do CPC, principalmente quanto aos incisos V 

e VI. 

De fato, estes dispositivos demonstram que o legislador já anteviu a possibilidade da 

má utilização do sistema de decisões vinculativas adotadas pelo código, tanto pelo 

enquadramento não demonstrado de um “precedente” (inciso V) quanto pela omissão de uma 

devida correlação invocada pela parte (inciso VI). 

A necessidade de um devido manuseio do sistema definitivamente implantado pelo 

novo CPC já foi alertada pela doutrina, apontando-se para o risco de as teses jurídicas 

resultado do IRDR serem mal aplicadas ou omitidas, em flagrante desrespeito ao princípio da 

motivação das decisões. 

Entretanto, a importância da fundamentação adequada começa na própria formação da 

tese jurídica, na medida em que, como se indica, os Acórdãos do IRDR deverão ser bem 

fundamentados, tornando-se importante delimitar com exatidão a questão a ser debatida e 

decidida, algo extremamente relevante para que não se defina uma questão destituída de 

efetiva importância para a resolução dos casos e, igualmente, para que não se decida questão 

                                                                                                                                                                                     
14

 Alguns apontam que teria havido grande mudança da antiga previsão do artigo 131 do CPC/73 para a redação 

do atual artigo 371 do CPC/15, pela supressão da locução “livremente”, eliminando a arbitrariedade e 

subjetividade dos juízes nas decisões (STRECK, 2015, p. 35). Sem entrar no mérito da questão, de todo modo, 

parece que o livre convencimento continua em vigência da mesma forma que antes, devendo ser entendido como 

um “campo de valorações não vinculadas, mas aceitáveis enquanto sustentadas por uma justificação 

intersubjetivamente controlável” e não um “lugar típico de valoração subjetiva e completamente incontrolável” 

(TARUFFO, 2015-a, p. 370). 
15

 Art. 489.  São elementos essenciais da sentença: 

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, 

e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; 

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; 

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. 

§ 1
o
 Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: 

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou 

a questão decidida; 

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; 

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; 

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada 

pelo julgador; 

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes 

nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; 

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a 

existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. 

§ 2
o
 No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, 

enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a 

conclusão. 

§ 3
o
 A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em 

conformidade com o princípio da boa-fé. 
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diversa daquele que realmente interessa para a solução das demandas que se repetem 

(MARINONI, 2016, p. 60). 

Nesse sentido, sobre a importância da fundamentação e não só da parte dispositiva das 

decisões das cortes de justiça, Marinoni (2016, p. 61) bem sintetiza que:  

 

(...) não basta mais conhecer apenas a conclusão do julgamento, sendo 

imprescindível identificar as razões que justificam a decisão ou a escolha 

interpretativa. São essas razões que dão corpo ao precedente, tornando-o 

racionalmente aceitável e aplicável aos casos futuros. É a ratio decidendi ou as 

razões determinantes da solução do caso que assumem relevo quando se tem em 

conta uma decisão que, além de dizer respeito aos litigantes, projeta-se sobre todos e 

passa a servir de critério para a solução dos casos futuros. 

 

Em um segundo momento, descendo ao patamar da aplicação das decisões 

vinculativas, da mesma forma existe uma preocupação quanto ao dever de motivação das 

decisões, uma vez que as decisões que aplicam ou deixam de aplicar uma tese jurídica a um 

determinado caso individual devem explicitamente demonstrar a correlação ou não da ratio 

decidendi do caso paradigma com a questão tratada no caso em julgamento. 

  Como já tratado anteriormente, o fascínio pela celeridade não pode ser tamanho ao 

ponto de atropelar importantes garantias do processo, no que se inclui o dever de motivação 

das decisões, ao que “parece preocupante se valer de técnicas que exigem uma atenção 

especial no reconhecimento do caso para a reprodução ou afastamento do precedente se o 

escopo for mesmo o de acelerar o julgamento de processos” (ZUFELATO, 2015, p. 111). 

O dever de motivação, além de uma perspectiva endoprocessual, definida pela sua 

dupla função de possibilitar às partes o exercício dos meios de impugnação e de facilitar o 

controle do juiz da instância superior (TARUFFO, 2015-a, 20-21), também traz um 

importante prisma extraprocessual.   

De fato, há uma relação do princípio da fundamentação ou motivação das decisões 

com o próprio Estado Democrático de Direito, na medida em que o Poder Judiciário, 

enquanto órgão de poder delegado pelo povo, deve externar as razões pelas quais tem 

decidido dessa ou daquela forma, de modo a permitir que se fiscalize a própria administração 

da Justiça, sendo um “valor político em si, já que o controle do exercício do poder é a base da 

soberania da sociedade, que assim é posta em condições de exercê-lo” (TARUFFO, 2015-a, p. 

21). Por isso se diz, inclusive, que o dever de motivação das decisões se mescla com o próprio 

conceito de Estado Democrático de Direito (NOJIRI, 2000, p. 66). 
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Por essa razão é que se encontra também na Constituição a previsão do princípio da 

motivação das decisões, nos termos do seu artigo 93, IX
16

, o qual estabelece como princípio 

regente da atividade judicante o dever de motivação, nos termos da locução: “fundamentadas 

todas as decisões”, prevendo como consequência da sua não observância, a nulidade. 

Com efeito, embora haja entendimento de que decisões mal fundamentadas sejam 

anuláveis, porquanto muitas vezes pesaria mais a segurança jurídica abarcada pela coisa 

julgada do que um rígido dever de motivação adequada (NOJIRI, 2000, p. 111-112), parece 

mais coerente o posicionamento de que a consequência da não observância do dever de 

motivação realmente seja o reconhecimento da inexistência ou da nulidade da decisão 

(TARUFFO, 2015-a, p. 383-386), uma vez que tal conduta caracterizar-se-ia verdadeira 

negativa de prestação jurisprudencial e desrespeito ao contraditório e à ampla defesa 

(WAMBIER, 2014, p. 314-315), sendo cabível o manejo de actio nullitatis autônoma, em 

caso de reconhecimento de inexistência (TARUFFO, 2015-a, p. 386) ou de ação rescisória, 

em caso de ser decretada a nulidade (WAMBIER, 2014, p. 314-315).  

É que, embora a Constituição disponha expressamente que as decisões imotivadas são 

nulas, algo reproduzido pela parte final do artigo 11 do CPC/15, há casos em que a decisão na 

verdade é inexistente, como a hipótese de sentença citra petita que deixa de decidir um 

pedido e, portanto, não decide uma demanda; além das sentenças extra ou ultra petita, que 

julgam demanda inexistente (RAMINA DE LUCCA, 2013, p. 217-218). 

Fora essas hipóteses, serão nulas as decisões omissas, obscuras contraditórias, que não 

têm congruência narrativa e normativa, que não preenchem um mínimo de argumentação ou 

que deixam de enfrentar a universalidade de razões jurídicas que envolvem a questão 

(RAMINA DE LUCCA, 2013, p. 219). 

Em síntese, o objetivo desse tópico foi demonstrar que há potencial risco de ofensa ao 

princípio da motivação das decisões pela má utilização do sistema de decisões vinculativas, 

no que se inclui o IRDR, preocupação expressa na própria redação do artigo 489, §1º, 

principalmente nos seus incisos IV e V, o que demanda cautela na formação e aplicação dos 

“precedentes”, sob pena de desvirtuamento do instituto recém inserido no nosso ordenamento, 

transformando-o em uma arma contra o devido processo legal. 

                                                           
16

 Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da 

Magistratura, observados os seguintes princípios: 

(...) 

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob 

pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, 

ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não 

prejudique o interesse público à informação. 
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Por outro lado, caso seja corretamente entendida a nova sistemática de aplicação das 

decisões vinculativas, observando-se corretamente a rartio decidendi que deve ser extraída 

dos seus enunciados, sem rediscuti-la, teremos grandes ganhos não só para a isonomia e para 

a segurança jurídica, mas também para a celeridade processual (KOEHLER, 2016-b, p. 253). 

 

2.3 Equacionamento: IRDR como instrumento capaz de contribuir para o 

desenvolvimento no Estado Democrático de Direito 

 

Diante das considerações anteriores, é importante avaliar o contexto principiológico 

que sustenta o IRDR, em cotejo com suas críticas, segundo as quais o incidente, a pretexto de 

alcançar determinados fins albergados por princípios constitucionais, acabaria por infringir 

normas igualmente de alçada constitucional, maculando este instrumento de 

inconstitucionalidade. 

Para trilhar esse percurso, todavia, é necessário principiar-se por uma discussão de 

caráter filosófico, relacionada à teoria do direito e que está na raiz da compreensão da própria 

lógica do IRDR. 

De fato, parece estar cada vez mais definido que o texto legal não é uma norma 

acabada, sendo essa última construída por meio de um processo interpretativo (CANOTILHO, 

2016, p. 1.202), o que inclusive já foi apontado em passagem anterior. 

Tratando-se de um processo construtivo, diferentes sentidos podem ser criados, 

inclusive para um mesmo texto ou contexto prescritivo, o que consequentente pode tornar a 

jurisprudência fragmentada, com entendimentos divergentes sobre mesmas questões. 

Disso decorre a previsão expressa no CPC/15, em seu artigo 926, do dever de os 

tribunais “uniformizar[em] sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”, 

comando cuja base teórica se remete principalmente a Dworkin (NUNES; PEDRON; 

HORTA, 2017, p. 335-396) e também a MacCormick (COPETTI NETO; ZANETI JR., 2016, 

p. 1-21).
17

 

                                                           
17

 No mencionado artigo, COPETTI NETO e ZANETTI JR. (2016), oferecem interessante explicação dos 

conceitos envolvidos no caput do artigo 926 do CPC/15, alinhando as teorias de Dworkin e MacCormick, 

vejamos: “Estabilidade significa dizer não-alteração, pelo menos tendencial, ou seja, não-alteração frequente. 

(...) A coerência (em sentido estrito), na linguagem do NCPC/2015, quer dizer "consistência", dever de não-

contradição, na linguagem de MacCormick. A consistência/coerência em sentido estrito é o dever de não-

contradição da decisão em relação aos precedentes anteriores. A integridade/coerência [termo de MacCormick 

correspondente à integralidade de Dworkin, segundo esses autores] é mais ampla, visa a integração da decisão 

com o ordenamento e a tradição jurídica como um todo (MacCormick), é mais que uma simples não-contradição, 
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Parecem convergir os doutrinadores para o entendimento de que esta previsão se 

distancia da antiga concepção idealista da atuação auto-suficiente dos órgãos decisórios – 

solipsismo dos juízes –, assumindo a profundidade dos dilemas da sociedade, das 

litigiosidades e do sistema processual brasileiro (NUNES; PEDRON; HORTA, 2017, p. 336). 

Há quem diga que o artigo 926 do CPC inclusive revela a propositura de um novo 

modelo de desenvolvimento da atividade jurisdicional, pautado no policentrismo, na 

comparticipação, atributos do Estado Democrático de Direito: 

 

Este empreendimento conjunto no campo processual é essencial na medida em que 

os resultados do sistema dependem da assunção de responsabilidade por cada sujeito 

processual, mediante a percepção de que cada um assume um papel específico 

dentro dos debates processuais. O sistema processual jamais será eficiente (e 

legítimo) se aceitarmos os desvios de comportamento de todos os sujeitos 

processuais a partir de supostas práticas incrustadas e repetidas, contrárias à 

normatividade e à própria Constituição, ou de uma presumida incapacidade de 

mudar vícios percebidos pelo senso comum e naturalizados de acordo com pretensas 

heranças e peculiaridades especialíssimas do Brasil. 

Caso tais responsabilidades não sejam percebidas: (a) cada juiz continuará julgando 

como se estivesse em um grau zero de interpretação, em que seus posicionamentos 

pessoais que desconsideram a lei (e os precedentes) contaminam a eficiência 

qualitativa do sistema ao se manter uma anarquia interpretativa que acaba 

fomentando o demandismo desprovido de fundamentos; e (b) cada advogado 

continuará postulando e militando num sistema desprovido de qualquer 

previsibilidade. (NUNES; PEDRON; HORTA, 2017, p. 335-396) 

 

Essas considerações não eliminam, entretanto, fortes discussões e críticas sobre o 

pretenso sistema de “precedentes”, instituído pelo CPC/15. 

De fato, desde a tramitação do projeto do CPC/15 no Congresso Nacional já havia um 

debate doutrinário sobre a (in)constitucionalidade das decisões dotadas de eficácia vinculativa 

(discussão que, a priori, inclui a tese jurídica do IRDR) (ZANETI JR. e PEREIRA, 2016, p. 

372). 

Os juristas contrários à aplicação mais ampla de certas decisões, súmulas e teses, 

como se precedentes da common law fossem – “precedentes à brasileira”, expressão cunhada, 

dentre outros, por Júlio César Rossi (2015) –, alertam que estaríamos criando uma 

metodologia totalmente equivocada quanto às premissas da teoria da interpretação
18

, 

principalmente por tentar universalizar questões jurídicas sem a observância das 

                                                                                                                                                                                     
revela a harmonia do precedente com os princípios mais gerais do direito em determinado ordenamento jurídico, 

extraídos dos precedentes anteriores, da unidade do ordenamento jurídico, da unidade da Constituição, no que 

poderíamos chamar de uma normatividade conglobante”. 
18

 Aqui relacionada à hermenêutica, considerando que a lógica do círculo hermenêutico depende de processos de 

idas e vindas em que a identificação do significado da norma não pode prescindir da análise de questões 

específicas e, por isso, não seria adequado qualquer intenção de universalização de determinadas questões 

jurídicas (STRECK, 2011, p. 522). 
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peculiaridades casuísticas, forçando uma cisão da interpretação e aplicação do direito 

que não é concebível (STRECK, 2011, p. 522). 

Tal postura seria uma ruptura catastrófica com os princípios da legalidade, da 

autonomia funcional dos magistrados e da separação de poderes, pois, à escusa de tornar 

nosso ordenamento mais coerente e íntegro, atribuiríamos poder verdadeiramente arbitrário 

aos nossos tribunais, engessando também a aplicação do direito, daí porque inconstitucional. 

Ou seja, seria uma proposta que retrocederia nossa teoria do direito ao estágio de séculos 

atrás, nos primórdios do positivismo. 

Indo além, critica-se a proposta de criação exclusiva de precedentes pelos tribunais de 

vértice, na medida em que só essas cortes teriam autoridade e competência para interpretar as 

normas, enquanto as instâncias inferiores, não encarregadas de “dizer o sentido do direito”, 

apenas aplicariam os precedentes firmados pelas cortes de vértice (NUNES; PEDRON; 

HORTA, 2017, p. 335-396).  

De fato, afirma-se que essa proposta seria perigosa, uma vez que todos interpretam e 

constroem o sentido do direito, mesmo que aos tribunais em geral é dado o papel de 

uniformizar a jurisprudência. Assim, o sentido das normas deve considerar todas as 

discussões e argumentos, o que precisa ser construído não só por juízes e tribunais, mas 

também pelas partes, advogados, entidades etc., consubstanciando a ideia de comparticipação 

e policentrismo. Vale dizer, seria arriscado atribuir às cortes de vértice o papel exclusivo de 

interpretar a norma, de um modo geral, pretendendo universalizar certos conceitos jurídicos 

abertos ou cláusulas gerais, sem se atentar às peculiaridades dos casos que demandam 

resolução própria (NUNES; PEDRON; HORTA, 2017, p. 335-396).  

Esclarece-se: não se está negando ou criticando o valioso papel do STF e do STJ de 

uniformizar a interpretação da Constituição/ leis federais ou mesmo de criar teses jurídicas em 

casos repetitivos. O que se alerta é a respeito da proposta por vezes propagada de uma 

vinculação irrestrita das decisões desses tribunais em todos os casos das instâncias 

inferiores, inclusive naqueles cuja interpretação da norma dependa fortemente da verificação 

de fatos específicos do caso em concreto. 

Ademais, o próprio artigo 926 determina que “os tribunais” deverão uniformizar sua 

jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e coerente. Ou seja, o comando é voltado a todos 

os tribunais e não somente aos tribunais de vértice – sentido de interpretação que seria errôneo 
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mesmo ante a ausência da mencionada redação, já que esse é um dever ínsito de qualquer 

tribunal. 

Feitas essas considerações, passa-se à análise das críticas relacionadas à indevida 

universalização de questões especificamente no contexto do IRDR, buscando-se examinar se 

elas se aplicam ou atingem o incidente, considerando as prescrições do CPC sobre a matéria. 

A princípio, pelo menos idealmente, parece que não haveria risco de universalização 

indevida no IRDR, se considerarmos que o julgamento do incidente sempre pressupõe um 

conjunto fático padrão (repetitivo) das demandas que veicula a questão de direito envolvida, 

ainda que ele seja um instrumento objetivo que apenas enfrenta questões unicamente de 

direito
19

. 

De um modo geral, os instrumentos de resolução de demandas repetitivas pressupõem 

a ocorrência de um “fato-tipo” (TEMER, 2017, p. 73), o que permite a equiparação das 

situações fáticas dos vários processos que tratam da mesma questão. 

Por isso, quando do julgamento de um IRDR, já há a consideração de um substrato 

fático que, por sempre se repetir, permite uma universalização da questão por meio do 

julgamento concentrado.  

No entanto, caso não seja possível identificar tal repetição fática, logo não poderá a 

matéria ser julgada em sede de IRDR, pois somente a afetação de matérias exclusivamente de 

direito e capazes de universalização é que eliminam ou minimizam consideravelmente o risco 

de enquadramento equivocado de processos. 

Até em razão disso é que se prefere denominar as teses jurídicas produto do 

julgamento do IRDR como teses ou decisões vinculativas, e não como “precedentes”, uma 

vez que a natureza do mecanismo brasileiro não é mesma do instituto da common law. Aliás, 

concebe-se que não há no Brasil um sistema de precedentes como aquele da common law, 

pelas razões dispostas em capítulo vindouro. 

O foco do IRDR deve ser a formulação de teses que enfrentem fundamentos jurídicos 

distintos sobre uma mesma questão, para que sejam eleitos os fundamentos determinantes a 

justificar determinada decisão que configura a interpretação que o tribunal entende ser a mais 

adequada. 

                                                           
19

 Anota-se o entendimento contrário de Júlio César Rossi (2016), para quem o mecanismo do IRDR também 

generaliza indevidamente a solução de demandas repetitivas, por meio das teses vinculativas. Para ele, os 

mecanismos do microssistema de resolução de demandas repetitivas padecem de inconstitucionalidade e a 

solução para o tratamento das demandas repetitivas deveria se dar por meio do processo coletivo, o qual 

necessita de uma correta aplicação. 



69 

 

 

 

Isso não exclui a apreciação, nos casos sobrestados e futuros, da questão fática 

envolvida. Como já dito, caso ela não se amolde ao fato-tipo do processo modelo, não há que 

se aplicar a tese oriunda do julgamento do IRDR. 

Por isso, é plausível defender que o IRDR não afronta o princípio da autonomia dos 

magistrados ou da separação dos poderes, considerados elementos formais do Estado de 

Direito (CANOTILHO, 2016, p.255). 

Na realidade, os termos do exercício da independência funcional não pertencem à 

pessoa do Juiz, mas pertencem ao povo, à sociedade, ao jurisdicionado (CARVALHO E 

MARINHO, 2015, p. 93). Os limites dessa independência, portanto, devem ser impostos pela 

lei, como baliza capaz de nortear a atividade jurisdicional a atingir fins perseguidos pela 

sociedade como um todo. 

Não se pode negar também uma histórica postura por parte dos magistrados de 

“rebeldia judicial”, ou relutância em seguir os entendimentos dos tribunais hierarquicamente 

superiores a eles (MARINONI, 2010, p. 97-98). 

Isso remete também a outro princípio, o da hierarquia dos órgãos jurisdicionais, que 

organiza o funcionamento do Poder Judiciário e proporciona a ele uma desejada unidade de 

interpretação das normas. Por isso, os tribunais assumem um importante papel de diminuir a 

dispersão excessiva da jurisprudência, missão esta que deve ser compreendida também pelos 

juízes, conforme preocupação demonstrada na Exposição de Motivos do NCPC: 

 

Se, por um lado, o princípio do livre convencimento motivado é garantia de 

julgamentos independentes e justos, e neste sentido mereceu ser prestigiado pelo 

novo Código, por outro, compreendido em seu mais estendido alcance, acaba por 

conduzir a distorções do princípio da legalidade e à própria idéia, antes mencionada, 

de Estado Democrático de Direito. A dispersão excessiva da jurisprudência produz 

intranqüilidade social e descrédito do Poder Judiciário. 

Se todos têm que agir em conformidade com a lei, ter-se-ia, ipso facto, respeitada a 

isonomia. Essa relação de causalidade, todavia, fica comprometida como 

decorrência do desvirtuamento da liberdade que tem o juiz de decidir com base em 

seu entendimento sobre o sentido real da norma. (BRASIL, 2010. P. 13). 

 
Dessa forma, não é correto afirmar que, com o IRDR, o Poder Judiciário estaria 

legislando, pois tal Poder continuará desempenhando sua tarefa de interpretar e aplicar a lei, 

ao passo que as teses fixadas pelo IRDR apenas fazem parte de uma atribuição de 

padronização de interpretação, o que não se iguala à criação de novas leis, papel que continua 

sendo primordialmente do Poder Legislativo. 
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Como já dito, trata-se de uma consolidação, no Brasil, da percepção de um novo 

modelo processual, pautado na obediência primária às normas constitucionais, que reconhece 

o emprego das técnicas legislativas de previsão de cláusulas gerais e conceitos jurídicos 

indeterminados e que exigem concreção do aplicador da norma jurídica (ZANETI JR.; 

PEREIRA, 2016, p. 386). 

Ademais, o caráter vinculativo das teses fixadas no julgamento do IRDR não dispensa 

a análise do caso em concreto e a aplicação ou não da mesma ratio decidendi da referida tese, 

o que demanda imprescindível atuação do magistrado, atuação essa que continuará sendo 

independente (MENDES, 2017, p. 95). 

Com essas razões, acredita-se que não há espaço para acreditar-se que o IRDR e seu 

produto (teses jurídicas) usurpam competência do Poder Legislativo, sendo desnecessária, de 

resto, qualquer inserção de dispositivos na Constituição Federal que disponham da eficácia 

vinculativa das teses fixadas nos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas. 

Essas reflexões se alinham também a uma ideia mais abrangente, segundo a qual 

coerência e integralidade são consideradas, dentro de um complexo de princípios que regem o 

conceito de Estado Democrático de Direito, como postulados hermenêuticos imprescindíveis 

à organização do ordenamento jurídico (ÁVILA, 2016a, p. 166). 

Mas, para além disso, o IRDR está apoiado em princípios verdadeiramente 

estruturantes, “no sentido de funcionar como um parâmetro de aplicação normativa que deve 

ser necessariamente considerado ou servir de contraponto permanente” (ÁVILA, 2016a, p. 

154).  

De fato, segurança jurídica, isonomia e devido processo legal são facetas do próprio 

princípio do Estado Democrático de Direito, viga mestra do nosso ordenamento jurídico.  

Para a nossa análise, portanto, estes princípios são sobrenormas e se posicionam no 

topo do ordenamento jurídico. E, por se tratarem de princípios estruturantes, não estão 

sujeitos à ponderação, mas devem conviver e se formalizar mediante a composição com 

outros princípios e regras deles derivados, mediante as balizas dos postulados da coerência e 

da integralidade. 

Nesse compasso, a importância dada ao IRDR ao combate à excessiva dispersão 

jurisprudencial está completamente alinhada aos princípios da segurança jurídica e da 

isonomia, na medida em que ele se consubstancia em um mecanismo destinado a uma 

aproximação aos estados ideais de cognoscibilidade, confiabilidade e calculabilidade 

normativas, sendo um instrumento garantidor da inteligibilidade, de estabilidade e 
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vinculatividade do ordenamento jurídico, ao mesmo passo que garante um tratamento 

isonômico a partir de uma igualdade diante das decisões judiciais. 

Ademais, considerando que “a insegurança jurídica pode prejudicar ou mesmo impedir 

o exercício das atividades pessoais, profissionais e econômicas”, não é muito dizer que a 

segurança jurídica é “um meio de realização das liberdades individuais” (ÁVILA, 2016b, 79), 

e, portanto, peça chave para o desenvolvimento do Estado Democrático de Direito 

(AMARTYA SEN, 2010, p. 16). 

A criação do IRDR, nesse caminhar, pode ser abordada como mais uma tentativa de 

melhorar nosso sistema de Justiça, por meio da modificação de leis, o que tangencia as lições 

teóricas do movimento da Rule of Law (GROSS CUNHA, 2011, p. 233). 

Embora não haja um consenso acerca do conceito de Rule of Law, tal será considerado 

como a possibilidade de intervenção por meio do direito para o desenvolvimento das 

sociedades, a partir de reformas para a democracia e para o desenvolvimento econômico 

(GROSS CUNHA, 2011, p. 243). 

Nesse sentido, o IRDR seria uma ferramenta criada pelo Direito para concretizar 

ideais (segurança jurídica, isonomia, celeridade e acesso à Justiça) importantes ao 

desenvolvimento do Estado Democrático de Direito (COUTINHO, 2013, p. 102). 

E, ainda que o IRDR seja uma ferramenta capaz de propiciar a expansão das 

liberdades (ligado ao conceito de desenvolvimento de Amartya Sen, aqui defendido), não se 

pode sonegar os aspectos econômicos que também se relacionam ao IRDR, pois a estabilidade 

das decisões judiciais, além de contribuir para o acesso à justiça
20

, inegavelmente contribui 

para o desenvolvimento econômico de uma determinada sociedade. 

Com efeito, o prévio conhecimento do entendimento sedimentado pelos tribunais 

sobre certa matéria “é importante para a estabilização social e econômica, influenciando, 

inclusive nos investimentos realizados em determinado país. Nesse sentido, a atividade 

judicial apresenta reflexos sobre o desenvolvimento das sociedades” (BASTOS, 2014, p. 

309). 

Há inclusive uma ligação entre a segurança jurídica e o Custo Brasil, o qual pode ser 

definido como o conjunto de “deficiências dos fatores sistêmicos da economia brasileira que 

se traduzem em maiores custos internos em comparação com outras economias”, conforme 

                                                           
20

 O acesso à justiça deve ser entendido não mais como mero poder de provocar o Judiciário, mas como meio da 

participação democrática da sociedade e como acesso a uma “ordem jurídica justa”, coerente e íntegra, que 

demanda a obtenção de decisões uniformes (BASTOS, 2014, 296-300). 
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menciona Castelar (2014, p. 144), citando conceito empregado pela FIESP (Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo), complementando ainda que “o Custo Brasil se define por 

ser um custo que independe das estratégias das empresas e só pode ser reduzido com políticas 

de Estado” (CASTELAR, 2014, p. 152) 

Nesse contexto, os efeitos da insegurança jurídica são catastróficos para o crescimento 

econômico, na medida em que: 

 

“(...) quanto menos segurança jurídica existe, mais arriscadas se tornam as relações 

sociais e, em especial, as transações econômicas. Assim, a insegurança jurídica 

aumenta o risco e os custos das transações econômicas. Mais especificamente, ela 

distorce o sistema de preços ao elevar o risco e o custo dos negócios; desencoraja 

investimentos e a utilização do capital disponível; estreita a abrangência da atividade 

econômica, desestimulando a especialização e a exploração de economias de escala; 

e diminui a qualidade da política econômica, tornando-a mais instável e deixando de 

coibir a expropriação pelo Estado, desestimulando, dessa forma, o investimento, a 

eficiência e o progresso tecnológico.  

(...) 

Nos setores mais afetados, a reação natural à insegurança jurídica é a elevação de 

preços para compensar os custos de transação e os riscos mais altos. Isso distorce o 

sistema de preços, reduz a eficiência alocativa e compromete o desempenho de toda 

a economia. É o que ocorre, por exemplo, com os custos do crédito e dos serviços de 

infraestrutura. 

As consequências da falta de segurança jurídica, porém, não ficam restritas a esses 

setores, mas se espalham por toda a economia, comprometendo a sua 

competitividade. Como resultado, esses setores também vão se expandir menos – 

caso, por exemplo, de atividades de P&D e crédito de longo prazo. 

Por isso que países com menor grau de segurança jurídica se afastam mais das 

melhores práticas de produção e, com isso, crescem mais devagar. (CASTELAR, 

2014, p. 152-153) 
 

O papel das decisões vinculativas em demandas repetitivas é exatamente combater a 

insegurança jurídica, tornando o ordenamento mais confiável, cognicível e calculável, 

principalmente ao combater a excessiva dispersão jurisprudencial. 

As decisões vinculativas exercem, igualmente, grandes efeitos econômicos: seja na 

perspectiva individual, na medida em que os sujeitos que atuam no processo são agentes 

econômicos racionais e poderão optar por ajuizar uma ação a depender da probabilidade de 

êxito, o que envolve a dispersão jurisprudencial (jurisprudência lotérica) (TIMM; 

TRINDADE, 2009, p. 155); seja na perspectiva macro-econômica, conforme já exposto 

acima. 

Nesse sentido, já se apontou, pelas lentes da Análise Econômica do Direito, que as 

decisões judiciais, principalmente a dos tribunais de vértice e agora as decisões vinculativas, 

têm caráter de bem público (conceito econômico e não do direito administrativo), sendo 

capazes de influenciar diretamente o comportamento das partes e do próprio Pode Judiciário 

(TIMM; TRINDADE, 2009, p. 256-257). 
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Em sentido similar, Fux e Bordart visitam as lições de Richard Posner, para quem a 

jurisprudência é um “estoque de capital que gera incremento produtivo às futuras decisões 

judiciais”, que se materializa num acúmulo de conhecimento acerca do posicionamento do 

Judiciário, o que permite um prognóstico quanto às possibilidades em juízo. Nesse ponto, 

também os juízes têm a função de evitar que esse capital se deteriore, fundamentando bem 

suas decisões e observando a jurisprudência formada (FUX; BORDART, 2017, p. 421-432).  

Por derradeiro, merece destaque a abordagem do princípio do devido processo legal, 

que também integra o conceito maior de Estado Democrático de Direito, e do qual derivam o 

princípio do contraditório e da ampla defesa e o direito de ação. Trata-se do principal foco que 

se deve dar atenção na aplicação do IRDR, uma vez que “o processo é garantia e a 

padronização de julgados (precedentes) deve ser formatada e aplicada a partir destes 

pressupostos” (NUNES, 2011, p. 56). 

De fato, enquanto isonomia e segurança jurídica estão dispostos no plano estrutural da 

base teórica do IRDR, contraditório e ampla defesa estão diretamente relacionados ao plano 

da aplicação das normas processuais relacionadas ao procedimento, principalmente quanto à 

participação no julgamento do incidente e ao procedimento de distinção do caso individual e o 

caso que deu origem à tese fixada pelo julgamento do IRDR (distinguish). 

Assim, distancia-se de uma concepção hermenêutica do princípio, aproximando-o dos 

casos em concreto, principalmente no âmbito dos processos, judiciais ou administrativos. 

Nesse plano, quando, pelo IRDR, é selecionada uma causa da qual será extraído todo o 

substrato para a fixação de teses vinculativas a todos os processos que se identificam com a 

causa modelo, tem-se que a participação dos sujeitos vinculados indiretamente à demanda 

afetada não é a mesma participação quando se julga uma causa individual. 

Entretanto, isso permite automaticamente afirmar-se que o IRDR desrespeita o 

princípio do contraditório e da ampla defesa? 

Para responder a essa pergunta, é necessário primeiro saber o que está em jogo. E, 

logo se verifica que o que está envolvido é a possibilidade de participação e influência dos 

interessados na fixação da tese, além da possibilidade de discutir o enquadramento do seu 

caso ou não na matéria da qual fora firmada a tese. 

Pois bem, sobre o primeiro ponto, vale a advertência de Sofia Temer de que “deve-se 

encarar a participação dos sujeitos não pela perspectiva da exigência do seu consentimento, 

mas pelo prisma do exercício do direito ao convencimento (TEMER, 2017, p. 141). 
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Isso porque o contraditório em casos de julgamento de demanda objetiva (questão de 

direito), relacionado a um número muito grande de sujeitos (o que se aplica também aos 

processos coletivos), não permite que todos os interessados sejam ouvidos pelo órgão 

julgador. O que deve pesar, em situações como esta, é a capacidade de contribuição para o 

amadurecimento dos debates, ou o potencial de influência. 

É necessário considerar, nessa análise, o postulado da razoabilidade (ÁVILA, 2016a, 

p. 195-201), em todas as suas facetas: da equidade, no sentido de afastar a incidência da regra 

geral de participação irrestrita, diante da anormalidade em específico (muitos sujeitos afetados 

e inviabilidade de todos participarem); da congruência, em que há uma harmonização do 

princípio do contraditório e da ampla defesa ao contexto do IRDR como instrumento de 

julgamento objetivo; e da equivalência, porque o modo proposto para a participação dos 

indivíduos é adequado à possibilidade de influência.  

A propósito, o CPC prevê um modelo de participação próprio da democracia 

deliberativa, em que sujeitos condutores, sujeitos sobrestados intervenientes, amici curiae, 

Ministério Público, Defensoria e sociedade são chamados ao processo de construção da 

decisão no IRDR (TEMER, 2017, p. 141, 155-156). 

De fato, o artigo 983 prevê que “O relator ouvirá as partes e os demais interessados, 

inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia”. Por sua vez, o §1º desse 

mesmo artigo prescreve a possibilidade de realização de audiência pública, em que poderão 

ser ouvidas pessoas com experiência e conhecimento na matéria. 

Além disso, o artigo 984 dispõe sobre a possibilidade de sustentação oral do autor e do 

réu do processo originário, do Ministério Público e dos demais interessados, com 

possibilidade de extensão do prazo de sustentação. 

Ou seja, o código prevê ampla possibilidade de discussão no procedimento do IRDR, 

ao passo que sua baliza deverá ser a busca pela maior quantidade e qualidade de argumentos, 

capazes de enriquecer o amadurecimento dos debates, devendo ser aceita a participação de 

todos aqueles que possam acrescentar ao debate (TEMER, 2017, p. 167, 182-183). 

Assim, não estaria prejudicado, a priori, o princípio do contraditório e da ampla 

defesa. No entanto, qualquer deficiência na aplicação desse modelo idealizado pelo código 

pode comprometer consideravelmente a legitimidade das teses jurídicas firmadas por meio do 

IRDR. 

Nesse sentido, a participação de interessados deverá ser efetiva e não meramente pro 

forma, devendo os tribunais permitirem a participação de amici curiae, órgãos, pessoas e 
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sujeitos sobrestados sempre que puderem contribuir com novos fundamentos para as 

discussões, o que em diferentes passagens será abordado na segunda parte deste estudo.  

Não obstante a isso, considera-se válidas as advertências acerca da necessária cautela 

quando da seleção e do enquadramento das demandas individuais às teses delimitadas para 

julgamento e posteriormente julgadas em IRDR, pois sempre há que se identificar o substrato 

fático ligado à ratio decidendi que levou à fixação da tese (ZUFELATO, 2015, 107). Caso 

isso não for feito criteriosamente, aí sim o IRDR poderá ser considerado um risco ao devido 

processo legal. 

Pelo apanhado dessas considerações é que se diz que o IRDR e os outros mecanismos 

de tutela plurindividual têm maior capacidade de concretizar o acesso material à Justiça, ou a 

uma ordem justa, uma vez que não há mais como conceber as demandas de massa ou 

demandas repetitivas sob o mesmo enfoque e tratamento das demandas individuais ou mesmo 

coletivas, o que já se mostrou desastroso. Assim, para que se garanta efetivo acesso à Justiça, 

o procedimento para o enfrentamento desse tipo de conflito deve ser adequado às suas 

peculiaridades (CUNHA, 2010, p. 143). 

Da mesma forma, não estaria prejudicado o princípio do direito da ação, uma vez que 

o IRDR em momento algum denega acesso à Justiça, pois mesmo as demandas suspensas ou 

julgadas em conformidade com teses definidas no IRDR serão apreciadas pelo Judiciário, com 

possibilidade de manejo de todos os expedientes processuais.  

E, especificamente quanto à crítica referente a inexistência de um sistema de exclusão/ 

inclusão (opt in/ opt out) das demandas individuais no rol das demandas suspensas pelo 

IRDR, parece-nos acertada a posição de que a possibilidade de autoexclusão/ autoinclusão 

seria incompatível com os propósitos de economia processual, duração razoável, isonomia e 

segurança jurídica (MENDES, 2017, p. 242). É mais razoável do que tal sistema de exclusão/ 

inclusão, possibilitar a participação qualificada no julgamento do IRDR e na construção da 

tese, bem como a possibilidade de superação ou distinção dos casos em específico, conforme 

previu o CPC. 

Assim, considerando a ponderação dos elementos do direito de ação, principalmente o 

acesso à Justiça formal e material, tem-se que o IRDR oferece uma proposta de julgamentos 

globalmente mais rápidos, com ganhos importantes em eficiência na prestação jurisdicional, 

isonomia e segurança jurídica, sem prejudicar a possibilidade de submissão da demanda ao 

Poder Judiciário. 
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Todavia, “a busca da celeridade e razoável duração do processo não pode ser feita a 

esmo, de qualquer jeito, a qualquer preço, desrespeitando outros valores constitucionais e 

processuais caros e indispensáveis ao Estado Democrático de Direito” (NERY, 2010, p. 323). 

Nesse caminhar, para que se diminua o risco da indevida suspensão de demandas e da 

incorreta aplicação de teses formuladas em julgamento do IRDR, é importante que as decisões 

de suspensão ou aplicação da tese devam sempre ser precedidas da intimação das partes sobre 

a possibilidade de identificação ou não da causa subjetiva ao procedimento tratado 

objetivamente via IRDR ou mesmo por recurso repetitivo, evitando, assim, decisões-surpresa. 

Do mesmo modo, o dever de observância da devida fundamentação das decisões 

jamais poderá ser negligenciado, tanto nos acórdãos do exame de admissibilidade e mérito do 

IRDR quanto nas decisões proferidas em processos aos quais se aplica a suspensão ou a 

própria tese do incidente. 

O dever de fundamentação ganha grande relevância no sistema de resolução de 

demandas repetitivas, uma vez que a identidade dos casos deve ser muito bem demonstrada. 

Não há que se falar, outrossim, em engessamento do ordenamento ou da aplicação das 

normas, uma vez que foram previstos mecanismos que permitem a superação de precedentes 

ou mesmo a distinção.  

De outra banda, entende-se desnecessário criar um mecanismo de opt in ou/ e opt out 

no IRDR, diante da suposta ausência de representação adequada no incidente. Com efeito, 

qualquer mecanismo de representação não está imune a críticas relacionadas ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, uma vez que mesmo o procedimento da class action sofre 

duras críticas quanto ao método empregado para a substituição processual, que violaria a 

garantia de acesso à justiça. Por essa razão é que se tem preferido os modelos instrumentais de 

tutela plurindividual (DANTAS, 2016, p. 351). 

Ademais, conforme já abordado, acredita-se que o desafio da representatividade pode 

ser equacionado de uma forma interessante, desde que corretamente observadas as 

disposições do CPC, notadamente quanto à realização de audiências públicas, à participação 

de entidades com interesse na controvérsia e pessoas com experiência no assunto, além da 

ampla possibilidade de atuação de interessados durante o procedimento e na sessão de 

julgamento. Assim, privilegia-se o conteúdo e a extensão dos debates, não o número de 

participantes ou consentimento de todos os interessados.  

Por todo o exposto, acredita-se que a consideração dos princípios envolvidos na 

disciplina do IRDR deve ser feita de forma circular e integrada, pois não há como se pensar o 
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ordenamento jurídico senão como um organismo coerente, composto por inúmeras normas 

guiadas por princípios estruturantes. 

Ademais, deve ser superada a abordagem binária dos debates funcionais da jurisdição 

e do processo civil, pautada em dicotomias (e.g. celeridade versus contraditório e ampla 

defesa), pois a aplicação do direito é um fenômeno complexo.  

Desse modo, parece-nos mais apropriado o discurso segundo o qual devemos 

combater vícios e aprimorar virtudes. Nesse sentido, deve-se instigar a participação 

democrática, as interações interdisciplinares e interinstitucionais, a preocupação com a devida 

fundamentação das decisões etc. (SALDANHA; ESPINDOLA; MACHADO, 2009. p. 338-

368). 

Outrossim, nunca é demais lembrar que os princípios buscam estados ideais, sendo 

conveniente que se entenda que nenhum instrumento concebido à materialização dos 

princípios alcançará a perfeição. Ou seja, o IRDR por si só, não eliminará a insegurança 

jurídica, não tornará todas as decisões isonômicas e não resolverá o problema da morosidade, 

sendo certo que as causas da litigância de massa também devem ser entendidas e corretamente 

gerenciadas (SICA, 2016, p. 279). Entretanto, espera-se que ele possa contribuir de forma 

muito positiva na tentativa de mitigação desses problemas, de forma a colaborar para o 

desenvolvimento no nosso Estado Democrático de Direito. 

Assentadas as premissas sobre a constitucionalidade e possibilidade de o IRDR 

concretizar valores relevantes para o Estado Democrático de Direito, é de suma importância 

melhor compreender a sua genealogia e natureza, bem como os aspectos mais importantes do 

seu procedimento, para conformar uma interpretação ao instituto que melhor se alinhe aos 

princípios que lhe dão os contornos de constitucionalidade. É o que se passa a fazer nos 

próximos capítulos. 
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3 MICROSSISTEMA BRASILEIRO DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS 

REPETITIVAS 

 

Conforme tratado no primeiro capítulo deste trabalho, inúmeros fatores, externos e 

internos ao Poder Judiciário, fizeram e fazem com que o nosso país enfrente uma explosão de 

demandas judiciais, relacionadas principalmente ao fenômeno da litigiosidade de massa. 

E, embora tenha se facilitado o acesso formal à justiça e cada vez mais a produtividade 

do Poder Judiciário tenha aumentado (BRASIL, 2016), o alargamento da oferta da Jurisdição, 

enquanto serviço, tem sido suplantado pela demanda, ainda crescente. 

Tal contexto impôs ao próprio sistema jurisdicional a adoção de uma série de medidas, 

que passa pelo incentivo à utilização de outros meios de resolução de conflitos, pela 

implantação de técnicas de gerenciamento e também por meio da elaboração de novos 

instrumentos processuais – principalmente de padronização decisória – que, sistematizados, 

formam um verdadeiro microssistema processual destinado ao tratamento da principal causa 

do grande volume de processos: as demandas (questões) repetitivas.  

Esse microssistema de resolução de demandas repetitivas pode ser considerado de uma 

forma mais abrangente, ou de uma forma mais restrita. 

Stricto sensu, referido microssistema seria composto apenas por aqueles mecanismos 

elencados pelo artigo 928 do Código de Processo Civil, ou seja, o Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas e os recursos repetitivos, únicos instrumentos que têm a atribuição de 

tanto gerir e julgar casos repetitivos quanto formar decisões vinculativas, ao passo que, por 

exemplo, o Incidente de Assunção de Competência, apesar de formar decisões vinculativas, 

não pode partir de causas repetitivas (artigo 947 do CPC). 

Por isso Hermes Zaneti Júnior chega a dizer que o IRDR e os recursos repetitivos 

pertencem a dois microssistemas: o de gestão e julgamento de casos repetitivos e o de 

formação concentrada de precedentes obrigatórios (CABRAL; CRAMER, 2016, p. 1334-

1336). 

De todo modo, se considerarmos também aqueles instrumentos processuais que de 

alguma maneira impactam no gerenciamento das demandas repetitivas, teremos uma gama 

mais extensa de mecanismos. 



80 

 

 

Nesse sentido, poderíamos contemplar o julgamento de ações coletivas cujo objeto 

trate de direitos individuais homogêneos e vários mecanismos de uniformização da 

jurisprudência. 

Em que pesem as diversas peculiaridades de cada instrumento, todos têm em comum o 

fato de gerenciarem demandas de uma maneira coletivazada, ou molecularizada, 

diferentemente do costumeiro tratamento individual, atomizado. 

 

3.1 Molecularização/ Coletivação do tratamento das demandas repetitivas 

 

Conforme delineado supra, diante da grande quantidade de demandas individuais ou 

de conflitos individualizados que foram e estão sendo submetidos ao Poder Judiciário 

brasileiro, o caminho natural foi o de tratamento conjunto dessas questões, de uma forma 

racionalizada. 

De fato, a partir do momento em que o número de demandas judiciais cresceu 

exponencialmente, tornou-se impossível manter a mesma forma de gerenciamento 

costumeiramente utilizada, de análise individualizada dos casos. 

Diante dos vários motivos já abordados, com a massificação das relações, percebeu-se 

que muitas vezes existiam pontos que aproximavam as demandas individuais entre si, capazes 

de permitir a sua reunião. Didaticamente e fazendo uma analogia às ciências naturais, Kazuo 

Watanabe comparou as demandas individuais a átomos, enquanto as demandas coletivas 

seriam moléculas. Assim, por meio da aglomeração de demandas individuais (átomos), 

passaríamos a gerenciar as demandas com objetos comuns como se moléculas fossem 

(WATANABE, 2011). 

A molecularização, portanto, é uma forma de abordagem coletiva de interesses ou 

demandas individuais. E, conforme tem sido ensinado por parte da doutrina, o processo civil 

brasileiro passou a abarcar as situações coletivas por dois tipos de instrumentos: as ações 

coletivas e o julgamento de casos repetitivos (DIDIER; ZANETI, 2016, p. 212). 

Trata-se de uma nova tendência, em que essas duas categorias – processo coletivo 

clássico (ações coletivas) e sistema de resolução de demandas repetitivas – convivem 

harmonicamente, complementando-se e não se excluindo (plus, e não versus) (MENDES, 

2017, p. 235), ao passo que ambas contemplam uma abordagem molecular ou coletiva. 

Todavia, essas categorias de mecanismos de tratamento processual molecularizado não têm a 

mesma natureza e, portanto, merecem tratamentos distintos. 
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E, para fins de um melhor estudo desta tendência, adiante é feita uma tentativa de 

sistematização dos diversos gêneros e espécies de instrumentos destinados ao tratamento 

processual molecularizado, ou coletivo. 

 

3.1.1 Molecularização/ Coletivação por meio do processo coletivo 

 

Partindo do modelo clássico processual de ações individuais em que Caio demanda 

Tício, passando por uma evolução que permite o litisconsórcio tanto no polo ativo quanto no 

polo passivo da ação, o tratamento coletivo chegou ao sistema de ações coletivas, dito 

processo coletivo. 

 O processo coletivo, no Brasil, difere da tutela individual clássica, mormente pela 

ocorrência das seguintes características: (i) legitimidade de agir e representação 

extraordinária; (ii) existência de fatores coletivos de seu objeto, em suas diferentes categorias 

– direito difuso, coletivo stricto sensu ou individual homogêneo; além do (iii) regime 

diferenciado da coisa julgada, por meio da formação da coisa julgada coletiva, com eficácia 

erga omnes ou ultra partes e regras de exceção, como a coisa julgada secundum eventum litis 

e secundum eventum probationes (ZUFELATO, 2011, p. 60). 

O objeto das ações coletivas são os direitos ou interesses transindividuais, também 

denominados genericamente direitos coletivos. Eles são classificados, no ordenamento 

jurídico brasileiro como: difusos, entendidos como de natureza indivisível, cuja titularidade 

pertence a pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato (artigo 81, parágrafo 

único, I, do Código de Defesa do Consumidor); coletivos, sendo aqueles de natureza 

igualmente indivisível, de que seja titular grupo ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a 

parte contrária por uma mesma relação jurídica base (artigo 81, parágrafo único, II, do Código 

de Defesa do Consumidor); e individuais homogêneos, entendidos os divisíveis decorrentes 

de origem comum (artigo 81, parágrafo único, III, do Código de Defesa do Consumidor). 

Os direitos difusos e coletivos stricto sensu são, portanto, denominados 

essencialmente coletivos porque têm em comum o traço da transindividualidade de seus 

titulares e a indivisibilidade de seu objeto.  

Já os direitos individuais homogêneos são acidentalmente coletivos, porque, 

materialmente, não guardam uma natureza coletiva, mas apenas para fins de tratamento 

processual (BARBOSA MOREIRA, 1984, p. 10). Vale dizer, ocorre uma molecularização de 
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várias pretensões individuais, relativos a uma posição comum de direito, mas não dizem 

respeito a um direito indivisível, como bem explica ZAVASCKI (2009, p. 34-35): 

  
Os direitos individuais homogêneos são, simplesmente, direitos subjetivos 

individuais. A qualificação de homogêneos não altera nem pode desvirtuar essa sua 

natureza. É qualificativo utilizado para identificar um conjunto de direitos subjetivos 

individuais ligados entre si por uma relação de afinidade, de semelhança, de 

homogeneidade, o que permite a defesa coletiva de todos eles. (...) Não se trata pois, 

de um nova espécie de direito material. Os direitos individuais homogêneos são, em 

verdade, aqueles mesmos direitos comuns ou afins de que trata o art.46 do CPC 

[1973] (nomeadamente em seus incisos II e IV), cuja coletivização tem um sentido 

meramente instrumental, como estratégia para permitir sua efetiva tutela em juízo. 

(....) Quando se fala, pois, em “defesa coletiva” ou em “tutela coletiva” de direitos 

homogêneos, o que se está qualificando como coletivo não é o direito material 

tutelado, mas sim o modo de tutelá-lo, o instrumento de sua defesa. 

 

Aqui há, portanto, uma importante diferença entre as espécies de direitos coletivos. Os 

direitos difusos e coletivos stricto sensu refletem situações do direito material que invocam 

uma proteção diferenciada, por todas as características e especificidades de seus objetos, o 

que, pelo princípio da adequação, demandam instrumentos que propiciem a concessão da 

tutela mais apropriada. 

Assim, quando se pensa na tutela de direitos difusos, considerados aqueles de natureza 

indivisível, cuja titularidade pertence a pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de 

fato, como casos que demandam a proteção ambiental ou do patrimônio, histórico, por 

exemplo, há um objeto cuja demanda por proteção não poderia ter tratamento adequado senão 

pela forma coletiva. 

Da mesma forma, os direitos coletivos stricto sensu – aqueles transindividuais 

relacionados a pessoas ligadas por uma relação jurídica base, entre si ou com a parte contrária, 

sendo seus sujeitos indeterminados, porém determináveis –, também só podem ter uma 

resposta apropriada por meio do processamento e julgamento concentrado, que contemple 

todo o grupo, sob pena de proporcionar tratamento desigual e decisões conflitantes, 

prejudiciais à igualdade e à segurança jurídica. 

Já os direitos individuais homogêneos são categoria de direitos materialmente 

individuais que se destinam a tutelar “diversas situações subjetivas concretas assemelhadas” 

(ZAVASCKI, 2014, p. 16) e, por opção política e legislativa, foram contemplados pela 

abordagem processual coletiva, principalmente por motivos de economia processual e 

isonomia. 
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O ponto em comum dessas espécies do processo coletivo é que todas servem ao 

julgamento de casos concretos, com apreciação de todas as questões de fato que dão substrato 

à pretensão coletivamente tratada, ainda que acidentalmente (TEMER, 2017, p. 94). 

E, embora as ações coletivas em geral proporcionem um tratamento molecularizado de 

causas individualizada, no que se destacam principalmente as ações coletivas fundadas em 

direitos individuais homogêneos, esta última categoria não pode ser considerada como 

equivalente ao termo “demandas repetitivas”, porquanto inexiste uma qualificação coletiva 

material dos direitos individuais homogêneos, embora muitas vezes eles possam coincidir 

(TEMER, 2017, p. 59). 

Na verdade, como já dito, não foi tecnicamente adequada a utilização do termo 

“demandas”, uma vez que o melhor teria sido a adoção da expressão “questões” repetitivas. 

Nessa linha, ressalta-se que a tutela dos direitos individuais homogêneos não abrange a 

resolução de questões exclusivamente processuais ou preliminares (MENDES, 2017, p. 112). 

De todo modo, é indubitável que muitas vezes as questões repetitivas poderão ser 

resolvidas pela via processual coletiva tradicional, subsistema que ganhou a convivência de 

uma nova forma de molecularização, agora por meio do gerenciamento de demandas 

individuais, destinada ao que se tem denominado como tutela plurindividual, o que será 

tratado no próximo tópico.  

 

3.1.2 Molecularização/ Coletivação por meio do gerenciamento de demandas 

individuais repetitivas 

 

Em que pese a existência de um sistema processual coletivo, o fato é que ele não se 

mostrou capaz de solucionar o desafio das demandas repetitivas, deixando de molecularizar as 

pretensões idênticas. 

Nesse sentido, inúmeras dificuldades e falhas são apontadas pela doutrina, como, por 

exemplo, a falta de critérios sobre a adequada representatividade e um ineficiente sistema de 

divulgação das ações coletivas ajuizadas (VIGLIAR, 2005, p. 323-329), a inadequada 

restrição quanto aos sujeitos beneficiados pelos efeitos das decisões prolatadas em processos 

coletivos (ZUFELATO, 2011, p. 246), a ausência de um sistema de opt in e opt out e 

litispendência entre as ações individuais e eventual ação coletiva (SICA, 2014), a proibição do 

uso das ações coletivas quanto a matérias de cunho tributário e previdenciário, conforme 
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previsto no §1º do artigo 1º da Lei nº 7.347/1985 (OLIVEIRA, 2015, p. 65), a quantidade 

insuficiente de entidades de representação coletiva no país (DIDIER; CUNHA, 2017, p. 667), 

“a desestrutura do Pode Judiciário no desempenho da função política que lhe foi transferida 

pelo julgamento das demandas coletivas” (COSTA, 2009b, p. 954), dentre outras questões 

(TEMER, 2017, p. 35-36). 

Soma-se a isso a insuficiência do objeto do processo coletivo, uma vez que este não 

visa tratar diretamente de questões repetitivas exclusivamente de direito, o que abrange 

também as questões de cunho processual. 

Assim, o caminho foi a adoção de técnicas que fossem capazes de lidar racionalmente 

com as demandas repetitivas a partir das próprias demandas individuais, o que ao fim 

consolidou o subsistema de tutela plurindividual, algo diferente da tutela individual e da tutela 

coletiva (DANTAS, 2015, p. 24, 69-84), podendo assim ser conceituada: 

 
Atividade estatal voltada à justa composição das lides concernentes a direitos 

individuais homogêneos que se multiplicam em diversas demandas judiciais nas 

quais haja controvérsia, preponderantemente, sobre as mesmas questões de direito 

de modo a, por um lado, racionalizar e atribuir eficiência ao funcionamento do Poder 

Judiciário e, por outro, assegurar a igualdade e a razoável duração do processo 

(DANTAS, 2015, p. 83). 

 

 A tutela plurindividual trata de questões incapazes de serem definitivamente resolvidas 

por meio de instrumentos destinados à tutela individual ou de instrumentos voltados ao 

tratamento da tutela coletiva, conforme explica Mancuso (2016, p. 42): 

 

A tendencial e crescente tutela judicial plurindividual pode ser apreendida como 

uma terceira via, postada num ponto equidistante entre a jurisdição singular 

(legitimação ativa radicada na afirmada titularidade do direito; interesse individual 

afrontado ou insatisfeito; coisa julgada de eficácia inter partes) e a jurisdição 

coletiva (legitimação ativa concorrente-disjuntiva, fundada na representatividade 

adequada do portador judicial; interesse metaindividual - difuso, coletivo em sentido 

estrito ou individual homogêneo; coisa julgada de eficácia expandida - ultra 

partes ou erga omnes). 

 

O resultado dos mecanismos de tratamento da tutela plurindividual, ou do julgamento 

de casos repetitivos (DIDIER; CUNHA, 2017, p. 670), é a criação de teses jurídicas, cujo fim 

principal é alcançar uma padronização decisória, acompanhada por uma gradual imputação de 

eficácia vinculativa das suas decisões aos demais processos que tratam da mesma questão. 

Trata-se da utilização da técnica de “julgamento de natureza objetiva” que, 

conjuntamente com a técnica de cisão da cognição judicial entre diferentes órgãos
21

, 

                                                           
21

 A cisão da cognição judicial entre diferentes órgãos do Poder Judiciário é a forma repartida do julgamento das 

demandas repetitivas, em duas fases, em que primeiro se decide a questão comum aplicável a vários processos 

ou sujeitos, e posteriormente se aprecia cada um dos processos com objeto semelhante ao caso piloto julgado. 
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delimitam as notas características desses instrumentos de molecularização a partir de 

demandas individuais (RODRIGUES, 2013, p. 122-123). 

Entretanto, é importante ressaltar as linhas que distinguem as concepções de 

jurisprudência, súmulas, precedentes e teses jurídicas vinculativas, sendo certo que o IRDR 

tem como objetivo a fixação destas últimas. 

Pois bem, jurisprudência é “o resultado de um conjunto de decisões judiciais no 

mesmo sentido sobre uma mesma matéria, proferidas pelos tribunais” (NEVES, 2016, p. 

1298).  

Indo além, pode-se afirmar que “jurisprudência é a formação concordante em que os 

órgãos judiciários se pronunciam para resolver casos similares. Em outros termos, são as 

decisões concordantes que criam critérios objetivos de julgamento”. (CAMBI, 2011, p. 196). 

Já os enunciados de súmula seriam, segundo lição de Barbosa Moreira (2007, p. 27), 

“o conjunto das proposições em que se resume a jurisprudência firme de cada tribunal”.   

Trata-se de uma forma de sintetizar a solução interpretativa que define os contornos do 

sentido da norma, o que caracteriza as súmulas como uma parte da linguagem que descreve as 

decisões, ou seja, uma metalinguagem (MARINONI, 2013, p. 215). 

Conforme será abordado, em regra as súmulas tinham caráter persuasivo somente, 

com exceção da Súmula Vinculante, que é dotada de eficácia vinculante. 

No entanto, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, os enunciados 

de súmula do STJ e do STF foram dotados de uma eficácia de certo grau também vinculativa, 

nos termos do artigo 927, IV, combinado com outros dispositivos do referido código
22

. 

Não é a mesma força vinculativa dos enunciados de súmula vinculante ou das teses do 

IRDR e dos recursos repetitivos, já que não há a possibilidade do manejo de reclamação 

diretamente aos respectivos tribunais que as emitem, para preservação da sua autoridade. De 

                                                                                                                                                                                     
Essa sistemática não seria de todo inovadora, quando se pensa que as ações coletivas, principalmente as que 

veiculam direitos individuais homogêneos, também passam por uma fase de julgamento e depois por uma fase de 

liquidação individual (RODRIGUES, 2013, p. 123). 
22

 Eduardo Talamini (2011, p. 135-166), oferece interessante classificação sobre a eficácia das decisões judiciais, 

graduando tal eficácia em três níveis: vinculação fraca (típica vinculação de uma decisão ao próprio processo de 

onde emanou, mas não para outros); vinculação média (várias regras que, grosso modo, permitem a abreviação 

do julgamento de alguma questão com base em enunciados de súmula ou em teses jurídicas – ex.: arts. 932, IV e 

V, e 1.040, I e II, ambos do CPC); e vinculação forte (ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de 

constitucionalidade, na arguição de preceito fundamental e súmula vinculante – naquela época, mas que hoje se 

estendem aos recursos especiais e extraordinários repetitivos, e nos incidentes de resolução de demandas 

repetitivas e de assunção de competência, cujo desrespeito às teses jurídicas firmadas nesses instrumentos 

autoriza, inclusive, a formulação de reclamação perante o tribunal prolator da decisão revestida da força 

vinculante, para a preservação de sua autoridade).  



86 

 

 

todo modo, é uma eficácia interessante, uma vez que, com base nas súmulas dos tribunais de 

vértice, em determinadas situações, “a lei autoriza os órgãos judiciais ou da Administração 

Pública a adotar providências de simplificação do procedimento e consequente abreviação da 

duração do processo” (TALAMINI, 2011, p. 144). 

É o que acontece, por exemplo, com a autorização dada ao relator para decidir 

monocraticamente recursos respaldado em enunciado de súmula do Supremo Tribunal 

Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, nos termos do artigo 932, V, 

a, do Código de Processo Civil: 

 

Art. 932.  Incumbe ao relator: 

(...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: 

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do 

próprio tribunal; (...) 

 

A crítica geralmente feita é que os enunciados de súmula não podem ser formulados e 

interpretados sem considerar os fundamentos determinantes que lhe embasaram. É o que se 

denomina “ementismo”, ou seja, uma tendência à simplificação exagerada e nociva da 

aplicação do direito (MAGALHÃES; SILVA, 2014, p. 212-237).  

Por isso se diz que as súmulas não têm a mesma legitimidade dos precedentes, por 

suposta ausência de enfrentamento de todos argumentos favoráveis e desfavoráveis sobre a 

questão, não observando mais profundamente o contraditório, o que seria melhor 

desenvolvido no processo de formação dos precedentes (MARINONI, 2013, p. 215). 

Dessa forma, tem-se alertado para a necessidade de se analisar as discussões que 

deram origem ao enunciado das súmulas, pois “a vinculatividade das súmulas não se restringe 

apenas ao verbete, mas sim à justificativa de suas existências, que se encontra tanto nos 

precedentes quanto nos debates deliberativos sobre a criação das súmulas” (BRASIL, 2015, p. 

49). 

Por sua vez, a tese jurídica (ou tese de direito) é um enunciado firmado nos 

procedimentos tanto do IRDR quanto dos recursos repetitivos e do Incidente de Assunção de 

Competência, que: 

  
(...) pode ser considerada como resultado de uma técnica concentrada para o 

estabelecimento do entendimento do tribunal com efeito vinculativo em relação aos 

órgãos situados no seu âmbito material, funcional e territorial e com efeito 

persuasivo no que diz respeito aos demais órgãos judiciais. (MENDES, 2017, p. 

259) 

 

Para Aluisio Mendes (2017, p. 259), a tese jurídica firmada em IRDR seria uma nova 

concepção de jurisprudência, mas desprezando o elemento da repetição das decisões, por se 
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considerar que os tribunais, hodiernamente, dispõem de instrumentos mais diretos e 

concentrados para a uniformização dos seus entendimentos. Entretanto, o grande diferencial 

das teses jurídicas é o caráter vinculativo estabelecido por lei, algo que somente encontra 

semelhança nas Súmulas Vinculantes. 

Mencionado autor também é adepto à costumeira correlação feita entre a aplicação de 

teses jurídicas e a técnica de precedentes, ao argumento de que há “coincidência entre a 

metodologia e técnicas pertinentes à tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas e o precedente, pois nos casos futuros poderá ocorrer identidade, similitude, 

distinção ou necessidade de superação” (MENDES, 2017, p. 260). 

Todavia, apesar das semelhanças da técnica de aplicação da tese jurídica com o 

modelo de precedentes, há muita diferença entre estes institutos. 

Com efeito, apesar de, grosso modo, tudo que uma vez se decide seja um precedente 

sob a ótica dos outros casos que venham a tratar do mesmo assunto, tecnicamente nem tudo 

pode ser considerado como precedente. Nesse sentido, mencionando SUMMERS, explica 

MARINONI (2013, p. 212): 

 

Seria possível pensar que toda decisão judicial é um precedente. Contudo, ambos 

não se confundem, só havendo sentido falar de precedente quando se tem uma 

decisão dotada de determinadas características, basicamente a potencialidade de se 

firmar como paradigma para a orientação dos jurisdicionados e dos magistrados.  

 

Dentre as características de uma decisão considerada precedente, menciona-se a 

abordagem da matéria jurídica da decisão, preponderando sobre a análise fática, apesar de 

jamais poder desconsiderar os fatos envolvidos (TARUFFO, 2015-b, p. 4). Mas, para que uma 

decisão se consolide como precedente, não basta que seja a primeira a interpretar uma norma. 

É preciso que a decisão enfrente todos os principais argumentos relacionados à questão de 

direito posta na moldura do caso concreto, ao passo que os contornos de um precedente 

podem surgir a partir da análise de vários casos, ou melhor, mediante uma construção da 

solução judicial da questão de direito que passa por diversos casos. (MARINONI, 2013, p. 

214). 

O precedente é formado a partir da decisão judicial, mas o que realmente se extrairá do 

precedente é a ratio decidendi, ou as razões de decidir, costumeiramente ilustradas como os 

fundamentos de direito determinantes da decisão. Não se trata de toda a motivação da decisão, 

mas somente a “generalização das razões adotadas como passos necessários e suficientes para 

decidir um caso ou as questões de um caso pelo juiz” (MITIDIERO, 2012, 71).   
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A instrumentalidade da motivação está em possibilitar ao juiz a descoberta das 

diversas soluções jurídicas (rationes decidendi), como razões que fundamentem seu 

julgamento; dentre elas, deverá adotar um argumento determinante (ratio decidendi), ou razão 

suficiente para o dispositivo ou decisum, que é seu fundamento (SOUZA, 2006, p. 573). 

Ademais, só pode ser considerado precedente a decisão judicial cujos fundamentos 

determinantes tenham sido definidos pela maioria. Vale dizer, não será precedente a decisão 

com pluralidade de fundamentos, em que, por exemplo, se decidiu por “A”, mas com base em 

diferentes razões não defendidas pela maioria, tendo sido propostas diferentes motivações, 

individualmente ou minoritariamente, o que não permite firmar um fundamento majoritário 

(MARINONI, 2016, p. 150-155). 

Assim, o precedente da common law pode ser definido como “um caso previamente 

decidido cuja autoridade é reconhecida para a decisão de futuros casos (GIFIS, 2003, p. 388-

389). Não é mera menção de casos decididos da mesma forma que se está decidindo, mas a 

utilização dos mesmos fundamentos ali utilizados (TARUFFO, 2015-b, p. 12-13). 

A forma de criação do precedente da common law é muito distinta do modo como as 

decisões com caráter vinculativo são formadas no sistema processual brasileiro, 

principalmente porque um precedente da common law nunca nasce já com essa autoridade, 

mas é reconhecida posteriormente pela menção da ratio decidendi dessa decisão em outros 

casos. Ao contrário, por previsão legal, as decisões com caráter vinculativo no Brasil, 

consubstanciadas em Súmulas Vinculantes ou teses de direito, já nascem com característica 

vinculativa (ZUFELATO, 2015, 107-110). 

Ademais, como será mais adiante explorado, a tese jurídica é o produto de uma técnica 

de julgamento objetivo, que basicamente se traduz na abstração das questões fáticas, de modo 

a formar um quadro projetado dessas situações, ou um “fato-tipo”, “dessubjetivando” o 

processo de onde vai se originar a tese (TEMER, 2017, p. 73). 

Aliás, Marinoni faz duras críticas à costumeira aproximação feita entre o IRDR e o 

sistema de precedentes da common law
23

, porquanto um precedente somente pode ser 

                                                           
23

 Referido autor afirma que a criação do sistema de teses jurídicas corre sério risco de fracassar, a não ser que 

adote um compromisso com a fundamentação, assim como ocorre com a ratio decidendi do sistema de 

precedentes, conforme se ilustra no seguinte trecho: “A ideia de “tese jurídica” é uma versão de civil law que 

certamente será inadequada para retratar a porção da fundamentação que revela o que a Corte pensa sobre uma 

questão jurídica se for confundida com o resultado do raciocínio interpretativo do colegiado, ou melhor, se for 

vista como um enunciado da interpretação-resultado ou um resumo da solução conferida à questão de direito. A 

ideia de tese jurídica, para bem funcionar, não pode ser outra coisa que não o fundamento – subscrito pela 

maioria do colegiado – que determina a solução do caso ou do recurso, considerada a moldura fática em que as 

razões determinantes da Corte estão inseridas. A não ser assim, a “tese jurídica” corre o sério risco de se 
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concebido a partir da sua ratio decidendi, não podendo ser explicado sem a consideração do 

fundamento que determina a resolução do caso ou a parte dispositiva da decisão. Ao 

contrário, alude aquele autor que a tese do IRDR tem sua vinculação a partir do seu 

dispositivo, ou seja, da tese jurídica formulada, sem necessidade de maiores incursões sobre a 

fundamentação que lhe sustenta (MARINONI, 2016, p. 101-104). 

O próprio Código de Processo Civil, pela redação atual, não diz claramente que a 

sistemática do IRDR se equipara àquela dos precedentes, nos moldes do instituto da common 

law. 

Entretanto, a leitura de duas das três passagens em que se encontra a palavra 

“precedente” no Código
24

, feita de maneira sistêmica e com base em dispositivo já 

modificado
25

, parece demonstrar que realmente o incidente foi pensado para funcionar 

segundo a mesma lógica dos precedentes. 

De fato, os incisos V e VI do artigo 489, §1º, quando colocam o termo “precedente” 

apartado dos termos “súmula” e “jurisprudência”, referindo-se àquilo que deverá ser 

observado pelos juízes, já nos leva a pensar que o IRDR está inserido nesse contexto de 

precedente. 

Esse indício parece ser reforçado quando a redação original do Código, mais 

especificamente a redação do artigo 988, IV, prescrevia o cabimento de reclamação “para 

                                                                                                                                                                                     
transformar num enunciado abstrato tão incapaz de regular os casos quanto as velhas máximas do direito italiano 

e as súmulas do nosso direito” (MARINONI, 2016, p. 102). 
24

 I) Art. 489, §1
o
: Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou 

acórdão, que: 

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos 

determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; 

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem 

demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (grifo nosso) 

 

II) Art. 926.  Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. 

§2
o
 Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que 

motivaram sua criação. (grifo nosso) 

 

III) Art. 927, §5
o
 Os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão jurídica 

decidida e divulgando-os, preferencialmente, na rede mundial de computadores. (grifo nosso) 
25

 O artigo 988, inciso IV, tinha a seguinte redação:  

 

Art. 988 - Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:  

V - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de 

casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. (grifo nosso) 

 

Após modificação feita pela Lei nº 13.256/16, no entanto, a redação passou a ser a seguinte:  

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas 

repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
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garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência” (grifamos). 

Por essa passagem ficaria claro que as teses firmadas em IRDR, recursos repetitivos e IAC 

eram considerados precedentes. 

No entanto, parece que o “legislador” percebeu que referidas teses jurídicas não são 

equivalentes ao sistema de precedentes – ou quis maquiar a confusão –, tanto é que já na 

primeira modificação do CPC/15 deixou de denominar expressamente as teses firmadas em 

IRDR, repetitivos e IAC como precedentes. 

Assim, parece mais adequado que a tese jurídica firmada no IRDR realmente deva ter 

tratamento específico, podendo ser considerada dentro da perspectiva de um novo modelo de 

decisões-quadro, que não pode ser confundido com os precedentes do direito anglo saxão.    

Por outro lado, a distinção feita sobre jurisprudência, súmula, precedente e tese 

jurídica é importante e até indica as tendências para as quais nosso ordenamento processual 

está seguindo. 

Nesse contexto, primeiro houve a percepção da necessidade da observância da 

jurisprudência, a qual ganhou caráter persuasivo na aplicação do direito, mas, conforme já 

abordado nesse trabalho, sem muita uniformidade e coerência, o que contribuiu para o 

agravamento da dispersão jurisprudencial. 

Diante desse cenário, foram sendo criados alguns instrumentos processuais com o 

objetivo precípuo de uniformizar a jurisprudência. 

Tais mecanismos são diferentes daqueles aqui tratados como integrantes do 

microssistema de resolução de demandas repetitivas, uma vez que, enquanto este 

microssistema trata tanto da gestão de demandas repetitivas quanto da formação concentrada 

de precedentes (decisões vinculativas) (DIDIER; CUNHA, 2017, p. 1366) os mecanismos de 

uniformização de jurisprudência, de um modo geral, embora influenciem no gerenciamento 

das demandas repetitivas, muitas vezes não têm eficácia vinculativa ou não são julgados pelo 

método de cisão da cognição judicial entre diferentes órgãos. 

De todo modo, vale uma breve menção a estes instrumentos, que, apesar de não se 

enquadrarem no microssistema de resolução de demandas repetitivas stricto sensu, 

influenciam no julgamento das causas repetitivas. 
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3.1.2.1 Mecanismos que repercutem no tratamento das demandas 

repetitivas: visão geral sobre o ordenamento pátrio 

 

Mesmo com a ressalva de que há grandes diferenças entre os instrumentos típicos do 

microssistema de resolução de demandas repetitivas e os vários instrumentos destinados à 

uniformização da jurisprudência, fato é que estes também objetivam combater a dispersão 

jurisprudencial excessiva, da mesma forma que têm capacidade de influenciar no 

gerenciamento das demandas repetitivas, enquadrando-se, ademais, na abordagem que parte 

de demandas individuais e não das ações coletivas. 

Embora a maioria das decisões dos instrumentos de uniformização jurisprudencial 

tenha caráter persuasivo, alguns são de observância vinculativa, mesmo tendo sido criados 

anteriormente à vigência do atual Código de Processo Civil. 

O primeiro instrumento que se anota e que foge à regra de natureza persuasiva é a 

Súmula Vinculante, introduzida pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, disciplinada pelo 

artigo 103-A, da Constituição Federal
26

. 

Acrescenta-se a estas disposições constitucionais, a regulamentação da Lei nº 11.417, 

de 19 de dezembro de 2006. 

O objeto da Súmula Vinculante é bem descrito pelo §1º do artigo 103-A da CF e 

demonstra preocupações e elementos semelhantes ao contexto do IRDR, tratando-se de 

instrumento criado para unificar a interpretação das normas, sobre a qual haja divergência 

entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública. Ademais, é explicitamente 

                                                           
26

 Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços 

dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua 

publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 

administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua 

revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais 

haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave 

insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá 

ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, 

caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou 

cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, 

conforme o caso. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
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citada a preocupação com a insegurança jurídica e a relevante multiplicação de processos 

sobre idêntica questão. 

Conforme dicção do §2º, os legitimados para a aprovação, revisão ou cancelamento de 

Súmula Vinculante são os mesmos da ação direta de inconstitucionalidade. De todo modo, o 

artigo 3º da Lei nº 11.417/2006 trata de reproduzir tal rol. 

Talvez o ponto mais importante a se destacar na comparação entre a Súmula 

Vinculante e o IRDR é o caráter vinculativo da decisão gerada em ambos. De fato, o caput do 

artigo 103-A da Constituição prevê que a partir da publicação da Súmula, seu conteúdo terá 

efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública 

direta e indireta, em todas as esferas. O IRDR, embora tenha aplicação territorial menos 

extensa – apenas no âmbito do respectivo Estado ou região – e não ter eficácia vinculante 

sobre as esferas administrativas diretamente, também seguiu o modelo de imposição 

vinculativa de seu conteúdo, nos termos do artigo 985 do Código de Processo Civil. 

Há também a previsão comum de cabimento de reclamação para preservação da 

eficácia do conteúdo tanto da Súmula Vinculante (artigo 103-A, §3º, CF) quanto do IRDR 

(artigo 985, §1º, CPC). 

De todo modo, os institutos têm aplicações e procedimentos bem distintos, o que 

demandaria maiores divagações, algo que fugiria aos propósitos deste estudo, bastando aqui, 

portanto, apenas esta breve relação. 

Outro mecanismo de aplicação direta no âmbito das demandas repetitivas era o 

previsto no artigo 518, §1º, do Código Civil de 1973, a que se denominava “súmula 

impeditiva de recurso”, mas que não foi mantido pelo Código de Processo Civil de 2015. 

A súmula impeditiva de recurso consistia na inadmissão da apelação pelo juiz, 

impossibilitando à remessa do recurso à instância superior, quando a sentença estivesse em 

consonância com enunciado de súmula do STJ ou do STF, vide teor da antiga redação do 

texto legal revogado: 

 

Art. 518. Interposta a apelação, o juiz, declarando os efeitos em que a recebe, 

mandará dar vistas ao apelado para responder. 

§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. 

§2º Apresentada a resposta, é facultado ao juiz, em cinco dias, o reexame dos 

pressupostos de admissibilidade do recurso. 

 

Tal mecanismo se originou do projeto de lei do Senado de nº 140/2004, 

posteriormente aprovado, dando origem à Lei nº 11.276/2006, tendo como objetivo trazer à 
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primeira instância judiciária o poder anteriormente conferido ao relator do recurso de denegar 

o prosseguimento de apelação cuja matéria estivesse sumulada no âmbito dos tribunais 

superiores. 

Apesar das críticas quanto à inconstitucionalidade formal do mecanismo, uma vez que 

instituído por meio de lei ordinária e porquanto poderia ferir o princípio do duplo grau de 

jurisdição, apontava-se que este instrumento elevaria os ganhos com economia e celeridade 

processual, além de privilegiar a unidade da jurisprudência, segurança jurídica e isonomia 

(RODRIGUES, 2013, p. 131-134). 

Entretanto, no pequeno período em que ficou vigente a previsão da súmula impeditiva 

de recurso, sua adesão foi baixa, na prática, tendo sérios problemas na sua aplicação 

(BRASIL, 2015, p. 60-61). 

Ademais, o novo Código de Processo Civil optou por abreviar o procedimento de 

admissão, impondo o artigo 1.010, §3º, como regra, a remessa dos autos pelo juiz ao tribunal, 

sem juízo de admissibilidade. 

Outro mecanismo atento à tendência de uniformização da jurisprudência e ao 

tratamento das demandas repetitivas foi o da “sentença liminar de improcedência”, também 

inaugurado pela Lei n. 11.276/2006 e que ainda permanece vigente no CPC/15, disposto da 

seguinte forma: 

 

Art. 332.  Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da 

citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: 

I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de 

Justiça; 

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de 

Justiça em julgamento de recursos repetitivos; 

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de 

assunção de competência; 

IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. 

§1
o
 O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, 

desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição. 

(...) 

 

A bem da verdade, o conteúdo deste dispositivo modificou a antiga previsão do artigo 

258-A, do CPC/73, que previa somente a possibilidade de sentença de improcedência quando 

já proferidas outras sentenças pelo mesmo juízo em casos idênticos. Como se vê, a atual 

redação é mais coerente com a proposta de fortalecimento da jurisprudência e da unidade do 

sistema. 
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Outro mecanismo que deve ser lembrado – embora sem preocupação imediata com a 

uniformização da jurisprudência, mas igualmente sendo um mecanismo de gerenciamento de 

demandas repetitivas – é o instituto da “suspensão dos efeitos de tutelas jurisdicionais contra 

o Poder Público” (RODRIGUES, 2013, p. 134), ou simplesmente “suspensão de segurança”, 

atualmente previsto na Lei nº 8.437/92 e na Lei nº 12.016/09. 

Na Lei nº 8.437/92, o artigo 4º, §8º, dispõe da seguinte maneira: 

 

Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do 

respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar 

nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do 

Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de 

manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à 

ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 

(...) 

§ 8
o
  As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única 

decisão, podendo o Presidente do Tribunal estender os efeitos da suspensão a 

liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original.    

 

Por sua vez, a Lei do Mandado de Segurança – Lei nº 12.016/09 –, também traz a 

possibilidade de suspensão de liminares em vários processos:  

 

Art. 15.  Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou 

do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à 

economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do 

respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da 

sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) 

dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição.  

(...) 

§ 5o  As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única 

decisão, podendo o presidente do tribunal estender os efeitos da suspensão a 

liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original.  

 

Como se observa, os conteúdos desses dispositivos são muito semelhantes e apontam 

para a possibilidade de suspensão, pelo Presidente do Tribunal, de liminares deferidas contra 

o Poder Público, quando houver interesse público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à 

segurança e à economia públicas. 

Trata-se de importante mecanismo, que lida diretamente com interesses coletivos, 

muitas vezes aparentes sob a forma individual homogênea, em ações repetitivas 

(RODRIGUES, 2013, p. 136). 

Além desses mecanismos, outros instrumentos voltados à prevenção ou correção da 

divergência jurisprudencial podem ser mencionados. 

Primeiro deve ser assentado que instrumentos com essa finalidade não são novidade 

entre nós. Didier e Cunha (2017, p. 755-758) apontam vários incidentes destinados à tarefa de 

melhor orientar a jurisprudência dos tribunais. O mais antigo, ao que parece, é o “prejulgado”, 
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previsto inicialmente para a Justiça do Distrito Federal, pela Decreto nº 16.273/1923, que 

invocava o julgamento conjunto de duas Câmaras para dirimir divergência de entendimentos 

entre elas.  

Este mesmo Decreto e posteriormente a Lei nº 319/1936 e o CPC de 1939 previam 

também o denominado “recurso de revista”, basicamente voltado a atacar decisões de 

Câmaras que divergissem entre si ou com o Pleno. 

Mais adiante, o CPC/73 trouxe a disciplina do “incidente de uniformização de 

jurisprudência”, disposto nos artigos 476 a 479
27

, daquele código. 

Em poucas linhas, define-se que este incidente de uniformização poderia ser 

instaurado no curso de um recurso, remessa necessária ou processo de competência originária 

do tribunal. Como advertia o próprio texto do caput do artigo 476, caberia a solicitação de 

pronunciamento prévio, ou seja, o recurso não poderia ter sido julgado para se instaurar o 

incidente. 

O procedimento não era muito prático, pois após a sua suscitação, o processo era 

encaminhado para o plenário ou órgão especial, que fazia o julgamento da questão de direito 

controvertida e depois devolvia o processo para que o órgão suscitante terminasse o 

julgamento do caso de onde surgiu o incidente. 

Posteriormente, a Lei nº 10.352/2001 inseriu um novo instrumento no CPC/73, 

disposto no §1º do artigo 555
28

.  

                                                           
27

 Art. 476. Compete a qualquer juiz, ao dar o voto na turma, câmara, ou grupo de câmaras, solicitar o 

pronunciamento prévio do tribunal acerca da interpretação do direito quando: 

I - verificar que, a seu respeito, ocorre divergência; 

II - no julgamento recorrido a interpretação for diversa da que Ihe haja dado outra turma, câmara, grupo de 

câmaras ou câmaras cíveis reunidas. 

Parágrafo único. A parte poderá, ao arrazoar o recurso ou em petição avulsa, requerer, fundamentadamente, que 

o julgamento obedeça ao disposto neste artigo. 

Art. 477. Reconhecida a divergência, será lavrado o acórdão, indo os autos ao presidente do tribunal para 

designar a sessão de julgamento. A secretaria distribuirá a todos os juízes cópia do acórdão. 

Art. 478. O tribunal, reconhecendo a divergência, dará a interpretação a ser observada, cabendo a cada juiz 

emitir o seu voto em exposição fundamentada. 

Parágrafo único. Em qualquer caso, será ouvido o chefe do Ministério Público que funciona perante o tribunal. 

Art. 479. O julgamento, tomado pelo voto da maioria absoluta dos membros que integram o tribunal, será objeto 

de súmula e constituirá precedente na uniformização da jurisprudência. 

Parágrafo único. Os regimentos internos disporão sobre a publicação no órgão oficial das súmulas de 

jurisprudência predominante. 
28

 Art. 555. No julgamento de apelação ou de agravo, a decisão será tomada, na câmara ou turma, pelo voto de 3 

(três) juízes. 

§ 1
o
 Ocorrendo relevante questão de direito, que faça conveniente prevenir ou compor divergência entre câmaras 

ou turmas do tribunal, poderá o relator propor seja o recurso julgado pelo órgão colegiado que o regimento 

indicar; reconhecendo o interesse público na assunção de competência, esse órgão colegiado julgará o recurso. 
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Pelo que se depreende da leitura desse dispositivo legal, apesar desse incidente ser 

próximo àquele previsto a partir do artigo 476 do CPC/73, ele inovou na medida em que 

previa o julgamento do recurso por um órgão do tribunal competente para a uniformização da 

jurisprudência, indicado pelo regimento interno, sem necessidade de remessa posterior para 

julgamento do caso pelo órgão de onde se originou o incidente. Ou seja, o órgão competente 

assumiria a competência para julgar o caso, sem fracionamento da competência funcional 

(DIDIER; CUNHA, 2017, p. 757). Nesse sentido, aponta-se que enquanto o incidente de 

uniformização do artigo 476 tinha caráter repressivo, o mecanismo do artigo 555, §1º tinha 

caráter preventivo, algo já conhecido em Tribunais Superiores, com as figuras do prejulgado e 

do recurso de revista (ZUFELATO, 2017, p. 90-91). 

Pelas características apresentadas, diz-se que este instrumento é o embrião do atual 

Incidente de Assunção de Competência (IAC) (DIDIER; CUNHA, 2017, p. 757), previsto no 

atual Código de Processo Civil, a partir do artigo 947
29

. 

O IAC tem cabimento quando estiver envolvida relevante questão de direito – até aí 

algo previsto no instrumento do artigo 555, §1º do CPC/73 –, com grande repercussão social e 

que não represente questão com repetição em múltiplos processos – novos requisitos. 

Sobre esses requisitos, ou pressupostos, primeiro aponta-se que a questão de direito 

significa que não será objeto do IAC questões de fato (embora a distinção seja muitas vezes 

difícil de ser feita); questão relevante seria relacionada à transcendência da extensão desta 

questão a outros processos, algo semelhante à repercussão geral do Recurso Extraordinário e 

que pode representar certa repetição de demandas, ainda que o IAC seja primordialmente 

preventivo (ZUFELATO, 2017, p. 100); e, sobre a grande repercussão social, apesar de se 

tratar de termo indeterminado, será verificada casuisticamente, ao que se indica como 

parâmetro o próprio artigo 1.035 do CPC, que trata da repercussão geral, “devendo-se 

considerar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou 

                                                           
29 

Art. 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou 

de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem 

repetição em múltiplos processos. 

§ 1º Ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator proporá, de ofício ou a requerimento da parte, 

do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de 

competência originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar. 

§ 2º O órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária se 

reconhecer interesse público na assunção de competência. 

§ 3º O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se 

houver revisão de tese. 

§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja 

conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal. 
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jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo” (DIDIER; CUNHA, 2017, p. 

768)
30

. 

Sua principal característica é a de promover uma verdadeira alteração de competência 

jurisdicional, na medida em que desloca para órgão de colegialidade mais expressiva, a 

legitimidade para resolver uma questão que passará a ser a única interpretação possível para 

aplicação no âmbito do Tribunal Estadual/ Regional ou do país todo (quando se tratar de IAC 

no STJ ou no STF) (ZUFELATO, 2017, p. 91). 

Ganha relevância, sobretudo, a força vinculativa da decisão tomada no IAC, assim 

como ocorre com as Súmulas Vinculantes e com as teses firmadas pelo julgamento do IRDR 

e dos Recursos Repetitivos. 

Diz-se ser sua finalidade dupla: tanto uniformizar o entendimento interno do tribunal 

(tanto é que o §4º do artigo 947 dá indícios disso, aproximando tal função daquela 

desempenhada pelo antigo incidente de uniformização de jurisprudência), quanto a de 

prevenir a excessiva dispersão jurisprudencial (ZUFELATO, 2017, p. 95), por meio da 

formação de precedentes obrigatórios (DIDIER; CUNHA, 2017, p. 760). 

Dentre as diferenças mais marcantes do IAC para o IRDR, podemos elencar o caráter 

primordialmente (mas não exclusivamente) preventivo daquele e o repressivo (também não 

exclusivamente) deste; o requisito da relevância social do IAC, algo não requerido para a 

instauração do IRDR; a possibilidade de manejo do IAC nas cortes superiores, o que não 

ocorre no IRDR – apesar de posicionamentos contrários (MENDES, 2017, p. 140-141); a 

ausência de sobrestamento de processos que envolvem a mesma questão a ser resolvida no 

IAC; a impossibilidade de suscitação do IAC a partir da primeira instância; dentre outros. 

Além desses mecanismos, não poderiam deixar de serem apontados os mecanismos de 

uniformização do sistema dos Juizados Especiais, capazes também de lidar diretamente com 

as demandas repetitivas. 

Nessa linha, inicialmente a Lei nº 10.259/2001
31

, que trata dos Juizados Especiais da 

Justiça Federal, dispôs sobre o “pedido de uniformização de interpretação de lei federal”. 

                                                           
30

 No mesmo sentido, o enunciado nº 469 do FPPC: “A „grande repercussão social‟, pressuposto para a 

instauração do incidente de assunção de competência, abrange, dentre outras, repercussão jurídica, econômica ou 

política”. 
31

 Art. 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre 

decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei. 

§ 1
o
 O pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será julgado em reunião conjunta das 

Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz Coordenador. 
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No mesmo sentido, a Lei nº 12.153/2009, que trata dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública, também disciplinou o “pedido de uniformização de interpretação de lei”
32

. 

Pois bem, verifica-se que ambos os mecanismos são voltados a dirimir divergência de 

interpretação de lei apenas quanto a questões de direito material, enquanto o IRDR abre 

possibilidade de abordagem também de questão de direito processual. 

                                                                                                                                                                                     
§ 2

o
 O pedido fundado em divergência entre decisões de turmas de diferentes regiões ou da proferida em 

contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do STJ será julgado por Turma de Uniformização, integrada 

por juízes de Turmas Recursais, sob a presidência do Coordenador da Justiça Federal. 

§ 3
o
 A reunião de juízes domiciliados em cidades diversas será feita pela via eletrônica. 

§ 4
o
 Quando a orientação acolhida pela Turma de Uniformização, em questões de direito material, contrariar 

súmula ou jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça -STJ, a parte interessada poderá provocar a 

manifestação deste, que dirimirá a divergência. 

§ 5
o
 No caso do § 4

o
, presente a plausibilidade do direito invocado e havendo fundado receio de dano de difícil 

reparação, poderá o relator conceder, de ofício ou a requerimento do interessado, medida liminar determinando a 

suspensão dos processos nos quais a controvérsia esteja estabelecida. 

§ 6
o
 Eventuais pedidos de uniformização idênticos, recebidos subseqüentemente em quaisquer Turmas 

Recursais, ficarão retidos nos autos, aguardando-se pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça. 

§ 7
o
 Se necessário, o relator pedirá informações ao Presidente da Turma Recursal ou Coordenador da Turma de 

Uniformização e ouvirá o Ministério Público, no prazo de cinco dias. Eventuais interessados, ainda que não 

sejam partes no processo, poderão se manifestar, no prazo de trinta dias. 

§ 8
o
 Decorridos os prazos referidos no § 7

o
, o relator incluirá o pedido em pauta na Seção, com preferência sobre 

todos os demais feitos, ressalvados os processos com réus presos, os habeas corpus e os mandados de segurança. 

§ 9
o
 Publicado o acórdão respectivo, os pedidos retidos referidos no § 6

o
 serão apreciados pelas Turmas 

Recursais, que poderão exercer juízo de retratação ou declará-los prejudicados, se veicularem tese não acolhida 

pelo Superior Tribunal de Justiça. 

§ 10. Os Tribunais Regionais, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, no âmbito de suas 

competências, expedirão normas regulamentando a composição dos órgãos e os procedimentos a serem adotados 

para o processamento e o julgamento do pedido de uniformização e do recurso extraordinário. 
32

 Art. 18.  Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões 

proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material. 

§ 1
o
  O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será julgado em reunião conjunta das 

Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça. 

§ 2
o
  No caso do § 1

o
, a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas poderá ser feita por meio eletrônico. 

§ 3
o
  Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a 

decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este 

julgado. 

Art. 19.  Quando a orientação acolhida pelas Turmas de Uniformização de que trata o § 1
o
 do art. 18 contrariar 

súmula do Superior Tribunal de Justiça, a parte interessada poderá provocar a manifestação deste, que dirimirá a 

divergência. 

§ 1
o
  Eventuais pedidos de uniformização fundados em questões idênticas e recebidos subsequentemente em 

quaisquer das Turmas Recursais ficarão retidos nos autos, aguardando pronunciamento do Superior Tribunal de 

Justiça. 

§ 2
o
  Nos casos do caput deste artigo e do § 3

o
 do art. 18, presente a plausibilidade do direito invocado e 

havendo fundado receio de dano de difícil reparação, poderá o relator conceder, de ofício ou a requerimento do 

interessado, medida liminar determinando a suspensão dos processos nos quais a controvérsia esteja 

estabelecida. 

§ 3
o
  Se necessário, o relator pedirá informações ao Presidente da Turma Recursal ou Presidente da Turma de 

Uniformização e, nos casos previstos em lei, ouvirá o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias. 

§ 4
o
  (VETADO) 

§ 5
o
  Decorridos os prazos referidos nos §§ 3

o
 e 4

o
, o relator incluirá o pedido em pauta na sessão, com 

preferência sobre todos os demais feitos, ressalvados os processos com réus presos, os habeas corpus e os 

mandados de segurança. 

§ 6
o
  Publicado o acórdão respectivo, os pedidos retidos referidos no § 1

o
 serão apreciados pelas Turmas 

Recursais, que poderão exercer juízo de retratação ou os declararão prejudicados, se veicularem tese não 

acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça. 
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A Lei dos Juizados Federais permite apenas que se discuta a interpretação de lei 

federal, enquanto a Lei dos Juizados da Fazenda deixa esse ponto aberto, contemplando 

qualquer tipo de lei. Isso seria de todo intuitivo, dado o âmbito de aplicação dessas leis. 

O procedimento de ambos os instrumentos é semelhante: havendo divergência entre 

turmas recursais da mesma região (Juizados Federais) ou do mesmo Estado (Juizados da 

Fazenda), deverá ser feita a reunião conjunta dos dois órgãos, sob coordenação/ presidência 

de um juiz/ desembargador, para dirimir a questão. 

No caso dos Juizados Federais, havendo divergência entre decisões de Turmas 

recursais de diferentes regiões ou da proferida em contrariedade a enunciado de súmula ou 

jurisprudência dominante do STJ, o pedido será julgado pela Turma Nacional de 

Uniformização, integrada por juízes de Turmas Recursais, sob a presidência do Coordenador 

da Justiça Federal. Se houver interpretação da Turma Nacional de Uniformização contrária à 

súmula ou jurisprudência dominante no STJ, o pedido de uniformização poderá ser requerido 

ao STJ. 

Já nos Juizados da Fazenda, o STJ é competente tanto para julgar o pedido de 

uniformização referente a decisões de Turmas de diferentes Estados que estejam interpretando 

a lei de formas distintas, quanto nos casos em que houver decisão em contrariedade com 

súmula do próprio STJ, bem como quando as próprias Turmas de Uniformização decidirem 

contrariamente ao enunciado de súmula do STJ. 

Aparentemente, o pedido de uniformização previsto nas duas leis parece se alinhar 

mais ao modelo dos recursos repetitivos, pois há a possibilidade de o relator dos pedidos 

submetidos ao STJ de deferir medida liminar determinando a suspensão de todos os pedidos 

de uniformização nos quais a controvérsia esteja estabelecida, além da disposição segundo a 

qual publicado o acórdão no STJ, os pedidos serão apreciados pelas Turmas Recursais, que 

poderão exercer juízo de retratação ou os declararão prejudicados, se veicularem tese não 

acolhida pelo STJ. 

No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, disciplinados genericamente pela Lei nº 

9.099/95, embora não haja a previsão de um mecanismo no mesmo molde dos incidentes de 

uniformização acima mencionados, verifica-se que alguns Tribunais criaram mecanismos 

dessa mesma natureza, mediante a expedição de resoluções, conforme ocorreu, por exemplo, 

em São Paulo
33

, Minas Gerais
34

 e Espírito Santo
35

.  

                                                           
33

 Resolução nº 553/2011 do TJ/SP. 
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Por derradeiro, também caberia tratar aqui dos recursos repetitivos. Todavia, dada sua 

maior proximidade com o IRDR, optou-se pelo seu tratamento mais detalhado e em conjunto 

com o incidente, até porque ambos formam o microssistema de resolução de demandas 

repetitivas, strito sensu, mais adiante disposto. 

 

3.1.2.2 Microssistema de resolução de demandas repetitivas stricto 

sensu – instrumentos processuais estrangeiros supostamente 

semelhantes 

 

Vários instrumentos de direito processual de outros países são apontados pela doutrina 

como referência comparativa e mesmo inspiradora para o Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas. 

Embora este trabalho não tenha a pretensão de estudar tais instrumentos mais 

detidamente, por não adotar o método de pesquisa de direito comparado, parece interessante 

ao menos uma rápida abordagem sobre alguns mecanismos, com um pouco mais de atenção 

ao instrumento declaradamente inspirador do IRDR: o Musterverfahren (BRASIL, 2010, p. 

15). 

A preocupação do legislador brasileiro com o gerenciamento das demandas repetitivas 

não é algo exclusivamente nosso. Várias experiências estrangeiras anteriores podem ser 

mencionadas, como as antigas ações de ensaio (ou ações-teste) norte-americanas e inglesas 

(test claims), a previsão contida na legislação suíça de fundos de investimento, o mecanismo 

da agregação de ações no Regime Processual Experimental português (não mais existente)
36

, a 

extensão de efeitos na jurisdição contenciosa administrativa espanhola, a Group Litigation 

Order (GLO) da Inglaterra e do País de Gales, o Musterverfahren da Alemanha e até o Pilot 

Judgment procedure da Corte Europeia de Direitos Humanos (MENDES, 2017, p. 27). 

Quanto ao instrumento da Corte Europeia de Direitos Humanos (CEDH), ressalta-se 

que a sua criação se insere no próprio contexto do ganho de notoriedade da CEDH, que 

passou cada vez mais a enfrentar importantes questões de direitos humanos e gradualmente a 

                                                                                                                                                                                     
34

 Resolução nº 639/2010 do TJ/MG. 
35

 Resolução nº 23/2016 do TJ/ES. 
36

 Apesar da comparação, Larissa Clare Pochmann da Silva esclarece que este procedimento experimental se 

assenta em duas bases, resumidamente consistentes no poder de flexibilização dos juízes quanto ao procedimento 

e na produção de efeitos de determinados atos processuais, inclusive a sentença, em vários processos.  Já na 

jurisdição administrativa, regida por lei própria, a agregação era mediante o julgamento de causa piloto, 

selecionada dentre os processos afetados, com a suspensão dos demais. Entretanto, o interessante é a previsão do 

artigo 5º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, que previa a possibilidade de as desistirem da 

ação mesmo após o trânsito em julgado da decisão (SILVA, 2011, p. 101-102).  
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receber mais demandas. Diante do grande volume de trabalho, que poderia comprometer a 

eficiência do tribunal e a eficácia das suas decisões, foi criado, por meio do Protocolo 14 da 

CDEH, posteriormente integrado ao Regulamento da Corte Europeia (Rule of Court) no ano 

de 2011, em seu art. 61
37

, o Pilot Judgment ou Julgamento Piloto. 

Trata-se de interessante mecanismo que visa a identificar problemas ditos estruturais 

com potencial de multiplicação de casos originários na mesma questão. 

Assim, por meio da seleção de um caso, após o seu trâmite, em que se oportuniza a 

participação dos interessados, tem-se como resultado do julgamento não a imposição de 

medidas coercitivas, mas a prescrição de possíveis soluções, em forma de diretivas, para que o 

país destinatário defina as medidas concretas a serem adotadas. 

                                                           
37

 Rule 61: Pilot judgment procedure. 

1. The Court may initiate a pilot-judgment procedure and adopt a pilot judgment where the facts of na 

application reveal in the Contracting Party concerned the existence of a structural or systemic problem or other 

simiar dysfunction which has given rise or may give rise to similar applications. 

2. (a) Before initiating a pilot-judgment procedure, the Court shall first seek the views of the parties on whether 

the application under examination results from the existence of such a problem or dysfunction in the Contracting 

Party concerned and on the suitability of processing the application in accordance with that procedure. 

(b) A pilot-judgment procedure may be initiated by the Court of its own motion or at the request of one or both 

parties. 

(c) Any application selected for pilot-judgment treatment shall be processed as a matter of priority in accordance 

with Rule 41 of the Rules of Court. 

3. The Court shall in its pilot judgment identify both the nature of the structural or systemic problem or other 

dysfunction as established as well as the type of remedial measures which the Contracting Party concerned is 

required to take at the domestic level by virtue of the operative provisions of the judgment. 

4. The Court may direct in the operative provisions of the pilot judgment that the remedial measures referred to 

in paragraph 3 above be adopted within a specified time, bearing in mind the nature of the measures required and 

the speed with which the problem which it has identified can be remedied at the domestic level. 

5.When adopting a pilot judgment, the Court may reserve the question of just satisfaction either in whole or in 

part pending the adoption by the respondent Contracting Party of the individual and general measures specified 

in the pilot judgment. 

6. (a) As appropriate, the Court may adjourn the examination of all similar applications pending the adoption of 

the remedial measures required by virtue of the operative provisions of the pilot judgment. 

(b) The applicants concerned shall be informed in a suitable manner of the decision to adjourn. They shall be 

notified as appropriate of all relevant developments affecting their cases. 

(c) The Court may at any time examine an adjourned application where the interests of the proper 

administration of justice so require. 

7.Where the parties to the pilot case reach a friendly-settlement agreement, such agreement shall comprise a 

declaration by the respondent Contracting Party on the implementation of the general measures identified in the 

pilot judgment as well as the redress to be afforded to other actual or potential applicants. 

8.Subject to any decision to the contrary, in the event of the failure of the Contracting Party concerned to comply 

with the operative provisions of a pilot judgment, the Court shall resume its examination of the applications 

which have been adjourned in accordance with paragraph 6 above. 

9.The Committee of Ministers, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, the Secretary General of 

the Council of Europe, and the Council of Europe Commissioner for Human Rights shall be informed of the 

adoption of a pilot judgment as well as of any other judgment in which the Court draws attention to the existence 

of a structural or systemic problem in a Contracting Party. 

10. Information about the initiation of pilot-judgment procedures, the adoption of pilot judgments and their 

execution as well as the closure of such procedures shall be published on the Court‟s website. Disponível em: 

http://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf. Acesso em 05/12/2017. 
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Vale mencionar, ademais, que deve ser definido um prazo limite para a efetivação das 

medidas estruturais. E, durante esse tempo, a CEDH pode suspender o julgamento do caso 

individual que deu origem ao Julgamento Piloto e sobrestar outras ações que discutam 

questões idênticas. Se transcorrido o prazo sem a comprovação da adoção de alguma medida 

satisfatória, a CEDH poderá dar prosseguimento às ações sobrestadas. 

Mesmo sem examinar qualquer Julgamento Piloto levado a cabo, parece que a 

proposta desse instrumento é muito interessante, de modo que, não colidindo diretamente com 

a soberania dos países, cria uma forma de gerenciamento de demandas repetitivas e ao mesmo 

tempo lida com questões de política pública. Nesse ponto, há forte aproximação com a 

realidade brasileira, onde as demandas repetitivas muitas vezes têm relação com falhas nas 

políticas públicas adotadas pelos entes estatais, ao passo que o Estado, de uma forma global, é 

o maior litigante do país – segundo dados do Relatório Justiça em Números do CNJ 

(BRASIL, 2016). 

Do direito inglês vale ressaltar a Group Litigation Order (GLO), inserida no Código de 

Processo Inglês de 1999, que por sua vez foi uma encomenda para a solução para a “excessiva 

lentidão, o custo exorbitante, a desnecessária complexidade e as consequentes incertezas” 

(MENDES, 2017, p. 55). 

Trata-se de mecanismo de gerenciamento de demandas individuais comuns ou 

relacionadas, pelo mesmo fato ou direito, em que demandantes optam por aderir ao grupo, 

para o qual será emanada uma ordem (decisão). O procedimento tem divisão de tarefa entre 

magistrados e é flexível, podendo a corte fixar um prazo máximo para a adesão ao grupo e, 

“como previsto na Rule 19.5, pode haver a determinação pela Corte para que haja um 

processo teste ou modelo (test claim), cujo resultado possui, a priori, efeito vinculativo em 

relação às demais demandas previamente registradas”. (MENDES, 2017, p. 61). 

 Todavia, merece destaque o mecanismo alemão do Musterverfahren, porquanto: teria 

sido a inspiração do IRDR, conforme expressamente declarado na Exposição de Motivos do 

novo Código de Processo Civil (BRASIL, 2010, p. 15); vem do ordenamento alemão – 

referência para os demais países da família do Civil Law; e por ser um instrumento que vem 

sendo utilizado desde a década de 1970, ou seja, com considerável tempo de vigência 

(MENDES, 2017, p. 28-29). 

O Musterverfahren teve início no âmbito da Jurisdição Administrativa alemã, na 

década de 1970, ainda sem regulamentação, o que somente foi alcançado em 1991, quando da 

entrada em vigência do Estatuto alemão da Jurisdição Administrativa – 
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Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). Em 2005, foi introduzido na seara cível 

experimentalmente apenas para ações relacionadas ao mercado de capitais (KapMug ou Lei 

sobre o procedimento modelo nos conflitos do mercado de capitais). Esse procedimento teve 

sua vigência renovada em 2010, bastante reformado em 2012 e tem vigência prevista para até 

2020, quando deve ser derrogado (MENDES, 2017, p. 28-29). 

Destaca-se que o procedimento-padrão na Alemanha surgiu mesmo sem previsão 

legal, após, inicialmente, o aumento expressivo de objeções administrativas a projetos 

públicos – algo previsto na legislação alemã. A falta de previsão legal inclusive deu ensejo a 

questionamentos na Corte Constitucional, a qual afastou qualquer ofensa aos princípios da 

inafastabilidade da jurisdição e da igualdade, bem como assentou que a ausência de previsão 

legal não seria óbice à sua utilização, uma vez que não teria sido violada nenhuma garantia 

processual e porque sua aplicação teria prestigiado o princípio do acesso à justiça, na medida 

em que possibilitaria melhores níveis de efetividade, considerando os ganhos em celeridade e 

economia processual (MENDES, 2017, p. 31- 33). 

De todo modo, diante do sucesso da experiência adotada na Justiça Administrativa, o 

Musterverfahren foi introduzido na legislação, expressamente, em 1991, primeiro no âmbito 

daquela Justiça, mas posteriormente estendido aos conflitos relacionados ao mercado de 

capitais, em 2005, diante especialmente da explosão de ações ajuizadas contra a empresa 

Deutsche Telekom, que teria produzido prospectos com informações incorretas aos 

investidores. Por fim, em 2008, o procedimento-modelo também foi previsto expressamente 

para o ramo do Poder Judiciário alemão que cuida dos conflitos envolvendo a previdência e a 

assistência social (MENDES, 2017, p. 35-36). 

Anota Aluísio Mendes (2017, p. 37-53) que o regramento tanto para os conflitos 

administrativos quanto os conflitos “sociais” são bastante parecidos, sendo muito sucintos e 

objetivos. Por sua vez, o procedimento do mercado de capitais, o KapMuG, teve a inserção de 

algumas regras específicas, diferenciando-o daquele procedimento das Justiças Administrativa 

e Social. 

O que se pode destacar de comum é que: tanto questões de fato como de direito podem 

ser submetidas ao Musterverfahren; sempre há uma cisão da cognição – o processamento e 

julgamento são destacados do processo individual, que é levado a julgamento como causa 

piloto para depois ser aplicado aos casos individuais; há praticamente um procedimento para a 
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escolha do “processo modelo ou líder”; e existe a suspensão dos processos que tratam de 

questão idêntica (MENDES, 2017, p. 37-53).  

Em todos os procedimentos de Musterverfahrem há uma preocupação com a última 

fase do procedimento, relacionada à aplicação dos julgados, inicialmente vinculantes aos 

processos suspensos. Nesse sentido, nos procedimentos relativos aos conflitos administrativos 

e aos conflitos de assistência e previdência social, o tribunal de primeira instância ouve as 

partes e aprecia a existência ou não de peculiaridades essenciais que afastaria a aplicação 

imediata da decisão do caso modelo, prosseguindo-se com a dilação probatória e demais fases 

processuais (MENDES, 2017, p. 43-44). Já no procedimento relativo ao mercado de capitais, 

poderá ser afastado o efeito vinculativo aos processos suspensos quando se considerar que os 

interessados não tiveram oportunidade de se pronunciar ou utilizar dos meios processuais 

cabíveis no procedimento (MENDES, 2017, p. 53). 

Nos regramentos para os conflitos administrativos e para os conflitos da previdência e 

assistência social o processamento se dá de ofício, quando houver mais de vinte (vinte) – no 

mínimo 21 (vinte e um) – processos que tratam da mesma questão, e o procedimento é 

processado e julgado em primeira instância (cujos órgãos são colegiados). Já no procedimento 

destinado aos conflitos do mercado de capitais a instauração se dá mediante a apresentação de 

requerimento de instauração de procedimento padrão, que deverá ser analisado em primeira 

instância, ao passo que se for considerado que existem os requisitos necessários, o processo 

de onde surgiu o requerimento será suspenso, com a consequente comunicação em âmbito 

federal acerca da suscitação desse procedimento modelo. Nesse momento, há a suspensão do 

processo originário por até seis meses, prazo em que se aguarda pelo menos por mais nove 

requerimentos sobre a mesma questão. Havendo esse número de requerimentos, há a efetiva 

admissão e os autos são remetidos para o tribunal de segunda instância, que fará o julgamento 

do procedimento modelo (MENDES, 2017, p. 37-53).  

É interessante anotar, também, que no âmbito do mercado de capitais, a KapMug 

prevê a possibilidade de acordo entre as partes (MENDES, 2017, p.52). 

Mesmo diante de uma análise superficial do Musterverfahen já é possível destacar 

importantes diferenças para o regramento do IRDR
38

. A título de exemplo, cita-se a 

possibilidade de abordagem de questão de fato no procedimento alemão, a existência de 

critérios numéricos objetivos para a instauração do procedimento do Musterverfahren, 

                                                           
38

 Para uma comparação mais detida, mas com alerta para algumas modificações sofridas na redação final do 

texto do CPC aprovado, vide: VIAFORTE, Daniele. As semelhanças e diferenças entre o procedimento-modelo 

alemão Musterverfahren e a proposta de um “Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas” no PL 

8.046/2010. Revista de Processo. a. 38, n. 217, mar/2013, p. 257-308. 
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questões não previstas pelo Código de Processo Civil de 2015; e, por outro lado, a vinculação 

das decisões para processos futuros no caso do instrumento brasileiro, algo inexistente na 

sistemática do instrumento alemão. 

Mas, além disso, parece que a própria função do IRDR parece ser mais ampla do que a 

função do Musterverfahren, na medida em que o IRDR não se preocupa tão somente com o 

gerenciamento de demandas repetitivas, sendo um mecanismo que também visa a combater a 

dispersão excessiva da jurisprudência e a firmar teses jurídicas de caráter vinculativo para o 

futuro. Isso tem algumas implicações como, por exemplo, a maior abrangência do instrumento 

brasileiro, que aparenta ter um interesse público maior, o que afastaria o caráter privado da 

matéria envolvida nos processos. Decorre disso a nossa posição de que não teria cabimento, 

no IRDR, transações ou autocomposição pelas partes, até porque seria difícil dispor de 

direitos por meio de representação tão ampla, em que pese entendimento em sentido contrário, 

defendido por Aluisio Mendes, por exemplo (2017, p. 251). 

Em síntese, apesar das semelhanças dos vários instrumentos estrangeiros com o IRDR 

quanto a aspectos de gerenciamento, como, por exemplo, a suspensão de processos 

semelhantes até o julgamento do procedimento modelo ou causa piloto, percebe-se que o 

sistema de decisões vinculativas para o futuro (ou, precedentes vinculativos, como se tem 

dito) do IRDR e outros mecanismos brasileiros consubstancia-se em previsão inexistente em 

qualquer outro modelo, o que torna inédito e original o microssistema brasileiro de resolução 

de demandas repetitivas. 

 

3.1.2.3 Microssistema de resolução de demandas repetitivas stricto 

sensu – IRDR e Recursos Repetitivos 

 

O IRDR e os recursos repetitivos (Recurso Extraordinário Repetitivo e Recurso 

Especial Repetitivo) reúnem características e objetivos próprios, o que os levam a ser 

classificados em um mesmo microssistema, apontado, inclusive, pelo próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 928, cuja transcrição se faz novamente válida: 

 

Art. 928.  Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a 

decisão proferida em: 

I - incidente de resolução de demandas repetitivas; 

II - recursos especial e extraordinário repetitivos. 

Parágrafo único.  O julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão de 

direito material ou processual. 
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Trata-se do microssistema de resolução de demandas repetitivas stricto sensu, ou, nas 

palavras de Didier e Cunha, “microssistema de julgamento de casos repetitivos”, 

microssistema que contém, segundo referidos autores, mecanismos que reúnem duas 

destinações precípuas, quais sejam: a de (i) gerir casos repetitivos; e a de (ii) formar 

precedentes obrigatórios (DIDIER; CUNHA, 2017, p. 673). 

Considerar a existência desse microssistema não é uma mera forma de classificação, 

uma vez que o microssistema de resolução de demandas repetitivas stricto sensu contempla 

normas próprias, comuns aos instrumentos que o compõem e que se complementam e se 

integram sempre que necessário. 

Nesse sentido, foi formulado o enunciado de número 345 do FPPC:  

 

O incidente de resolução de demandas repetitivas e o julgamento dos recursos 

extraordinários e especiais repetitivos formam um microssistema de solução de 

casos repetitivos, cujas normas de regência se complementam reciprocamente e 

devem ser interpretadas conjuntamente. 

 

A forma de julgamento e da formulação de teses jurídicas do IRDR se aproxima tanto 

da sistemática dos recursos repetitivos (criados antes da instituição do Código de Processo 

Civil de 2015), que parece mais razoável afirmar que a verdadeira inspiração do IRDR foram 

os recursos repetitivos e não o Musterverfahen. No limite, pode-se dizer que o instrumento 

alemão serviu de ideia para a extensão do já existente modelo de gerenciamento e julgamento 

dos recursos repetitivos, para as cortes estaduais e regionais. 

De fato, da própria Exposição de Motivos do Anteprojeto do Código de Processo Civil 

de 2015 se extrai essa percepção, no sentido de que o IRDR surge como complementação e 

reforço do regime de recursos repetitivos (BRASIL, 2010, p. 15): 

 
Criaram-se figuras, no novo CPC, para evitar a dispersão excessiva da 

jurisprudência. Com isso, haverá condições de se atenuar o assoberbamento de 

trabalho no Poder Judiciário, sem comprometer a qualidade da prestação 

jurisdicional. 

Dentre esses instrumentos, está a complementação e o reforço da eficiência do 

regime de julgamento de recursos repetitivos, que agora abrange a possibilidade de 

suspensão do procedimento das demais ações, tanto no juízo de primeiro grau, 

quanto dos demais recursos extraordinários ou especiais, que estejam tramitando nos 

tribunais superiores, aguardando julgamento, desatreladamente dos afetados. 

Com os mesmos objetivos, criou-se, com inspiração no direito alemão, o já referido 

incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que consiste na identificação de 

processos que contenham a mesma questão de direito, que estejam ainda no primeiro 

grau de jurisdição, para decisão conjunta. 
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O próprio §4º do artigo 976, do CPC, indica a complementaridade do IRDR aos 

recursos repetitivos, na medida em que é inadmissível IRDR sobre questão já afetada ou 

julgada em sede de repetitivos. 

No entanto, apesar das aproximações entre o IRDR e os recursos repetitivos, ainda 

assim não são poucas as diferenças entre os instrumentos. 

Em linhas gerais, nos termos do artigo 1.036, do Código de Processo Civil, sempre 

que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em 

idêntica questão de direito, poderá haver a afetação de um recurso como caso piloto para o 

julgamento segundo a sistemática dos recursos repetitivos. 

A legitimidade para propor a afetação de um recurso repetitivo é bem mais restrita do 

que a legitimidade para a suscitação do IRDR, pois apenas o presidente ou vice-presidente de 

Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal podem encaminhar ao STJ ou STF 

recursos representativos (artigo 1.036, §1º), além da possibilidade de o próprio relator em 

tribunal superior requerer a afetação de recursos representativos (artigo 1.036, §5º). 

Apesar de também existir uma espécie de exame de admissibilidade dos recursos 

repetitivos, nos termos do artigo 1.037, do CPC, este é realizado monocraticamente, pelo 

relator, e não pelo órgão colegiado, como ocorre no IRDR. 

Após o juízo de admissibilidade, há também uma fase de saneamento, em que o 

relator: delimitará a questão a ser submetida a julgamento; determinará a suspensão do 

processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a 

questão e tramitem no território nacional; e poderá requisitar aos presidentes ou aos vice-

presidentes dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais a remessa de um 

recurso representativo da controvérsia. 

Além disso, nos termos do artigo 1.038, do CPC, poderá ainda o relator: “solicitar ou 

admitir manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia”; “fixar 

data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e 

conhecimento na matéria, com a finalidade de instruir o procedimento”; e requisitar 

informações aos tribunais inferiores a respeito da controvérsia, intimando posteriormente o 

Ministério Público para se manifestar. 

O julgamento do recurso repetitivo é feito pelo órgão colegiado, que ao final, em um 

mesmo ato, julgará o recurso e fixará a tese para fins de vinculação de processos futuros. 
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E, conforme será explanado mais adiante nesse trabalho, há uma diferença no modelo 

de julgamento do IRDR e dos recursos repetitivos, pois enquanto nestes há o julgamento do 

recurso e da questão objetiva em conjunto, naquele há desmembramento do IRDR e da causa 

pendente (CAVALCANTI, 2016, p. 228), o que sugere a diferença de natureza entre os 

instrumentos, sendo o IRDR um procedimento-modelo e os recursos repetitivos causa-piloto. 

Apesar das diferenças existentes, conforme bem sistematizado por DIDIER e CUNHA 

(2017, p. 684-715), é possível enumerar várias regras comuns a ambos os instrumentos, tais 

quais: 

- A suspensão dos processos em que se discute a mesma questão de direito afetada no 

IRDR e nos recursos repetitivos – conexão por afinidade (artigos 981, I, e 1.037, II, do CPC); 

- Exercício do direito à distinção e revogação da suspensão indevida (artigo 1.037, 

§§8º a 13); 

- Possibilidade (estímulo) à desistência do processo, antes de proferida a sentença 

(artigo 1.040, §1º a 3º 
39

); 

- Comunicação da instauração e da decisão ao órgão, ente, ou agência reguladora, no 

caso de questão relacionada à prestação de serviço objeto de concessão, permissão ou 

autorização (artigos 985, §2º, e 1.040, IV, do CPC); 

- Possibilidade de exame de mérito mesmo em caso de abandono do processo ou 

recurso dos quais se originarem o IRDR ou o recurso repetitivo (artigo 976, §1º, do CPC); 

- Regramento sobre a competência para a apreciação de pedidos de tutela de urgência 

(artigos 982, §2º, e 1.029, §5º, III, do CPC); 

- Vinculação da tese jurídica produto do julgamento aos processos pendentes, 

sobrestados ou não (artigos 985, I, e 1.040, I e III, do CPC); 

- Divulgação e publicidade dos IRDR´s e recursos repetitivos instaurados e julgados, 

assim como das teses fixadas (artigo 979 do CPC, inclusive seu §3º); 

- Ampla participação de interessados e amici curiae (983, §§ 1º e 2º, e 1.038, I e II, do 

CPC); 

- Intervenção do Ministério Público, quando não for parte (artigos 976, §2º, e 1.038, 

III, do CPC); 

                                                           
39

 DIDIER e CUNHA (2017, p. 686) empregam o termo “estímulo” à desistência, com base na disposição do 

código (artigo 1.040, §1º A parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição, antes de 

proferida a sentença, se a questão nela discutida for idêntica à resolvida pelo recurso representativo da 

controvérsia. §2º Se a desistência ocorrer antes de oferecida contestação, a parte ficará isenta do pagamento de 

custas e de honorários de sucumbência. §3º A desistência apresentada nos termos do §1º independe de 

consentimento do réu, ainda que apresentada contestação. 
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- Possibilidade de interposição de recurso pelo amicus curiae em face da decisão de 

mérito tanto do IRDR quanto dos recursos repetitivos (artigo 138, §3º c/c artigo 928, do 

CPC); 

- Procedimento para revisão/ superação da tese jurídica (artigo 986, do CPC); 

- Prazo de um ano para julgamento (artigos 980 e 1.037, §4º, do CPC); e 

- Prioridade de julgamento (artigos 980 e 1.037, §4º, do CPC) e exclusão da ordem 

cronológica de julgamento (artigo 12, §2º, III, do CPC).   

Todavia, em que pese a sistematizada disciplina criada pelo CPC/15 para a resolução 

das demandas (questões) repetitivas, o microssistema instituído não passa incólume às 

críticas. 

Inicialmente, observa-se que mesmo os recursos repetitivos não são unanimidade entre 

os doutrinadores. Defende Marinoni, por exemplo, que não é lúcido impor eficácia obrigatória 

apenas às decisões proferidas em sede de recurso repetitivo, uma vez que o respeito aos 

precedentes dos tribunais de vértice deveria prescindir de qualquer comando legislativo 

impondo efeito vinculativo a alguns tipos de decisões dos tribunais de vértice, dado o papel 

das Cortes Supremas (STF e STJ, no Brasil) enquanto definidoras do sentido e 

desenvolvimento do Direito (MARINONI, 2016, p. 142). 

Indo além, o mesmo Autor advoga que a existência de demandas repetitivas não tem 

significado para efeito de reconhecimento de repercussão geral, uma vez que casos repetitivos 

podem envolver questões de direito de simples resolução e sem qualquer significação para o 

desenvolvimento do Direito (MARINONI, 2016, p. 141). 

Segundo essa tese, as Cortes Supremas, deveriam se concentrar apenas com o 

desenvolvimento do Direito, definindo o sentido das normas legais, mas sem preocupação 

com o gerenciamento de demandas. Por isso o filtro da repercussão geral deveria ser 

estendido ao STJ, admitindo-se falar em recurso repetitivo nesta corte somente enquanto esta 

não dispor da repercussão geral como filtro capaz de propiciar a seleção dos casos adequados 

a permitir o exercício da função de desenvolvimento do direito (MARINONI, 2016, p. 143). 

Não há dúvida que estas críticas são bastante interessantes e merecem boa reflexão. 

Entretanto, tal teoria também está sujeita a críticas, como já foi apontado neste trabalho, 

principalmente por supostamente defender a legitimidade exclusiva das cortes supremas para 

a interpretação da lei, como se esse exercício fosse atribuição somente delas e não das demais 
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instâncias, as quais estariam impedidas de interpretar, devendo apenas aplicar o entendimento 

das Cortes Supremas (STRECK, 2016). 

Em que pese a forte atratividade da discussão, infelizmente a necessidade de 

delimitação do objeto desse estudo não permite maiores digressões a respeito do assunto. 

Para além das críticas aos recursos repetitivos, mas ainda sobre o microssistema de 

resolução de demandas repetitivas, há quem questione a validade do IRDR como instrumento 

uniformizador regional ou estadual, ao argumento de que a sua sistemática pode, 

paradoxalmente, criar uma dispersão entre as jurisprudências de tribunais diferentes 

(possibilidade de julgamento de IRDR`s sobre a mesma questão por tribunais distintos, com 

decisões também distintas), ao que bastaria a sistemática dos recursos repetitivos para se 

alcançar os fins projetados pelo IRDR (OLIVEIRA JR., 2013). 

O problema levantado realmente pode ocorrer, bastando considerar a possibilidade de 

instauração de incidentes com o mesmo objeto em tribunais distintos, o que já tem ocorrido
40

. 

Há, de fato, risco de coexistência de teses jurídicas diferentes, sobre um mesmo 

assunto, incidindo cada uma delas, nos territórios ou estados correspondentes à área de 

jurisdição dos seus respectivos tribunais.  

Não há dúvidas que esse resultado está longe de ser o ideal, em termos de isonomia. 

 No entanto, parece ser muito pior o quadro de excessiva dispersão que deu ensejo à 

criação do IRDR, ao passo que esses efeitos “colaterais” podem ser contornados por meio de 

mecanismos previstos no próprio CPC, como o pedido de suspensão em território nacional, a 

ser dirigido ao STJ ou ao STF, nos termos do artigo 982, §3º 
41

, além do manejo de Recurso 

Especial ou Recurso Extraordinário sobre a tese firmada em IRDR – o que resultará na 

aplicação de uma tese única para todo o país –, bem como a própria afetação de um recurso 

excepcional pela sistemática dos repetitivos, quando diferentes tribunais fixarem teses 

diferentes para uma mesma questão. 

Por exemplo, tratando-se de questão enfrentada, via IRDR, por mais de um tribunal, 

caso não seja interposto nenhum Recurso Especial ou Recurso Extraordinário sobre a decisão 

de mérito desses incidentes, que possibilite a fixação de uma tese única no âmbito de todo o 

território nacional, nesse caso ainda restará a possibilidade de resolução da questão de forma 

uniforme em todo o território por meio dos recursos repetitivos, bastando que os legitimados 
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 A pluralidade de IRDR`s é tema de tópico específico, mais adiante disposto. 
41

 Artigo 982, § 3
o
 - Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado no art. 977, 

incisos II e III, poderá requerer, ao tribunal competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial, a 

suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que versem sobre a 

questão objeto do incidente já instaurado. 
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para a afetação de recursos por esta sistemática assim o façam sempre que identificarem a 

contradição existente sobre a matéria, assim que tiverem contato com recursos excepcionais 

que a abordem. 

Nesse ponto, parece-nos que principalmente os ministros do STF ou do STJ devem se 

atentar para eventuais teses jurídicas fixadas por tribunais diferentes e que estejam em 

sentidos conflitantes, pois certamente haverá algum recurso no âmbito desses tribunais sobre a 

mesma matéria, passíveis de afetação para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos. 

De qualquer forma, ainda a favor da sistemática do IRDR, fato é que a uniformização 

nos tribunais estaduais ou regionais federais enfrenta matérias relacionadas a leis municipais, 

estaduais, e federais, ao passo que, dentre essas, a interpretação das normas municipais e 

estaduais cabe, em última e soberana palavra, aos próprios Tribunais de Justiça e Tribunais 

Regionais Federais, nos termos do enunciado da Súmula de nº 280 do Supremo Tribunal 

Federal
42

. 

 Além disso, outro argumento favorável ao IRDR é que este mecanismo contribui para 

que os tribunais regionais e estaduais cumpram com sua missão de uniformizar a sua 

jurisprudência, nos termos do artigo 926, do CPC. Não obstante a isso, em termos de 

sistematização de normas de alcance nacional, também é oportuno que haja mais um degrau 

de uniformização da jurisprudência, o que facilita até mesmo a discussão nas cortes 

superiores, as quais poderão ter acesso mais sistematizado aos entendimentos já fixados pelos 

tribunais estaduais e regionais federais. 

Nesse sentido é que a ideia de um microssistema de resolução de demandas repetitivas 

em sentido estrito, com normas comuns e complementares entre si, reforça o papel do IRDR 

de complemento e reforço aos recursos repetitivos, uma vez que a prioridade, sem dúvida 

nenhuma, é a uniformização nacional da interpretação das normas, o que não invalida a 

uniformização no âmbito regional. 

 

3.2 Considerações Finais 

 

Feitas as necessárias pontuações sobre os instrumentos de molecularização ou 

coletivização das demandas repetitivas, incluindo visitações aos mecanismos do nosso 

ordenamento e de direito estrangeiro que se aproximam ao IRDR, é possível identificar linhas 
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 Súmula nº 280 do STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 
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próprias do ordenamento processual brasileiro quanto a um verdadeiro sistema de 

gerenciamento a partir de teses jurídicas vinculativas. 

Além do mais, também é possível listar características essenciais e diferenciadoras do 

IRDR para outros instrumentos, definidoras da sua natureza jurídica, o que se passa a fazer. 

 

3.2.1  Particularidades do sistema brasileiro de gerenciamento de demandas 

repetitivas a partir de teses jurídicas 

 

Várias foram as razões pelas quais se percebeu que os modelos processuais existentes, 

voltados à tutela individual ou à tutela coletiva, não conseguiram enfrentar o desafio da 

litigiosidade de massa, diretamente relacionado às questões repetitivas. 

Desse contexto, ao qual se adiciona o grande problema da dispersão jurisprudencial 

excessiva, gradualmente foram criados no ordenamento processual brasileiro, diferentes 

mecanismos que direta ou indiretamente contribuem para o tratamento das demandas 

repetitivas. 

 Com efeito, conforme fora abordado, esses mecanismos passam pela sistematização 

da jurisprudência, inicialmente com a formulação de enunciados de súmula meramente 

persuasivas, sendo posteriormente criadas as Súmulas Vinculantes, além das teses jurídicas, 

que assumem caráter vinculativo a partir da vigência do CPC/15. 

Especificamente quanto ao IRDR, trata-se de modelo de criação de teses jurídicas 

vinculativas que não encontra correspondência em nenhum outro ordenamento no mundo, até 

onde se sabe. 

Conforme explorado, os mecanismos de gerenciamento de demandas repetitivas do 

direito estrangeiro, cada um com a sua particularidade, até contêm elementos que se 

assemelham ao IRDR, porém sem uma maior identidade para com o instrumento brasileiro. 

De fato, mesmo o alemão Musterverfahen, o qual teria inspirado o IRDR, dentre 

outras várias diferenças já apontadas, não prevê a eficácia vinculativa das suas decisões para 

os casos futuros, mas apenas para os casos suspensos e que aguardam o julgamento do 

procedimento-modelo. 

De outra banda, também o sistema de precedentes da common law é muito diferente 

do sistema de decisões vinculativas previstas pelo CPC/15. Dentre as várias diferenças, o 

destaque parece ser principalmente quanto à formação dos precedentes do direito estrangeiro 

e das teses jurídicas do nosso ordenamento, ressaltando-se uma pretensão excessiva de 
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objetividade que se dá aos enunciados das teses (sumulares), enquanto no sistema de 

precedentes se trabalha com a extração dos fundamentos determinantes das decisões 

paradigmas, a ratio decidendi. 

Ou seja, criou-se no Brasil, por meio do processo legislativo ordinário – mais 

especificamente, pelo Código de Processo Civil de 2015, em seus artigos 927, 985 –, um 

sistema de gerenciamento de demandas repetitivas baseado em teses jurídicas vinculativas. 

Esse caráter vinculativo é muito criticado por parte da doutrina, que defende que tal 

natureza padece de inconstitucionalidade, seja por afrontar princípios constitucionais ou por 

sua ausência de previsão constitucional. 

 Conforme já enfrentado no início desse estudo, entretanto, não parece que a 

vinculatividade das teses jurídicas do IRDR elimina a eficácia de princípios constitucionais do 

processo civil, como o princípio da separação dos poderes, do direito de ação e do 

contraditório e ampla defesa, desde que os procedimentos franqueiem ampla possibilidade de 

participação de interessados capazes de contribuir com argumentos novos para o debates e 

sempre observando o dever motivação adequada das decisões judiciais. 

Não há violação à necessária separação dos poderes, pois já foi dito que, sendo a 

norma construída mediante um processo interpretativo e sendo cada vez mais adotada a 

técnica legislativa de textos legais com cláusulas gerais, que reclamam decisões 

interpretativas que tratem do significado da norma e a ela acrescentam um conteúdo 

reconstruído, tem-se que a formulação de teses jurídicas é atividade mais do que típica do 

Poder Judiciário, que precisa zelar pela integridade e coerência do ordenamento. 

Da mesma forma, viu-se que não há violação à independência funcional dos 

magistrados, vez que a atividade destes continuará tendo que observar os limites legais e 

interpretativos firmados pelos órgãos competentes para uniformizar a jurisprudência, mas 

mantendo a liberdade para apreciar os casos, inclusive sobre a sua identidade ou não para com 

os casos em que se extraem a ratio decidendi das teses jurídicas. 

Mas ainda assim há quem pregue a inconstitucionalidade do IRDR por ausência de 

previsão constitucional tanto dele próprio quanto da vinculatividade das suas teses jurídicas. 

Sobre a ausência de previsão na Constituição Federal do IRDR no rol de competências 

dos Tribunais (principalmente nos artigos 108 e 125 da CF), esta será uma questão melhor 

abordada no item vindouro que trata do requisito da existência de causa pendente no tribunal. 

De todo modo, apenas para deixar pontuado, entende-se que o IRDR não é um recurso e 
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tampouco uma ação de competência originária dos tribunais e, por ter natureza de incidente, 

será acessório a ações ou a recursos em trâmite no tribunal, razão pela qual não seria 

necessário estar previsto no rol de ações ou recursos de competência dos Tribunais. 

A bem da verdade, há quem sustente que o procedimento do IRDR, enquanto 

mecanismo de gestão, poderia até carecer de previsão legal, desde que observados as garantias 

processuais constitucionais, ao passo que a Suprema Corte Alemã declarou, no passado, a 

constitucionalidade do Musterverfahren mesmo sem previsão legal (MENDES, 2017, p. 253). 

Quanto à previsão, por via legal ordinária, da vinculatividade de certas decisões, 

conforme implementado pelo CPC/15, há forte corrente que defende a sua 

inconstitucionalidade formal, porquanto somente a Constituição Federal poderia prever tal 

efeito, como fez para as Súmulas Vinculantes (ZUFELATO, 2017, p. 95) (NERY JR.; NERY, 

2015, p. 1837); (BUENO, 2016, p. 539); (PIMENTA, 2015, p. 86-93). 

Todavia, essa exigência não parece ser razoável. 

Para que se entenda a dispensabilidade da previsão constitucional aqui tratada, 

primeiro deve-se considerar o fenômeno da litigiosidade de massa e todas as suas 

implicações, no que se destaca a excessiva dispersão jurisprudencial, que vai ao encontro da 

concepção hermenêutica de que a norma depende da interpretação para que seja 

completamente entendida. 

Diante desse cenário, a necessidade de gerenciamento de casos repetitivos fez com que 

vários ordenamentos passassem a experimentar de expedientes de julgamento concentrado de 

casos, o que garante a isonomia de tratamento dos jurisdicionados. 

Mas além da preocupação com a isonomia – acompanhada por celeridade e economia 

processual –, há também uma necessidade de atenção à segurança jurídica, à unidade e à 

coerência do ordenamento jurídico, o que fez com que o legislador dotasse de efeito 

vinculativo as decisões de instrumentos destinados à tutela plurindividual.   

Vale dizer, a imputação do efeito vinculativo a certas decisões de instrumentos 

estratégicos se alinha a uma nova concepção de jurisdição e visa a garantir o cumprimento da 

função constitucionalmente atribuída aos tribunais na consecução de princípios fundamentais 

relacionados ao devido processo legal e ao Estado Democrático de Direito (MENDES, 2017, 

p. 259, 269). 

Assim, é justamente na Constituição que se encontram todos os princípios que 

sustentaram a criação do IRDR, o que legitima a sua criação pela via legal ordinária. 
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De outra banda, não há qualquer previsão constitucional que proíba a criação de efeito 

vinculativo para as teses jurídicas pela via legal ordinária. 

Por todas essas razões, entende-se que não há inconstitucionalidade formal acerca da 

vinculatividade das teses jurídicas instituída por meio de lei, característica que solidifica ainda 

mais a singularidade do microssistema brasileiro de resolução de demandas repetitivas stricto 

senso, baseado justamente em teses jurídicas vinculativas. 

 

3.2.2 Natureza objetiva do IRDR como meio processual 

 

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é instrumento sui generis, com 

elementos que o aproxima de outros instrumentos de direito estrangeiro e do próprio 

ordenamento pátrio, conforme abordado supra. 

Inicialmente, merece constar que o IRDR, como o próprio nome denuncia, é um 

incidente processual, diferentemente dos instrumentos que têm natureza de ação ou de recurso 

(CAVALCANTI, 2016, p. 179). 

Essa constatação, apesar de unânime na doutrina e aparentemente simplória, tem 

importantes implicações, como a imprescindível existência de uma causa principal pendente 

de julgamento, mas que fica em segundo plano, diante da questão objetiva a que se justifica a 

instauração do incidente.  

Nesse ponto, exatamente com relação à demanda a que se vincula o incidente, é que 

surge uma interessante discussão doutrinária, acerca da natureza do IRDR como mecanismo 

de julgamento de causa-piloto ou de procedimento-modelo. 

Apesar da dificuldade em se diferenciar essas categorias, tem-se que a causa piloto:  

 

(...) caracteriza-se pela unidade de processo e julgamento (pelo qual o órgão decisor 

conhece e julga não apenas da questão comum, mas também de todas as demais 

questões, resolvendo o caso por completo) e posterior reaplicação da ratio decidendi 

aos casos similares (CABRAL, 2016, p. 1417). 

 

Como exemplo de instrumentos do tipo causa-piloto, do direito estrangeiro, Antonio 

do Passo Cabral menciona a GLO (Group Litigation Order), do direito inglês, e o 

Pilotverfahren, do direito austríaco (CABRAL, 2016, p. 1417). No ordenamento pátrio, os 

recursos repetitivos são exemplos de causa-piloto. 

Por outro lado, quanto ao procedimento-modelo, cujo exemplo estrangeiro apontado é 

o Musterverfahren alemão, trata-se de tipo de mecanismo em que há uma cisão cognitiva e 
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decisória da questão comum, com posterior incorporação da decisão proferida aos casos em 

concreto, pelos próprios julgadores competentes (CABRAL, 2016, p. 1417). 

Ou seja, enquanto que pelo processo piloto simultaneamente se julgaria a causa e se 

fixaria a tese apta a vincular outros processos na mesma condição, o procedimento-modelo 

parte da cisão cognitiva e decisória entre a lide e a questão de direito repetitiva, tendo como 

preocupação essencial a fixação da tese, que posteriormente será aplicada à causa que lhe 

serviu de parâmetro e em casos análogos, caso se constatar a identidade com o procedimento-

modelo. 

Sobre o IRDR, parcela da doutrina entende que o incidente é um mecanismo de causa-

piloto (CÂMARA, 2015, p. 479), enquanto outra parte entende sê-lo do tipo procedimento-

modelo (MENDES; RODRIGUES, 2012) (OLIVEIRA, 2014) (CAMBI; FOGAÇA, 2015) 

(TEMER, 2017). Há ainda quem sustente que o IRDR pode conceber ambas as naturezas, 

sendo um instrumento híbrido (CABRAL; CRAMER, 2015) (CAVALCANTI, 2016) 

(DIDIER; CUNHA, 2017). 

Sobre esse último posicionamento, segundo o qual o IRDR ora possui natureza de 

causa-piloto e ora de procedimento-padrão, defende-se que, em regra, ele seria uma espécie 

de causa-piloto, porquanto julga a causa e fixa uma tese jurídica, passando a ser 

procedimento-padrão somente quando há desistência da demanda ou do recurso voluntário 

afetado para julgamento, situação em que o incidente ainda assim deverá ser julgado, 

conforme previsto no artigo 976, §1º, do Código de Processo Civil (DIDIER; CUNHA, 2017, 

p. 678-679). 

No entanto, parece que o melhor entendimento é o de que o IRDR tem natureza de 

procedimento-modelo, sendo uma técnica de julgamento de natureza objetiva, com cisão da 

cognição judicial entre diferentes órgãos
43

. 

Os defensores de que o IRDR é uma espécie de causa-piloto em geral se baseiam na 

disposição do artigo 978, parágrafo único, in verbis: 

 

Art. 978.  O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento 

interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do 

tribunal. 
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 Roberto de Aragão Ribeiro Rodrigues (2013, p. 123) bem delimita o que se entende por cisão da cognição: “A 

cisão da cognição judicial entre diferentes órgãos do Poder Judiciário é a forma repartida do julgamento das 

demandas repetitivas, em duas fases, em que primeiro se decide a questão comum aplicável a vários processos 

ou sujeitos, e posteriormente se aprecia cada um dos processos com objeto semelhante ao caso piloto julgado. 

Essa sistemática não seria de todo inovadora, quando se pensa que as ações coletivas, principalmente as que 

veiculam direitos individuais homogêneos, também passam por uma fase de julgamento e depois por uma fase de 

liquidação individual”. 
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Parágrafo único.  O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese 

jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de 

competência originária de onde se originou o incidente. 

 

Segundo se sustenta, uma vez que o órgão competente para o julgamento do IRDR 

julga também o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária do 

próprio tribunal, estaria configurada a natureza de causa-piloto do IRDR. 

Entretanto, concessa máxima vênia, essa não parece ser a melhor interpretação desse 

dispositivo legal. 

De fato, primeiro é necessário lembrar que o IRDR pode ser suscitado a partir da 

primeira instância, tanto é que um dos legitimados para sua propositura é o Juiz. Isso já 

afastaria o raciocínio baseado nesse dispositivo, pois em que pese a tese ser definida pelo 

órgão do tribunal competente para tanto, ainda faltaria ao juízo de primeira instância julgar o 

caso, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, inclusive aponta Marinoni (2016, p. 

71): “o juiz de primeiro grau não abre mão da sua competência para resolver a demanda que 

tem a questão de direito resolvida no incidente como prejudicial”. 

Embora haja discussão sobre esse tema, pois alguns sustentam que o IRDR deve partir 

apenas de causa pendente do tribunal (CÂMARA, 2015, p. 479) e não poderia ser suscitado 

diretamente do primeiro grau, diante do texto do artigo 978, parágrafo único, é importante 

ressaltar que a sistemática das disposições do IRDR não se coaduna com esse entendimento e 

que, além disso, há sérias críticas que apontam pela inconstitucionalidade formal e material 

desse dispositivo, o que será melhor explorado no capítulo destinado aos requisitos de 

admissibilidade do IRDR. Para este momento, vale apenas acenar que a disposição contida no 

artigo 978, parágrafo único, do CPC, é apenas uma regra de prevenção. 

Além do mais, alguns fatores do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 

induzem ao entendimento de que prepondera a sua natureza de procedimento-modelo. 

Nesse sentido, o que talvez mais denuncia o caráter de procedimento-modelo do IRDR 

é o fato de que este instrumento foi todo pensado para resolver questões unicamente de 

direito, nos termos do artigo 976, I, do Código de Processo Civil. 

Como já tratado, esse é o objeto do incidente, o que difere do objeto das ações 

coletivas e do processo individual comum, os quais se ocupam igualmente com as questões de 

fato. Ou seja, o IRDR “não julga „causa‟, mas apenas fixa tese” (TEMER, 2017, p. 69). 

Em que pese a distinção entre matéria de fato e matéria de direito muitas vezes ser 

complicada ou inexistente (NEVES, 1995, p. 511), filia-se à lição de Teresa Arruda Alvim 
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Wambier (1998, p. 52-70), para quem existem questões predominantemente de fato e outras 

predominantemente de direito. Isso se coaduna, ademais, com a própria prescrição do novo 

Código de Processo Civil sobre um dos requisitos do IRDR, previsto no artigo 976, I: “efetiva 

repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de 

direito”. 

Em sentido complementar, aponta-se que embora uma questão de direito possa estar 

claramente apoiada em fatos, o que importa para destacar a discussão exclusivamente sobre o 

direito é a desnecessidade de investigação ou valoração probatória dos fatos (MARINONI, 

2016, p. 52-54). Até por isso, a redação do Código poderia ter sido mais clara, utilizando-se 

da expressão “questão que não demande o exame de provas quanto aos fatos ou a dilação 

probatória” (ou algo parecido) ao invés de “questão unicamente de direito”. 

Nesse caminhar, mesmo considerando a distinção sobre matéria de fato e matéria de 

direito, Sofia Orberg Temer desenvolve interessante raciocínio segundo o qual o IRDR, 

apesar de objetivar a fixação de teses, “não parte de absoluta desconsideração de 

circunstâncias fáticas” (TEMER, 2017, p. 73). 

Vale dizer, mesmo os instrumentos processuais objetivos partem de fatos 

pressupostos, projetados ou generalizados. Por isso referida autora aponta que o IRDR sempre 

partirá de uma situação fática padrão, ou um fato-tipo (TEMER, 2017, p. 73). 

No mesmo sentido, Aluísio Mendes coloca que, apesar de muitos tratarem o IRDR 

como causa piloto e que o caso seria julgado junto com a fixação da tese, o que se percebe no 

julgamento dos IRDR é uma abstração de um caso-tipo para a fixação da tese (MENDES, 

2017, p. 201). 

Ou seja, o órgão julgador do IRDR deverá abstrair as circunstâncias fáticas concretas, 

concentrando aquilo que se identifica comum a vários casos, projetando uma imagem global 

do fato-tipo, capaz de fornecer um quadro para a formação da tese jurídica (TEMER, 2017, p. 

75). 

Essa ideia é muito importante para que se compreenda a própria metodologia de 

aplicação das teses resultantes do julgamento do IRDR, pelos juízos em que tramitam os 

processos sobrestados ou vindouros relacionados àquele incidente, uma vez que se deve 

entender que “o incidente de resolução de demandas repetitivas trabalha com uma lógica de 

comparação dos fatos dos casos em concreto com o fato-tipo: a tese será aplicada se for 

possível essa aproximação” (TEMER, 2017, p. 75). 
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Por isso, é imprescindível que o tribunal, quando do julgamento do IRDR, defina 

muito bem o fato-tipo que se está cuidando, pois posteriormente haverá que ser feita uma 

comparação entre esse caso paradigma e os pretensos processos que abordam questão jurídica 

idêntica, momento em que poderá ser feito o juízo de distinção, inclusive. 

 Além disso, também se relaciona ao contexto fático da fixação da tese jurídica o 

próprio contexto histórico em que se decide o incidente, no caso. Por isso é pertinente 

concluir que o “tipo tem necessariamente uma conexão com uma dada realidade histórica e 

um contexto específico, por unir abstração e concretude” (TEMER, 2017, p. 79). Assim, 

definir o fato-tipo auxilia na delimitação do contexto histórico da decisão, algo muito 

importante para balizar as discussões de superação da tese (overruling). 

Ademais, em sede conclusiva acerca desse raciocínio, caso não houvesse cisão de 

cognição e decisão, não faria nenhuma lógica se denominar e tratar o IRDR como um 

“incidente” (MENDES; TEMER, 2015, p. 291), pois o procedimento seria uno (como 

acontece no rito dos recursos repetitivos, exemplos de causa-piloto), sem inauguração de um 

procedimento apartado e, inclusive, julgado por um órgão especial, como ocorre com o IRDR, 

por força do artigo 978 do CPC. 

Outro argumento que milita a favor da tese de que o IRDR é um tipo de procedimento-

modelo é a disposição contida no artigo 976, §1º, do Código de Processo Civil, segundo a 

qual, “a desistência ou o abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente”. 

Essa disposição revela a característica do IRDR de descolar o exame da questão de 

direito, que lhe é objeto, do próprio julgamento da causa, uma verdadeira dessubjetivação do 

processo – ou objetivação do processo (TEMER, 2017, p. 79). 

Conforme já tangenciado, trata-se de um método que se transformou em uma 

verdadeira tendência no direito brasileiro, de padronização das decisões judiciais, o que 

permite um melhor gerenciamento das demandas repetitivas, combatendo o fenômeno da 

excessiva dispersão jurisprudencial. 

Mecanismos com esse intuito representam uma nova função da atividade jurisdicional, 

desvinculada diretamente da preocupação com o julgamento de uma lide em específico. Nesse 

contexto, o IRDR é mecanismo preocupado com a organicidade do sistema e com valores 

muito caros à própria organização do Estado Democrático de Direito, função distinta dos 

mecanismos destinados à satisfação de direitos subjetivos (TEMER, 2017, p. 80). 
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Essa função não é de todo inovadora, uma vez que os mecanismos de controle abstrato 

de constitucionalidade há muito se destinam às questões exclusivamente de direito (CUNHA, 

2011). No entanto, existem muitas diferenças entre o IRDR e tais mecanismos, “notadamente 

porque o IRDR é instaurado a partir de processos que versam sobre conflitos subjetivos, o 

que não ocorre nas ações de controle [de constitucionalidade] concentrado” (TEMER, 2017, 

p. 89). 

De todo modo, o conteúdo do referido §1º do artigo 976 do CPC parece realmente 

afastar a natureza de causa-piloto do IRDR, pois, se assim fosse, em caso de desistência do 

processo, haveria que se afetar outro processo para a análise via IRDR, exatamente como 

ocorreu no bojo de um incidente julgado pelo TJ-SP, de nº 0023203-35.2016.8.26.0000, 

julgado pela Turma Especial - Privado 1, relatado pelo Des. Francisco Loureiro, em que, após 

o exame de admissibilidade, as partes do processo originário firmaram acordo e o processo foi 

extinto
44

. 

Naquele IRDR, o magistrado de 1ª instância, que havia suscitado o incidente, 

selecionou outro processo em trâmite na mesma vara, tratando exatamente da mesma questão, 

remetendo-o ao tribunal para substituir aquele que havia sido extinto. Isso também só ocorreu 

devido à não suspensão dos processos sobrestados (opção feita pelo relator), mas evidencia o 

entendimento adotado naquele incidente de que o IRDR assume natureza de causa-piloto. 

 Outra característica do IRDR que o coloca como procedimento-modelo de cunho 

objetivo é a legitimidade do Ministério Público e da Defensoria Pública, em concorrência com 

as partes. Ora, se fosse caso piloto, sem cisão de cognição e decisão subjetiva e objetiva, não 

haveria por que tais órgãos serem legitimados para proporem o incidente, o que somente 

ocorre em virtude do interesse coletivo que o IRDR assume, ao lado do interesse subjetivo de 

cada parte interessada (MENDES; TEMER, 2015, p. 293) 

Soma-se a isso o efeito suspensivo de que é dotado o recurso contra a decisão que 

julga o IRDR, por presunção e sem qualquer ressalva, “o que só parece fazer sentido se o 

acórdão se limitar à definição da tese jurídica geral, sem apreciação das questões específicas 

envolvidas no caso representativo selecionado” (ROQUE, 2017, p. 855). 

Na incipiente jurisprudência dos IRDR`s já existem casos em que houve a discussão 

da natureza do incidente, o que tem implicância direta sobre a necessidade ou não de o órgão 

julgador do IRDR também ter que julgar a causa originária do incidente. 

                                                           
44

 Veja trecho do relatório do acórdão (fl. 1.222): “O MM. Juiz de Direito Mauro Antonini, Titular da 5ª. Vara 

Cível da Comarca de Piracicaba, que requereu a instauração do presente incidente, juntou aos autos caso idêntico 

relativo ao mesmo empreendimento imobiliário, uma vez que o original perdeu objeto por força de transação 

celebrada entre as partes litigantes”. 
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Como exemplo, no sentido do que se defende nesse estudo, no IRDR nº 

080457580.2016.4.05.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), 

suscitado por Juiz Federal, adotou-se o entendimento de que o IRDR é um procedimento-

modelo: 

 

A título de remate, a par das inconsistências legislativas e, a estas alturas, já não 

interessando perquirir a vontade do legislador, senão respeitar a vontade da lei, 

tenho que, tal como positivado, o Juiz de Primeiro Grau tem legitimidade para 

requerer a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, ex vi do 

disposto no art. 977, I, do CPC, cabendo ao plenário deste Tribunal, em conhecendo 

e decidindo este IRDR, fixar a tese jurídica a ser aplicada nos casos concretos em 

trâmite na área de sua atuação (causa modelo). 

 

No mesmo sentido, também o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, do STJ, no 

âmbito do AgInt no CC nº 147.784-PR, julgado em 25/10/2017: “o IRDR tem inspiração em 

instituto do direito alemão, isto é, um procedimento-modelo, destinado a produzir eficácia 

pacificadora de múltiplos litígios, razão pela qual não pressupõe a adoção de casos-piloto”. 

Por tudo o que se discorreu, percebe-se que o IRDR é um instrumento totalmente 

novo, que não encontra correspondência exata em nenhum ordenamento estrangeiro ou 

mesmo no ordenamento pátrio, sendo uma técnica de julgamento objetiva de tratamento 

molecularizado de questões repetitivas suscitadas a partir de processos individuais, 

caracterizando-se pela cisão cognitiva e decisória, valorizando a padronização decisória. 

Ademais, nunca se pode esquecer que o IRDR é instrumento voltado principalmente à 

luta contra a dispersão jurisprudencial excessiva, servindo igualmente como ferramenta de 

gerenciamento das demandas repetitivas, o que ratifica o seu caráter objetivo, portanto. 
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4 FASE DE INSTAURAÇÃO E EXAME DE ADMISSIBILIDADE DO IRDR 

 

A parte anterior do trabalho serviu à compreensão do contexto e da ideologia por trás do 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e da sua criação, o que é de suma 

importância para a sua devida aplicação, no que se refere ao seu procedimento, em específico. 

Desse capítulo em diante, passa-se a analisar os principais aspectos procedimentais do 

IRDR, em todas as suas etapas, que podem ser sistematizadas em três: a primeira, definida 

pelo artigo 981 do CPC como juízo de admissibilidade do IRDR, mediante a análise dos 

requisitos dispostos no artigo 976 do CPC e à qual se adiciona às providências do artigo 982 

do CPC; uma segunda etapa, que intercala as fases decisórias propriamente ditas e que se 

destina à instrução do incidente, nos termos do artigo 983 do CPC; e a terceira etapa, que 

realiza o julgamento do mérito do IRDR (artigo 984 do CPC). 

A investigação partiu dos principais embates doutrinários, que acabaram se 

reproduzindo nos órgãos colegiados. Dessa forma, com o intuito de enriquecer as discussões, 

buscou-se trazer à baila argumentos vindos de vários lócus, com especial destaque para a 

jurisprudência sobre o IRDR, em formação. 

Em específico, principalmente nessa parte do trabalho, serão utilizados dados coletados 

em acórdãos, extratos de andamentos processuais e outras informações, relacionados a 

incidentes já submetidos à apreciação dos tribunais, recorrendo-se em grande parte ao banco 

de dados formado no âmbito do Observatório Brasileiro de IRDR`s, grupo de pesquisa 

formado junto à Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, ao 

qual se integra o autor deste estudo. 

Para melhor sistematização, optou-se por seguir a própria ordem do procedimento, 

começando pela fase de instauração e exame de admissão do IRDR, passando pela fase de 

instrução e findando na derradeira fase do exame de mérito do incidente. 

Quanto à fase de instauração e admissibilidade, destaca-se a previsão legal quanto aos 

legitimados à instauração do incidente, os órgãos legitimados ao seu julgamento e os 

requisitos de admissibilidade do IRDR, além de outras disposições. 

E, segundo os dados até então coletados, já foram detectados 638 (seiscentos e trinta e 

oito) incidentes suscitados perante os tribunais estaduais e regionais federais, distribuídos 

conforme o gráfico a seguir disposto: 
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Fonte: Observatório Brasileiro de IRDR`s 

 

É importante apenas ressaltar que foram coletados os dados dos incidentes encontrados 

mediante buscas
45

 feitas nos sítios eletrônicos dos próprios tribunais, limitando-se aos 

incidentes cujos acórdãos de exame de admissibilidade tenham sido publicados até o dia 15 de 

junho de 2018. Assim, alerta-se que certamente existem incidentes não catalogados no banco 

de dados utilizados pela pesquisa, o que ocorre principalmente pela dificuldade de acesso aos 

acórdãos e informações sobre os incidentes em algumas situações. 

De todo modo, o gráfico acima permite observar o volume de incidentes já suscitados, 

com destaque para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Registra-se que apenas não consta no 

gráfico incidente do Tribunal de Justiça do Piauí, pois, apesar de se ter ciência da existência 

de pelo menos um incidente naquele tribunal em que já houve exame de admissibilidade, não 

foi possível ter acesso ao conteúdo da sua decisão
46

. 

Feitas estas considerações, passa-se à analise dos principais pontos relacionados à 

primeira fase do procedimento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. 

                                                           
45

 As buscas foram feitas nos bancos de pesquisa de jurisprudência, utilizando-se como termos de pesquisa 

“incidente de resolução de demandas repetitivas” ou “IRDR”, além dos parâmetros de classes processuais 

eventualmente disponibilizados, consultando-se também os bancos de dados de incidentes disponibilizados pelos 

tribunais, quando existentes. 
46

 Até o dia 15 de junho de 2018 não havia sido disponibilizado o acórdão do IRDR nº 2017.0001.012928-8. No 

entanto, pode-se inferir, pela leitura dos andamentos processuais do sítio eletrônico daquele tribunal, que o 

referido incidente não foi admitido. 
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4.1 Legitimados 

 

O artigo 977 do Código de Processo Civil prevê quais são os legitimados para suscitar o 

IRDR e a forma como podem requerer a instauração do incidente: juiz ou relator, por ofício; 

partes, Ministério Público ou Defensoria Pública, por petição. Em todo caso, nos termos do 

parágrafo único, “O ofício ou a petição será instruído com os documentos necessários à 

demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente”. 

A sistemática de legitimidade para a suscitação do IRDR é algo completamente novo, 

diferindo-se inclusive das disposições dos recursos repetitivos sobre essa questão. É 

totalmente diferente também da previsão das ações coletivas, cuja representação por 

legitimação extraordinária é fixada por lei. 

No Musterverfahren também é diferente. No âmbito administrativo e social, a escolha é 

feita pelo órgão judicial, o que se repete na esfera do mercado de capitais, em que a 

designação das partes que irão atuar no procedimento modelo é feita pelo tribunal, seguindo 

alguns critérios legais para a melhor escolha (MENDES, 2017, p. 126). 

Fato é que muitas críticas são dirigidas ao modelo de legitimidade do IRDR, afirmando-

se que essa sistemática compromete a representatividade adequada, conforme já 

oportunamente discutido, quando se tratou do princípio do contraditório e da ampla defesa. 

Sem pretender repetir toda a discussão, reafirma-se a conclusão de que teoricamente não 

haveria inconstitucionalidade por insuficiência no modelo de representatividade proposto para 

o IRDR, por se entender que o Código de Processo Civil prevê mecanismos de participação 

de interessados no procedimento. No entanto, a prática deve demonstrar a possibilidade de 

cumprimento desse ideário, sob pena de realmente não concretizar uma representatividade 

adequada para a formação das teses jurídicas de caráter vinculativo. 

Sobre os interessados, entende-se que o sentido do termo “partes” disposto no artigo 

977, II, do CPC, deve englobar todos os sujeitos da relação processual particular de onde vai 

se originar o IRDR, tais como eventuais assistentes e amici curiae participantes naquele 
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processo. Tal entendimento decorre da natureza objetiva do IRDR, como já tratado, sendo 

extraordinária a legitimidade para a sua suscitação
47

 (TEMER, 2017, p. 105). 

Pela interpretação restrita do texto do caput do artigo 977 do CPC, qualquer dos 

legitimados pode suscitar o IRDR diretamente ao presidente do tribunal. 

Entretanto, há uma controvérsia principalmente acerca da forma direta desta suscitação, 

ao presidente do tribunal, pelos legitimados, principalmente quando estes são juízes e 

relatores, o que se estende também aos órgãos dos Tribunais.  

De fato, apesar da redação expressa do dispositivo legal, alguns Regimentos Internos 

foram além da disposição legal para criar e detalhar um procedimento a ser observado para a 

suscitação do incidente. 

Nesse sentido, por exemplo, o Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região (TRF5), em seu artigo 95
48

, prevê que o pedido de instauração do incidente será 

dirigido ao presidente do tribunal depois de aprovada a sua suscitação no órgão julgador 

(Turma ou Plenário). 

No mesmo sentido, igualmente o artigo 169, XXXIII, do Regimento Interno do TJRS, o 

qual dispõe que compete ao relator:  

 
Propor à Câmara ou ao Grupo seja submetido a julgamento pelas Turmas ou pelo 

Grupo o incidente de uniformização da jurisprudência do Tribunal de Justiça, o 

incidente de resolução de demandas repetitivas ou o incidente de assunção de 

competência. 

 

Entretanto, ocorreu, no âmbito do Mandado de Segurança nº 0155197-

79.2016.8.21.7000, que o relator tentou suscitar diretamente o IRDR ao Presidente do TJRS, 

com base na leitura do caput do artigo 977 do CPC. O Presidente, por sua vez, com 

fundamento no Regimento Interno, decidiu pela necessidade de juízo prévio do órgão 

colegiado, indeferindo o pedido de instauração do incidente.  

Diante desse exemplo, provoca-se interessante discussão acerca da legalidade da 

mencionada disposição regimental, tendo em vista que uma leitura isolada do artigo 977, I, do 

CPC, permitiria interpretar que o relator do recurso tem legitimidade para suscitar a 

                                                           
47

 Isso significa que o Ministério Público e a Defensoria poderão suscitar IRDR mesmo quando não forem parte 

do processo, desde que esteja justificada a possibilidade da sua atuação, em consonância com as incumbências 

constitucionais destas instituições. 
48

 Art. 95. O pedido de instauração do incidente será dirigido ao Presidente do Tribunal depois de aprovada a 

sua suscitação no órgão julgador (Turma ou Plenário): 
I - pelo juiz ou relator, por ofício; 

II - pelas partes, por petição; 

III - pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por petição. 

Parágrafo único. O ofício ou a petição serão instruídos com os documentos necessários à demonstração do 

preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente. (grifo nosso) 
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instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas diretamente ao presidente de 

tribunal, por meio de ofício. 

Nesse ponto, entende-se que nenhuma disposição regimental pode afrontar previsão 

expressa do Código de Processo Civil, o qual possibilita a realização de pedido de instauração 

pelo próprio relator do recurso, não necessitando de que tal seja feito por decisão colegiada. 

Apesar de se tratar de matéria procedimental, não se pode criar regra que conflite com 

disposição regida por lei federal. Ademais, a suscitação direta privilegia o princípio da 

celeridade e economia processual, não resultando em desrespeito algum a qualquer garantia 

processual. Paralelamente a isso, há que se reforçar os poderes do relator e a independência do 

juiz. 

Outra questão interessante, especificamente relacionada à suscitação por parte de 

relator, já houve caso em que um desembargador, enquanto relator em uma Apelação, 

requereu a instauração de um IRDR, tendo ele próprio sido sorteado para ser o relator do 

incidente, depois de ser distribuído. Isso ocorreu no IRDR nº 0940292-09.2016.8.13.0000, 

processado perante a 2ª Seção Cível do TJ-MG, relatado pelo Desembargador José Arthur 

Filho. 

Trata-se de situação curiosa e que a princípio pode suscitar certa estranheza, já que o 

mesmo sujeito que instaurou o incidente é um dos seus julgadores e, mais do que isso, 

conduzirá o seu julgamento como relator. Isso inclusive foi discutido no bojo do referido 

incidente, quando do seu exame de admissibilidade, para definir a existência ou não de 

impedimento ou suspeição do então relator. 

Apresentada a questão de ordem, entendeu-se que as particularidades do IRDR e a 

inexistência de qualquer previsão legal ou regimental em sentido contrário não obstam a 

participação do suscitante como relator. De fato, destacou-se o caráter objetivo do incidente, 

que afasta o julgamento das questões subjetivas que permeiam o processo originário, o que, 

via de consequência, elimina qualquer configuração das hipóteses de impedimento ou 

suspeição. Ademais, o exame de admissibilidade do incidente sujeitar-se-á ao órgão 

colegiado, que conta com inúmeros outros julgadores, os quais poderão concordar ou 

discordar das conclusões do relator. 

Apesar da atipicidade da situação, até porque é incomum a atividade postulatória de 

julgadores, de um modo geral, parece que o raciocínio acima empreendido é coerente, pois 

realmente o IRDR tem natureza objetiva, o que afasta eventuais interesses pessoais, a menos 
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que se comprove que o julgador em questão figure como parte em algum processo que trate 

exatamente da mesma questão. Não há interesse no resultado do julgamento em si, mas na 

uniformização da jurisprudência. Fora isso, considerando que estamos tratando de demandas 

repetitivas, é natural imaginar que todos os integrantes do órgão julgador competente para o 

julgamento de IRDR`s já tenham experiência anterior com julgamentos de casos semelhantes, 

o que não lhes tornam parciais somente por já terem decidido sobre aquela questão 

exclusivamente de direito. 

Por fim, registra-se que o Ministério Público e a Defensoria Pública poderão suscitar o 

IRDR mesmo a partir de processos em que não estejam atuando como partes, tanto é que o 

Código citou tais órgãos separadamente de partes, no rol do artigo 977 (TEMER, 2017, p. 

195). No entanto, quanto a essa instauração autônoma, ela deve ser concebida apenas quando 

a questão se compatibilizar com as atribuições constitucionais destes órgãos (TEMER, 2017, 

p. 196). 

Para o Ministério Público, como a Constituição Federal lhe incumbiu “a defesa da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”, 

nos termos do seu artigo 127, parece que sempre será possível a suscitação por aquela 

instituição, dado a ideologia ligada ao incidente quanto à coerência e integralidade do 

ordenamento jurídico. 

Já quanto à Defensoria, há um recorte para a sua atuação, no que concerne às questões 

jurídicas que envolvam o interesse dos necessitados e o signo da vulnerabilidade, diante da 

sua atribuição artigo 134, da Constituição Federal, dispositivo cujos conceitos devem ser 

interpretados de forma mais abrangente e atinente à realidade, uma vez que os sujeitos 

necessitados ou vulneráveis não são apenas os economicamente pobres, mas todos aqueles 

sujeitos tecnicamente hipossuficientes que necessitam de uma tutela jurídica adequada 

(GRINOVER, 1990, p. 246). 

Até o momento, analisando o conjunto de incidentes suscitados, verifica-se que a 

maioria dos requerimentos de instauração foi feita a partir de partes de processos, sejam eles 

de primeira instância ou de segunda instância. 

Para melhor ilustrar, dispõe-se em seguida o gráfico que demonstra essa realidade: 
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Fonte: Observatório Brasileiro de IRDR`s 

 

Dentre os legitimados previstos no artigo 977 do CPC, nota-se uma grande prevalência 

de incidentes instaurados pelas partes, seguindo-lhes o número de incidentes suscitados por 

relatores, juízes, Ministério Público e Defensoria Pública. 

É interessante notar o dado referente a incidentes suscitados por câmara ou órgão do 

tribunal. Isso pode significar uma ampliação da hipótese de instauração a requerimento do 

relator, para abranger a iniciativa dos órgãos colegiados quando do julgamento de recursos, 

remessa necessária ou processo originário, ou mesmo pela adoção da previsão de alguns 

tribunais, já mencionada, de que o requerimento do relator deve ser chancelado pelo órgão 

colegiado ao qual aquele faça parte. 
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Ambas as hipóteses não são abrangidas pelo artigo 977 do CPC e, conforme já 

explicitado, não é legal a exigência de que o pedido de instauração a partir do relator tenha 

que passar pela deliberação de qualquer órgão colegiado, pois o código prevê a instauração 

direta ao presidente do tribunal. 

Além disso, o gráfico também demonstra a existência de outros atores como 

suscitantes: Pessoa Física que não era parte em nenhum processo, advogados, associações e 

entes públicos. 

Esses casos são interessantes e se referem a duas hipóteses: incidente suscitado sem 

nenhum processo subjacente, ou seja, de forma autônoma; ou quando o suscitante não faz 

parte de um processo, mas se utiliza de um já em curso para requerer a instauração do 

incidente. 

Para ambos os casos, há ilegitimidade para suscitar o incidente e entende-se que o 

caminho deve ser a extinção ou a sua inadmissão, conforme considerações já tecidas 

anteriormente. 

Sobre os dados dos suscitantes e especificamente quando se trata de parte em processo 

que requereu a instauração do IRDR, é interessante examinar a natureza da parte, o que pode 

ser detectado nos gráficos a seguir dispostos: 

 

 

Fonte: Observatório Brasileiro de IRDR`s 
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Fonte: Observatório Brasileiro de IRDR`s 

 

Esses gráficos permitiriam interessantes considerações que certamente merecem um 

aprofundamento, principalmente no que se refere à relação entre a natureza dos litigantes que 

suscitam o incidente e eventual interesse estratégico na padronização decisória, notadamente 

quanto aos ligantes habituais vs. litigantes eventuais. 

No entanto, não sendo possível se delongar sobre esse aspecto nesse estudo, apenas 

destaca-se o fato de que, dentre os suscitantes que eram autores nas ações originárias, há 

predominância de pessoas físicas neste quesito. Numa análise superficial, pode-se dizer que 

aparentemente há uma grande adesão dos litigantes eventuais à utilização do IRDR.  

 

4.2 Órgãos responsáveis pelo julgamento 

 

Nos termos do artigo 978 do CPC, “O julgamento do incidente caberá ao órgão 

indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de 

jurisprudência do tribunal”
49

. 

                                                           
49

 É importante anotar que, quando o IRDR tratar de matéria constitucional em que, ao tempo do julgamento do 

mérito, for necessário declarar a inconstitucionalidade da lei para definir a tese jurídica que será aplicada ao caso 

concreto ao qual está vinculado o incidente, a competência para o julgamento do IRDR deverá ser atribuída ao 
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A princípio, note-se que não há menção expressa quanto a quais tribunais podem 

admitir, processar e julgar o IRDR. 

Todavia, pela leitura sistemática do Código, além do próprio histórico do processo 

legislativo, há indicativos de que o cabimento de IRDR se dá no âmbito dos Tribunais 

Estaduais e Regionais (também nos juizados, conforme será exposto). Nesse sentido, o 

enunciado nº 343 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis: “O incidente de resolução 

de demandas repetitivas compete a tribunal de justiça ou tribunal regional”. 

De todo modo, há quem milite que o incidente poderá ser instaurado no âmbito dos 

tribunais superiores, o que merece considerações apartadas. De outra banda, existe enorme 

controvérsia sobre o cabimento do IRDR nos Juizados, o que será também analisado. 

 

4.2.1 IRDR nos Tribunais Superiores 

 

Durante o processo legislativo de criação do CPC/15, na versão do PL 8.046/2010, no 

artigo 988, §1º, havia a previsão expressa de que o IRDR deveria ser instaurado em Tribunal 

de Justiça ou em Tribunal Regional Federal. No entanto, após modificações no texto do 

projeto, acabou-se por suprimir essa previsão. 

Com base no espaço deixado pela letra da lei, alguns defendem que o IRDR pode ser 

suscitado diretamente nos Tribunais Superiores, cortes de superposição (DIDIER; CUNHA, 

2017, p. 724) (ROQUE, 2017, p. 850). 

Inclusive, sustenta Aluísio Mendes (2017, p. 141) que, diante das causas de 

competência originária dos Tribunais Superiores, presentes os requisitos, poderia ser 

instaurado o IRDR, ainda que não haja previsão legal para tanto. 

Exatamente para tais tipos de causas – destacando-se o Conflito de Competência – e 

outros recursos (como o Recurso Ordinário), por não serem passíveis de afetação sob o 

regime dos repetitivos, como ocorre no RE e no REsp, é que se sustenta o cabimento do 

IRDR nos tribunais de superposição. 

Nesse sentido, inclusive, houve decisão monocrática no Superior Tribunal de Justiça, 

no âmbito do Conflito de Competência de nº 148.519 - MT (2016/0229268-2), que decidiu 

                                                                                                                                                                                     
Órgão Especial” (TJMG - IRDR nº 0495198-06.2016.8.13.0000, 1ª Seção Cível, Relator: Des(a). Luís Carlos 

Gambogi  *voto do Des. Alberto Vilas Boas). No mesmo sentido: NEVES, 2016, p. 1.405; DIDIER; CUNHA, 

2017, p.632. 
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afetar esse Conflito de Competência pelo rito dos repetitivos, mas como se fosse um IRDR, o 

que seria equivalente à admissão da instauração do IRDR naquela corte superior. 

De fato, o Ministro Mauro Campbell Marques, em 28 de setembro de 2016, assim 

consignou: 

 

CONFLITO SUSCITADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. PROCESSUAL CIVIL. 

TRIBUTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO 

SINDICAL COMPULSÓRIA (IMPOSTO SINDICAL). SERVIDOR PÚBLICO. 

ART. 114, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO 

DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. CONFLITO RECEBIDO COMO 

REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 976, DO CPC/2015. 

DISCUSSÃO SOBRE A COMPETÊNCIA PARA JULGAR AÇÕES QUE TÊM 

POR OBJETO A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES PÚBLICOS 

ESTATUTÁRIOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA SÚMULA N. 222/STJ 

(...) 

Verifica-se que o tema em apreço, apesar de já julgado neste STJ por inúmeros 

precedentes, continua a ser suscitado reiteradas vezes para julgamento por esta 

Corte, havendo, inclusive, evidente conflito entre a jurisprudência mais recente e a 

Súmula n. 222/STJ ("Compete à Justiça Comum processar e julgar as ações relativas 

à contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT"), a caracterizar a efetiva 

repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão 

unicamente de direito (art. 976, I, CPC/2015) e o risco de ofensa à isonomia e à 

segurança jurídica (art. 976, II, CPC/2015). Ante o exposto, tendo em vista a 

aplicação por analogia do art. 1.036, §5º, do CPC/2015, recebo o presente conflito 

de competência como emblemático da controvérsia, a ser dirimida pela Primeira 

Seção (art. 978, do CPC/2015), conjuntamente com o CC n. 147.784 – PR 

 

Todavia, já na sessão do dia 25/10/2017, quando do julgamento conjunto do AgInt no 

CC n. 147.784/PR e do AgInt no CC n. 148.519/MT, a Primeira Seção, em acórdão no qual 

foi vencido o Ministro Mauro Campbell Marques, desafetou estes Conflitos de Competência 

da sistemática dos repetitivos, julgando prejudicados os agravos internos, por se entender que 

o expediente em análise (Conflito de Competência), é modalidade processual que não tem 

previsão legal de admissão como representativo de controvérsia. 

Assim, apesar de o STJ ter sinalizado, indiretamente, que haveria cabimento do IRDR 

perante àquela corte, não houve, até o fechamento desse trabalho, o enfrentamento efetivo de 

um incidente naquele tribunal, deixando a questão aberta, por ora. 

Embora não haja nada que impeça a aplicação do IRDR nos tribunais superiores, 

também é verdade que não há nada que autorize a sua aplicação nesta instância. Inclusive, não 

há qualquer disposição sobre a suscitação do IRDR no âmbito dos regimentos internos tanto 

do STF quanto do STJ, ao passo que no regimento desta última corte apenas há disposições 

sobre o pedido de suspensão em território nacional de IRDR admitido nos tribunais estaduais 

e territoriais (artigo 271-A). 
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No entanto, apesar da ausência de previsão regimental no STJ para a instauração de 

IRDR naquela corte, é curiosa a disposição do artigo 1º da Resolução nº 03/2016 do STJ, 

quando se aponta a possibilidade de requerimento de reclamação contra decisões de Turmas 

Recursais dos tribunais dos Estados e do Distrito Federal que contrariem “jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de 

resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em 

enunciados das Súmulas do STJ” (grifo nosso). 

Essa redação seria um indício de que o STJ poderia julgar IRDR. Todavia, acredita-se 

que este ato normativo está desconectado com todo o contexto necessário à elucidação dessa 

questão.  

De fato, além do histórico legislativo, já mencionado, existem outros argumentos que 

indicam a impossibilidade da utilização do incidente nas cortes de superposição.  

Com efeito, a redação dos artigos 982, I e 985, I, do CPC
50

, quando utilizam os termos 

“Estado” e “região”, já expressam o cabimento exclusivo do IRDR nos Tribunais Estaduais e 

Regionais, pois, senão, utilizaria também a expressão “nacional” ou algo do tipo. 

Ademais, há previsão expressa de cabimento de recurso especial/extraordinário contra 

a decisão de mérito proferida no IRDR, nos termos do artigo 987. Ora, se assumirmos que o 

IRDR tem cabimento nos tribunais superiores, seria necessário compatibilizar essa hipótese 

específica com as hipóteses de cabimento dos recursos excepcionais, o que demandaria a 

modificação dos artigos 102, III e 105, III, da Constituição Federal, ou criar uma exceção no 

conteúdo do artigo 987, retirando o cabimento de RE ou REsp quando o IRDR for julgado 

pelas cortes de superposição, o que traz outro problema, relacionado a qual seria o meio de 

impugnação adequado nessa situação. 

Em sede conclusiva, pela redação do próprio código, parece que o legislador não quis 

prever o cabimento do IRDR nas cortes de vértice, o que necessitaria de algumas importantes 

modificações na sistemática principalmente do recurso contra a decisão de mérito do 

incidente. Além disso, não houve qualquer regulamentação regimental sobre isso e, em que 

pese algumas decisões sinalizando a possibilidade de cabimento do IRDR no STJ, essa 

                                                           
50

 Art. 982.  Admitido o incidente, o relator: 

I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme 

o caso; 

Art. 985.  Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: 

I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na 

área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo 

Estado ou região; 
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questão ainda deverá ser enfrentada definitivamente, mormente quando o primeiro incidente 

for suscitado, de fato, em um dos tribunais de superposição.  

 

4.2.2 IRDR no sistema dos Juizados Especiais 

 

Na linha do que foi tratado no tópico anterior, temos que o Código de Processo Civil 

dispõe, em várias passagens, como nos artigos 977, 978 e 987, que o IRDR tem cabimento 

nos tribunais, Estaduais e Regionais. Nos “tribunais”, portanto. 

Diante disso, surge uma grande controvérsia quanto ao cabimento do IRDR no sistema 

dos Juizados Especiais (Juizado Especial Cível, Juizado Especial Federal e Juizado Especial 

da Fazenda Pública). 

Conforme anota Aluisio Mendes (2017, p. 142), a questão do IRDR nos Juizados 

estava passando batida durante o processo legislativo de criação do novo Código de Processo 

Civil, o que suscitou diversos debates. Havia uma lacuna relacionada ao sobrestamento de 

processos em trâmite nos Juizados a partir de IRDR`s admitidos nos tribunais, bem como a 

extensão dos efeitos das teses firmadas no mérito dos IRDR`s julgados nos tribunais para os 

processos do Juizado e, por último, quanto ao próprio cabimento do IRDR no sistema dos 

Juizados (suscitação nessa seara). 

Pois bem, parte das críticas foi assimilada, resultando em mudanças no texto original 

do Projeto do novo CPC. Com efeito, o artigo 985, I, passou a conter a seguinte previsão: 

 

Art. 985.  Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: 

I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão 

de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive 

àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região; 
(grifo nosso) 

 

No entanto, fato é que ainda ficou sem qualquer previsão a questão do sobrestamento 

de processos dos Juizados em que há questão de direito afetada por IRDR admitido no 

tribunal, bem como acerca do próprio cabimento do IRDR perante as Turmas de 

Uniformização do Juizado
51

. 

                                                           
51

 As Leis nº 10.259/01 e 12.153/09, que tratam, respectivamente, do Juizado Especial Federal e do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, contemplam previsão de criação de órgãos de Uniformização. Embora a Lei 

9.099/95 não contenha a mesma previsão, alguns Estados criaram seus próprios órgãos de uniformização, como 

é o caso de Minas Gerais, por meio da Instrução nº 01, de 11 de outubro de 2011. 
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Além da ausência de regulamentação e outros problemas de aplicação – bem 

apontados por Frederico Koehler (2015) – há o risco de coexistência do sistema de 

uniformização já instalado e em funcionamento nos Juizados com a sistemática do IRDR, que 

começa a ganhar vida e teses nos tribunais, o que poderia gerar conflitos e 

“desuniformização” (KOEHLER, 2015, p. 577). 

Chega-se a defender a inconstitucionalidade da aplicação, nos processos dos Juizados, 

das teses de IRDR´s julgados nos tribunais, diante da independência total do sistema dos 

Juizados em relação à Justiça Comum, nos termos do artigo 98, I, da Constituição Federal 

(ABBOUD; CAVALCANTI, 2015, p. 221-242). 

Indo além, da mesma forma que seria inconstitucional a aplicação da tese de IRDR 

julgado em TJ/TRF no microssistema dos Juizados, também seria inconstitucional o 

sobrestamento dos processos em trâmite nos Juizados após a admissão de IRDR nos tribunais 

(KOEHLER, 2016-a, p. 583-585). 

Entretanto, esse não parece ser o melhor entendimento sobre a matéria. 

Especificamente acerca do sobrestamento dos processos em trâmite no Juizado, soa 

mais apropriado o raciocínio segundo o qual se a lei quis o mais – prevendo a própria 

aplicação das teses nos processos dos Juizados –, também quis o menos: no caso, o 

sobrestamento dos processos em trâmite nos Juizados após a admissão do IRDR no tribunal. 

De fato, não seria minimamente adequado deixar que processos que tratam de matéria 

de direito afetada para fixação de tese tenham seguimento e possam eventualmente ser 

julgados em sentido contrário àquilo que for firmado no julgamento do IRDR, ferindo 

gravemente o princípio da isonomia. Trata-se de ideia defendida também por Sofia Temer 

(2017, p. 120) e explicitada no enunciado de nº 93 do Fórum Permanente dos Processualistas 

Civis: “Admitido o incidente de resolução de demandas repetitivas, também devem ficar 

suspensos os processos que versem sobre a mesma questão objeto do incidente e que tramitem 

perante os juizados especiais no mesmo estado ou região”. 

Indo além, compartilha-se do entendimento de que não há incompatibilidade com o 

artigo 98, I, da Constituição Federal, uma vez que está mantida a particular estrutura dos 

Juizados e o seu sistema recursal, formado por Turmas Recursais compostas por juízes dos 

próprios Juizados. A criação de mecanismos de uniformização de jurisprudência, ainda que 

integrados por órgãos externos à estrutura dos Juizados, ou os abranjam, não interfere na 

estrutura dos Juizados, mas confere maior coerência e unidade às respostas do Poder 

Judiciário como um todo (MENDES, 2017, p. 152). 
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Adicionam-se a esse argumento as apontadas deficiências do modelo de uniformização 

do sistema dos Juizados (MENDES, 2017, p. 152-159), quais sejam: (i) a ausência de 

previsão de mecanismo de uniformização para os Juizados Especiais Cíveis estaduais, 

inclusive em âmbito nacional; (ii) a limitação quanto à matéria, pois os mecanismos de 

uniformização previstos para o JEF e para o JEFAZ não permitem a apreciação de questão 

processual; e (iii) a inexistência de instrumentos que permitam a uniformização integrada da 

jurisprudência dos Juizados e da Justiça Comum, ainda que da mesma Região ou Estado.  

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que os tribunais 

podem resolver questões comuns à Justiça Comum e aos Juizados, nos termos do enunciado 

da Súmula de nº 428, in verbis: “Compete ao Tribunal Regional Federal decidir os conflitos 

de competência entre juizado especial federal e juízo federal da mesma seção judiciária”. 

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal já afastou a alegação de 

inconstitucionalidade dos pedidos de uniformização de interpretação de lei federal criados 

pelas leis do JEF e do JEFAZ, assentando o entendimento de que é constitucional a 

competência dada ao STJ (órgão externo ao sistema dos juizados) para uniformizar a 

interpretação de lei federal a partir de processos advindos dos Juizados
52

. 

Todo o exposto leva a crer que é constitucional a aplicação das teses de IRDR`s 

julgados nos tribunais em processos dos Juizados, o que tende a tornar a jurisprudência mais 

íntegra e coerente. Caso contrário, se a vinculação não for aceita, ainda teremos graves 

problemas de dispersão jurisprudencial, o que não se pode admitir. 

Mas as discussões sobre o IRDR nos Juizados não param por aí.  

Há, também, dúvida quanto à possibilidade de suscitação de IRDR nos tribunais a 

partir de processo(s) oriundo(s) dos Juizados, ou se estes apenas poderiam dar origem a 

IRDR`s perante os órgãos de uniformização do próprio sistema dos Juizados. 

Conforme observado por Aluisio Mendes, o CPC/15 não previu expressamente a 

instauração e o julgamento do IRDR no âmbito dos Juizados, mas também não impôs 

qualquer avocação de incidentes eventualmente suscitados nos Juizados (MENDES, 2017, p. 

161). 

A questão é tão importante que não são poucos os incidentes em que ela é discutida. 

Nesse sentido, para ilustrar bem os desafios sobre a utilização do IRDR nos Juizados, foram 
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 STF; Tribunal Pleno; ED no RE 571572; Rel. Min. Ellen Gracie; j. 26.08.2009  



138 

 

 

selecionados alguns incidentes relacionados aos vários desdobramentos do caso do 

rompimento da barragem do Fundão, em Mariana-MG. 

Pois bem, inicialmente foi proposto um IRDR (nº 040/2016) pelos Juízes da Turma 

Recursal do Norte para discutir a responsabilização da empresa mineradora Samarco pelo 

evento e a possibilidade de cominação de indenização por danos morais a todos os moradores 

das cidades do Estado do Espírito Santo banhadas pelo Rio Doce, prejudicados pela 

interrupção do abastecimento de água. 

Esse incidente foi suscitado, admitido e julgado perante a Turma de Uniformização de 

Interpretação de Lei, órgão do sistema dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Espírito 

Santo. Isso ocorreu principalmente porque há, no âmbito do TJ-ES, a Resolução de nº 

23/2016, que edita e aprova o Regimento Interno do Colegiado Recursal e da Turma de 

Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo e, 

em particular, dispõe que compete a esta Turma de Uniformização julgar IRDR`s suscitados 

no âmbito dos Juizados do Estado do Espírito Santo. 

Todavia, foi apresentado pedido de providências junto ao CNJ (0002624-

56.2017.2.00.0000) argumentando-se que o CPC, principalmente no seu artigo 978, prevê que 

o IRDR deve ser julgado pelo tribunal, não havendo, ainda, permissão para que órgão do 

Juizado processe e julgue o incidente. Assim, pugnando-se pela declaração de nulidade da 

Resolução de nº 23/2016 e de incompetência dos órgãos do Juizado, requereu-se também o 

deferimento de medida liminar para suspender a eficácia da Resolução até o julgamento do 

mérito, bem como para suspender todos os Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas, 

Incidentes de Assunção de Competência e Reclamações que estejam em trâmite no Colegiado 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Espírito Santo. 

O Conselheiro Henrique Ávila acolheu o pedido de concessão de medida liminar, 

consignando que: 

 

(...) embora não haja uma vedação direta e expressa à criação de órgãos de 

julgamento dos institutos nos Juizados Especiais, todos os dispositivos que tratam do 

tema determinam que o julgamento se dê, sempre, no âmbito dos tribunais, do qual 

não fazem parte, como se sabe, as turmas recursais e as turmas de uniformização de 

jurisprudência dos Juizados. 

(…) 

Parece ainda mais prudente o deferimento desta medida cautelar, para suspender a 

instauração e o funcionamento de órgãos de julgamento de IRDR e IAC, bem como 

do uso da Reclamação, na estrutura dos Juizados Especiais, tanto do TJES, nos 

termos da sua Resolução 23/216, como dos demais Juizados dos Tribunais de Justiça 

e Tribunais Regionais Federais eventualmente instalados. 

 



139 

 

 

 

Todavia, esta decisão foi levada à discussão ao colegiado do Conselho e, após 

discussões na 251ª Sessão Ordinária, realizada em 16 de maio de 2017, decidiu-se por revogar 

a medida liminar anteriormente concedida, para aguardar o posicionamento do Supremo 

Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de instauração de IRDR 

e IAC no âmbito dos Juizados Especiais. 

Mas o referido IRDR de nº 040/2016 rendeu ainda mais: houve a suscitação de Pedido 

de Suspensão Nacional em IRDR para o STJ – SIRDR nº 08. No entanto, entendeu-se que, em 

virtude de se tratar de incidente oriundo dos Juizados, sendo inviável futuro REsp sobre a 

decisão de mérito (Súmula nº 203 do STJ), não seria possível o acolhimento daquele pedido 

de suspensão nacional. 

Assim, entendendo que a questão ainda precisa ser amadurecida pelos Tribunais, o 

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino concluiu que: 

 

Portanto, entendo que as razões de segurança jurídica e de excepcional interesse 

social, fundamentos para o acolhimento do pedido de abrangência de suspensão de 

processos para localidades diversas daquela em que admitido o IRDR nos termos do 

§ 3º do art. 982 do CPC e no art. 271-A do Regimento Interno do STJ, devem ceder 

espaço à segurança jurídica do sistema processual brasileiro. 

A indefinição jurídica, no atual momento, a respeito da admissão do IRDR no 

âmbito dos juizados especiais e o próprio cabimento do recurso especial contra 

julgamento do incidente admitido nestes juízos impedem, sob a minha ótica, o 

deferimento da ampliação da abrangência de suspensão de processos tal como 

requerido na inicial.  

 

Ainda sobre o desastre de Mariana, outro incidente também foi proposto no próprio 

TJ-ES, mas não na Turma de Uniformização e sim no Tribunal Pleno. Trata-se do processo nº 

0038578-77.2016.8.08.0000, proposto pelo Ministério Público a partir de ação oriunda da 2ª 

Vara Cível de Colatina-ES, em que se discute a possibilidade de cominação de indenização 

por dano moral ambiental individual, em virtude do rompimento da barragem do Fundão, em 

Mariana-MG e contaminação do Rio Doce. 

No âmbito desse IRDR, verificou-se que não havia entendimentos controvertidos entre 

as varas cíveis que estavam julgando esses tipos de ações, mas que havia dissenso entre as 

varas comuns e as varas dos juizados. Nesse ponto, o Des. Adalto Dias Tristão, em seu voto 

(vencedor) (fls. 19/30), salientou que não seria possível a apreciação que envolva questões 

dos Juizados, porquanto o que é do Juizado deve ser julgado por órgãos daquele sistema53. 

                                                           
53

 Ainda no âmbito do TJ-ES, também houve o julgamento do exame de admissibilidade do IRDR de nº 

0039689-96.2016.8.08.0000, que igualmente tem como plano de fundo os prejuízos advindos do rompimento da 

barragem do Fundão, em Mariana-MG, tendo sido inadmitido, por se considerar que o tema envolve matéria 
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Pelo que se vê, até então, parece que no TJ-ES está muito claro que os IRDR´s 

referentes a questões/ processos oriundos dos Juizados deverão ser julgados por órgãos do 

próprio sistema.  

No TJ-MG (2ª Seção Cível), também discutindo os reflexos do desastre de Mariana, 

foi admitido, em 24/04/2017, o IRDR nº 0124879-52.2017.8.13.0000
54

, suscitado a partir de 

processo que tramitava no Juizado Especial Cível de Governador Valadares/MG, nos termos 

da seguinte ementa: 

 

IRDR. DEMANDAS ORIGINÁRIAS DO JUIZADO ESPECIAL. SUSCITAÇÃO 

POSSÍVEL.  ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. SUSPENSÃO 

DAS DEMANDAS AFETADAS. Para que o incidente de resolução de demandas 

repetitivas seja admitido, devem ser atendidos os requisitos elencados no Código de 

Processo Civil, art. 976 e ss. A efetiva repetição de processos que contenham 

controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e que represente risco de 

ofensa à isonomia e à segurança jurídica, mesmo que em trâmite no Juizado 

Especial, pode ensejar a instauração do IRDR. A admissão do incidente de resolução 

de demandas repetitivas importa na suspensão dos processos pendentes, individuais 

ou coletivos, que tramitem no Estado e que versem sobre a matéria objeto da tese a 

ser fixada.  

 

Veja que nesse julgado, a conclusão foi diferente do entendimento adotado pelo TJ-

ES, entendendo-se que o tribunal pode julgar incidentes instaurados a partir de processos dos 

Juizados, sendo desnecessário que apenas um órgão de uniformização daquele sistema julgue 

incidentes oriundos de casos em trâmite naquela justiça especial. 

Também no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), entendeu-se da mesma 

forma que decidiu o TJ-MG, no julgado acima mencionado. De fato, isso ocorreu no IRDR nº 

5033207-91.2016.4.04.0000/SC, em que se tratava de exame de admissibilidade de incidente 

suscitado no tribunal a partir de processo do Juizado Especial Federal. 

Até houve voto no sentido de que caberia aos órgãos de uniformização dos juizados 

cuidar de IRDR oriundo daquele sistema, mas prevaleceu o entendimento de que é viável o 

IRDR na espécie, cabendo a órgão do tribunal assumir a competência para julgá-lo, vejamos 

sua ementa: 

                                                                                                                                                                                     
fática e que não foi comprovada a efetiva controvérsia sobre o tema. Ou seja, só no TJ-ES são três incidentes 

suscitados sobre um mesmo macro-fato, tendo sido um admitido e julgado no mérito, e outros dois inadmitidos.  
54

 No mérito, foi fixada a seguinte tese: “Os juizados especiais não são competentes para processar e julgar 

demandas que têm como objeto o fornecimento de água e/ou indenização por danos morais e que trazem entre os 

fundamentos a dúvida acerca da qualidade da água fornecida pelo sistema público de distribuição das cidades 

que captam água do rio doce em ações propostas em decorrência do rompimento da barragem de fundão, situada 

em Mariana/MG, tendo em vista a natureza técnica complexa da questão e a imprescindibilidade de produção de 

prova pericial para se apurar essa questão, ressalvada a utilização de prova emprestada de cunho técnico 

produzida em outro processo acerca da qualidade da água, submetida ao contraditório, sem que exista oposição 

aos seus termos, ou a renúncia/ desistência com aquiescência da parte contrária relativamente as pretensões suso 

mencionadas, hipótese em que os processos deverão continuar a fluir quanto os demais pedidos, caso existam”. 
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PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS 

REPETITIVAS-IRDR. TESE JURÍDICA QUE REFLETE EM MAIS DE UMA 

SEÇÃO (ART. 18, V, DO REGIMENTO INTERNO). COMPETÊNCIA DA 

CORTE ESPECIAL. DEFLAGRAÇÃO DO INCIDENTE A PARTIR DE 

PROCESSO QUE TRAMITA NOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. 

POSSIBILIDADE. RESSALVA DE ENTENTIMENTO PESSOAL DO 

RELATOR. CONHECIMENTO DO INCIDENTE. DEFINIÇÃO DA TESE A SER 

APRECIADA, QUE É ATINENTE À COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS FEDERAIS. 

(...) 

- Consoante entendimento majoritário da Corte Especial do Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região, aos dispositivos do CPC que versam sobre o IRDR, em 

especial os artigos 976, 977, 978 e 985, deve ser conferida interpretação ampliativa. 

Segundo a posição da douta maioria, o novo Código de Processo Civil, ao valorizar 

os precedentes, privilegia a segurança jurídica e estimula a uniformização da 

interpretação acerca das questões jurídicas. 

- Nessa linha, ao conferir ao Tribunal de apelação a competência para decidir o 

IRDR, com aplicação explícita do resultado do julgamento a todos os processos 

que tramitem na sua área de jurisdição, inclusive àqueles que tramitem nos 

Juizados Especiais do respectivo Estado ou Região, o CPC, no mínimo 

implicitamente, admitiu que os incidentes sejam instaurados a partir de 

processos que tramitam nos juizados especiais. 

- Assim, demonstrada a efetiva repetição de processos que contêm controvérsia 

sobre a mesma questão, que é unicamente de direito, e presente risco de ofensa à 

isonomia e à segurança jurídica, deve o incidente ser conhecido. 

(...) 

(TRF-4; IRDR nº 5033207-91.2016.4.04.0000/SC; Corte Especial; Relator: Ricardo 

Teixeira do Valle Pereira; julgado em 22/09/2016) (grifo nosso) 

 

Ao que parece, a discussão ainda vai longe. De todo modo, algumas considerações 

podem ser importantes para nortear uma interpretação mais acertada sobre a questão. 

Nesse sentido, deve ter-se claro que há matérias em que a competência é concorrente 

entre os Juízos Comuns e os Juizados Especiais, ao passo que existem matérias de 

competência exclusiva dos Juizados, em razão do costumeiro valor ou da sua própria 

natureza. 

Assim, parece muito apropriada a solução sugerida por Aluisio Mendes (2017, p. 164-

166), no sentido de que: 

(i) Se for o caso de competência concorrente entre Justiça Comum e Juizados 

Especiais, havendo IRDR instaurado no tribunal, a partir de processo da Justiça 

Comum, é possível e constitucional o sobrestamento e vinculação dos 

processos em trâmite perante os Juizados; e 

(ii) Ainda se for o caso de competência concorrente entre Justiça Comum e 

Juizados Especiais, mas inexistindo IRDR no tribunal, ou se a matéria for de 
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competência exclusiva dos Juizados, o IRDR pode ser suscitado, processado e 

julgado por órgãos do próprio sistema dos Juizados. 

Por essa leitura, além da inexistência de recurso repetitivo sobre o mesmo tema (artigo 

976, §4º, CPC), nos Juizados deve-se acrescer o requisito da inexistência de IRDR sobre o 

tema no tribunal estadual ou regional a que se vincula o Juizado de onde se origina o pedido 

de instauração do incidente.  

Trata-se de uma opção pela prevalência hierárquica dos órgãos dos tribunais em face 

dos órgãos dos Juizados, apenas quando houver competência concorrente, para que não haja 

decisões conflitantes, nos termos do que STJ e STF já apontaram, sobre a possibilidade de 

coordenação, em certos assuntos, dos Juizados pelos tribunais (MENDES, 2017, p. 166). 

De todo modo, observadas essas ressalvas, parece ser mais coerente a regra segundo a 

qual o IRDR deverá ser processado e julgado pelo tribunal ou pelo órgão de uniformização do 

Juizado dependendo de onde se originar o processo em que for suscitado. Aliás, esse 

entendimento foi consolidado em enunciados da Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), na forma dos Enunciados de n
os

 21
55

 e 44
56

. 

Na mesma linha, parece mais apropriado que as teses fixadas em IRDR´s dos órgãos 

de uniformização dos Juizados não vinculem os processos da Justiça Comum, assumindo que 

cabe aos tribunais e não às Turmas de Uniformização dos Juizados a uniformização de modo 

unificado no estado ou na região. 

 

4.3 IRDR em matéria criminal e no âmbito das “Justiças especializadas” 

 

Apesar de o IRDR ter previsão no Código de Processo Civil, o que a princípio 

afastaria a aplicação do incidente em matérias que adotam procedimento específico, por 

exemplo, de direito criminal ou trabalhista, tem-se entendido pela aplicação do instrumento 

também nessas áreas. 

De fato, no próprio âmbito das Justiças Estadual e Federal (TJ´s e TRF´s), mas quanto 

à matéria criminal, já se afirmou pela possibilidade de IRDR para dirimir questão de direito 

repetitiva penal. 

Exemplo disso é o IRDR suscitado no Tribunal de Justiça do Acre, de nº 1000892-

29.2016.8.01.0000, de relatoria do Des. Laudivon Nogueira, que embora inadmitido em 28 de 

                                                           
55

 Enunciado de nº 21 da ENFAM: “O ORDR pode ser suscitado com base em demandas repetitivas em curso 

nos juizados especiais”. 
56

 Enunciado de nº 44 da ENFAM:“Admite-se o IRDR nos juizados especiais, que deverá ser julgado por órgão 

colegiado de uniformização do próprio sistema”. 
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setembro de 2016, pelo Tribunal Pleno Jurisdicional, consolidou entendimento sobre a 

possibilidade do manejo do incidente em matéria penal: 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE 

DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. CONTROVÉRSIA DE 

NATUREZA CRIMINAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC/2015 AO 

PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE. NATUREZA INCIDENTAL DO 

INSTITUTO. IMPOSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO AUTÔNOMA. 

CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME 

SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE 

VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. CONSEQUÊNCIA 

JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NO 

ÂMBITO DO TJAC. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E 

SEGURANÇA JURÍDICA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA 

PELO STF EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO E SÚMULA 

VINCULANTE. IRDR INADMITIDO. 

1. É possível a instauração de IRDR para resolver questão repetitiva 

de direito penal. Aplicação subsidiária dos arts. 976 e ss. do Código 

de Processo Civil de 2015, a teor do disposto no art. 3º do Código 

de Processo Penal. Doutrina e jurisprudência. (grifo nosso) 

(...) 

 

Nesses termos, também a doutrina especializada (LIMA, 2015, p. 106): 

 

Noutro giro, ante o silêncio do CPP em relação ao assunto, é perfeitamente possível 

a aplicação subsidiária ao processo penal do incidente de resolução de demandas 

repetitivas (arts. 976 a 987 do novo CPC), que, doravante, poderá ser instaurado em 

qualquer Tribunal, inclusive nos Tribunais de Justiça dos Estados e nos Tribunais 

Regionais Federais.   
 

No mesmo sentido, igualmente se assinalou pela possibilidade da propositura de IRDR 

sobre matéria criminal no bojo do incidente de nº 141674/2016, do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Apesar de também ter sido inadmitido por ausência de causa 

pendente no tribunal, foi importante a consideração do voto do Des. Juvenal Pereira da Silva 

(4º vogal), no sentido de que o interesse coletivo em matéria criminal por vezes se ressalta 

ainda mais, nos seguintes termos: 

 

É indisputável que, em sede de direito material penal como o tratado no vertente 

(controvérsia decorrente da fixação da data-base para a concessão de benefícios no 

caso da unificação de penas em sede de execução penal), considerado indisponível 

por natureza, em razão de se tratar de matéria de ordem pública, a importância desse 

mister se agiganta (...) 

 

Aluisio Mendes (2017, p. 138) reforça a corrente que entende possível a instauração 

do IRDR em matéria não só criminal, entendendo também pelo cabimento do incidente nos 

ramos especializados do Poder Judiciário, sendo competentes o Tribunal Regional do 

Trabalho e o Tribunal Regional Eleitoral para o seu processamento e julgamento. Apenas na 
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Justiça Militar Federal é que o incidente não seria apropriado, porquanto inexistem tribunais 

de segundo grau naquela Justiça. 

Esse entendimento tem respaldo, ademais, no próprio artigo 15 do CPC, que prevê a 

aplicação supletiva e subsidiária das disposições do Código aos processos eleitorais, 

trabalhistas ou administrativos. 

Aliás, a própria mudança promovida no texto do projeto para o texto aprovado reforça 

esta conclusão, na medida em que o texto do PL 8.046/2010, em seu artigo 988, §1º (“O 

incidente pode ser suscitado perante tribunal de justiça ou em tribunal regional federal”), deu 

lugar ao artigo 977 do texto aprovado, que consta apenas que “O pedido de instauração do 

incidente será dirigido ao presidente do tribunal”. Como se vê, a nova redação não restringe a 

aplicação do IRDR nos tribunais regionais das justiças especializadas, o que se coaduna com 

os demais dispositivos, principalmente os artigos 982, I e 985, I, do CPC, que mencionam a 

expressão “região”. 

Especificamente, em matéria trabalhista, há ainda o teor do artigo 8º da Instrução 

Normativa nº 39/2016 do TST indica o seu cabimento, onde se prevê a possibilidade de 

interposição de recurso de revista contra acórdão que julgar IRDR nos TRT`s e o enunciado 

de nº 347 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis57. 

Nota-se, ademais, que vários incidentes já foram propostos no âmbito dos TRT`s, o 

que demonstra a ampla recepção do IRDR na Justiça do Trabalho. Inclusive, os sítios 

eletrônicos de vários tribunais já contam com seções específicas que disponibilizam 

informações sobre os incidentes suscitados no âmbito dos respectivos tribunais. 

Ratificando esse contexto, podem ser citados como exemplos os seguintes incidentes, 

suscitados e admitidos: no TRT-3 (MG), 0010849-32.2017.5.03.0000; TRT-8 (PA e AP), 

0000360-58.2018.5.08.0000; TRT-1 (RJ), 0100949-87.2017.5.01.0000; TRT-22 (PI), 

0080050-83.2017.5.22.0000; TRT-4 (RS), 0021402-14.2017.5.04.0000; TRT-18 (GO), 

0010348-95.2016.5.18.0000. 

Indo além, já temos, inclusive, teses fixadas por meio de IRDR no âmbito trabalhista, 

conforme julgados do TRT-8 (PA e AP): 0000012-74.2017.5.08.0000
58

; TRT-2 (SP capital, 

região metropolitana e baixada santista): 0000444-95.2016.5.02.0000
59

. 

                                                           
57

 Enunciado nº 347 FPPC: “Aplica-se ao processo do trabalho o incidente de resolução de demandas repetitivas, 

devendo ser instaurado quando houver efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a 

mesma questão de direito”. 
58

 Julgado em 03/07/2017. Tese: “É de competência da Justiça do Trabalho apreciar demanda ajuizada contra 

ente público, que envolva obrigação de fazer quanto aos descontos postulados por entidades sindicais, a título de 

contribuição sindical, ao teor do que estatui o artigo 114, I, da CR/88”. 
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4.4 Pluralidade de IRDR´s suscitados sobre mesma questão 

 

É inevitável que, na prática, vários incidentes sobre um mesmo tema venham a ser 

suscitados e por ventura admitidos. Trata-se de um quadro de pluralidade, que pode ser 

interna (quando vários IRDR`s sobre mesma matéria são suscitados no mesmo tribunal), ou 

externa (coexistência de incidentes sobre mesma questão, mas em tribunais distintos). 

No segundo caso, de pluralidade externa, há quem sustente que a sua ocorrência é 

nociva às próprias finalidades para as quais o IRDR foi criado, pois a admissão e julgamento 

final de incidentes sobre uma mesma causa por diferentes tribunais traz riscos de coexistência 

de teses jurídicas diferentes, com fundamentos distintos (OLIVEIRA JR., 2013). 

Permaneceria, dessa forma, o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica 

(CAVALCANTI, 2016, p. 167). 

Diante desse cenário, sugere-se a criação de um mecanismo de remessa necessária 

para as cortes superiores após o julgamento do IRDR (CAVALCANTI, 2016, p. 276), ou a 

utilização somente dos recursos repetitivos (OLIVEIRA JR., 2013). 

Conforme já enfrentado no tópico sobre o microssistema de resolução de demandas 

repetitivas stricto sensu, não se sonega o risco de coexistência de teses jurídicas diferentes, 

sobre um mesmo assunto, para diferentes tribunais. 

Todavia, concluiu-se que esses efeitos “colaterais” podem ser contornados por meio de 

mecanismos previstos no próprio CPC, como o pedido de suspensão em território nacional, 

além do manejo de Recurso Especial ou Recurso Extraordinário sobre a tese firmada em 

IRDR – o que estenderá a tese para todo o país –, bem como a própria afetação de recurso na 

sistemática dos repetitivos, quando diferentes tribunais fixarem teses diferentes para uma 

mesma questão. 

Caberá às cortes de vértice policiar os temas de aplicação nacional que por ventura 

receberem tratamentos distintos pelos tribunais, já que apenas estas cortes de superposição é 

                                                                                                                                                                                     
59

 Primeiro IRDR julgado pelo TRT-2, cujo acórdão foi publicado em 21/03/2018, fixando a tese de que as 

decisões proferidas em reclamações trabalhistas que reconheceram o direito à percepção de quinquênios e sexta-

parte de vencimentos, com fulcro no artigo 97 da Lei Orgânica do Município de Guarulhos, transitadas em 

julgado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, não se mostram passíveis de corte rescisório por 

afronta à Súmula 25 do TRT-2. Entendeu-se ainda que não seriam passíveis de corte rescisório, com fundamento 

no artigo 966, V, do CPC/2015, as decisões transitadas em julgado antes de 5 de fevereiro de 2015, data de 

publicação do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em ação declaratória de 

inconstitucionalidade, na qual se declarou a inconstitucionalidade do artigo 97 da Lei Orgânica de Cubatão, já 

que tal decisão não transitou em julgado, pois pendente análise de recurso perante o Supremo Tribunal Federal. 
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que têm competência, em última instância, para uniformizar a interpretação das normas 

constitucionais e legais federais em todo território. 

De qualquer forma, em termos de sistematização, parece ser muito oportuno que haja 

mais um degrau de uniformização da jurisprudência, o que facilita até mesmo a discussão em 

âmbito nacional, a partir de entendimentos únicos já fixados pelos tribunais estaduais e 

regionais federais. 

A essa mesma conclusão chegou o Fórum Permanente de Processualistas Civis,  nos 

termos do Enunciado de nº 90: “É admissível a instauração de mais de um incidente de 

resolução de demandas repetitivas versando sobre a mesma questão de direito perante 

tribunais de 2º grau diferentes”. 

Essa forma de pluralidade já tem registros no país, como o caso do tema da inclusão 

(ou não) da TUSD (tarifa de uso do sistema de distribuição) e da TUST (tarifa de utilização 

do sistema de transmissão) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a fatura de energia 

elétrica. Para citar alguns casos, todos de 2017, em janeiro o TJ-PR admitiu IRDR sobre o 

assunto (Processo nº 0016464-25.2016.8.16.0000); em maio, o TJ-MS (Processo nº 1600149-

27.2017.8.12.0000) e o TJ-ES (Processo nº 0013719-60.2017.8.08.0000); em junho ocorreu a 

suspensão pelo TJ-MG (Processo nº 0440853-56.2017.8.13.0000); em julho, também o TJ-SC 

(Processo nº 0323339-12.2014.8.24.0023/50000); no mês de agosto, foi a vez do TJ-SP 

(Processo nº 2246948-26.2016.8.26.0000) determinar a suspensão dos processos que tratam 

sobre a matéria, enquanto o TJ-MT inadmitiu incidente acerca da mesma temática (Processo 

nº 1007117-52.2017.8.11.0000); em outubro ocorreu a admissão do incidente e suspensão de 

processos perante o TJ-RJ (Processo nº 0045980-72.2017.8.19.0000); e, por fim, em 

novembro, o TJ-CE admitiu IRDR sobre a matéria (Processo nº 0625593-47.2017.8.06.0000). 

Todavia, em boa hora e colocando em prática as sugestões feitas neste estudo, a 

Primeira Seção do STJ afetou, em 15/12/2017, essa mesma questão jurídica para julgamento 

pelo rito do REsp repetitivo (TEMA 986 – recursos afetados: REsp 1.692.023, REsp 

1.699.851 e EREsp 1.163.020), determinando-se a suspensão em todo o território nacional de 

processos que tratem da mesma matéria. 

Mas além da pluralidade externa de IRDR`s sobre o mesmo assunto, há também a 

pluralidade de incidentes em um mesmo tribunal. Essa hipótese pode ser vislumbrada antes 

que ocorra o exame de admissibilidade do primeiro IRDR sobre o mesmo tema, ou quando já 

houver algum IRDR julgado afetado ou julgado. 
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Se já houver algum incidente afetado para julgamento no mérito, ou seja, já admitido, 

parece que a melhor solução é a reunião deste com aqueles suscitados posteriormente, mas 

antes do julgamento de mérito, por conexão, para julgamento conjunto, aproveitando o 

máximo de argumentos de cada um. Isso ocorreu no bojo do IRDR de nº 2210494-

47.2016.8.26.0000, do TJ-SP, em que o relator, Des. Wanderley José Federighi percebeu a 

instauração posterior de outros incidentes sobre idêntica matéria (2210494-

47.2016.8.26.0000, 2211271-32.2016.8.26.0000 e 2217014-23.2016.8.26.0000), 

determinando o seu apensamento para análise e julgamento conjunto de todos os incidentes. 

Nesse mesmo sentido, veja o Enunciado de nº 89 do Fórum Permanente de 

Processualista Civis: 

 

Havendo apresentação de mais de um pedido de instauração do incidente de 

resolução de demandas repetitivas perante o mesmo tribunal todos deverão ser 

apensados e processados conjuntamente; os que forem oferecidos posteriormente à 

decisão de admissão serão apensados e sobrestados, cabendo ao órgão julgador 

considerar as razões neles apresentadas. 

   

Igualmente, também o TJ-PA adotou tal previsão no seu Regimento Interno
60

. 

De outra banda, apontam DIDIER e TEMER (2016, p. 257-258), a solução dada pelo 

Regimento Interno do TJ-BA, em seu artigo 219, §2º, que determina a escolha do pedido que 

melhor represente a controvérsia
61

. Essa solução também é defendida por Cabral (2014, p. 

201-223), para quem sempre deve ser feita a escolha do melhor caso “piloto”. 

Ao contrário dessas opções, o TJDFT, em análise de incidente que repetiu outro já 

processado pelo tribunal, resolveu por extinguir o IRDR proposto por último, julgando que o 

primeiro já estaria apto a definir a questão (Processo nº 0042638-23.2016.8.07.0000; Câmara 

de Uniformização; relator Des. Teófilo Caetano; julgamento em 12/12/2016). 

Hipótese distinta é quando já tenha havido o julgamento de mérito de um incidente e 

eventual outro que trate da mesma matéria é suscitado.  

Nessa circunstância, entende-se que o incidente posterior deverá ser extinto 

preliminarmente ou não admitido, porque a matéria já foi decidida e tornou-se imutável, a 

                                                           
60

 Art. 189, §2º Se houver, simultaneamente, mais de um requerimento de instauração de incidente, todos serão 

apensados e processados conjuntamente, aplicando-se as regras de prevenção.  
61

 Art. 219, §2º – Se houver mais de um pedido de instauração de incidente, tendo por objeto a mesma questão de 

direito, o Presidente do Tribunal escolherá o caso que mais bem represente a controvérsia, observado o disposto 

no §6º do art. 1.036 do Código de Processo Civil, e determinará que os demais pedidos integrem a autuação a 

fim de que o Relator conheça dos argumentos levantados; os requerentes dos pedidos não escolhidos serão 

informados do número do incidente instaurado e as partes dos respectivos casos poderão participar do processo 

como intervenientes. 
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menos que as circunstâncias do contexto em que foi fixada a tese se modifiquem, ocasião em 

que deverá ser solicitada a revisão da tese, nos termos do artigo 986, do CPC, mediante 

requerimento dos legitimados mencionados no art. 977, inciso III, do CPC. 

 

4.5 Requisitos para admissão e juízo de admissibilidade 

 

Nos termos do artigo 976, I e II, do CPC, o IRDR terá cabimento quando houver, 

simultaneamente, “efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma 

questão unicamente de direito” e “risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica”.  

Adiciona-se a esses requisitos um terceiro, considerado negativo, descrito no §4º, do 

mesmo artigo 976, qual seja, a inexistência de recurso repetitivo afetado ou com tese já 

definida sobre o mesmo tema do IRDR suscitado. 

Mas além desses requisitos, há discussões sobre a eventual existência de um quarto 

requisito, referente à pendência de processo no tribunal – se necessária a pendência em 

segunda instância, ou apenas em primeira instância, ou se desnecessária a pendência de 

julgamento de qualquer processo em primeira ou segunda instância; além da possibilidade ou 

não do processamento de IRDR a partir de processos oriundos dos Juizados. 

 

4.5.1 Efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma 

questão unicamente de direito 

 

Nos termos do artigo 981 do CPC, o órgão colegiado competente para julgar o 

incidente procederá inicialmente ao seu juízo de admissibilidade, justamente para realizar um 

juízo acerca dos requisitos do artigo 976, acima transcritos.  

Entretanto, embora a redação do código quanto aos requisitos do artigo 976 seja 

aparentemente simples, sua interpretação tem causado grandes embates. 

De fato, o primeiro ponto que deve ser ressaltado é a ausência de critérios objetivos 

para a aferição do que poderia ser considerado como “efetiva repetição de processos”. 

Como facilmente se percebe, trata-se de conceito aberto e tem-se observado a adoção 

de critérios muito díspares para a constatação desse requisito: em acórdãos de exame de 

admissibilidade considerou-se apto à refletir efetiva repetição desde a existência de 8 (oito) 

acórdãos no tribunal (IRDR nº 0000901-51.2016.8.03.0000, TJAP, Tribunal Pleno, julgado 
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em 31/08/2016) até mais de 100.000 (cem mil) ações em todo o tribunal (IRDR nº 0013719- 

60.2017.8.08.0000, TJES, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2017), 

Dessa forma, não havendo um critério único e objetivo, também não tem sido 

relevante a aferição de um número muito expressivo de processos repetidos para se considerar 

a demanda como repetitiva. Esse entendimento surge da própria abertura deixada no texto do 

inciso I do artigo 976: 

 

Se a lei exige que já haja processos "repetidos" em curso, é razoável que se entenda 

que bastem duas ou três dezenas, antevendo-se a inexorabilidade de a multiplicação 

destas ações passarem a ser muito maior (WAMBIER et all, 2015, p. 1395).  

 

Apontando um desdobramento desse requisito, importante destacar a decisão do IRDR 

nº 0027305-03.2016.8.26.0000, do TJSP, cuja discussão seria em torno da taxatividade ou não 

do rol de hipóteses de interposição do Agravo de Instrumento, previsto no artigo 1.010 do 

CPC. No Acórdão, foi salientado que se trata de questão ainda incipiente, que merece, 

portanto, o desenvolvimento de uma maior discussão sobre o tema em sede dos inúmeros 

processos que tramitam nas instâncias do tribunal. 

Trata-se de interessante posicionamento, já apontado pela doutrina (CUNHA, 2011, p. 

258), que provavelmente será utilizado em futuros casos de IRDR, quando se tratar de 

questões ainda carentes de amadurecimento para fins de fixação de tese.  

Entretanto, causa preocupação o fato de que não se tem notado o apontamento um 

método ou de um parâmetro segundo o qual foi aferida a identidade de todos os processos 

tidos como repetitivos e que estariam em trâmite no tribunal. Ou seja, muitas vezes menciona-

se que existem muitos processos que abordam a mesma matéria, mas não se define claramente 

quais os parâmetros, até mesmo de pesquisa no banco de dados do tribunal, utilizados para 

enquadramento naquela questão de direito repetitiva abordada naquele incidente analisado. 

Por outro lado, há quem defenda que não é necessária a existência de inúmeros 

processos julgados no âmbito do tribunal para que se instaure um IRDR, bastando o risco de 

quebra da isonomia e ofensa à segurança jurídica, o que inclusive deu ensejo ao Enunciado de 

nº 87, do Fórum Permanente de Processualistas Civis:  

 

A instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas não pressupõe a 

existência de grande quantidade de processos versando sobre a mesma questão, mas 

preponderantemente o risco de quebra da isonomia e de ofensa à segurança jurídica. 

 

Para outros, no entanto, é imprescindível a constatação de efetiva repetição de casos 

para a instauração do IRDR, mas sem necessidade de se comprovar a efetiva divergência 
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jurisprudencial (TEMER, 2017, p. 109), conforme exemplifica a passagem do voto do relator 

Afranio Vilela, em julgamento do IRDR de nº 0057858-55.2013.8.13.0079, do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais: 

 

No caso do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, não é necessário que 

exista multiplicidade de julgados em sentidos diversos para que se chegue à 

construção de um precedente; em verdade, basta que haja multiplicidade de casos 

idênticos, ocasionando risco de julgamentos distintos, o que poderia acarretar ofensa 

à isonomia e à segurança jurídica. 

 

No entanto, discorda-se de ambos os entendimentos. 

A bem da verdade, o legislador não foi muito claro com a redação do inciso I do artigo 

976, do CPC, na medida em que não expressou claramente a ideologia por trás da criação do 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, conforme expresso inclusive na Exposição 

de Motivos do Código projetado. 

De fato, o IRDR foi criado para conter a dispersão jurisprudencial excessiva e não 

como instrumento predominantemente preventivo. Como já alertado, o amadurecimento das 

discussões é bem quisto e não se mostra totalmente nociva a inicial divergência oriunda das 

discussões em torno de questões novas. 

Se fosse mantido o projeto do CPC aprovado originalmente no Senado, o incidente até 

poderia ser considerado preventivo, uma vez que o texto previa o seu cabimento quando 

“identificada controvérsia com potencial de gerar relevante multiplicação de processos 

fundados em idêntica questão de direito”. Porém, o texto aprovado exige a existência de 

múltiplos processos, “dando a entender que a questão jurídica deve ser enfrentada e decidida 

em diversos processos antes de ser instaurado o incidente processual” (NEVES, 2016, p. 

1593-1594). 

Nesse sentido, inclusive se aponta a Emenda nº 18 do Projeto, de autoria do Deputado 

Bruno Araújo, que se fundamentou justamente no interesse do IRDR em definir teses capazes 

de pôr fim à dispersão jurisprudencial, agindo repressivamente, portanto (NUNES et. al., 

2017, p. 132).  

Assim, talvez a redação do artigo 976 devesse ser mais clara, no sentido de conformar 

os requisitos como “efetiva repetição de processos com constatada divergência jurisprudencial 

acerca de controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, com ofensa à isonomia e 

à segurança jurídica”. 

Caso a finalidade for predominantemente preventiva para a criação de teses 

vinculativas, o instrumento adequado não é o IRDR, mas o Incidente de Assunção de 
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Competência – IAC –, o qual requer a demonstração do envolvimento de relevante questão de 

direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. 

Vê-se, portanto, que não é possível confundir os mecanismos dispostos pelo Código de 

Processo Civil, pois é insustentável a utilização híbrida de institutos com requisitos e 

finalidades distintas. 

Ademais, sobre a segunda parte do dispositivo – “controvérsia sobre a mesma questão 

unicamente de direito” –, primeiro se destaca o termo “controvérsia”, o qual foi objeto de 

reflexão no âmbito do acórdão do exame de admissibilidade do IRDR de nº 0037860-

45.2017.8.26.0000, do TJ-SP, relatado pelo Des. Torres de Carvalho, nos termos abaixo 

transcritos: 

 

(...)5. IRDR. Controvérsia. O termo 'controvérsia' deve ser tomado em seu uso 

corrente, de debate ou divergência entre as partes, não entre os julgadores. Assim, a 

própria existência da demanda demonstra a existência de uma controvérsia entre as 

partes, que extraem diferente conclusão da mesma questão de direito e basta isso 

para o atendimento a inciso I. Não é conclusão escoteira, pois a lei diferencia as duas 

situações: no art. 947, § 4º cuida da 'divergência entre câmaras ou turmas', referindo-

se ao desacordo dos juízes, e no art. 976 I cuida da 'controvérsia sobre a mesma 

questão de direito', referindo-se ao desacordo das partes [a diferente terminologia 

vem a propósito, pois câmaras não 'controvertem', câmaras 'divergem']. (...) 

 

Como interessantemente observado, a “controvérsia” a que se remete o inciso I do 

artigo 976 deve ser relacionada ao ponto controvertido entre as partes, ao passo que o próprio 

Código e a Exposição de Motivos mencionam o termo “divergência” quando se referem aos 

diferentes posicionamentos, em sentido contrário, dos órgãos julgadores. 

Nesse ponto, defende-se, neste trabalho, que o requisito da divergência jurisprudencial 

está contido no inciso II, do artigo 976, conforme será exposto no item vindouro. 

Por derradeiro, o último comando que se extrai do inciso I do artigo 976 do CPC é que 

a matéria passível de enfrentamento via IRDR somente pode ser de direito, não sendo possível 

a instauração de incidente cuja resolução da divergência necessite do enfrentamento de 

matéria fática. 

Conforme já tangenciado em momento anterior, embora seja muitas vezes difícil a 

distinção entre a análise do que envolveria apenas questão de direito e não matéria que 

envolve fatos, insiste-se em afirmar que existem questões predominantemente de direito 

(WAMBIER, 1998, p. 52-70), sendo válida a baliza de que uma discussão exclusivamente 

sobre o direito pode ser identificada sempre que for desnecessária a investigação ou valoração 

probatória dos fatos (MARINONI, 2016, p. 52-54), ao que teria sido melhor, inclusive, que a 
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redação do dispositivo fosse “questão que dispense dilação probatória”, ao invés de questão 

unicamente de direito. 

Não é prudente, todavia, que a questão de direito seja muito ampla, uma vez que se 

aumenta a possibilidade de existirem particularidades nos casos concretos. Nesse sentido, é 

importante que o objeto do IRDR seja muito bem delimitado. Utilizando-se de exemplo citado 

por José Miguel Garcia Medina (2015, p. 1.155), um IRDR que discuta o dever do Estado 

custear tratamento médico a portadores de doenças seria muito amplo e, apesar de se 

reproduzir em muitos processos, em cada um deles o debate envolve particularidades que os 

distinguem, o que poderia ser indevidamente desconsiderado quando da fixação da tese 

jurídica. 

De todo modo, repisa-se que mesmo a discussão de matéria exclusivamente de direito 

“não parte de absoluta desconsideração de circunstâncias fáticas” (TEMER, 2017, p. 73), pois 

os instrumentos processuais objetivos partem de fatos pressupostos, projetados ou 

generalizados. Por isso se aponta que o IRDR sempre partirá de uma situação fática padrão, 

um fato-tipo (TEMER, 2017, p. 73), ou um caso-tipo (MENDES, 2017, p. 201). 

Apesar disso, embora inúmeros incidentes já tenham sido inadmitidos por se entender 

que seu ponto controvertido trataria de matéria fática, também já se admitiu IRDR que 

inegavelmente avançou sobre conteúdo de fato, inclusive com a fixação de tese sobre 

controvérsia que necessitaria da análise de provas, como no caso do IRDR nº 040/2016, do 

TJ-ES, que trata da pretensão de indenização em virtude da falta de abastecimento de água 

causada pela contaminação do Rio Doce, decorrente do vazamento de rejeitos de minério 

causado pelo rompimento da Barragem do Fundão, em Mariana-MG. 

Naquele caso, fixou a Turma de Uniformização de Interpretação de Lei, órgão do 

sistema de Juizados do Espírito Santo, por maioria de votos, um valor fixo de R$1.000,00 

(hum mil reais) de indenização por danos morais, para cada autor postulante de ação 

indenizatória pelo referido desabastecimento. 

No entanto, em que pese o entendimento do relator daquele caso, Juiz Marcelo 

Pimentel, que alega ter tido o cuidado de conhecer “a proporção da falta de abastecimento de 

água nas cidades banhadas pelo Rio Doce, tomando conhecimento que não se chegou a cinco 

dias”, o que autorizaria a fixação do valor acima descrito, não é preciso muito esforço para 

imaginar que a falta de abastecimento pode causar danos de diferente monta a diferentes 

pessoas, o que deve ser aferido caso a caso, mediante a valoração de provas sobre a extensão 

do prejuízo, mesmo o de índole moral. 
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Na espécie, não há dúvidas que por meio do IRDR poderia ser enfrentada a questão de 

direito relacionada à responsabilização ou não da Mineradora Samarco. Entretanto, uma vez 

que a indenização se mede pela extensão do dano, nos termos do artigo 940 do Código Civil, 

a sua fixação necessita da análise singular de cada caso, o que foi desconsiderado pela tese 

firmada no julgamento de mérito do mencionado IRDR do sistema de Juizados do Espírito 

Santo.  

 

4.5.2 Risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica 

 

A previsão do inciso II do artigo 976 do CPC, que impõe a necessidade de risco de 

ofensa à isonomia e à segurança jurídica, tem função de complementação do primeiro 

requisito para a instauração do IRDR, acerca da efetiva repetição de processos que contenham 

controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. 

Com efeito, a simples existência de uma questão massificada, pela constatação de uma 

quantidade expressiva de processos em tramitação sobre uma mesma causa de pedir próxima 

e com um pedido em comum, não é suficiente para a instauração do incidente, já que este 

mecanismo foi projetado para combater a ofensa aos princípios da segurança jurídica e da 

isonomia, principalmente pela ocorrência da excessiva dispersão jurisprudencial. 

Ou seja, o requisito do inciso II do artigo 976, do CPC, trata exatamente da existência 

de entendimentos divergentes nos tribunais, pois não existiria razão para se instaurar um 

incidente processual para a fixação de tese quando a jurisprudência já é pacífica ou 

majoritária. Como já amplamente discorrido, o IRDR foi criado para resolver o problema da 

dispersão jurisprudencial excessiva. 

Não se sonega a existência de críticas sobre a redação deste dispositivo. Por exemplo, 

há quem diga que o conteúdo deste inciso II é redundante e está contido no inciso I do artigo 

976, porquanto “qualquer controvérsia que se repita e enseje soluções diferentes ofende a 

isonomia e a segurança jurídica” (TJSP; IRDR de nº 0037860-45.2017.8.26.0000, do TJ-SP, 

relatado pelo Des. Torres de Carvalho). 

Apesar da aparente atratividade deste raciocínio, sabe-se que não necessariamente a 

simples repetição de processos que contenham uma mesma controvérsia de direito implica 

diretamente soluções distintas, pois muitas vezes há um consenso natural sobre qual 
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entendimento deve ser empregado sobre determinada matéria, muitas vezes pela ausência de 

complexidade na sua interpretação. 

Por essa razão, o inciso II é válido e, como discorrido no início desse tópico, ele está 

relacionado à necessária existência de uma excessiva dispersão jurisprudencial, o que deve ser 

demonstrado na fundamentação do acórdão dos IRDR´s instaurados, a exemplo do que se 

nota no âmbito do IRDR nº 0042848-25.2016.8.16.0000, admitido pelo TJPR em 12/05/2017, 

que trata da possibilidade de aplicação ou não da regra de imputação do pagamento prevista 

no art. 354 do Código Civil de 2002 em liquidação ou cumprimento de sentença, quando a 

matéria não for objeto de apreciação na fase de conhecimento. 

Naquele feito, que se destaca para fins de melhor ilustrar a questão, a relatora, 

Desembargadora Themis de Almeida Furquim Cortes, demonstrou a existência de 

entendimentos diferentes nas Câmaras do Tribunal paranaense: de um lado, defendendo a 

possibilidade da imputação ao pagamento a qualquer tempo, por se tratar de norma de 

natureza cogente, desde que não tenha sido expressamente afastada em qualquer decisão 

judicial anterior
62

; e, de outro, quem entenda que, não tendo sido objeto de discussão na fase 

de conhecimento, impossível a sua incidência por inovar nos autos e ofender o instituto da 

coisa julgada
63

.  

Outra crítica é quanto ao termo “risco” de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, o 

que poderia indicar um certo viés preventivo do IRDR. 

No entanto, defende-se que o IRDR, por todo o contexto da sua criação, 

principalmente relacionado à dispersão jurisprudencial excessiva, não deve ter caráter 

preventivo. Por essa razão, a compreensão do termo “risco”, empregado nesse dispositivo, 

deve ser relacionada aos casos futuros, que poderão ser decididos de forma diferente, uma vez 

que já constatada a dispersão jurisprudencial. De todo modo, talvez seria melhor que a 

redação desse artigo não contivesse esse termo, pois a dispersão jurisprudencial já subentende 

a ofensa à isonomia e à segurança jurídica, o que basta para o correto entendimento desse 

requisito. 

                                                           
62

 Exemplos mencionados no acórdão: 16ª Câmara Cível, AI 1488100-0, Relator Des. Paulo Cezar Bellio, j. 

13.07.2016; 15ª Câmara Cível, AI 1510569-8/01, Relator Des. Hamilton Mussi Correa, j. 29.06.2016; 15ª 

Câmara Cível, AI 1571517-6, Relator Des. Jucimar Novochadlo, j. 19.10.2016; 14ª Câmara Cível, AI 1436457-

1, Relator Des. José Sebastião Fagundes Cunha, j. 06.09.2016; 13ª Câmara Cível, AI 1474413-3, Relator Des. 

Eduardo Sarrão, j. 11.05.2016. 
63

 Exemplos mencionados no acórdão: 16ª Câmara Cível, AI 1295724-7, Relator Des. Gilberto Ferreira, j. 

04.03.2015; 14ª Câmara Cível, AI 1568389-7, Relator Des. José Hipólito Xavier da Silva, j. 30.11.2016; 13ª 

Câmara Cível, AC 1049464-3, Relator Des. Luiz Taro Oyama, j. 21.10.2015. 
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Dos incidentes suscitados e analisados neste estudo, primeiro constata-se que em mais 

de 65% (sessenta e cinco por cento) do total não houve preocupação específica com a análise 

da ocorrência de divergência jurisprudencial, considerando a referência a decisões divergentes 

em diferentes processos, conforme demonstra o gráfico abaixo: 

 

 

Fonte: Observatório Brasileiro de IRDR`s 

 

 Entretanto, talvez esse dado não permita concluir que o requisito da dispersão 

jurisprudencial esteja sendo omitido, pois muitos incidentes da amostra total são inadmitidos 

por outros motivos, o que faz com que esse requisito sequer seja analisado, prejudicando a 

análise da existência de decisões ou processos conflitantes sobre o mesmo tema. 

 Assim, talvez seja mais coerente que essa variável seja examinada apenas quanto ao 

universo de incidentes admitidos, pois se os requisitos para a admissão são cumulativos, seria 

interessante ou até mesmo indispensável que houvesse menção a decisões divergentes sobre o 

mesmo tema, como forma de ilustrar a efetiva dispersão jurisprudencial. 

 Nesse sentido, colaciona-se adiante o gráfico com o recorte dos incidentes admitidos, 

avaliando se foram mencionadas algumas decisões ou processos em que há entendimento 

diverso sobre uma mesma questão: 
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Fonte: Observatório Brasileiro de IRDR`s 

  

Nesse gráfico é possível observar o inverso do que se constatou no penúltimo gráfico; 

ou seja, aqui houve mais incidentes em que foram mencionados exemplos de divergência 

jurisprudencial. 

De todo modo, é preocupante que em 27,5% (vinte e sete e meio por cento) dos 

incidentes admitidos não há uma efetiva demonstração de que há divergência jurisprudencial 

sobre o tema, requisito indispensável à admissão do IRDR. Isso reflete uma falha na 

fundamentação dessas decisões do exame de admissibilidade ou mesmo a admissão de 

incidentes que veiculam matéria sem divergência capaz de causar risco de ofensa à isonomia e 

à segurança jurídica. 

 

4.5.3 Inexistência de afetação ou de tese firmada em recurso repetitivo 

 

O dispositivo previsto no §4º do artigo 976, do CPC, que prevê o descabimento do 

IRDR quando a matéria suscitada já tiver sido afetada para definição de tese nos tribunais 

superiores, seja no âmbito de recursos repetitivos ou de repercussão geral, reflete bem a ideia 

de complementariedade do IRDR aos recursos repetitivos. 

De fato, conforme já tratado, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 

surgiu para complementar o já estabelecido mecanismo dos recursos repetitivos, que têm 
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abrangência nacional e são julgados pelas cortes de vértice, as quais detêm função de 

uniformização da interpretação das leis e da Constituição. 

O fato é que esse requisito negativo do §4º tem sido causa de inadmissão de muitos 

incidentes, em vários tribunais
64

. Todavia, nem sempre esse requisito é efetivamente  

analisado, como se observa no gráfico abaixo: 

  

Fonte: Observatório Brasileiro de IRDR`s 

 

É certo que esses dados não podem ser lidos sem a ressalva de que, sobre a amostra 

total de incidentes suscitados, muitos foram inadmitidos por ausência de outros motivos que 

não a eventual existência de recurso repetitivo sobre o mesmo tema, o que prejudica a análise 

desse requisito. Entretanto, mesmo assim há muitos casos em que o exame desse requisito foi 

negligenciado, valendo esses dados como um alerta. 

Uma crítica que surge sobre esse requisito é relativamente ao juízo de distinção entre o 

caso a ser analisado e a tese firmada nos tribunais superiores (RAMIRES, 2010). É necessário 

que se atente para esse ponto, sob o risco de prejudicar-se a aplicação do IRDR, conforme 
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 Exemplos: TJAC, 1000892-29.2016.8.01.0000, j. 28/09/2016, Tribunal Pleno; TJMG, 0551840-

62.2017.8.13.0000, j. 18/04/2018, 1ª Seção Cível, TJSP, 0040050-78.2017.8.26.0000, j. 15/09/017, Turma 

Especial – Publico; TRF4, 5012947-56.2017.4.04.0000, j. 18/05/2017, 3ª Seção; TJPR, 0042849-

10.2016.8.16.0000, j. 12/05/2017, Seção Cível; TJRJ, 0002387-90.2017.8.19.0000, j. 16/02/2017, Seção Comum 

Cível; TRF5, 0808695-69.2016.4.05.0000, j. 06/12/2017, Plenário; TJPE, 0002351-05.2017.8.17.0000, j. 

01/11/2017, Seção de Direito Público; TJGO, 5404114.10.2017.8.09.0000, j. 16/03/2018, Corte Especial. 
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inclusive foi apontado em voto vencido no âmbito do IRDR nº 0014128-64.2016.8.19.0000, 

julgado pelo TJRJ, em que, para o desembargador discordante, a tese julgada pelo Superior 

Tribunal de Justiça não guardaria identidade com a matéria do incidente suscitado naquela 

oportunidade. 

Trata-se de uma preocupação que se inicia com a necessidade de bem motivar as 

decisões, além de representar um sério risco ao funcionamento sadio do microssistema de 

resolução de demandas repetitivas, que deve ser integrado e não pode conter diferentes teses 

aplicáveis sobre uma mesma questão, sob pena de perpetuar a dispersão jurisprudencial 

causadora de insegurança jurídica e desigualdade de tratamento.  

 

4.5.4 (Im)prescindibilidade de causa pendente no tribunal 

 

Em que pesem as discussões em torno dos requisitos do artigo 976 do CPC, na 

verdade o que mais tem gerado dúvidas diz respeito à existência ou não de um quarto 

requisito para a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, relativo à 

pendência de causa no tribunal, controvérsia que se desdobra nas seguintes questões: (i) 

possibilidade ou não da suscitação do IRDR autonomamente, ou seja, sem se originar de 

qualquer processo em primeira ou segunda instância; (ii) (im)possibilidade de processamento 

de IRDR a partir de processo já julgado em 2ª instância; (iii) aceitação ou não de causas 

oriundas dos Juizados para o processamento do IRDR. e (iv) necessidade ou não de que o 

incidente parta de processo exclusivamente de 2ª instância; 

As duas primeiras questões (itens i e ii) devem ser abordadas a partir da compreensão 

de uma mesma premissa, já tangenciada em momento anterior, no sentido de que o IRDR, 

como o próprio nome denuncia, é um incidente processual, diferentemente dos instrumentos 

que têm natureza de ação ou de recurso (CAVALCANTI, 2016, p. 179). 

Por isso, entende-se não ser possível a instauração de um incidente autonomamente, 

sem derivar de uma ação ou de um recurso. Concluir contrariamente seria entender que o 

incidente pode assumir natureza de ação, o que não condiz com o seu contexto, 

principalmente porque é necessária a existência de um processo modelo para nortear o 

contexto fático-padrão envolvido, além da necessidade de ainda haver possibilidade de 

aplicação da tese nesse processo (se já tiver sido julgado o recurso, por exemplo, não será 

viável a modificação da decisão já proferida). 
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Acolher incidentes autônomos também pode dar ensejo à aplicação da sistemática do 

IRDR com viés preventivo, o que não se coaduna com o seu propósito, conforme já abordado. 

De todo modo, registra-se entendimento contrário, na jurisprudência, nos moldes do 

voto (apesar de vencido) do Desembargador Pedro Sakamoto (Processo nº 0141674-

27.2016.8.11.0000), do TJMT, que abaixo se transcreve, a título exemplificativo: 

 

A interpretação sistêmica desses dispositivos não deixa dúvida de que o IRDR tem 

feições típicas dos processos de índole objetiva, em que o que se discute é uma 

determinada questão de direito em caráter geral e abstrato, e não a demanda 

específica da parte, como ocorre nos processos subjetivos. 

Em síntese, portanto, a despeito de seu nomen iuris, o instituto em tela pouco tem de 

“incidental”. 

(...) 

Destarte, a despeito de a peça vestibular não estar vinculada a nenhum processo 

“principal”, tenho que a falta de caráter tecnicamente incidental não constitui óbice à 

admissibilidade do IRDR, mormente porque é notório que o magistrado suscitante 

presidiu e preside dezenas de processos versando sobre a tormentosa temática, cujos 

recursos tramitaram e tramitam nesta Corte.  

 

Tal entendimento inclusive foi registrado na forma de enunciado interpretativo, pela 

ENFAM – de nº 22 –, nos seguintes termos: “A instauração do IRDR não pressupõe a 

existência de processo pendente no respectivo tribunal”
65

. 

O segundo ponto se consubstancia na impossibilidade de instauração de IRDR quando 

já houve o julgamento, em segunda instância, do processo em que se origina o incidente. É a 

vedação do manejo do IRDR como sucedâneo recursal, porque já estaria finalizada a atuação 

do tribunal na causa, esgotando-se a sua jurisdição.  

Seguindo o mesmo raciocínio, no caso de IRDR suscitado a partir da 1ª instância, 

nessa hipótese o processo de onde se origina o incidente não poderia já ter sido sentenciado. 

Pensar diferente, ou seja, permitindo a instauração de incidente após a sentença, mas 

não no bojo de um recurso (seja porque ele ainda não foi interposto ou pelo transcurso do 

prazo para sua interposição) seria o mesmo que dotar o incidente de caráter recursal. 

Ademais, seria incontornável o fato de o processo já ter sido decidido pelo juiz, uma vez que 

o tribunal não tem competência para modificar a sentença por meio do IRDR (ele não é 

recurso), ao passo que o colegiado apenas julga o processo-modelo em hipóteses de incidente 

instaurado a partir de recurso, remessa necessária ou processo originário do tribunal, nos 

termos do artigo 978, parágrafo único do CPC. 

                                                           
65

 Embora aqui não seja possível saber com certeza se o enunciado quis tratar somente da pendência de processo 

em segunda instância, a literalidade da sua redação melhor se alinha a uma interpretação mais ampla do termo 

“tribunal”. 
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O fato é que os tribunais têm inadmitido inúmeros incidentes suscitados a partir de 

processos já julgados, principalmente pela ausência de recurso pendente no tribunal, conforme 

se colhe nos exemplos a seguir transcritos: 

 
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. 

ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE 

INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. SUCEDÂNEO RECURSAL. 

IMPOSSIBILIDADE. Não se concebe a instauração do incidente de resolução de 

demandas repetitivas quando já não se faz possível dele extrair proveito útil ao 

processo principal, estando esgotada a jurisdição neste grau recursal. O 

proveito que poderá advir para outras demandas semelhantes ou idênticas não 

justifica a instauração do incidente que, por sua natureza, é sempre dependente 

do processo principal para ser instaurado. O incidente de resolução de demandas 

repetitivas não se traduz em instrumento de insurgência da parte contra as decisões 

judiciais proferidas em detrimento do seu interesse, não se podendo dele servir como 

sucedâneo recursal. INCIDENTE NÃO ADMITIDO. UNÂNIME.  

(TJRS; IRDR nº 70069766251; Primeira Turma Cível; Relator: Marcelo Bandeira 

Pereira; Julgado em 05/08/2016) (destaque não original) 

 

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) - 

EXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO - 

ART.981 DO CPC/2015 - NECESSIDADE DE HAVER (RECTIUS, EXISTIR) 

PROCESSO PENDENTE NO TRIBUNAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 978, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 E DO ENUNCIADO 344 DO FÓRUM 

PERMANENTE DE PROCESSUALISTAS CIVIS - RECURSO DO 

REQUERENTE QUE, TODAVIA, JÁ FOI DEVIDAMENTE APRECIADO PELA 

17ª CÂMARA CÍVEL DESTA CORTE (AP n° 1.462.851-2) - 

IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA DECISÃO, SOB PENA DE 

TRANSFORMAR O FLUENTE INCIDENTE EM VERDADEIRO SUCEDÂNEO 

RECURSAL - INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE NÃO ADMITIDA.1. 

Considerando que a finalidade do incidente de resolução de demandas repetitivas é 

fixar tese jurídica a ser aplicada a casos futuros, é necessário que a causa que o 

ensejou esteja pendente no respectivo Tribunal (art. 978, parágrafo único, do 

CPC/2015 e Enunciado 344 do Fórum Permanente de Processualistas Civis).2. 

Assim, a decisão desfavorável ao requerente não pode ser reexaminada pela Seção 

Cível por intermédio deste incidente, pois, do contrário, o procedimento assumiria a 

nítida feição de um novo sucedâneo recursal, subvertendo, sobremaneira, o fim 

almejado pelo legislador.3. Instauração do incidente não admitida. (TJPR; IRDR nº 

1546333-1; Seção Cível Ordinária; Relator: Carlos Eduardo Andersen Espínola; 

Julgado em 15/07/2016) (destaque não original) 

 

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – CPC/15 - 

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – ÓRGÃO COLEGIADO – REQUISITOS – 

EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS – RISCO DE OFENSA À ISONOMIA 

E À SEGURANÇA JURÍDICA – QUESTÃO DE DIREITO – CAUSA 

PENDENTE NO TRIBUNAL – AUSÊNCIA – SUSCITAÇÃO DO INCIDENTE 

EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO CABIMENTO - 

INADMISSIBILIDADE. 

1. Tratando-se o IRDR de um incidente, deverá ser instaurado em processo que 

esteja em curso no tribunal, não sendo admissível sua instauração em processos 

repetitivos que tramitam em primeiro grau de jurisdição, vez que impediria o 

cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 978 do CPC/15, posto que o 

mesmo órgão que fixa a tese jurídica tem a competência para o julgamento do 

recurso, da remessa necessária ou do processo de competência originária que 

originou o incidente. (...) 4. Não é juridicamente possível a criação de 

competência de causa originária do Tribunal pelo legislador ordinário, mas tão 

somente pelas constituições estaduais (art. 125, §1º, CF), donde se conclui que o 
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IRDR possui natureza jurídica de incidente processual para causas originárias 

e recursais que tramitem nos tribunais. 5.  IRDR não admitido. 

(TJMG; IRDR nº 1.0000.15.049889-7/006; Primeira Seção Cível; Relatora: Teresa 

C. da Cunha Peixoto; Julgado em 18/10/2017) (destaque não original) 

 

As ementas selecionadas, de diferentes tribunais, são estratégicas e demonstram os 

principais argumentos levantados para justificar a exigência de causa pendente em segunda 

instância.  

O primeiro se alinha ao posicionamento aqui defendido, de que é vedada a utilização 

do IRDR como forma de rediscutir questões cujo mérito já teria sido enfrentado, como ocorre 

nos recursos. De fato, não se pode conceber a instauração do IRDR quando já não se faz 

possível dele extrair proveito útil ao processo principal, por esgotamento da jurisdição em 

segunda instância. 

O segundo argumento é de ordem meramente formal, baseando-se numa leitura do 

artigo 978, parágrafo único, do CPC, e tem sido utilizado também para negar o seguimento de 

incidentes suscitados a partir de 1ª instância. Este argumento, no entanto, parte de premissa 

falha, conforme será exposto mais adiante. 

Ao seu turno, o terceiro argumento para negar o cabimento de IRDR como sucedâneo 

recursal está pautado na impossibilidade de criação de competência de causa originária no 

tribunal pelo legislador ordinário, mas tão somente pelas Constituições Estaduais (artigo 125, 

§1º, CF). Trata-se de argumento pertinente para esse sentido, referente à caracterização do 

IRDR como incidente e não como causa originária ou recurso
66

. 

A terceira questão decorrente do suposto requisito da causa pendente no tribunal se 

refere à possibilidade de instauração do IRDR a partir de processos oriundos dos Juizados. 
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 Há menção ao artigo 125,§1º da CF, também para defender a própria inconstitucionalidade formal do IRDR, 

por este não ter previsão expressa na Constituição e porque caberia somente aos próprios tribunais definirem sua 

competência para apreciar o IRDR. No entanto, compartilha-se do entendimento de que não há 

inconstitucionalidade nesse caso, porque, primeiro, é necessário que se entenda que o IRDR não é um recurso e 

tampouco uma ação de competência originária dos tribunais. Por isso, tendo natureza de incidente, será acessório 

a ações ou a recursos em trâmite no tribunal (TEMER, 2017, p. 111). Outro argumento, segundo o qual 

incidentes processuais também devam constar no rol constitucional de atribuições da competência dos tribunais 

e, na sua falta, os tribunais somente podem conhecer dos incidentes pertinentes a processos que fossem da sua 

competência, igualmente não tem subsídios. De fato, a competência dos tribunais regionais e estaduais não é 

matéria constitucional. “Poderia ser considerada como matéria constitucional, no máximo, a organização e a 

competência do Supremo Tribunal Federal” (MENDES, 2017, p. 117). Além disso, a CF e as Constituições 

Estaduais não disciplinam os diversos incidentes processuais de competência dos tribunais, como no caso do 

incidente de impedimento ou suspeição do juiz e a reclamação (MENDES, 2017, p. 119). 
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Esse ponto em específico já foi tratado em tópico anterior, sobre o IRDR no sistema 

dos Juizados Especiais. Portanto, sendo desnecessária a repetição dos mesmos argumentos e 

conclusões, sugere-se a leitura daquele item para o esclarecimento desta questão. 

Finalmente, passa-se a tratar da quarta questão polêmica relacionada à necessidade de 

causa pendente no tribunal, acerca da necessidade ou não de que o incidente parta de processo 

exclusivamente de 2ª instância, excluindo a possibilidade de instauração de incidente a partir 

de processo de 1ª instância. 

Essa controvérsia se inicia diante da previsão, no substitutivo ao projeto da Câmara 

dos Deputados, de que “o incidente somente pode ser suscitado na pendência de qualquer 

causa de competência do tribunal” (art. 988, § 2º, do Substitutivo da Câmara dos Deputados 

ao Projeto de Lei nº 166/2010). A partir dessa redação, passou-se a advogar pela necessidade 

de causa pendente em 2ª instância, de onde necessariamente deveria partir a instauração do 

incidente. 

No entanto, tal redação foi suprimida no Senado Federal, porquanto se entendeu que o 

IRDR deveria contemplar a possibilidade da sua instauração a partir de processos de 1ª 

instância, conforme explicitado no Parecer nº 956/2014: 

 

 Os §§ 1º, 2º e 3º do art. 998 do SCD desfiguram o incidente de demandas 

repetitivas. Com efeito, é nociva a eliminação da possibilidade da sua instauração 

em primeira instância, o que prolonga situações de incerteza e estimula uma 

desnecessária multiplicação de demandas, além de torná-lo similar à hipótese de 

uniformização de jurisprudência. 

 

Posteriormente, sobreveio a atual redação do artigo 978, parágrafo único, do CPC, nos 

seguintes termos: “O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese 

jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência 

originária de onde se originou o incidente”.  

Tal previsão legal tem servido de fundamento por parte da doutrina para que se exija a 

causa pendente no tribunal (2ª instância e excluindo a possibilidade de instauração de 

incidentes a partir de processos dos Juizados). 

Para alguns (CABRAL; CÂMARA, 2015, p. 1422); (DIDIER JR.; CUNHA, 2016, p. 

595), o IRDR necessariamente deve partir de processos em trâmite em 2ª instância, com base 

na leitura do artigo 978, parágrafo único, do CPC, somando-se ainda os argumentos de que a 

instauração direta de processo em primeiro grau violaria as normas constitucionais relativas à 

competência dos tribunais (incluindo supressão de instância) e também porque o requisito 

garantiria prévio amadurecimento do debate antes da fixação da tese. 



163 

 

 

 

Aparentemente no mesmo sentido, também o Enunciado de nº 344 do Fórum 

Permanente de Processualistas Civis, que foi redigido com base no texto do substitutivo ao PL 

nº 166/2010, parte legal posteriormente excluída (TEMER, 2017, p. 107), in verbis: “A 

instauração do incidente pressupõe a existência de processo pendente no respectivo Tribunal”. 

Esse posicionamento tem sido notado também na jurisprudência, conforme se verifica 

na passagem do voto do Desembargador Bonilha Filho, da Turma Especial Privado-2, do TJ-

SP, no bojo do IRDR nº 2163299-66.2016.8.26.0000, julgado em 25/10/2016, vejamos: 

 

É possível concluir que a suscitante pretende com o presente incidente antecipar o 

mérito da demanda, que se encontra pendente de julgamento em primeiro grau. 

Nos termos do artigo 978, parágrafo único, do CPC: “O órgão colegiado incumbido 

de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a 

remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o 

incidente”, é evidente a necessidade de haver pendência de recurso ou ação 

originária em curso, cuja competência para processar e julgar será deslocada ao 

Órgão colegiado incumbido do julgamento do incidente. 

Ou seja, a literalidade do dispositivo de lei dispõe que, apenas, a partir de recursos, 

remessa necessária ou processos de competência originária dos Tribunais, é que 

seria possível instaurar o IRDR, o que excluiria a instauração a partir de processo 

em trâmite no primeiro grau de jurisdição. 

 

Em sentido um pouco diferente, Marcos de Araújo Cavalcante (2016, p. 225-229), 

sustenta que é indispensável a existência de causa pendente no tribunal, mas não 

necessariamente isso significa que o IRDR deve partir de um processo em 2ª instância, 

podendo ser instaurado a partir da 1ª instância, desde que haja, no tribunal, recurso, remessa 

necessária ou processo de competência originária que aborde a mesma questão. 

Contudo, há quem sustente posição contrária, segundo a qual seria desnecessária a 

pendência de causa em segunda instância, uma vez que: (i) o artigo 978, parágrafo único, 

padece de inconstitucionalidade formal, ou, na melhor das hipóteses, ele expressa apenas uma 

regra de prevenção; e (ii) a instauração em primeiro grau não dispensaria o requisito da 

efetiva repetição de processos (não de decisões), o que não tornaria o incidente preventivo 

(TEMER, 2017, p. 107-110). 

Nesse sentido, foi admitido no TJ-MG, IRDR suscitado pela Samarco Mineração S.A. 

a partir de processo que tramitava em 1ª instância, no Juizado Especial de Governador 

Valadares. Trata-se do IRDR nº 0124879-52.2017.8.13.0000, enfrentado pela 2ª Seção Cível, 

relatado pelo Des. Roberto Soares de Vasconcellos Paes, admitido em 24/04/2017.  

Em que pesem os argumentos que sustentam as diferentes posições sobre a temática, 

parece que o melhor entendimento é no sentido de que o IRDR pode ser suscitado tanto a 
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partir de processos cujo julgamento esteja pendente em 1ª ou 2ª instância, desde que exista a 

dispersão jurisprudencial em nível estadual ou regional – ou seja, divergência no tribunal.  

Nesse sentido, como o IRDR objetiva coibir a excessiva dispersão jurisprudencial, o 

que logicamente se relaciona à divergência de entendimento dentro dos órgãos do tribunal, 

inevitavelmente haverá que se indicar decisões de 2ª instância que divergem sobre a mesma 

questão de direito.  

Assim, não necessariamente deve ser apontado um processo pendente em segunda 

instância quando o incidente for suscitado de processo ainda em primeira instância, como é 

defendido por alguns (CAVALCANTI, 2016, p. 225-229), desde que se comprove a efetiva 

divergência jurisprudencial sobre o tema. 

Por estas razões, novamente ressalta-se o entendimento que o IRDR tem como escopo 

principal o combate à excessiva dispersão jurisprudencial, caráter que prevalece ao aspecto de 

gerenciamento do incidente, embora esse último aspecto seja defendido como primordial por 

alguns, a exemplo de Sofia Temer, autora que defende a desnecessidade de existência de 

demonstração ou da própria existência de decisões divergentes, desde que se verifique a 

efetiva repetição de processos sobre a mesma matéria, o que pode ocorrer sem a existência de 

processos em 2ª instância, contanto que haja risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica 

(TEMER, 2017, p. 108). 

De outra banda, não há que se falar em supressão de instância quando o IRDR partir 

de processo cujo julgamento esteja pendente em 1ª instância, uma vez que se tratando de 

procedimento modelo, há o julgamento abstrato da questão objetiva e depois o processo é 

devolvido à 1ª instância para o julgamento da causa subjacente. 

Já quanto à leitura do parágrafo único do artigo 978, do CPC, que empregaria o 

sentido de verdadeira condição para suscitação do IRDR a sua vinculação a uma apelação, 

reexame necessário ou causa de competência originária do tribunal, existem fortes 

argumentos que inviabilizam essa interpretação. 

De início, realmente é intransponível a inconstitucionalidade formal e material desse 

dispositivo (TEMER, 2017, p. 107) (CAVALCANTI, 2016, p. 265) (MENDES, 2017, p. 

121), uma vez que tal redação não tinha previsão anterior em nenhuma das versões aprovadas 

na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, o que afronta a previsão do artigo 65 da 

Constituição Federal
67

, diante da modificação do texto inicial, com inovação na última fase da 

                                                           
67

 Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e 

votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar. Parágrafo 

único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadora. 
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tramitação do projeto. Já o vício que compromete a constitucionalidade material diz respeito à 

invasão da atribuição privativa dos tribunais para tratar sobre a competência e o 

funcionamento dos seus respectivos órgãos, nos termos do artigo 96, I, da CF. 

Além do mais, ainda que o referido dispositivo não estivesse eivado de 

inconstitucionalidade, mesmo assim o seu conteúdo, sentido e alcance não permitem levar à 

conclusão de que a instauração do IRDR somente pode partir de causa já em 2ª instância.  

 Com efeito, a leitura contextualizada do dispositivo parece evidenciar que esta norma 

tem caráter de regra de prevenção (MANCUSO, 2016, p. 189), seja por economia processual, 

uma vez que a causa subjacente já seria de competência do tribunal ou “pelo desejo de que a 

aplicação da tese em concreto seja realizada com a devida fidelidade” (MENDES, 2017, p. 

121). 

 Também não se vislumbra a imprescindibilidade de julgamento da causa em 1ª 

instância, previamente à instauração do IRDR, como garantiria de amadurecimento do debate 

antes da fixação da tese, porque o tribunal fará o exame de admissibilidade e poderá aferir a 

maturidade ou não dos debates sobre o tema, bem como há previsão de ampla participação de 

interessados e setores afetos à matéria relacionada à questão enfrentada no IRDR (MENDES, 

2017, p. 122). 

A instauração a partir de processos tramitando em 1º grau não dispensará, de qualquer 

forma, o preenchimento do requisito da efetiva repetição, o que não torna o IRDR preventivo 

(TEMER, 2017, p. 108). 

Não obstante a isso, parece que sempre foi a intenção da comissão de juristas 

responsáveis pela construção do novo código que o IRDR pudesse ser suscitado também a 

partir de causas em trâmite perante juízes, conforme se observa em passagem da Exposição de 

Motivos do Anteprojeto do Código de Processo Civil: 

 

O incidente de resolução de demandas repetitivas é admissível quando identificada, 

em primeiro grau, controvérsia com potencial de gerar multiplicação expressiva de 

demandas e o correlato risco da coexistência de decisões conflitantes.( BRASIL, 

2010, p. 15) 

 

Corrobora essa conclusão o fato de que o juiz foi mantido como um dos legitimados 

para a propositura do IRDR (artigo 977, I, do CPC). 

De todo modo, novamente vale dizer que o IRDR tem como finalidade a fixação de 

tese, o julgamento objetivo. As questões específicas do caso, inclusive aquelas que 
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eventualmente fogem dos limites da questão julgada no incidente, deverão ser apreciadas pelo 

órgão competente, seja de 1ª ou de 2ª instância. 

O IRDR, portanto, poderá ser suscitado a partir de processos em trâmite em qualquer 

órgão do tribunal, em qualquer instância, sem exigência de causa pendente em 2ª instância, 

desde que exista uma excessiva dispersão jurisprudencial, o que indubitavelmente 

compromete a isonomia e a segurança jurídica. 

Por derradeiro, apenas para ilustrar a importância do tema abordado neste tópico, 

dispõe-se abaixo gráfico que sintetiza a questão da menção de causa pendente no tribunal, 

com recorte para os itens (ii) e (iv) apontados no início deste tópico, ou seja, considerando se 

os incidentes foram ou não suscitados a partir de processos já julgados em 2ª instância ou a 

partir de processo em 1ª instância, vejamos: 

 

 

Fonte: Observatório Brasileiro de IRDR`s 

 

Como se observa, praticamente 1/3 (um terço) do volume total de incidentes 

analisados se refere a incidentes suscitados sem que haja qualquer processo pendente no 

tribunal, seja porque o recurso, remessa necessária ou causa originária já foi julgado ou por ter 

originado de processo ainda em 1ª instância. 
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4.6 Delimitação do objeto do incidente e devida fundamentação 

 

O exame de admissibilidade termina com a fixação do objeto do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas. Aqui, trata-se do objeto mediato do processo, ou seja, a 

matéria de direito controvertida, relativa ao bem jurídico cuja proteção é buscada pelas partes 

(COSTA, 2009a, p. 142), o que será discutido e que dará ensejo à formulação da tese jurídica. 

Esta providência, além de ser vital para o adequado julgamento do mérito do 

incidente, também terá impacto sobre os processos em trâmite no tribunal, uma vez que a 

partir do tema delimitado é que serão sobrestados processos cuja questão exclusivamente de 

direito discutida seja idêntica. 

Nesse sentido, caso a delimitação do objeto do IRDR seja mal feita, os prejuízos serão 

sentidos tanto no julgamento de mérito do IRDR quanto nos inúmeros processos suspensos 

em virtude da admissão do incidente. Também por essa razão, é imprescindível a correta 

identificação da situação fática padrão que é subjacente ao tema, para que se viabilizem 

futuras associações ou distinções dos casos pendentes com o incidente relacionado (TEMER, 

2017, p. 126). 

Dessa forma, o órgão colegiado responsável pelo exame de admissibilidade do 

incidente deve ser muito cauteloso na tarefa de definir as questões exclusivamente de direito 

que serão apreciadas na fase de exame de mérito, uma vez que a partir desse momento haverá 

a “estabilização objetiva” do IRDR (TEMER, 2016, p. 126). 

Nesse ponto, parece ser importante que essa delimitação seja enfrentada pelo 

colegiado e não de forma isolada pelo relator, ou pelo encarregado pela lavratura do Acórdão. 

Com efeito, os debates acerca da delimitação das questões envolvidas deverão ser 

amplos e qualificados. Ao final, a delimitação deverá ser bem fundamentada, observando-se 

tanto os motivos para os quais o incidente foi suscitado quanto os fundamentos utilizados nos 

votos do exame de admissibilidade, uma vez que o alargamento do recorte do seu conteúdo 

pode infringir o princípio do contraditório e da ampla defesa (TEMER, 2017, p. 127), além do 

princípio da demanda, ou congruência. 

Isso porque não pode o tribunal receber um incidente, afetar a questão por ele 

carreada, comunicando-o à sociedade e inclusive sobrestando processos com o mesmo objeto, 

e depois simplesmente mudar o seu tema. Essa é uma preocupação que deu origem, inclusive, 

ao Enunciado de nº 606 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “Deve haver 
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congruência entre a questão objeto da decisão que admite o incidente de resolução de 

demandas repetitivas e a decisão final que fixa a tese”. 

Para que o objeto seja bem definido, contemplando o máximo de argumentos que a ele 

se relacionam, parece prudente que seja selecionado um caso bem representativo da matéria, 

para servir de modelo no procedimento do IRDR. 

Ou seja, ainda que não necessariamente o IRDR tenha a natureza de processo piloto, é 

importante que a causa de onde se origina o incidente ofereça boas condições para o 

desenvolvimento das discussões sobre a temática que será resolvida por esta via processual.  

Assim, acredita-se que os tribunais devam avaliar se o incidente é proposto a partir de 

um processo que aborde adequadamente a questão controvertida, podendo selecionar outro 

processo para servir de modelo (aplicação subsidiária do artigo 1.036, §1º, do CPC), ou até 

extinguir o incidente por entender que o processo apontado não reúne boas condições de ser 

modelo para a resolução da controvérsia, desde que tal decisão seja bem fundamentada. 

Na prática, não houve o enfrentamento dessa questão na grande maioria dos incidentes 

suscitados, como se observa no gráfico abaixo: 

  

 

Fonte: Observatório Brasileiro de IRDR`s 
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Os dados do gráfico acima se referem ao campo amostral de todos os incidentes 

suscitados. Recortando essa mesma questão apenas quanto aos incidentes admitidos, apesar de 

se notar um aumento na proporção de incidentes em que há a análise sobre a adequada 

representatividade do processo modelo, ainda assim o resultado não parece ser satisfatório, 

vejamos: 

 

 

Fonte: Observatório Brasileiro de IRDR`s 

 

Pelo exposto, conclui-se que a delimitação da questão de direito envolvida na 

discussão do IRDR deve ser bem fundamentada, para que ao final não haja nenhuma 

modificação ou inovação quanto ao objeto do incidente, o qual deve ser claro tanto para fins 

de suspensão de processos pendentes quanto para a aplicação da tese nos casos pendentes e 

futuros. E, para que a delimitação seja bem feita, é importante que o processo modelo de onde 

se origina o incidente forneça bons subsídios para as discussões sobre a questão controvertida. 
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4.7 Providências preliminares à instrução e ao exame de mérito 

 

Após a fase de exame de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas, tendo ele sido admitido pelo órgão colegiado, algumas providências devem ser 

adotadas pelo relator, o que inclusive se denomina “decisão de organização do IRDR”, 

oportunidade em deverão ser adotadas as medidas para o regular processamento do incidente 

e para viabilizar que a definição da tese jurídica seja legítima, sob a perspectiva de 

oportunizar a efetiva divulgação de sua instauração e o engajamento dos sujeitos envolvidos 

no debate (DIDIER; TEMER, 2016, p. 260) 
68

. 

Tais providências estão previstas no artigo 982 do Código de Processo Civil
69

.  

Dentro do recorte desse estudo, mais relacionado à abordagem do IRDR no âmbito do 

tribunal e não da sua repercussão nos Juízos e órgãos competentes à análise dos processos 

pendentes e futuros (o que por si só seria objeto para um trabalho autônomo), importa 

destacar, nesse tópico, dentre as disposições do mencionado artigo 982, a suspensão ou 

sobrestamento dos processos pendentes no tribunal (inciso I), bem como a publicidade ou 

comunicação aos órgãos jurisdicionais competentes (§1º). No tópico subsequente, será tratado 

também o pedido ao STJ de suspensão dos processos em todo o território nacional (§3º). 

 

 

                                                           
68

 Indo além, Aluisio Mendes e Sofia Temer (2015, p. 260), em artigo conjunto, pautam importantes pontos que 

também devem ser definidos nesta decisão de organização do IRDR: “A decisão de organização é essencial para: 

(i) identificação precisa do objeto do incidente; (ii) escolha, se necessário, dos casos representativos da 

controvérsia; (iii) definição de critérios para a participação de terceiros, seja como amicus curiae, seja como 

sujeitos juridicamente interessados, inclusive definindo uma possível calendarização do procedimento do 

incidente; (iv) comunicação aos interessados e à sociedade sobre a afetação da matéria; (v) comunicação aos 

juízos inferiores sobre a suspensão das demandas que versem sobre a questão submetida a julgamento”. 
69

 Art. 982.  Admitido o incidente, o relator: 

I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme 

o caso; 

II - poderá requisitar informações a órgãos em cujo juízo tramita processo no qual se discute o objeto do 

incidente, que as prestarão no prazo de 15 (quinze) dias; 

III - intimará o Ministério Público para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. 

§ 1
o
 A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes. 

§ 2
o
 Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo 

suspenso. 

§ 3
o
 Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado no art. 977, incisos II e III, 

poderá requerer, ao tribunal competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial, a suspensão de 

todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que versem sobre a questão objeto do 

incidente já instaurado. 

§ 4
o
 Independentemente dos limites da competência territorial, a parte no processo em curso no qual se discuta a 

mesma questão objeto do incidente é legitimada para requerer a providência prevista no § 3
o
 deste artigo. 

§ 5
o
 Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou 

recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. 
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4.7.1 Suspensão dos processos pendentes 

 

A redação do artigo 982, I, do CPC, dispõe que “Admitido o incidente, o relator 

suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na 

região, conforme o caso”. 

O texto, da forma como está disposto, abriu margem para interpretação em razão da 

sua parte final, mais precisamente, quanto à expressão “conforme o caso”. 

Isso porque são feitas as seguintes leituras: 

i) “Admitido o incidente, o relator, conforme o caso, suspenderá os processos 

pendentes individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região”; e 

ii) “Admitido o incidente, o relator suspenderá os processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme onde 

estiver tramitando o IRDR. 

Trata-se da questão da facultatividade ou não da suspensão dos processos pendentes 

no tribunal ou sistema de Juizados (neste último caso, conforme possibilidade já identificada 

anteriormente e nos termos do enunciado de nº 93 do Fórum Permanente dos Processualistas 

Civis). 

Há quem defenda que a suspensão seja automática
70

, não havendo espaço para 

deliberação sobre tal providência. Aliás, esse parece ser o entendimento expressado no 

enunciado de nº 92 do FPPC: “A suspensão de processos prevista nesse dispositivo é 

consequência da admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas e não depende 

da demonstração dos requisitos para a tutela de urgência”, no mesmo sentido também do 

enunciado de nº 23 da ENFAM
71

, que trata da suspensão de processos no procedimento dos 

recursos repetitivos. 

No entanto, parte da doutrina já se posicionou no sentido de que a primeira leitura 

acima elencada do dispositivo seria válida, ao que, a depender das circunstâncias, poder-se-á 

admitir o IRDR sem a suspensão dos processos individuais e coletivos em trâmite no tribunal 

(MENDES, 2017) (ROQUE, 2017, p. 864-865). 

                                                           
70

 Nesse sentido: NEVES, 2016, p. 1.605; TEMER, 2017, p. 128; DIDER; CUNHA, 2017, p. 730. 
71

 “É obrigatória a determinação de suspensão dos processos pendentes, individuais e coletivos, em trâmite nos 

Estados ou regiões, nos termos do § 1º do art. 1.036 do CPC/2015, bem como nos termos do art. 1.037 do 

mesmo código”. 
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Essa corrente entende que a suspensão, embora seja regra, não pode ser inflexível a 

ponto de tornar o instrumento processual inadequado, devendo se coadunar com as 

necessidades do caso em concreto (MENDES, 2017, p. 185). 

Cita-se como argumentos, ademais, que o próprio CPC prevê que a suspensão será 

cessada após um ano caso o julgamento do IRDR não seja encerrado, salvo decisão 

fundamentada (artigo 980, parágrafo único); e que existiriam casos em que a divergência no 

tribunal seria mínima. 

Com base no segundo argumento, aliás, foi afastada a suspensão dos processos em 

trâmite no TJ-SP quando da admissão do IRDR nº 0023203-35.2016.8.26.0000, de relatoria 

do Des. Francisco Loureiro, da Turma Especial – Privado 1, alegando-se que poucos órgãos 

estariam julgando em sentido contrário de súmulas do próprio TJ-SP que tratam da matéria 

discutida naquele IRDR. 

Todavia, esse argumento parece muito falho e, de um modo geral, não se entende 

adequado facultar a suspensão dos processos, devendo-se interpretar que essa regra é cogente. 

O primeiro ponto que chama atenção quanto ao argumento supra, de que “a 

divergência é mínima”, na realidade deveria dar ensejo à inadmissão do IRDR, porquanto não 

estariam preenchidos os requisitos do artigo 976 do CPC, já que o IRDR deve ser utilizado 

somente quando há excessiva dispersão jurisprudencial, não sendo instrumento 

primordialmente preventivo.  

Ademais, apesar da abertura da redação do artigo 982, como já demonstrado, outro 

dispositivo do CPC parece reforçar o sentido cogente que deve ser empregado na 

interpretação do artigo 982. De fato, o artigo 313, IV, enumera como causa de suspensão dos 

processos a admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas. 

Outro argumento utilizado para a não suspensão em um IRDR admitido, também no 

TJ-SP
72

, foi no sentido de que “a paralisação das demandas por tempo prolongado implicará 

em ônus desnecessário às partes, anotando que as decisões de um ou de outro juízo são 

válidas até que definida a questão)” (sic). 

Entretanto, parece que a preocupação com a pretendida celeridade causaria enormes 

danos à isonomia, uma vez que não faz sentido permitir a formação de coisa julgada 

conflitante com possível entendimento diverso a ser assentado no julgamento do IRDR, e que 

passa a ter força vinculativa, inclusive para os casos futuros. Nesse sentido, cumpre lembrar 
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 TJSP - Tema 17 - IRDR nº 0037860-45.2017.8.26.0000; Relator Desembargador Torres de Carvalho; Data de 

admissão:15/12/2017. 
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que “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e 

coerente”, nos termos do artigo 926, do CPC. 

Além disso, conforme defendem Fredie Didier Jr. e Leonardo Cunha (2017, p. 730), 

deixar de suspender os processos em curso minaria o propósito do microssistema de gestão de 

casos repetitivos, na medida em que tal medida contribui para a proliferação de decisões 

conflitantes e desperdiça os esforços e recursos do Poder Judiciário, diante da possibilidade de 

posterior vinculação de decisão que vai prejudicar vários atos praticados enquanto o processo 

deveria estar suspenso. 

Na prática, nota-se que, na grande maioria dos incidentes admitidos, há a 

determinação de suspensão dos processos pendentes. Prova disso é o dado extraído da análise 

dos incidentes já julgados no mérito, em que se observa que apenas em alguns incidentes não 

houve a suspensão, vejamos: 

 

 

Fonte: Observatório Brasileiro de IRDR`s 

 

Diferente da questão da facultatividade da suspensão, também se fala na possibilidade 

da suspensão parcial no bojo dos processos que contiverem outras questões controvertidas 

além da questão afetada pelo IRDR, em forma de pedidos cumulativos, por exemplo 

(MENDES, 2017, p. 185). 
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Nesse caso, ficaria facultado aos interessados requererem o prosseguimento do 

processo quanto às questões não tratadas pelo IRDR e, portanto, distintas do seu objeto.   

A partir da suspensão determinada pelo tribunal, tanto em casos em que o processo 

será integralmente suspenso quanto em ocasiões em que será sobrestado parcialmente, é de 

suma importância que o juiz ou o relator intime as partes acerca da decisão do tribunal, antes 

que seja efetivamente determinada a suspensão. Aplica-se à espécie o disposto no artigo 

1.037, §8º, do CPC, tendo tal medida dupla função de (i) possibilitar às partes que 

demonstrem a distinção do seu caso com a matéria afetada no IRDR e (ii) dar efetivo 

conhecimento da instauração do incidente, facultando a participação no âmbito do próprio 

IRDR (TEMER, 2017, p. 129). 

De todo modo, parece coerente o cabimento de recurso contra a suspensão de 

processos individuais (MENDES, 2017, p. 193), aplicando-se o artigo 1.037, §9º, do CPC, 

que prescreve ser cabível o Agravo de Instrumento em caso de processo sobrestado em 

primeira instância
73

 e o Agravo Interno em caso de decisão do relator. A competência para 

julgamento desses recursos é dos órgãos fracionários do tribunal e não do órgão que julga o 

Incidente, que não fica prevento para analisar essas questões, porquanto não teria capacidade 

de absorver o grande número de recursos, além de não ser a lógica de julgamento objetivo do 

IRDR, em que o órgão competente deverá se concentrar no julgamento da questão e não no 

caso subjetivo (MENDES, 2017, p. 194). 

Durante todo o período de suspensão dos processos, é vedada a prática de qualquer ato 

processual, “podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar 

dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição”, nos termos do 

artigo 314, do CPC, cuja aplicação se integra ao conteúdo do artigo 982, do mesmo código. 

O prazo de suspensão será de um ano, nos termos do artigo 980 do CPC. Trata-se de 

prazo ope legis, não cabendo discricionariedade para a fixação de prazo inferior ou superior. 

No entanto, caso o prazo seja insuficiente, o código prevê a possibilidade de prorrogação, que 

deve partir de decisão motivada. De todo modo, acredita-se que a suspensão por longos 

períodos – ou sucessivas prorrogações – acaba por desvirtuar o IRDR, que, como já abordado, 

tem compromisso também com o princípio da celeridade e da duração razoável do processo. 

Por fim, não poderia se omitir sobre um importante tema que se relaciona à suspensão 

dos processos, que é a questão da suspensão do prazo prescricional da pretensão de indivíduos 
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 Também nesse sentido foi criado o Enunciado de nº 557, do FPPC: “O agravo de instrumento previsto no art. 

1.037, §13, I, também é cabível contra a decisão prevista no art. 982, inc. I” 
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que não tenham ajuizado suas demandas à época em que o incidente for admitido, e que 

tenham relação com a questão jurídica abordada neste. 

O projeto do CPC/15 na Câmara dos Deputados (PLS 166/2010), chegou a prever, no 

seu artigo 990, §5º, que “Admitido o incidente, suspender-se-á a prescrição das pretensões 

nos casos que se repete a questão”. 

Veja que esse dispositivo abrangia não só processos já em curso, mas a pretensão, de 

um modo geral. Tal previsão, todavia, foi excluída da versão final do código aprovada, 

deixando o CPC de disciplinar sobre a prescrição em casos de processos sobrestados ou 

mesmo de pretensões ainda não judicializadas. 

A justificativa para a exclusão do mencionado dispositivo foi que a matéria é de cunho 

material e, portanto, não poderia ser trata no código de processo, mas sim no próprio código 

civil. 

Entretanto, essa explicação é muito criticável, primeiro porque não haveria óbice 

constitucional para essa previsão via lei processual, pois tanto as questões de processo quanto 

a matéria cível devem ser disciplinadas via lei federal; e também porque algumas outras 

questões de direito material foram tratadas no CPC aprovado, como a hipótese de 

desconsideração inversa da personalidade jurídica (artigo 133, §2º) e a alteração do regime de 

evicção e dos direitos dela resultantes em relação aos alienantes (artigo 1.072, II) (TEMER, 

2017, p. 133). 

O fato é que, diante da ausência de uma regra a tratar da suspensão da prescrição, os 

indivíduos detentores de pretensão que aborde questão jurídica afetada para julgamento em 

IRDR, ainda assim devem ajuizar suas ações, para salvaguardar eventual risco de perecimento 

da sua pretensão. Ademais, como o IRDR é mecanismo objetivo de solução de controvérsias, 

não poderia ser aplicada a regra geral de interrupção da prescrição, prevista nos artigos 240, 

§1º, do CPC e 202, I, do Código Civil, dispositivos dirigidos ao julgamento de processos 

subjetivos (CAVALCANTI, 2016, p. 284). 

E isso traz consequências incompatíveis com a ideologia do microssistema de 

resolução de demandas repetitivas, uma vez que vários sujeitos deverão ajuizar ações quando 

poderiam aguardar o resultado do julgamento do IRDR para propor a sua demanda, deixando 

de contribuir para o assoberbamento do Poder Judiciário. 

Em razão dessa incoerência, a doutrina tem se levantado em favor da suspensão da 

prescrição em casos como esse, ao que se enunciou o verbete de nº 452, do FPPC, segundo o 
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qual: “Durante a suspensão do processo prevista no art. 982 não corre o prazo de prescrição 

intercorrente”, que deve ser complementado pela dicção do Enunciado de nº 206, do mesmo 

FPPC, in verbis: “A prescrição ficará suspensa até o trânsito em julgado do incidente de 

resolução de demandas repetitivas”.  

Pelo exposto, é aconselhável que a prescrição seja suspensa desde a admissão do 

IRDR até o seu trânsito em julgado, o que poderá ser consignado na decisão do relator que 

adota as providências previstas no artigo 982 do CPC.  

 

4.7.2 Publicidade e comunicação aos órgãos competentes 

 

Outra providência a ser tomada pelo relator é a comunicação aos órgãos jurisdicionais 

competentes acerca da suspensão do IRDR (artigo 982, §1º, do CPC). 

A princípio, esse comando é direcionado à comunicação aos próprios órgãos do 

tribunal, uma vez que deverão suspender os processos pendentes que tratam da mesma 

matéria afetada para julgamento no incidente. 

No entanto, parece que não somente a suspensão em si deve ser comunicada aos 

órgãos jurisdicionais, mas a própria admissão do incidente, inclusive nas hipóteses em que 

não houver a suspensão, considerando o posicionamento que entende a suspensão como 

facultativa. 

A bem da verdade, é interessante que além desta comunicação, haja um intercâmbio 

de informações, devendo o órgão julgador do IRDR requisitar informações sobre a matéria 

delimitada no incidente, inclusive para órgãos estratégicos do tribunal, principalmente aqueles 

destinados ao gerenciamento de demandas repetitivas ou de precedentes.  

Nesse sentido, é interessante o procedimento adotado, por exemplo, em alguns 

incidentes julgados pela 1ª Seção Cível do TJ-MG, em que se requereu à Secretaria de 

Padronização e Acompanhamento da Gestão Judicial (SEPAD) pesquisa no âmbito de todo o 

tribunal para informar o número de processos interpostos, identificando-os, que tratem sobre a 

temática que constitui objeto dos incidentes analisados por aquele órgão
74

. 

Todavia, não se tem notado esse câmbio de informações entre os órgãos dos tribunais, 

conforme se verifica nos dados coletados, referentes aos incidentes cujo mérito já foi 

apreciado pelo tribunal, vejamos: 
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 Essa providência foi tomada, por exemplo, nos processos de nº 1.0332.14.001772-1/002 e 1.0713.12.006246-

6/002. 
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Fonte: Observatório Brasileiro de IRDR`s 

 

Não obstante a isso, entende-se que a publicidade deve ser mais ampla do que a 

simples comunicação aos órgãos internos do tribunal. Aplica-se também aqui o teor do artigo 

979 do CPC, o qual prescreve que “A instauração e o julgamento do incidente serão sucedidos 

da mais ampla e específica divulgação e publicidade, por meio de registro eletrônico no 

Conselho Nacional de Justiça”. 

Por ampla publicidade se entende a necessidade de divulgação na rede mundial de 

computadores, com a abertura de consultas públicas via acesso aos sítios dos tribunais, como 

já feito pelo TRF-3
75

, além da divulgação nas redes sociais e na imprensa, sempre que 

possível. 

Dependendo da matéria, caso esteja envolvida questão que de alguma forma envolva 

ente público ou agência reguladora, por exemplo, é prudente que o tribunal remeta ofícios a 

estes agentes, informando acerca do incidente, facultando sua participação nos debates. O 

intuito deve ser sempre de enriquecer os debates, o que deve demandar a participação de 

órgãos e entidades que representam a sociedade. 

                                                           
75

 O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) abriu, no dia 19/04/2018, consulta pública sobre IRDR que 

objetivava fixar entendimento sobre o redirecionamento de execução de crédito tributário da pessoa jurídica para 

os sócios – deve ocorrer nos próprios autos da execução fiscal ou em sede de incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica. Mediante essa ferramenta, possibilitou-se a participação na consulta até o 29/06/2018 

pelo site daquele tribunal, além da própria possibilidade de participação na audiência pública presencial. 

Informação disponível em: http://web.trf3.jus.br/noticias/Noticias/Noticia/Exibir/367310. Acesso em: 

16/06/2018. 
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No mesmo sentido, tratando-se de grandes litigantes ou litigantes habituais, pensando 

em uma forma de maximizar a participação de interessados e a ampliação das discussões, 

parece interessante importar do Projeto de Lei nº 5.139/2009 – que disciplina a ação civil 

pública para a tutela de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos –, algumas 

ideias capazes de potencializar a publicidade dos incidentes instaurados, como a comunicação 

de possíveis interessados por meios “não usuais”, como e-mail, contra-cheque, extrato 

bancário, dentre outros (artigo 13
76

); ou até mesmo impondo ao litigante habitual uma 

obrigação de identificação e comunicação de titulares de direitos abordados pela matéria 

afetada ao julgamento do IRDR, mais ou menos nos moldes do artigo 57, §3º do mencionado 

Projeto de Lei
77

. 

De qualquer forma, entende-se importante a manutenção de cadastros nos Núcleos de 

Gerenciamento de Precedentes (NUGEP), não só dos incidentes admitidos e julgados, mas 

também daqueles suscitados e inadmitidos, como ocorre no Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais, por exemplo. Esse registro é importante e fornece informações sobre quais causas já 

foram objeto de suscitação de incidentes, permitindo o acesso às discussões levantadas e aos 

fundamentos utilizados para a decisão de não admitir o incidente naquele momento. 

Ademais, o cadastro eletrônico do Conselho Nacional de Justiça deveria também 

conter os principais dados de todos os incidentes admitidos e, se possível, suscitados. Nesse 

sentido, aqui também deve ser aplicado do §2º do artigo 979, principalmente quanto à 

necessidade de o cadastro conter os fundamentos determinantes. Isso é importante para fins de 

transparência, permitindo que interessados participem do julgamento do IRDR e da formação 

das teses, além de servir de fonte de consulta para o julgamento de incidentes suscitados nos 

                                                           
76

 Art. 13. Estando em termos a petição inicial, o juiz ordenará a citação do réu e, em se tratando de interesses ou 

direitos individuais homogêneos, a intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública, bem como a 

comunicação dos interessados, titulares dos respectivos interesses ou direitos objeto da ação coletiva, para que 

possam exercer, até a publicação da sentença, o seu direito de exclusão em relação ao processo coletivo, sem 

prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social.  

Parágrafo único. A comunicação dos membros do grupo, prevista no caput, poderá ser feita pelo correio, 

inclusive eletrônico, por oficial de justiça ou por inserção em outro meio de comunicação ou informação, 

como contracheque, conta, fatura, extrato bancário e outros, sem obrigatoriedade de identificação 

nominal dos destinatários, que poderão ser caracterizados enquanto titulares dos mencionados interesses ou 

direitos, fazendo-se referência à ação, às partes, ao pedido e à causa de pedir, observado o critério da modicidade 

do custo. (grifo nosso) 
77

 Art. 57. O demandado, a qualquer tempo, poderá apresentar em juízo proposta de prevenção ou reparação de 

danos a interesses ou direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, consistente em programa 

extrajudicial. 

§3º Em se tratando de interesses ou direitos individuais homogêneos, o programa estabelecerá sistema de 

identificação de seus titulares e, na medida do possível, deverá envolver o maior número de partes interessadas e 

afetadas pela demanda. 
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diversos tribunais do país, facilitando o intercâmbio de informações sobre as causas já 

submetidas ao exame de admissibilidade. 

Além dessas providências, inegavelmente importantes para a devida divulgação do 

IRDR, outro ponto que se tem notado e que é causa de preocupação, diz respeito à existência 

de incidentes cujo conteúdo decisório não estão sendo disponibilizado por um enquadramento 

de sigilo de Justiça
78

. 

De fato, é possível constatar em alguns IRDR´s que o acórdão de exame de mérito não 

foi disponibilizado. A título de exemplo, no TJ-MG, o IRDR nº 0390108-72.2017.8.13.0000, 

cujo assunto registrado na página de acompanhamento processual é fornecimento de 

medicamentos, houve a inadmissão do incidente, mas não se sabe a matéria especificamente 

discutida e muito menos as razões de tal incidente não ter preenchido os requisitos de 

admissão. 

Ora, se o IRDR é um instrumento de uniformização jurisprudencial cujo resultado tem 

impacto sobre inúmeros processos, não é minimamente razoável e coerente que qualquer 

discussão travada em um incidente não possa ser conhecida pela sociedade. Seria o mesmo 

que aceitar a aplicação de teses construídas sem a participação de interessados ou sem se 

saber como e quais interessados participaram. 

O absurdo seria tamanho que juízes estariam vinculados à aplicação de uma tese sem 

ter acesso aos motivos determinantes daquela decisão, as peculiaridades do caso paradigma e 

todos os elementos que permitam a devida comparação entre o caso particular e o 

procedimento modelo julgado sob o regime do IRDR. 

Desse modo, entende-se que é incompatível com a racionalidade do IRDR e do 

próprio microssistema de julgamento de demandas repetitivas, a tramitação e o julgamento de 

qualquer incidente sob sigilo de justiça. Por outro lado, para que não se ceife completamente o 

direito à privacidade das partes envolvidas, sugere-se que os seus nomes e dados sejam 

preservados durante todo o julgamento do incidente e na publicidade dos seus atos, devendo 

ser riscadas tais informações, ou, caso não haja comprometimento, indicando-se apenas as 

iniciais dos nomes, por exemplo. 

                                                           
78

 É possível mencionar exemplos de incidentes que tramitaram em sigilosamente em diversos tribunais, como 

no TJ-DFT: 0005001-04.2017.8.07.0000; TJ-RJ: 0052560-21.2017.8.19.0000; TJ-SC: 0329745-

15.2015.8.24.0023/50000 e 0045417-78.2011.8.24.0023/50000; TJ-MG: 0863922-52.2017.8.13.0000, 0688073-

03.2016.8.13.0000 e 0069850-17.2017.8.13.0000. 
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De um modo geral, parece que na maioria dos casos tem sido dado algum tipo de 

publicidade sobre os incidentes admitidos, conforme se observa dos dados coletados nos 

incidentes cujo mérito já foi apreciado: 

 

 

Fonte: Observatório Brasileiro de IRDR`s 

 

Ainda assim, é preocupante o dado de que em quase 30% (trinta por cento) dos 

incidentes julgados no mérito não se notou qualquer menção de publicidade do julgamento do 

IRDR, o que certamente distancia a aplicação deste instrumento processual do seu modelo 

ideal. Ademais, não basta qualquer tipo de publicidade, sendo necessário que os meios 

utilizados realmente sejam efetivos, conforme exposto. 

 

4.8 Pedido de suspensão ao tribunal competente para conhecer do recurso 

extraordinário ou especial 

 

Nos termos do artigo 982, §3
o
, do CPC: 

 

Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado no art. 

977, incisos II e III, poderá requerer, ao tribunal competente para conhecer do 

recurso extraordinário ou especial, a suspensão de todos os processos individuais ou 

coletivos em curso no território nacional que versem sobre a questão objeto do 

incidente já instaurado.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art977ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art977ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art977ii
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Pelo que se lê, as partes, o Ministério Público e a Defensoria Pública poderão suscitar, 

ao STJ ou ao STF (a depender da matéria envolvida no IRDR), a suspensão nacional de 

processos que tratam de matéria abordada em algum incidente. 

Trata-se, a bem da verdade, de uma ampliação da abrangência da suspensão de 

processos (CAVALCANTI, 2016, p. 273-274), que, num primeiro momento, com a admissão 

do IRDR no tribunal local, limita-se ao âmbito do território ou da região, mas que pode 

alcançar o país todo, por meio deste expediente. 

De todo modo, parece coerente exigir-se, para a suspensão tratada no §3º do artigo 

982, que o IRDR já tenha sido admitido, uma vez que somente após a apreciação dos seus 

requisitos é que haverá a aferição do risco à segurança jurídica e à isonomia, principais 

fundamentos para a suspensão dos processos. Ademais, parece soar como verdadeira 

supressão de instância não exigir que o pedido de suspensão seja projetado de incidente já 

admitido, o que pode causar a estranha situação de se aceitar um pedido de suspensão 

nacional e depois o próprio IRDR ser inadmitido.  

Aliás, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no âmbito da apreciação do pedido de 

suspensão nacional a partir de IRDR de nº 2/SE (SIRDR nº 2/SE), indeferiu tal requerimento, 

porquanto o IRDR de onde se originou o pedido de suspensão ainda não teria passado pelo 

exame de admissibilidade. Alegou o Ministro que a expressão "instaurado", contida na parte 

final do §3º do artigo 982, do CPC, deve ser interpretada em consonância com o caput do 

próprio artigo 982, que qualifica o incidente como "admitido".  

O STF ainda não abordou a matéria no seu Regimento Interno, ao contrário do STJ, 

que regulamentou o procedimento do pedido de suspensão de IRDR, por meio da Emenda 

Regimental nº 22 de 2016, que acrescentou o artigo 271-A ao Regimento, nos seguintes 

termos: 

 

Art. 271-A. Poderá o Presidente do Tribunal, a requerimento do Ministério Público, 

da Defensoria Pública ou das partes de incidente de resolução de demandas 

repetitivas em tramitação, considerando razões de segurança jurídica ou de 

excepcional interesse social, suspender, em decisão fundamentada, todos os 

processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que versem sobre 

a questão objeto do incidente.  

§ 1º A parte de processo em curso em localidade de competência territorial diversa 

daquela em que tramita o incidente de resolução de demandas repetitivas deverá 

comprovar a inadmissão do incidente no Tribunal com jurisdição sobre o estado ou 

região em que tramite a sua demanda.  

§ 2º O Presidente poderá ouvir, no prazo de cinco dias, o relator do incidente no 

Tribunal de origem e o Ministério Público Federal.  

 § 3º A suspensão vigorará até o trânsito em julgado da decisão proferida no 

incidente de resolução de demanda repetitiva. 
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Observa-se, quanto os requisitos para admissão do pedido de suspensão, que o 

mencionado Regimento Interno, além do parâmetro “segurança jurídica”, adicionou um 

segundo: “excepcional interesse social”, conceito amplo e indefinido, que somente poderá ser 

decifrado com o passar do tempo e após a análise de pedidos pelo STJ. De todo modo, parece 

que o seu significado se amolda ao sentido da transcendência da extensão da repercussão 

econômica, política, social ou jurídico, que ultrapassem os limites do estado ou do território 

abrangido pelo tribunal onde o IRDR estiver admitido. 

Já o §1º do artigo 271-A do RISTJ complementa a disciplina do §4º do artigo 982 do 

CPC
79

, prescrevendo, como condição para a apresentação de pedido de suspensão pela parte 

de processo em curso em localidade de competência territorial diversa daquela em que tramita 

o IRDR, a comprovação da inadmissão do incidente no tribunal com jurisdição sobre o estado 

ou região em que tramite a sua demanda.  

Essa regra impõe um requisito a mais, não previsto no artigo 982, §4º, do CPC, o qual 

dispõe que a parte no processo em curso no qual se discuta a mesma questão objeto do 

incidente é legitimada para requerer a suspensão. Pela redação do Código, basta que o 

interessado em requerer a suspensão tenha um processo – em qualquer tribunal que seja – no 

qual se discuta a mesma questão objeto do IRDR admitido. 

Dessa forma, parece ilegal a imposição de que o interessado seja parte em IRDR, pois 

o Código – lei federal – garantiu maiores possibilidades de participação do que a previsão 

implementada no regimento interno do STJ. 

Outro requisito que o STJ tem exigido para a admissão da suspensão nacional, mas 

com base no CPC, é a possibilidade de manejo de Recurso Especial sobre a decisão de mérito 

do IRDR. 

Nesse sentido, não tem sido admitida a suspensão nacional a partir de incidentes 

propostos de processos dos Juizados Especiais
80

, uma vez que, por força do enunciado da 

Súmula de nº 203 do STJ, é incabível recurso especial contra decisão proferida por órgão de 

segundo grau dos Juizados Especiais. 

Todavia, trata-se de uma questão ainda aberta, conforme afirmado pelo próprio 

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no bojo do SIRDR nº 9 – SC:  

                                                           
79

 §4º Independentemente dos limites da competência territorial, a parte no processo em curso no qual se discuta 

a mesma questão objeto do incidente é legitimada para requerer a providência prevista no § 3
o
 deste artigo. 

80
 Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 8 - ES (2017/0073008-1) e Suspensão em 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 9 - SC (2017/0080392-8), ambos de relatoria do Ministro 

Paulo de Tarso Sanseverino. 
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Certamente, o Código de Processo Civil de 2015 foi responsável por profundas 

mudanças na teleologia jurídica brasileira, sendo extremamente provável que 

entendimentos já consagrados pela jurisprudência dos tribunais superiores e pela 

doutrina sejam superados ou modificados. 

 

Nos termos do §3º do artigo 271-A, do RISTJ, a suspensão vigorará até o trânsito em 

julgado da decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, seja pela 

não interposição de Recurso Especial (Recurso Extraordinário também, pela leitura conjunta 

com o artigo 982, §5º do CPC) ou pela propositura desses recursos para as cortes de 

superposição. 

Interposto Recurso Especial ou Recurso Extraordinário e sendo apreciado o mérito de 

um destes, a tese jurídica adotada pelo STF ou pelo STJ será aplicada no território nacional a 

todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito, nos 

termos do artigo 987, §2º, do CPC. Trata-se de impactante extensão de efeitos, idêntica a que 

ocorre com as teses firmadas em recursos repetitivos, o que é totalmente coerente com o 

microssistema de resolução de demandas repetitivas. 
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5 FASE DE INSTRUÇÃO DO IRDR 

 

Conforme delineado no início do capítulo anterior, o IRDR pode ser dividido em três 

etapas, das quais se extraem duas decisões principais e com conteúdos muito importantes e 

totalmente interligados – o acórdão do exame de admissibilidade (via de regra, ressalvada a 

possibilidade de extinção por decisão monocrática) e o acórdão do exame de mérito do 

incidente. 

Apesar de não conter uma decisão definidora do objeto do incidente ou da tese 

jurídica, como ocorre na primeira e na última etapa, a etapa intermediária, que se dedica à 

instrução do incidente, não pode ser colocada em um patamar de importância inferior às 

demais etapas. 

De fato, talvez esse seja o momento em que o incidente experimenta a maior 

oportunidade de debate das questões de direito delimitadas para definição pelo tribunal, com 

abertura para a participação de pessoas, órgãos e entidades que possam colaborar para o 

desenvolvimento e amadurecimento da tese que vai definir a questão de direito sob 

apreciação. 

A extensão desta etapa pode ser compreendida pela leitura do artigo 983 do CPC, o 

qual se transcreve abaixo:  

 
Art. 983. O relator ouvirá as partes e os demais interessados, inclusive pessoas, 

órgãos e entidades com interesse na controvérsia, que, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, poderão requerer a juntada de documentos, bem como as diligências 

necessárias para a elucidação da questão de direito controvertida, e, em seguida, 

manifestar-se-á o Ministério Público, no mesmo prazo. 

§1
o
 Para instruir o incidente, o relator poderá designar data para, em audiência 

pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria. 

§2
o
 Concluídas as diligências, o relator solicitará dia para o julgamento do incidente. 

  

Como se lê, o próprio §1º do artigo 983 do CPC aponta que esta é uma etapa de 

instrução do incidente, em que o relator deverá ouvir as partes e demais interessados que se 

habilitarem no feito, os quais poderão requerer a juntada de documentos e demais diligências 

necessárias. 

Além disso, após a manifestação do Ministério Público (desempenhando seu papel de 

fiscal da ordem jurídica e não como eventual parte), poderá ser agendada audiência pública 

para colheita de depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria 

discutida no IRDR. 
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Feita a apresentação da fase de instrução do IRDR, é importante avançar sobre os 

participantes e a forma de participação nessa fase, dado o grande destaque que os críticos ao 

IRDR dão à representação dentro do incidente (CAVALCANTI, 2016) (MARINONI, 2016) 

(ROSSI, 2016), além da importância que as discussões e os argumentados levantados nessa 

etapa têm para a fixação da(s) tese(s) jurídica(s). 

 

5.1 Sujeitos legitimados à participação na instrução do incidente 

 

A participação no IRDR é um ponto de muita repercussão na doutrina, desde os 

primórdios da criação do incidente, o que suscitou muitas críticas de diversos autores. 

Conforme já abordado nos capítulos iniciais, acusa-se que o IRDR violaria o direito de 

ação, além do princípio do contraditório e da ampla defesa, pela forma que o procedimento foi 

pensado.  

Alega-se que o IRDR afrontaria o princípio do direito de ação na medida em que não 

permite ao particular optar por prosseguir com sua ação individual em preferência ao IRDR, 

“o que privilegiaria e asseguraria seu direito de ação” (CAVALCANTI, 2016, p. 386), até 

porque o IRDR não adota o sistema de opt-in ou opt out. 

Isso estaria conjugado a um problema de representatividade adequada daqueles que se 

vincularão à decisão firmada no IRDR e não puderam se expressar durante o procedimento. 

Por estas razões, afirma-se que a legitimação deve ser repensada no IRDR, ora se 

indicando a adoção do sistema opt-in ou opt out, ou conferindo-se oportunidade de ingresso 

no processo dos legitimados à tutela dos direitos individuais homogêneos, previstos na Lei da 

Ação Civil Pública e no Código de Defesa do Consumidor (MARINONI, 2016, p. 15, 48, 50). 

No entanto, já foi exposto que essas questões não chegam a condenar a 

constitucionalidade do IRDR, uma vez que o procedimento previsto pelo código contém 

mecanismos de representação capazes de suprir a ausência de cada um dos afetados pela 

eficácia vinculante da decisão do IRDR.  

De fato, o viés democrático do IRDR também pode ser aferido pela leitura do artigo 

983, acima transcrito, principalmente pelas seguintes passagens: “O relator ouvirá as partes e 

os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na 

controvérsia”; “em seguida, manifestar-se-á o Ministério Público”; e “o relator poderá 

designar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e 

conhecimento na matéria” (destaques não originais). 
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Tais trechos demonstram a amplitude da abertura do procedimento do IRDR à 

participação de diversos atores que possam contribuir para as discussões do tema de direito 

envolvido no mérito do incidente. 

Nesse sentido, além das partes do processo originário e do suscitante (que logicamente 

participa do procedimento e tem o direito de ser ouvido), o código previu a intervenção no 

IRDR de “interessados”, termo não definido pelo artigo 983 ou pelos dispositivos que lhe 

seguem. 

No entanto, a leitura do trecho que acompanha esse termo (“inclusive pessoas, órgãos 

e entidades com interesse na controvérsia”), nos induz ao entendimento de que “interessados” 

seria o gênero para identificar os sujeitos que tenham ligação com o tema discutido no IRDR, 

seja porque poderão ser atingidos pelo teor da tese a ser fixada (sujeitos sobrestados) ou 

porque têm interesse indireto em contribuir para o amadurecimento dos debates (amici curie), 

além dos personagens cujo papel institucional atrai a faculdade de participar do procedimento, 

como o Ministério Público e a Defensoria Pública. 

Sofia Temer defende que o CPC deixou de disciplinar mais detalhadamente sobre 

participação e atuação de sujeitos no IRDR, ao passo que seria imprescindível melhor definir 

algumas regras sobre os sujeitos participantes, além da forma e dos limites de participação 

desses sujeitos (2017, p. 136-200). 

Referida autora propõe, então, uma sistemática sobre a participação na fase de 

instrução do IRDR, partindo de algumas premissas, a saber: (i) inviabilidade de participação 

direta e pessoal dos sujeitos que têm processos sobrestados no tribunal e inadequação da 

aplicação das regras da “tradicional” substituição processual (pois estas se dirigem a relações 

substanciais, o que não o objeto imediato do IRDR); (ii) exercício do contraditório no IRDR 

como direito de influência – direito ao convencimento e não como necessidade de 

consentimento de todo sujeito afetado; e (iii) estrutura multipolarizada do incidente – 

interpretação do interesse processual e da legitimidade desvinculados de relações substanciais, 

mas relacionados à cada ato a ser praticado no IRDR. 

Definidas essas premissas, Temer propõe balizas para a identificação dos sujeitos 

processuais e as formas de atuação no IRDR, cuja estrutura subjetiva seria composta por 

“sujeitos condutores, que liderarão o debate para fixação da tese; sujeitos sobrestados 

intervenientes, ou seja, as partes dos processos sobrestados (...); amici curiae; (...) Ministério 

Público e Defensoria Pública (...)” (TEMER, 2017, p. 155-156). 
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Nesse diapasão, trabalha-se com a ideia de que a afetação, feita pelo tribunal para a 

resolução daquela demanda repetitiva, seria não de uma causa-piloto, mas de sujeitos 

condutores mais aptos a liderarem as discussões sobre o tema. Tais sujeitos condutores devem 

ser imparciais, ou seja, não podem partir de um polo de interesse sobre a questão envolvida: 

“Ainda que ele seja legitimado ordinário em seu processo individual, ao assumir a posição de 

líder no incidente ele adquire uma nova condição, que não se assemelha com a tradicional 

equivalência em relação à posição que ocupa na relação de direito material” (TEMER, 2017, 

p. 158). 

Ou seja, este sujeito condutor não necessariamente seria o suscitante do IRDR e, 

atuando não na defesa de um direito subjetivo, “mas atendendo a uma função que se aproxima 

do interesse público de dirimir controvérsias que maculem a ordem jurídica” (TEMER, 2017, 

p. 159). Os critérios oferecidos pela autora para a sua escolha seriam a abrangência e a 

profundidade dos argumentos apresentados em seus processos originários (TEMER, 2017, p. 

163). De todo modo, entende-se que é possível a nomeação não só de um sujeito condutor, 

mas de quantos sujeitos condutores forem necessários para a apresentação de um debate mais 

amplo o possível (TEMER, 2017, p. 170). 

Além desses sujeitos que liderariam os debates na instrução do IRDR, propõe-se uma 

forma de participação dos sujeitos sobrestados (pessoas que figuram em processos suspensos 

pela admissão do incidente), como uma nova modalidade, de “assistência para a formação de 

precedente” (TEMER, 2017, p. 176). Nesse contexto, não seria possível que todos os sujeitos 

sobrestados participem da instrução do IRDR, ao que se propõe a adoção de um filtro para 

selecionar os sujeitos sobrestados aptos a participar desta fase do procedimento, que seria “a 

apresentação de novos argumentos”, considerando os já conhecidos preliminarmente 

(TEMER, 2017, p. 182-183). 

Para vislumbrar o interesse processual do sujeito sobrestado, para a assistência na 

formação da tese vinculativa, basta contemplar a utilidade da sua intervenção, já que o 

resultado do julgamento do IRDR irá afetá-lo diretamente. Diferentemente, o interesse 

processual do amicus curiae não decorre dessa utilidade pela incidência da tese jurídica na 

sua esfera individual, mas em razão de um interesse institucional, político, econômico, social, 

acadêmico, cultural etc (CUNHA, 2011, p. 269-270). 

Vale dizer, qualquer sujeito, entidade pública ou privada, estranho à causa, que possa 

oferecer esclarecimentos sobre questões essenciais relacionadas ao objeto afetado, poderão ser 

intimados a se manifestar ou requerer sua habilitação no incidente. 
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Aplica-se também aqui o disposto no artigo 138, do CPC, que dá tratamento geral do 

amicus curiae no processo civil. Assim, nos termos do caput do mencionado dispositivo, 

poderá o relator, para a instrução do IRDR, “por decisão irrecorrível, de ofício ou a 

requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação 

de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade 

adequada”. 

Caberá ao relator definir os poderes do amicus (artigo 138, §2º), desde que não seja 

imposta vedação ao manejo de recursos contra a decisão de mérito, por expressa previsão 

legal (artigo 138, §3º). 

Como é reconhecido hodiernamente, a intervenção do interessado é parcial, 

objetivando favorecer terceiros que desejam determinada solução para a questão de direito. 

Não obstante a intervenção se dê para favorecer alguém, oferece-se à Corte um panorama 

mais amplo em relação àquele demarcado pelas partes, o que aproxima o amicus de uma 

vocação mais alinhada à sua origem no direito inglês (neutra, voltada ao auxilio da Corte) 

(BUENO, 2006, p. 87/88). 

Para Marinoni, autor que defende a aplicação das regras de representação adequada do 

processo coletivo no IRDR, há que se diferenciar a atuação do amicus curie  do representante 

adequado, pois enquanto aquele não pode pedir tutela direta dos direitos, este tem o dever de 

firmemente participar do processo para que os direitos sejam devidamente tutelados 

(MARINONI, 2016, p. 91-93).  

Apesar do registro, novamente se esclarece que não parece adequada a proposta de 

impor ao IRDR a representação nos moldes do processo coletivo, principalmente pela 

diferença dos objetos, finalidades e sistemáticas entre esses mecanismos. 

Do mesmo modo, parece que não seria adequada a instituição do denominado “sujeito 

condutor”, como propõe Sofia Temer. 

Apesar da importância da preocupação com a representatividade e participação no 

IRDR revelada pela autora, ao que se adere quanto aos pressupostos da sua teoria, mais 

especificamente quando trata do direito de participação a partir da possibilidade de 

contribuição para os debates, diante da inviabilidade de participação direta e pessoal de todos 

os sujeitos que têm processos sobrestados, o que denota a natureza multipolarizada do IRDR, 

a eleição de um sujeito condutor não parece se alinhar à proposta do código. 
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De fato, no ordenamento brasileiro, não cabe ao órgão judicial a escolha de quem irá 

liderar o incidente, ou nele intervir (MENDES, 2017, p. 126). 

Isso porque é difícil eleger sujeitos capazes de melhor desenvolver o debate sobre o 

assunto sem lhes retirar possível parcialidade, na medida em que esta escolha sempre recairá 

sobre sujeitos que podem ter interesses em determinado resultado. Não há garantias de que 

um sujeito escolhido para liderar o incidente não venha a prejudicar, mesmo que 

indiretamente, inúmeros sujeitos cujo interesse é divergente ao interesse do sujeito condutor. 

Por essa razão, parece mais crível manter a fase de instrução sem a eleição de um 

condutor, deixando-a aberta à participação das partes do processo originário ao incidente, 

além de interessados, amici curiae, e do Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica 

(quando não for parte – participação imposta pelo código). Esta opção deve ser endossada por 

uma forte divulgação do IRDR, para que a sociedade em geral possa ter conhecimento do 

incidente e com isso aumentar a possibilidade de intervenções qualitativas na instrução e no 

julgamento do IRDR. 

No mais, concorda-se com Sofia Temer no que se refere à participação norteada pela 

apresentação de novos argumentos, tanto dos sujeitos de processos sobrestados quanto dos 

amici curiae (espécie do gênero “interessados”, previsto no CPC). De fato, tratando-se de um 

procedimento com contornos objetivos, mas com causa de pedir lastreada em fatos 

padronizados, o que deve balizar a legitimidade para a participação no incidente é a 

capacidade de contribuição efetiva para as discussões, por meio da apresentação de novos 

fundamentos. Falar mais do mesmo, além de retardar a solução, não adiciona qualidade 

alguma aos debates. 

O que deve ficar claro é a ideologia de ampla participação de todos os interessados na 

formação da tese, que tem eficácia vinculativa e por isso não pode jamais vedar ou dificultar 

que pessoas com interesse direto ou indireto possam exercer seu direito ao contraditório, 

princípio que assume o contorno de poder de influência, aqui revelado na necessidade de 

enfrentamento de todos os diferentes argumentos construídos pelas partes sobre a questão 

discutida. 

Nesse contexto, condena-se veementemente práticas dos tribunais que impliquem 

impedimento à participação dos interessados no processamento, julgamento e mesmo 

impugnação das decisões do IRDR, sob qualquer fundamento, principalmente formalista. 

Como já explorado, a importância da ampla participação, porém qualificada sob o 

enfoque da contribuição argumentativa, é o pilar de sustentação da constitucionalidade do 
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IRDR. Caso tal premissa não for respeitada, a aplicação do incidente acabará por atingir 

fatalmente o acesso à justiça e o direito de ação, ceifando ainda a possibilidade do exercício 

do contraditório e da ampla defesa, o que desfigura completamente a harmonia 

principiológica até então imaginada. 

Analisando os incidentes já julgados no mérito, verifica-se que até há uma proporção 

maior de incidentes com participação de interessados sobre o total, conforme se dispõe no 

gráfico abaixo: 

 

 

Fonte: Observatório Brasileiro de IRDR`s 

 

Todavia, por meio desse gráfico, que fornece apenas uma impressão quantitativa sobre 

a questão, não é possível aferir se os interessados realmente estão apresentando novos 

argumentos e efetivamente contribuindo para o amadurecimento dos debates. 

Assim, para averiguarmos se a participação no IRDR está sendo efetiva, seria 

necessário um acompanhamento mais próximo dos julgamentos e do procedimento, o que 

infelizmente não foi viável no bojo deste trabalho. 

De todo modo, já parece preocupante o dado de que em quase 1/4 (um quarto) dos 

incidentes analisados não houve a participação de interessados, na medida em que o ideal 

seria que houvesse este tipo de participação em todos os julgamentos de IRDR`s, o que 

certamente conduzia a uma maior legitimação das teses jurídicas. 
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5.2 Atuação do Ministério Público e da Defensoria Pública 

 

Além de figurar no rol dos legitimados para a propositura do IRDR, nos termos do 

artigo 977, III, do CPC, Ministério Público e Defensoria Pública podem assumir outros papéis 

no procedimento do incidente, principalmente na etapa de instrução. 

O Ministério Público, quando não for parte ou suscitante do IRDR, deverá sempre 

atuar no incidente como fiscal da ordem jurídica. Nesses termos, deverá se manifestar em 

algumas oportunidades, como após a admissão do IRDR (artigo 982, III), após a manifestação 

das partes e interessados na instrução (artigo 983) e em sustentação oral (984, II, “a”). 

Também no sentido da atuação como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público 

deverá assumir a titularidade do incidente no caso de desistência ou abandono do processo 

pela parte, nos termos do artigo 976, §2º, do CPC. 

A dúvida que pode surgir é como seria a atuação como fiscal da ordem jurídica – ou se 

esta atuação não existiria –, nos casos em que o Ministério Público já for parte, suscitante ou 

sujeito sobrestado interveniente.  

Nesses casos, em que pese entendimento em sentido contrário (MENDES, 2017, p. 

205), parece que não haveria cabimento para uma nova manifestação autônoma do Ministério 

Público enquanto fiscal da ordem pública, uma vez que ele, enquanto parte, suscitante ou 

mesmo sujeito sobrestado interveniente, já está atuando nesses papeis justamente em razão da 

sua prerrogativa constitucional de fiscal da ordem pública, o que já foi exercido desde 

momento anterior e, em razão dos princípios institucionais da unidade e indivisibilidade, seria 

incongruente a atuação “dupla” do órgão nessas situações. 

É de se aplicar, analogicamente, a norma prevista no artigo 5º, §1º, da Lei nº 7.347/85, 

a Lei da Ação Civil Pública, que indica a atuação única do Ministério Público, 

alternativamente nos papeis de parte ou fiscal da ordem pública (“se não intervier no processo 

como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei”).  

A Defensoria Pública, ao seu turno, poderá ser parte, suscitante ou interessado (sujeito 

sobrestado interveniente ou amicus curiae). 

Enquanto parte ou como suscitante, necessariamente já lhe é garantida a possibilidade 

de atuar na instrução e no julgamento do IRDR. 

Já quando for sujeito sobrestado ou amicus curiae, a atuação da Defensoria será 

possível sempre que a entidade demonstrar capacidade de contribuir para o amadurecimento 
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dos debates que envolvem a questão afetada no IRDR, mediante a apresentação de 

fundamentos novos e complementares aos já apresentados pelos sujeitos que já estão 

participando do procedimento. 

Em específico quanto à participação como amicus curiae, o seu interesse deverá ser 

demonstrado e alinhado ao seu papel institucional. Nesse contexto, diante da atribuição do 

artigo 134, da Constituição Federal, sua atuação como amicus será viável quando o incidente 

tangenciar questões jurídicas que envolvam o interesse dos necessitados, marcados pelo signo 

da vulnerabilidade. 

 

5.3 Participação da Sociedade e Audiências Públicas 

 

Nos mesmos moldes já previstos para o julgamento dos recursos repetitivos, o CPC 

previu, no artigo 983, §1º, a possibilidade de o relator, para instruir o IRDR, designar data 

para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na 

matéria discutida no incidente. 

Pela leitura do dispositivo, constata-se que o código quis ampliar, para toda a 

sociedade, o debate das matérias de direito abordadas que serão abordadas nos incidentes. 

Neste esteio, está prevista a possibilidade de realização de audiências públicas que 

permitam a oitiva de todas as pessoas, físicas ou jurídicas, que tenham experiência e 

conhecimento sobre o tema delimitado para julgamento em sede de um IRDR. 

Em que pese ausência de maiores detalhes sobre a forma de participação dos 

diferentes sujeitos nessas audiências, acredita-se que tais personagens poderão ser convidados 

pelo tribunal ou se inscrever para tanto, cabendo ao relator fixar parâmetros para tais 

inscrições.  

Ademais, cabe ressaltar que incumbe ao relator presidir as audiências públicas, 

conduzindo-as e estabelecendo as regras de participação, como a ordem de manifestações, o 

prazo para tanto, dentre outras questões. 

Por se tratar de audiência “pública”, qualquer pessoa poderá assisti-la e, sempre que 

possível e adequado, também poderá intervir, nos moldes a serem definidos previamente pelo 

relator. O importante é que haja realmente uma ampla participação da sociedade, o que 

legitima ainda mais o procedimento, ao torná-lo mais democrático.
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6 FASE DE EXAME DE MÉRITO DO IRDR 

 

O exame de admissibilidade e a sua decisão são, de fato, muito importantes, uma vez 

que nessa primeira fase do incidente é que se qualificará a questão como efetivamente 

repetitiva ou não, e se é capaz de gerar risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. 

Ademais, é nessa fase que se sobrestará os processos pendentes e se delimitará o objeto a ser 

enfrentado no julgamento do mérito e que ao final dará ensejo à estipulação de uma tese 

jurídica. 

No universo de IRDR`s analisados neste estudo, foram registrados 189 (cento e oitenta 

e nove) incidentes admitidos, o que corresponde a aproximadamente 30% (trinta por cento) do 

total analisado, conforme ilustra o gráfico abaixo: 

 

 

Fonte: Observatório Brasileiro de IRDR`s 

 

No entanto, apesar do expressivo número de IRDR`s já admitidos, apenas foi possível 

constatar o julgamento de mérito de 65 (sessenta e cinco) incidentes, considerando que este 

espaço amostral se refere a incidentes cujo acórdão do exame de mérito foi disponibilizado e 

publicado até o dia 15 de junho de 2018. A distribuição dos incidentes já julgados nos 

tribunais pode ser observada no gráfico a seguir disposto:  
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Fonte: Observatório Brasileiro de IRDR`s 

 

Outro ponto que merece destaque, ainda sobre a importância do exame de 

admissibilidade, é o fato de que, uma vez admitido o incidente, a sistemática do código 

encaminha o procedimento para o inevitável enfrentamento do seu mérito, pois não há 

previsão legal que permita ao tribunal não fixar teses no exame de mérito, o equivalente ao 

julgamento sem resolução do mérito do incidente. 

Em que pese essa lacuna, alguns entendem pela possibilidade da retificação do exame 

de admissibilidade quando do exame de mérito do incidente, por não haver preclusão pro 

judicato (ROQUE, 2017, p. 860).  

Todavia, é muito difícil e até ilógico (a prática demonstra isso) imaginar que o mesmo 

órgão colegiado que fez o exame de admissibilidade irá modificar o seu entendimento, exceto 

se houver causa superveniente capaz de modificar objetivamente os requisitos de 

admissibilidade (por exemplo, caso haja, após o exame de admissibilidade, a afetação de 

recurso repetitivo sobre o mesmo tema). 

E mesmo na remota hipótese de se retratar na fase de exame de mérito, ainda assim o 

prejuízo já poderá ter sido grande, uma vez muitos processos terão sido indevidamente 

suspensos durante todo o período de intervalo entre essas fases de julgamento do IRDR. 

Feitas essas considerações sobre a importância do exame de admissibilidade e da sua 

relação direta com o exame de mérito do IRDR, passa-se ao estudo do procedimento 
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específico desta derradeira fase do julgamento do incidente, referente ao julgamento do mérito 

propriamente dito. 

 

6.1 Procedimento na sessão de julgamento 

 

A fase de instrução termina com a solicitação do relator de uma data para o 

julgamento do incidente. 

Passa-se, a partir de então, à fase de exame de mérito, que se consubstancia na sessão 

de julgamento, cuja ordem dos atos é definida pelo artigo 984 do CPC. 

Principia-se pela exposição do objeto, pelo relator, algo, até aí, comum a todos os 

julgamentos realizados em órgãos colegiados. 

Passo seguinte, já se nota uma grande diferença do IRDR para outros tipos de 

julgamentos no tribunal, referente ao alargamento do rol de legitimados à sustentação oral. 

Na alínea “a”, do artigo 984, II, primeiro prescreve o código que sustentarão o autor e 

o réu do processo originário. Nesse ponto, parece que o legislador não se atentou ao fato de 

que nem sempre uma das partes (autor e o réu) é quem suscitará o IRDR, não tendo sido 

expressa a possibilidade de sustentação dos demais legitimados à invocação do incidente. 

Mesmo que não se conceba a sustentação do juiz ou do relator, a literalidade desse dispositivo 

poderia conduzir o intérprete ao entendimento, e.g., de que a Defensoria Pública, quando for 

suscitante, não tem a oportunidade de realizar a sustentação oral (considerando que ao 

Ministério Publico foi franqueada expressamente a possibilidade de sustentação – parte final 

da mesma alínea “a”, ainda que tal disposição na verdade pareça se relacionar à hipótese em 

que o órgão atua como fiscal da ordem jurídica).  

No entanto, parece coerente e razoável que o prazo previsto no artigo 984, II, “a”, do 

CPC, seja aplicável tanto às partes do processo originário quanto ao suscitante do incidente 

(caso não seja uma das partes), tendo cada um deles 30 (trinta) minutos para sua sustentação 

oral na sessão de julgamento de mérito do IRDR. 

Sem prejuízo, também o presentante do Ministério Público, quando atuar como fiscal 

da ordem jurídica, terá igual prazo para sustentação (artigo 984, II, “a”, do CPC). 

 Por fim, os demais interessados terão o mesmo prazo de 30 (trinta) minutos, divididos 

entre todos. Por “interessados” se entende, como já abordado, tanto os sujeitos sobrestados 
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intervenientes quanto os amici curiae, que já deverão ter se habilitado nos autos 

anteriormente. 

A arguição dos interessados está condicionada à inscrição prévia, que deverá ser feita 

com 2 (dois) dias de antecedência, nos termos do artigo 984, II, “b”, do CPC. 

Nos termos do §1
o
 do artigo 984, caso haja um grande número de inscritos, o prazo 

poderá ser ampliado. Trata-se de uma hipótese de flexibilização do procedimento, que deverá 

ser averiguada casuisticamente pelo relator, o qual deverá, em decisão fundamentada, 

estipular outro prazo, considerando a quantidade de inscritos e a complexidade do tema 

discutido. 

 

6.2 Formulação da(s) tese(s) jurídica(s) 

 

Com o julgamento de mérito do IRDR, há a formulação de teses jurídicas de caráter 

vinculativo, conforme inclusive indicado no parágrafo único do artigo 978, do CPC. 

No entanto, as teses devem sempre observar o conteúdo do acórdão do julgamento do 

incidente, o qual, por sua vez, deve refletir a discussão de todos os fundamentos que orbitam 

as discussões sobre o tema afetado. Nesse sentido, há a prescrição do §2º do artigo 984, 

segundo a qual “o conteúdo do acórdão abrangerá a análise de todos os fundamentos 

suscitados concernentes à tese jurídica discutida, sejam favoráveis ou contrários”. 

Trata-se de um importante comando dirigido ao órgão colegiado, quando da 

elaboração do acórdão, que se alinha completamente aos apontamentos feitos no início deste 

trabalho, referente à imprescindibilidade da aplicação das teses jurídicas sempre à luz dos 

fundamentos determinantes que lhes sustentam. 

Em outras palavras, as teses vinculativas devem ser interpretadas não somente com 

base nos seus enunciados, mas sempre deverão considerar a ratio decidendi por trás da sua 

criação. Esta diretriz visa a evitar que as teses jurídicas se aproximem de enunciados de 

caráter muito amplo e vago, nos mesmos moldes de alguns enunciados de súmula. 

De um modo geral, tem-se percebido que os enunciados das teses jurídicas estão sendo 

formulados de uma forma mais detalhada do que os tradicionais enunciados de súmulas, 

apontando o sentido da interpretação de questões jurídicas mais específicas. Isso não afasta, 

entretanto, a necessidade de compreensão dos fundamentos determinantes que embasam a 

tese. Aliás, existem casos que a simples leitura do enunciado da tese não é auto-explicativa, 

não permitindo ao leitor identificar exatamente a questão abordada, como ocorre no caso do 
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IRDR nº 2151535-83.2016.8.26.0000, julgado em 30/06/2017 pela Turma Especial – Direito 

Público, relatado pelo Des. Moreira de Carvalho, cujo objeto é tão específico que dificilmente 

alguém que não conheça a matéria consegue entender a conclusão adotada, vejamos: 

  
Incorporação de 50% do valor do Adicional de local de exercício (ALE) ao valor do 

salário-base do servidor, posto que os outros 50% foram absorvidos pelo Regime 

Especial de Trabalho Policial (RETP), com fundamento na Lei Complementar nº 

1.197, de 12 de abril de 2013. 

 

Naquele caso, é necessário ler o acórdão para compreender que a questão discutida 

trata da possibilidade de incorporação integral (100%) ou de 50% do Adicional de Local de 

Exercício (ALE) sobre o salário base dos policiais militares. O fundamento determinante para 

a fixação da tese foi de que, embora inicialmente previsto na Lei Complementar nº 689/92 

(complementado pela LC nº 1.065/08), do Estado de São Paulo, como adicional ao salário, o 

ALE posteriormente foi dividido em duas partes, sendo metade incorporada ao vencimento-

padrão dos policiais (LC nº 1.197/13) e outra parte acrescida ao Regime Especial de Trabalho 

Policial (RETP). Dessa forma, entendeu-se que não é possível a incidência do ALE em 100%, 

mas apenas em 50% sobre o vencimento-base. 

Por isso se diz que o conceito de tese jurídica deve ser entendido de uma forma mais 

ampla, pois não pode preterir os fundamentos que justificaram a criação do enunciado. A tese 

jurídica deve compreender não só a conclusão (enunciado da tese), mas também os 

fundamentos constantes na decisão (TEMER, 2017, p. 219). 

Além disso, a parte final deste dispositivo, que determina a análise tanto dos 

fundamentos favoráveis quanto dos contrários ao julgamento do incidente, harmoniza-se com 

a previsão do artigo 489, §1º, IV, do CPC, que se insere no âmbito da preocupação com dever 

de adequadamente se fundamentar as decisões, de ordem constitucional (artigo 93, IX) 

(CAVALCANTI, 2016, p. 290). 

Essas precauções são necessárias para não tornar precária a aplicação das teses 

jurídicas, o que inegavelmente começa na formulação destas, pois a devida fundamentação é 

imprescindível para que a ratio decidendi dos julgados seja corretamente identificada e 

aplicada nos casos futuros. 

Por isso, deve-se dar atenção às discussões colegiadas, uma vez que o modelo 

normativo comparticipativo do CPC/15 também se estende à formulação das decisões 

judiciais, nas quais os debates devem ser considerados como pressuposto dos julgamentos, 

sobre o prisma de uma colegialidade corretiva que não seja uma “reprodução do erro em 
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grupo, nem uma ferramenta metodológica de legitimação de uma decisão superficial tomada 

por um e chancelada acriticamente pelos demais julgadores nos tribunais” (NUNES, 2015, p. 

66). 

Sem se olvidar dessa premissa, há que se preocupar com o problema das “decisões 

plurais” (plurality decision), em que cada julgador expõe sua decisão e seus fundamentos, 

“em vez de um único juiz escrever a opinião em nome de toda a corte, forjando uma decisão 

majoritária na conclusão (parte dispositiva) sem que nenhum fundamento, que lhe oferte 

sustentáculo, alcance a maioria” (NUNES, 2015, p. 66-67). 

Trata-se de um problema já discutido com maior intensidade pela doutrina de países 

que aplicam o sistema de precedentes, como os Estados Unidos (MARINONI, 2017), diante 

da dificuldade muitas vezes enfrentada na identificação da ratio decidendi de questões 

decididas pela maioria, cujos argumentos são pulverizados (cada julgador adota um 

fundamento diferente, apesar do resultado do julgamento levar a um entendimento baseado no 

apanhado das conclusões da maioria). 

Por isso sugere-se que os tribunais passem a se preocupar com a definição clara dos 

argumentos utilizados em cada questão importante para a fixação dos fundamentos 

determinantes da decisão, o que se principia pela importância que o relatório passa a ter para a 

sistemática do CPC/15, diferentemente do CPC/73, no qual o relatório foi relegado a uma 

narrativa pouco importante da sequência de atos-fatos processuais. Ademais, o relatório passa 

a ser relevante também para que haja uma precisa identificação do caso, quanto aos pontos 

fáticos e jurídicos que deverão ser analisados pelos membros do colegiado, “de maneira a se 

permitir a extração, pós-julgamento, dos fundamentos determinantes (ratio decidendi) objeto 

de discussão a serem utilizados como padrão decisório panorâmico para casos futuros” 

(NUNES, 2015, p. 69). 

Especificamente, quanto ao IRDR, tem-se que os órgãos colegiados incumbidos de 

realizar o seu julgamento, nos termos do artigo 978, são aqueles responsáveis pela 

uniformização da jurisprudência, órgãos que geralmente são compostos por um número maior 

de julgadores (e.g. Órgão Especial, Seção Civil, Tribunal Pleno, dentre outros). 

Apesar de ser interessante a ampliação do colegiado no IRDR, por se presumir o 

aprofundamento das discussões, isso pode agravar o problema da pulverização dos 

entendimentos e a dificuldade de estabelecer uma ratio decidendi nos julgados. 

Por isso é que, tanto no IRDR quanto nos outros instrumentos de criação de teses 

vinculativas, “a colegialidade deve assumir um papel diferenciado para que o tribunal julgue 
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melhor e otimize o trabalho futuro dos próximos decisores. Ampliar o debate nos primeiros 

julgados para facilitar a aplicação legítima e eficiente do direito nos demais” (NUNES, 2015, 

p. 80). 

Assim, para que se aplique corretamente a lógica implantada pelo IRDR, sempre há 

que se definir claramente a ratio decidendi formulada pela maioria, ao passo que “o efeito 

vinculante do precedente decorre da adoção dos mesmos fundamentos determinantes pela 

maioria dos membros do colegiado, cujo entendimento tenha ou não sido sumulado” 

(Enunciado de nº 317 do FPPC). Nessa toada, os fundamentos que não tenham sido acatados 

pela maioria do colegiado inviabilizam sua aplicação vinculativa aos casos futuros. 

Em síntese, as teses jurídicas firmadas por meio do julgamento do IRDR devem ser 

consideradas conjuntamente com os fundamentos determinantes (ratio decidendi) que lhe 

sustentam. Diante disso, o tribunal deve se preocupar em definir os fundamentos 

determinantes, devendo conformar o enunciado das teses sempre em observância aos 

fundamentos adotados pela maioria. 

 

6.3 Eficácia vinculativa da tese jurídica 

 

Conforme já explorado anteriormente, o CPC/15 instituiu em seu artigo 927, um rol de 

decisões que devem ser observados pelos juízes e tribunais, o que tem sido considerado como 

decisões com eficácia vinculativa. 

No caso específico do IRDR, tal eficácia é reforçada pela imposição do artigo 985 do 

CPC, cujo conteúdo vale a transcrição: 

 

Art. 985.  Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: 

I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão 

de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive 

àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região; 

II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar 

no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986. 

 

Como se lê, além da aplicação da tese jurídica aos processos que tramitam no mesmo 

momento em que é apreciado o incidente, da mesma forma que ocorre em instrumentos 

estrangeiros como o Musterverfahren e o GLO, o CPC foi além, instituindo a eficácia 

vinculativa pro futuro das teses jurídicas firmadas em IRDR. 

Essa eficácia, que parece ser a mesma tanto para casos futuros quanto para casos 

pendentes (TEMER, 2017, p. 235), não é tão rígida quanto a eficácia das Súmulas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art986
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Vinculantes e das decisões proferidas em ações de controle de constitucionalidade 

concentrado, que têm alcance territorial mais amplo e aplicação imediata à Administração 

Pública, como já delineado em outros momentos. 

Por outro lado, ainda assim é uma eficácia forte (TALAMINI, 2011, p. 135-166), na 

medida em que a sua não observância por outros órgãos do mesmo tribunal dá ensejo ao 

cabimento de reclamação, nos termos do artigo 988, IV, e 985, §1º, ambos do Código de 

Processo Civil. 

E, conforme já sinalizado, esse regime de estabilidade e vinculatividade deve 

contemplar não só o enunciado da tese jurídica, mas também o seu complexo fático 

sustentador e, principalmente, os fundamentos determinantes para a adoção da conclusão a 

que se chegou. 

Essa percepção é extraída até mesmo pela conjugação de alguns dispositivos do 

próprio CPC, como o artigo 927, III, o qual prescreve que “os juízes e os tribunais observarão 

os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas 

repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”, em que se lê 

acórdão (conteúdo todo) e não enunciado de súmula, como ocorre nos outros incisos; também 

pela leitura do artigo 979, §2º, que determina a necessidade de os cadastros de publicidade do 

IRDR conterem os fundamentos determinantes da decisão. 

Vale reforçar, nesse sentido, o apelo para a necessária observância dos motivos que 

justificaram a escolha de determinada tese, pois somente esse exercício garantirá que a 

aplicação do regime do IRDR como um todo tenha boa qualidade. 

Mas voltando ao caráter vinculativo da tese jurídica formada via IRDR, há quem 

sustente que as decisões do IRDR se aproximam de uma natureza de coisa julgada erga omnes 

ou ultra partes de questão prejudicial (MARINONI, 2016, p. 19-20, 104-106). 

De fato, Marinoni (2016, p. 19-20) afirma que a decisão tomada em IRDR forma coisa 

julgada sobre a questão presente nos vários casos repetitivos. Ele remete seu raciocínio ao 

conteúdo do artigo 503, §1º, do CPC/2015, o qual prevê a coisa julgada para questão 

prejudicial, desde que estiverem reunidos os requisitos previstos nos incisos, abaixo 

transcritos:  

 

Art. 503.  A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos 

limites da questão principal expressamente decidida. 

§1º O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida 

expressa e incidentemente no processo, se: 

I – dessa resolução depender o julgamento do mérito;  

II – a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no 

caso de revelia;  
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III – o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como 

questão principal. 

 

Continuando em seu raciocínio, referido autor aduz que o diferencial do IRDR é que a 

sua coisa julgada afeta a terceiros, algo que seria, inclusive, vedado pelo teor do artigo 506, 

do CPC. Assim, “para que isso seja legítimo, na medida em que uma decisão não pode 

prejudicar a quem não pode participar, é indispensável viabilizar a participação do 

representante adequado dos litigantes excluídos” (MARINONI, 2016, p. 20). 

É feita por ele, ainda, uma comparação da coisa julgada prejudicial que supostamente 

caracteriza a eficácia do julgamento do IRDR com o instituto do collateral stoppel, da 

Common Law, que equivale, nas palavras do próprio autor, à coisa julgada sobre questão da 

Civil Law (MARINONI, 2016, p. 21). 

Apesar da atratividade dessa teoria, não parece que esta abordagem é a mais correta. 

O primeiro argumento que se coloca em desfavor desse raciocínio é o de que o CPC 

afasta a formação de coisa julgada sobre os “motivos, ainda que importantes para determinar 

o alcance da parte dispositiva da sentença”, nos termos do artigo 504, I.  

Ou seja, os fundamentos determinantes da decisão não fazem coisa julgada, mas 

apenas as conclusões adotadas no julgamento. No entanto, já foi abordado que, no regime de 

teses jurídicas, é de suma importância a consideração dos fundamentos relevantes ou da ratio 

decidendi, o que mais aproxima a forma de aplicação dessas teses ao modelo dos precedentes, 

embora sua formação e natureza sejam distintas. 

Assim, não seria possível a aproximação pretendida por Marinoni, ainda que se 

considere que a questão prejudicial prevista no CPC possa ser equiparada à questão 

unicamente de direito abordada pelo IRDR, o que aparentemente não seria tecnicamente 

muito acertado
81

. 

Também já se asseverou que o IRDR não é uma espécie de ação coletiva, o que 

poderia suscitar a aproximação da eficácia da tese jurídica ao regime da coisa julgada 

coletiva, como parece pretender Marinoni, quando ele encara o objeto do IRDR apenas quanto 

aos direitos individuais homogêneos, pelos exemplos que o autor emprega e pela própria 

                                                           
81

 Conforme definição de Barbosa Moreira (1971, p. 73-92), considera-se prejudiciais as questões que são 

importantes para a resolução do mérito da causa, mas que não o constituem, sendo atinentes à existência, 

inexistência ou modo de ser de uma relação ou situação jurídica. Elas não se confundem com as questões 

preliminares, que concernem à existência, eficácia e validade do processo. As questões unicamente de direito 

não parecem se enquadrar nesse conceito, necessariamente, podendo (na verdade, acredita-se que realmente irão) 

confundir-se com o próprio mérito dos processos que terão julgamento por meio do IRDR. 
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sugestão da adoção de procedimentos de representatividade baseados nas class action 

(MARINONI, 2016, p. 37-43). 

Como já exposto, diferentemente das ações coletivas, o IRDR e a sua tese jurídica se 

destinam a questões objetivas, em que há abstração do caso em concreto, ainda que se 

considere um fato-tipo substrato da questão. Ou seja, trata-se de um mecanismo de 

julgamento objetivo (dessubjetivação) que muitas vezes sequer envolverá o direito subjetivo 

das partes, como ocorre para questões de direito processual. 

Adiciona-se a isso o fato de que o regime da coisa julgada coletiva atinge apenas 

sujeitos ligados a uma mesma categoria ou ligados por uma mesma relação jurídica, contendo 

ainda peculiaridades como a vinculação secundum eventum litis e secundum eventum 

probationes (TEMER, 2017, p. 238-239). Na mesma toada, caso a eficácia das teses jurídicas 

fosse considerada como coisa julgada, ainda haveria o problema de se equacionar o fato de 

que inevitavelmente o IRDR trata de questões presentes em demandas com procedimentos 

distintos, como ações individuais e coletivas, que contêm regimes de coisa julgada diferentes 

(TEMER, 2017, p. 249). 

Pelo exposto, entende-se que a eficácia vinculativa das teses jurídicas do IRDR não 

pode ser equiparada à coisa julgada, nem mesmo àquela sobre questão prejudicial, pelas 

características do incidente, mas principalmente pela necessidade de observância dos 

fundamentos determinantes que embasam a criação das teses, o que não é considerado no 

regime da coisa julgada (artigo 504, I, do CPC). 

 

6.4 Recursos sobre a decisão de mérito do IRDR 

 

Antes de tratar dos recursos sobre a decisão do exame de mérito do IRDR, julga-se 

necessário abrir um parêntese para se tratar da omissão do CPC/15 quanto ao cabimento ou 

não de recursos contra a decisão do exame de admissibilidade do incidente.  

Apesar da ausência específica de previsão legal, não haveria motivo para negar o 

cabimento de Embargos de Declaração na espécie, porquanto a decisão de admissibilidade se 

enquadra na regra geral do artigo 1.022 do CPC, segunda a qual cabe embargos contra 

qualquer decisão judicial. Da mesma forma, quando a decisão da primeira fase do IRDR for 

monocrática, haverá possibilidade de interposição de Agravo Interno, nos termos do artigo 

1.021, do CPC, observadas também as regras regimentais específicas de cada tribunal.  
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O problema da recorribilidade da decisão do exame de admissibilidade surge, na 

verdade, quando os interessados se insurgirem quanto ao mérito propriamente dito da decisão 

colegiada que admitir ou não o processamento do incidente. Nesse ponto, à míngua de uma 

previsão de um recurso específico para essa hipótese, surge a possibilidade de interposição de 

Recurso Especial ou Recurso Extraordinário contra esta decisão. 

No entanto, há uma resistência quanto ao cabimento desses recursos, apontando-se 

como motivos para tanto, resumidamente: a possibilidade de reapresentação do mesmo 

incidente não admitido, nos termos do artigo 976, §3º, do CPC (MANCUSO, 2016, p. 240); a 

recorribilidade da decisão de mérito do IRDR (MANCUSO, 2016, p. 240); a ausência de 

causa decidida (CF, art. 102, III e 105, III) (MANCUSO, 2016, p. 240); e a inevitável 

incidência dos enunciados da Súmula de nº 279 do STF e da Súmula de nº 7 do STJ, acerca da 

vedação do reexame de fatos e provas pelas cortes de superposição (DIDIER; CUNHA, 2016, 

p. 739). 

Em que pese tais fundamentos, não se pode sonegar a grande importância desta 

decisão, uma vez que, ao averiguar o preenchimento dos requisitos do artigo 976, o tribunal 

poderá finalizar o procedimento nesta etapa inicial (inadmissão) ou estabelecer pontos 

importantes para o inevitável julgamento de mérito do incidente, como a delimitação do 

objeto a que se debruçarão os julgadores para a fixação da(s) tese(s) jurídica(s) e a suspensão 

de todos os processos pendentes no tribunal sobre a mesma matéria de direito. 

Além dessa importância, os argumentos levantados em desfavor do cabimento do 

REsp ou do RE contra a decisão de admissibilidade do IRDR são passíveis de 

questionamento. Nesse ponto, por exemplo, quanto à aplicação do §3º do artigo 976, não soa 

razoável, mas sim autoritário, dispensar a oportunidade de se rediscutir a reunião dos 

requisitos para a admissão do incidente, como, por exemplo, em ocasiões em que o tribunal 

entender equivocadamente que a questão veiculada no incidente não é exclusivamente de 

direito. 

De outro lado, sobre a pretensa necessidade de uma causa decidida para a interposição 

dos recursos excepcionais, não parece razoável exigir uma leitura estritamente literal do 

conteúdo dos artigos 102, III, e 105, III, da Constituição Federal, ao passo que se compartilha 

do entendimento de que o termo “causas” deve ter uma interpretação mais ampla, para 

abranger as hipóteses de qualquer incidente no processo (ROQUE, 2017, p. 859), admitindo-
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se o cabimento de REsp ou RE inclusive em casos de julgamento de instrumentos objetivos, 

como o IRDR. 

Também não é difícil imaginar ocasiões em que não será necessário o reexame de 

fatos ou provas na hipótese recursal ora cotejada, pois em muitos casos haverá dúvida quanto 

à interpretação dos dispositivos do CPC aplicáveis ao procedimento relacionado ao exame de 

admissibilidade do IRDR, ou mesmo surgirá a necessidade de conformação da interpretação 

das regras que regulam esta fase do procedimento com as normas constitucionais. Por 

exemplo, há uma importante questão que já demanda a deliberação do STJ quanto à 

interpretação do CPC, em matéria de admissibilidade do IRDR, que é a discussão sobre o 

sentido e alcance da disposição do artigo 978, parágrafo único, referente à necessidade ou não 

de causa pendente no tribunal, e o que isso significa. 

Ante o exposto, em que pese a ausência de previsão legal, parece que a importância da 

decisão do exame de admissibilidade do IRDR não pode eliminar a possibilidade da sua 

impugnação, o que se amoldará aos recursos de Embargos de Declaração, Agravo Interno, 

Recurso Especial ou Recurso Extraordinário, a depender do caso, respeitando os requisitos de 

cada um desses meios de impugnação, cogitando-se até mesmo o cabimento de Mandado de 

Segurança contra ato judicial, se for entendido que nenhum dos mencionados recursos está 

apto a rediscutir o mérito desta decisão.  

Feitas essas considerações, passando-se à decisão que julga o mérito do IRDR, prevê o 

código a possibilidade de interposição de recursos contra tal conteúdo decisório. 

Primeiro, conformando-se à regra geral, o acórdão do exame de mérito do IRDR 

também pode contemplar a oposição de Embargos de Declaração, para sanar vício de 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 

Além dos Embargos de Declaração, prevê o código, em seu artigo 987, o cabimento de 

Recurso Extraordinário ou Recurso Especial. 

Nos termos do §1º do referido artigo, o recurso excepcional movido em face do 

julgamento do mérito do incidente terá efeito suspensivo, o que se revela uma exceção à regra 

geral de tais recursos, que detêm somente efeito devolutivo (DIDIER; CUNHA, 2016, p. 

741). 

Nesse ponto, parece crível sustentar que o efeito suspensivo aqui tratado se estende a 

todos os processos sobrestados, além do próprio processo modelo que deu origem ao 

julgamento do incidente. Esse entendimento se coaduna com o próprio teor do §5º, do artigo 
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982, do CPC, o qual prescreve que a suspensão dos processos sobrestados apenas cessa se não 

for interposto REsp ou RE contra a decisão proferida no incidente. 

Alinha-se também à disposição do §2º, do artigo 987, do CPC – “Apreciado o mérito 

do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal 

de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos 

que versem sobre idêntica questão de direito” –, uma vez que seria um contrassenso permitir a 

aplicação da tese aos processos sobrestados enquanto o mérito não for definitivamente 

decidido pelo STF ou pelo STJ, algo que fere a almejada isonomia de tratamento dos 

processos, já que há o risco de mudança de entendimento sobre o teor da tese fixada. 

Adotar entendimento contrário causaria a indesejada interposição de inúmeros 

recursos excepcionais pelos sujeitos sobrestados, sobrecarregando os tribunais de vértice, 

considerando que já sofreriam os efeitos da tese fixada no IRDR julgado pelo tribunal de 

origem caso deixarem de interpor tais recursos. 

Além disso, o mesmo parágrafo primeiro dispõe que se presume a existência de 

repercussão geral para fins de interposição do Recurso Extraordinário contra a decisão de 

mérito do IRDR, previsão provavelmente relacionada à grande extensão das demandas 

repetitivas, o que não passa imune às críticas doutrinárias, porquanto a repetição de uma 

questão não estaria atrelada, necessariamente, à transcendência e importância do ponto de 

vista econômico, político, social ou jurídico (MARINONI, 2016, p. 123-124). 

O §2º do artigo 987 do CPC, por sua vez, acrescenta importante comando, segundo o 

qual o julgamento de tais recursos excepcionais movidos em face da decisão de mérito do 

incidente dará ensejo à criação de tese jurídica de aplicação em todo território nacional, a 

todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. 

Trata-se de uma verdadeira ponte entre a uniformização a nível regional para o âmbito 

nacional, impondo-se ao julgamento destes recursos, efeitos idênticos às teses jurídicas 

oriundas dos recursos repetitivos. Esta sistemática só vem a reforçar o caráter suplementar do 

IRDR aos recursos repetitivos, como apontado na Exposição de Motivos do CPC/15 

(BRASIL, 2010). 

Tal efeito, se por um lado é importante para a unificação do entendimento acerca de 

uma questão a nível nacional, evitando a coexistência de entendimentos contraditórios entre 

tribunais, por outro lado pode desprezar o necessário amadurecimento das discussões nas 

cortes superiores, se for considerar que muitas vezes uma questão jurídica tem grande 
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repetição em um estado ou região, mas não em outros(as) ou em nível nacional. Ademais, 

pode-se questionar também se determinadas questões não seriam específicas a determinadas 

regiões do país, o que dispensaria ou até desaconselharia a uniformização em âmbito nacional. 

A fundamentação destes recursos é vinculada, devendo o recorrente observar as 

hipóteses previstas na Constituição para o manejo do REsp (artigo 105, III) ou do RE (artigo 

102, III). 

Nesse ponto, sustenta-se que a previsão de cabimento dos recursos excepcionais contra 

a decisão de mérito do IRDR seria inconstitucional, porquanto não se admite a interposição de 

RE ou REsp contra decisão de julgamento abstrato, por faltar uma “causa decidida” 

(CAVALCANTI, 2016, p. 396). 

Tal problema é desprezado por aqueles que consideram o IRDR como instrumento de 

natureza “causa-piloto” (CABRAL, 2015, p. 1453), uma vez que sempre há uma causa 

subjetiva a ser julgada junto ao incidente. No entanto, apesar de se entender que o IRDR não é 

um tipo de mecanismo causa-piloto, mas sim um procedimento-modelo que se importa com o 

julgamento objetivo de questões de direito, conforme já discorrido, ainda assim não é o caso 

de inconstitucionalidade da previsão aqui tratada. 

De fato, volta-se a defender que o termo “causa decidida” não contempla mais a 

interpretação restrita que anteriormente lhe era atribuída. O termo “causas” deve ser entendido 

de uma forma mais ampla
 
(ROQUE, 2017, p. 859), contemplando também os incidentes 

processuais, configurando-se o cabimento de REsp ou RE contra qualquer acórdão (DIDIER; 

CUNHA, 2016, p. 361), inclusive em casos de julgamento de instrumentos objetivos, como o 

IRDR, uma vez que já se tem admitido há muito no STF a interposição de RE com o intuito 

de revisar o controle de constitucionalidade feito pelos tribunais no âmbito das representações 

de inconstitucionalidade (e.g.ARE 740.655, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 09.12.2016) (ROQUE, 

2017., p. 860). 

Sobre o interesse e a legitimidade recursal para a interposição do RE e do REsp contra 

a decisão de mérito do IRDR, parece coerente sustentar que todas as partes dos processos 

pendentes (sobrestados ou não) tenham interesse em recorrer às cortes de vértice (MENDES, 

2017, p. 228). Essa conclusão certamente se estende aos Embargos de Declaração. 

Tal posicionamento se alinha, ademais, à própria previsão do artigo 982, §4º, do CPC, 

que versa sobre a legitimidade de qualquer parte em processo em curso no qual se discuta a 

mesma questão objeto do incidente para requerer a suspensão nacional prevista no §3º, do 

mesmo artigo. 
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O interesse recursal decorre, portanto, da utilidade do provimento em sede desses 

recursos sobre a tese que irá atingir os processos pendentes, que terão a resolução conforme o 

teor do julgamento desses recursos excepcionais. 

Não é minimamente aceitável, nesse caminhar, que os tribunais não admitam recursos 

interpostos por sujeitos que têm algum processo pendente e que trata da mesma questão 

afetada para julgamento por meio do IRDR, ao argumento de que, para recorrer, é necessário 

ser parte ou a prévia habilitação e participação no julgamento do incidente. 

Trata-se de questão preocupante, na medida em que já existem decisões que não 

conheceram recurso interposto por sujeito sobrestado, como se observa nas decisões 

proferidas pelo TJMG, no julgamento de dois Embargos de Declaração (Processos n
os

 

1.0002.14.000220-1/005 e 1.0002.14.000220-1/006) opostos contra o acórdão do julgamento 

de mérito do IRDR nº 1.0002.14.000220-1/003. 

Os mencionados recursos, ambos examinados pelo relator do incidente, 

Desembargador Renato Dresch, não foram conhecidos, sob o fundamento de que o fato de ser 

parte em feito em que se discute a mesma questão de direito do IRDR não implica 

reconhecimento do seu interesse jurídico. Assim, como os embargantes não eram partes do 

processo originário e sendo o interesse deles de cunho “meramente subjetivo individual em 

razão de demanda suspensa”, considerou-se a impossibilidade de intervir na demanda, razão 

pela qual os aclaratórios sequer foram conhecidos.   

Esses exemplos são totalmente aptos a demonstrar a ocorrência de cerceamento de 

defesa e denegação do direito de ação das partes, com sérios prejuízos para contraditório, na 

medida em que os fundamentos dos recorrentes, que se dirigem a sanear vícios do acórdão, 

sequer foram analisados na espécie. Ademais, ambos os recursos poderiam ser conhecidos em 

conjunto, de acordo com a distinção dos argumentos apresentados. O prejuízo aqui também 

reside no fato de que a tese será aplicada aos processos dos recorrentes, o que deveria ser 

considerado para que pelo menos os seus recursos fossem conhecidos, julgando-se o seu 

mérito. 

Ora, uma vez que o código prevê a possibilidade de participação de interessados, 

gênero que contempla como espécies os sujeitos sobrestados e o amicus curiae, também a 

legitimidade recursal deve ser entendida nesse sentido.  

Embora se defenda a legitimidade recursal ampliada na hipótese em cotejo, acredita-se 

que a admissão de vários recursos deve se balizar na novidade dos argumentos apresentados. 
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Vale dizer, outro recurso da mesma espécie somente deve ser aceito se ele carrear novos 

elementos recursais (TEMER, 2017, p. 263). 

Por fim, também o amicus curiae tem legitimidade para recorrer da decisão que julgar 

o incidente de resolução de demandas repetitivas, por expressa previsão legal (artigo 138, §3º, 

do CPC). No entanto, parece plausível que os amici curiae ainda não habilitados no incidente 

terão que demonstrar preliminarmente, nas razões recursais, sua legitimidade, uma vez que é 

necessário o juízo prévio acerca do seu interesse e a adequação da sua participação quanto à 

matéria em discussão. 

 

6.5 Revisão e superação da tese 

 

Em que pese a demanda pela uniformização e estabilidade da jurisprudência, “em 

tempos de modernidade líquida” (BAUMAN, 2001), é necessário que se preveja mecanismos 

de superação ou revisão da tese jurídica firmada no IRDR (MENDES, 2017, p. 248). 

De fato, a estabilidade não pode servir de fundamento para um engessamento do 

direito, ao que se recomenda a utilização de técnicas como a superação e a distinção. 

Tais técnicas devem ser aplicadas com critério e respeitar a “história institucional do 

direito”, como defende Dworkin (2002, p. 191), o que se relaciona aos deveres de integridade 

e estabilidade da jurisprudência, na medida em que os órgãos jurisdicionais devem dar 

continuidade à jurisprudência, desenvolvendo-a e aperfeiçoando-a, não a desconsiderando 

sempre que se quiser justificar um viés de confirmação (confirmation bias). 

No universo do IRDR e das decisões vinculativas em geral, a distinção é etapa a ser 

verificada em todos os casos supostamente relacionados à matéria abordada pela tese jurídica 

sob análise. Para que não haja indevido enquadramento, sempre há que se comparar o caso 

individual com o contexto que deu origem à criação da tese, o que demanda conhecimento da 

sua ratio decidendi. 

Caso se verifique que não há identidade entre o caso específico e o contexto fático 

padrão que deu ensejo à criação da tese, deverá ser reconhecida a distinção, impossibilitando 

a aplicação da tese jurídica àquele caso. 

Além desse mecanismo, correlato ao mecanismo de distinguish da common law, o 

modelo de teses vinculativas também deve prever mecanismos de superação, no mesmo 

sentido do overruling do sistema de precedentes da common law. 
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Nesse sentido, é possível vislumbrar dois vieses de superação da tese: primeiro quanto 

ao cancelamento ou revisão da tese jurídica, pelo próprio tribunal; e, segundo, pela declaração 

de superação da tese pelos juízes vinculados ao tribunal. 

A primeira hipótese está prevista pelo CPC, em seu artigo 986, segundo o qual “A 

revisão da tese jurídica firmada no incidente far-se-á pelo mesmo tribunal, de ofício ou 

mediante requerimento dos legitimados mencionados no art. 977, inciso III”. 

Como se pode perceber, embora não haja a prescrição do procedimento detalhado da 

revisão da tese jurídica do IRDR
82

, há descrição sobre os legitimados para a sua propositura, o 

que se restringe somente à Defensoria Pública e ao Ministério Público. 

Quanto a isso, considera-se que a remissão legal não andou bem, por deixar de 

contemplar autorização para partes de processos que tratem da mesma questão suscitar pedido 

de revisão da tese. Por essa razão, há quem defenda até a inconstitucionalidade desse 

dispositivo (CAVALCANTI, 2016, p. 348). 

É recomendável, nesse contexto, uma leitura ampliada do dispositivo (TEMER, 2017, 

p. 270) no sentido expresso no Enunciado de nº 473 do FPPC: “A possibilidade de o tribunal 

revisar de ofício a tese jurídica do incidente de resolução de demandas repetitivas autoriza as 

partes a requerê-la”. 

Embora não tenha sido redigido o procedimento para revisão da tese do IRDR, parece 

coerente que a sua propositura seja fundamentada em razões que justifiquem a modificação da 

tese. Inclusive, extrai-se no Enunciado de nº 322 do FPPC, parâmetros para tal 

fundamentação: “A modificação de precedente vinculante poderá fundar-se, entre outros 

motivos, na revogação ou modificação da lei em que ele se baseou, ou em alteração 

econômica, política, cultural ou social referente à matéria decidida”. 

Caso for admitido o pedido de revisão da tese, há que se inaugurar a fase de instrução 

do procedimento, em que é aconselhável o agendamento de audiências públicas, como 

possibilita o artigo 927, §2º, do CPC
83

. 

E, com o resultado do julgamento do pedido de revisão ou cancelamento da tese, 

diante da grande extensão dos seus efeitos, o que se presume por se tratar de demandas 

                                                           
82

 Diante da lacuna do CPC, parece razoável seguir o mesmo procedimento do próprio IRDR para o pedido de 

revisão/ cancelamento das teses de IRDR, devendo ser asseguradas todas as garantias para a fixação da tese, 

notadamente a possibilidade de participação de interessados e a ampla publicidade do procedimento (TEMER, 

2017, p. 271). 
83

 Art. 927 (...) §2
o
 A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos 

repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que 

possam contribuir para a rediscussão da tese. 



212 

 

 

repetitivas, há possibilidade de modulação dos efeitos desta decisão, por aplicação do artigo 

927, §3º, do CPC
84

. 

Como referido dispositivo aponta, tal modulação deve observar o interesse social e a 

segurança jurídica, o que indica o seu caráter excepcional, sendo a eficácia temporal da 

alteração ou cancelamento da tese, como regra, prospectiva
85

. 

A modulação de efeitos prescrita no artigo 927, §3º, do CPC foi reforçada e até 

ampliada, pela adição dos artigos 23 e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942)
86

, cujo conteúdo, apesar de conter termos abstratos, 

prestigia a segurança jurídica e a proteção da confiança (ou confiabilidade, como estado ideal 

da própria segurança jurídica, conforme tratado anteriormente), prevendo a prescrição, 

quando do estabelecimento de nova interpretação, de um regime de transição para a 

modificação da aplicação da norma. 

Em IRDR julgado no mérito pelo TJ-ES, por exemplo, já houve a modulação de 

efeitos, diante da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal, fixada em tese
87

.  

De todo modo, em qualquer hipótese, a modificação ou o cancelamento da tese 

jurídica deverão ser bem fundamentados, atentando às especificidades e “considerando os 

princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia”, nos termos do 

artigo 927, §4º, do CPC
88

. Não menos importante, também deverá ser observado o 

contraditório quando da modulação, permitindo um debate sobre os seus termos, se isso ainda 

não foi discutido. 

                                                           
84

 Art. 927 (...) §3
o
 Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos 

tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da 

alteração no interesse social e no da segurança jurídica. 
85

 Nesse sentido, vide Enunciado de nº 55, do FPPC: “Pelos pressupostos do § 3º do art. 927, a modificação do 

precedente tem, como regra, eficácia temporal prospectiva. No entanto, pode haver modulação temporal, no caso 

concreto”. 
86

 “Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova 

sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá 

prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja 

cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais. 

Art. 24.  A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, 

ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações 

gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas 

situações plenamente constituídas. 

Parágrafo único.  Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos 

de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática 

administrativa reiterada e de amplo conhecimento público”. 
87

 IRDR nº 0016938-18.2016.8.08.0000, julgado pelo Tribunal Pleno, em 21/09/2017, relatado pelo Des. 

Fernando Estevam Bravin Rui: Reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Estadual nº 5.342/96, 

por maioria, modulou-se os “efeitos prospectivos para após o início da eficácia da Lei 10.723/17 (01/08/17)” (...) 
88

 927, §4
o
 A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em 

julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando 

os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. 
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Conforme já delineado supra, a modificação ou cancelamento de teses deve ser feita 

com cautela, diante do impacto causado no contexto histórico institucional das decisões. Por 

isso é que parece ser muito positiva a ideia de aplicação pelos tribunais, no contexto do IRDR, 

também da técnica da sinalização (signaling)
89

, pela qual, nos termos do Enunciado de nº 320 

do FPPC, “Os tribunais poderão sinalizar aos jurisdicionados sobre a possibilidade de 

mudança de entendimento da corte, com a eventual superação ou a criação de exceções ao 

precedente para casos futuros”. 

Trata-se uma técnica também originária da common law, mas que deriva do 

overruling, e que busca amenizar os efeitos da mudança do entendimento quanto a 

determinada questão, na medida em que o tribunal, vislumbrando a necessidade de superação 

do precedente, deixa de revogá-lo em virtude da segurança jurídica, mas fornece uma clara 

mensagem de que no futuro, não tão distante, tal precedente poderá ser não mais aplicado. Tal 

técnica tem como objetivo preparar o espírito do jurisdicionado que, ciente desta situação, não 

mais depositará confiança naquele precedente, caso contrário, estará assumindo o risco de 

fazê-lo. Não que seja um passo necessário para a modificação de um precedente, mas um 

interessante alerta de tal caminho (MARINONI, 2013, p. 341-342). 

Esta sinalização se faz através do que se considera “julgamento-alerta”, em que o 

anúncio sobre a possibilidade de modificação da jurisprudência não vincula a corte a 

realmente alterar sua posição, mas indica a sua inclinação à reflexão sobre as razões até então 

sustentadoras do atual entendimento (CABRAL, 2013, p. 34-35). 

Pois bem, visto que os tribunais podem sinalizar a possibilidade de superação da tese, 

passa a se questionar sobre a possibilidade de os juízes vinculados ao tribunal declararem a 

superação de teses, ou se tal atribuição seria exclusiva do tribunal. 

A favor da interpretação de que os juízes poderiam deixar de aplicar alguma tese 

jurídica, declarando a sua superação, menciona-se o próprio texto do artigo 489, §1º, VI, do 

CPC, para o qual não se considera fundamentada a decisão que “deixar de seguir enunciado 

de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de 

distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento” (destaque não original). 

                                                           
89

 Em sentido contrário, Lucas Buril de Macêdo (2016), entende que a sinalização acaba por gerar, na verdade, 

“uma gravíssima insegurança jurídica: a rigor, os jurisdicionados saberão que não podem confiar, simplesmente, 

no precedente vigente e eficaz, mas não sabem o que efetivamente devem fazer”. Não parece, no entanto, que 

esta técnica causa insegurança. Trata-se de uma atitude transparente do tribunal, que, ao mesmo tempo que 

respeita a decisão vinculativa, aponta que o contexto que lhe deu sustentação está mudando e provavelmente 

haverá alteração da tese aplicada. 
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Defende-se essa posição ao argumento de que os juízes devem participar do processo 

de formação e aplicação das teses, de modo a oxigenar o sistema, distanciando-o de um 

modelo engessado. Essa conduta, todavia, por ser exceção, invoca um dever de 

fundamentação específico, nos termos do dispositivo acima transcrito (ZANETI JR., 2015, p. 

1331-1332). 

Ademais, a superação expressa da tese vinculativa, por meio da enunciação de nova 

tese ou o cancelamento da antiga, realmente deve ser feita exclusivamente pelos tribunais e 

por meio do procedimento previsto no artigo 986 do CPC, diante da autorização legal 

explícita apenas aos próprios tribunais que fixaram a tese para modificá-la, em respeito aos 

princípios da segurança jurídica e da integralidade do sistema (TEMER, 2017, p. 273-274). 

Situação distinta da superação da ratio que deu origem à tese, mas cujo raciocínio é 

semelhante, ocorre quando sobrevém lei nova cuja disposição seja claramente contrária ao 

teor da tese jurídica firmada. 

Nessa hipótese, ainda é aconselhável que o tribunal decida definitivamente pelo 

cancelamento ou adequação da tese, em detrimento da nova disposição legal. Não obstante a 

isso, nesses casos, poderão os juízes ou órgãos do tribunal afastar a aplicação da tese
90

, desde 

que muito bem fundamentada a decisão, em observância ao mesmo artigo 489, §1º, VI, do 

CPC.  

Por fim assinala-se que não há prazo para a revisão ou cancelamento da tese, pela sua 

superação, o que não teria nenhum sentido. Aliás, esse é mais uma característica do IRDR que 

o afasta do tratamento subjetivo de demandas. Por isso não há qualquer relação entre o 

procedimento de revisão das teses com a ação rescisória. 

De fato, já se expôs que o IRDR e suas teses não se identificam com as questões 

resolvidas incidentalmente nos processos, como defende Marinoni (2016). A criação da tese 

jurídica não faz coisa julgada material como nos casos subjetivos, mas apenas resolve questão 

objetiva. 

Outrossim, aceitar o cabimento de ação rescisória para cancelar ou modificar tese 

jurídica seria um verdadeiro caos, se for considerar que seriam rescindidas todas as decisões 

dos processos nos quais se aplicou a tese, constituindo verdadeira “rescindibilidade em 

cascata”, gerando enorme segurança jurídica (CAVALCANTI, 2016, p. 355). 

                                                           
90

 Nesse sentido, vide Enunciado de nº 324 do FPPC: “Lei nova, incompatível com o precedente judicial, é fato 

que acarreta a não aplicação do precedente por qualquer juiz ou tribunal, ressalvado o reconhecimento de sua 

inconstitucionalidade, a realização de interpretação conforme ou a pronúncia de nulidade sem redução de texto”. 
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Diferentemente disso, há a discussão sobre a possibilidade do ajuizamento de ação 

rescisória em face de decisões individuais fundamentadas em entendimento modificado pela 

superveniência da criação de tese jurídica de caráter vinculativo. 

Trata-se de assunto delicado e ocorre quando, por exemplo, um recurso individual é 

julgado do modo X e, em determinado momento posterior, o mesmo tribunal, sobre o mesmo 

tema, julga IRDR definindo tese de modo Y. 

De fato, sustenta-se que seria possível o manejo de ação rescisória, nesses casos, com 

base no artigo 966, V, do CPC. 

Entretanto, é conhecida a posição geralmente adotada por nossos tribunais sobre esse 

pleito, cuja tendência é rejeição da rescisória por aplicação do enunciado da Súmula 343 do 

Superior Tribunal de Justiça
91

, considerando que o contexto histórico era de diferentes 

posicionamentos sobre a interpretação da norma. 

A aplicação dessa súmula é muito criticada, principalmente pela ausência de critérios 

jurídicos na sua ratio, que pretende “fazer crer que a decisão estaria "correta" só porque teria 

sido proferida num momento histórico em que ainda se discutia qual deveria ser a tese jurídica 

adotada” (WAMBIER, 2018). 

Por isso que se indica a modulação explícita de efeitos, quando da criação das teses, 

justamente para eliminar discussões sobre a aplicação ou não da tese em processos já julgados 

antes do seu advento (WAMBIER, 2018). 

De todo modo, caso não haja a modulação, ou mesmo para se proceder à modulação, 

parece importante realizar-se um juízo de ponderação que considere os princípios da 

segurança jurídica e o da isonomia. 

Por um lado, haverá casos em que a manutenção dos efeitos das decisões tomadas em 

processos anteriores à superveniência de tese jurídica em sentido contrário é mais coerente 

com o contexto que envolve a matéria (e.g. quando um tributo não era recolhido com base em 

jurisprudência majoritária que sustentava a sua inexigibilidade), prestigiando o princípio da 

segurança jurídica. 

Por outro lado, pode ser que, ponderando-se segurança jurídica e isonomia em relação 

a determinada questão, seja prudente que a isonomia sobressaia, possibilitando a rescisão de 

decisão do caso individual com base na tese jurídica superveniente (e. g. um determinado 
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 Enunciado de Súmula de nº 343 do STJ: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, 

quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. 
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contribuinte é condenado a recolher certo tributo, sua sentença transita em julgado e, uma 

semana após, é fixada tese jurídica que dispensa o recolhimento daquele mesmo tributo, na 

mesma situação). 

Ou seja, parece não ser razoável a utilização irrestrita da ação rescisória para rescindir 

casos individuais em decorrência da superveniência de teses jurídicas que atribuam à norma 

sentido diferente ao atribuído no seu julgamento. A modulação de efeitos é um mecanismo 

recomendável para evitar dúvidas quanto a essas situações e também para implementar um 

regime de transição. Todavia, tanto para fins de modulação de efeitos quanto para fins de 

análise de eventual ação rescisória, haverá que se ponderar principalmente a segurança 

jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados. 
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CONCLUSÃO 

 

Fatores externos e internos ao Poder Judiciário contribuem para o aumento das 

demandas repetitivas, que se qualificam principalmente pela recorrência das mesmas questões 

de fato e de direito em diferentes processos, podendo abranger, mas não necessariamente, os 

direitos individuais homogêneos. 

O tratamento individualizado dos processos se mostrou insuficiente quanto a essa nova 

realidade, ensejando o tratamento molecularizado ou coletivizado das pretensões individuais, 

inicialmente por meio do processo coletivo. 

No entanto, o processo coletivo não tem garantido resultados satisfatórios face ao 

fenômeno da litigiosidade de massa, por uma série de problemas relacionados desde à sua 

regulamentação até à sua aplicação. 

Resulta dessa insuficiência dos meios de solução de conflitos usuais, tanto pelo 

processo individual quanto pelo coletivo, o constante aumento do número de processos, o que 

reflete diretamente na morosidade da resolução dos conflitos. 

O elevado volume de demandas, além de causar congestionamento dos órgãos 

decisórios e morosidade na resolução dos processos, também tem gerado uma excessiva 

dispersão jurisprudencial, consubstanciada na existência de entendimentos divergentes sobre 

uma mesma questão jurídica, o que reflete em respostas distintas para casos semelhantes. 

Diante desse quadro, verifica-se uma escalada, no ordenamento jurídico brasileiro, de 

mecanismos de gerenciamento de demandas repetitivas a partir de processos individuais. 

Assim, considerando o contexto do grande e crescente volume de processos e da 

dispersão jurisprudencial, que se relacionam diretamente às demandas repetitivas, passou-se a 

perseguir medidas capazes de fazer frente à essa realidade, o que passa pelo incentivo à 

utilização de outros meios de resolução de conflitos (como mediação, conciliação e 

arbitragem), pela implantação de técnicas de gerenciamento e também por meio da elaboração 

de novos instrumentos processuais – principalmente de padronização decisória. 

Nesse diapasão, a partir da sistematização de diversos instrumentos processuais, 

identifica-se um verdadeiro microssistema processual destinado ao tratamento das demandas 

repetitivas (tecnicamente melhor definidas como “questões repetitivas”, que englobam pontos 

controvertidos tanto de direito material quanto processual).  
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Esse microssistema de resolução de demandas repetitivas pode ser considerado de uma 

forma mais abrangente, ou de uma forma mais restrita. 

Caso se adote uma abordagem mais ampla, tem-se que as ações coletivas, os 

instrumentos de uniformização da jurisprudência e outros mecanismos de abreviação 

procedimental, como a improcedência liminar do pedido, por exemplo, são capazes de 

influenciar no gerenciamento da demandas repetitivas. 

Stricto sensu, no entanto, referido microssistema seria composto apenas por aqueles 

mecanismos elencados pelo artigo 928 do CPC, ou seja, o Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas e os recursos repetitivos, únicos instrumentos que têm a atribuição 

tanto de gerir e julgar casos repetitivos quanto de formar decisões vinculativas, ao passo que, 

por exemplo, o Incidente de Assunção de Competência, apesar de formar decisões 

vinculativas, não pode partir de causas repetitivas (artigo 947 do CPC). 

A despeito de se apontar como inspiração para o IRDR mecanismos de direito 

estrangeiro, notadamente o Musterverfahren do direito alemão, existem significativas 

diferenças entre este e o IRDR, principalmente a ausência de vinculação da decisão firmada 

no instrumento alemão para os processos futuros e a possibilidade de afetação de questões de 

fato por aquele procedimento modelo. A bem da verdade, o IRDR muito mais se assemelha 

aos recursos repetitivos, sendo uma complementação à sistemática daqueles, os quais parecem 

ter sido a verdadeira inspiração do IRDR.  

Basicamente, esse é o contexto em que se insere o Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas.  

Embora o incidente assuma uma feição de instrumento de gerenciamento com 

potencial capacidade de gerar economia e celeridade processual, deve sobressair a sua 

finalidade de combate à excessiva dispersão jurisprudencial. 

De fato, parece que o IRDR tem bases mais fortes nos princípios da isonomia e da 

segurança jurídica, que são expressamente mencionados no artigo 976, II, do CPC, como 

requisito à sua instauração, conforme também relatado na Exposição de Motivos do 

Anteprojeto do CPC/15. 

Existe, portanto, uma base principiológica sustentadora do IRDR, basicamente 

composta pelos princípios da segurança jurídica, isonomia, celeridade e economia processual, 

além do acesso à justiça. 
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De outra banda, aponta-se que a sistemática do IRDR afronta outros princípios 

constitucionais, como contraditório e ampla defesa, separação dos poderes e independência 

funcional dos juízes, direito de ação e dever de motivação das decisões. 

Em que pesem as críticas, a sistemática pensada para o IRDR não aparenta se chocar 

com os ditos princípios constitucionais, pelo menos idealmente. 

Nesse ponto, propõe-se uma leitura harmônica dos diferentes princípios colocados em 

discussão, assumindo como premissa a existência de princípios estruturantes do próprio 

Estado Democrático de Direito, no que se destacam segurança jurídica, isonomia e devido 

processo legal. 

Por esse modo de analisar, estes princípios são sobrenormas e se posicionam no topo 

do ordenamento jurídico. E, por se tratarem de princípios estruturantes, não estão sujeitos à 

ponderação, mas devem conviver e se formalizar mediante a composição com outros 

princípios e regras deles derivados, mediante as balizas dos postulados da coerência e da 

integralidade. 

O IRDR, quando pretende prestigiar e resgatar principalmente a segurança jurídica, 

isonomia, celeridade e acesso à justiça, consubstancia-se em uma ferramenta criada pelo 

Direito para concretizar ideais importantes ao desenvolvimento do Estado Democrático de 

Direito, notadamente por se considerar que o incidente pode colaborar para a formação de 

uma jurisprudência mais estável, íntegra e coerente. 

Quanto aos princípios da separação dos poderes e da independência funcional dos 

magistrados, considera-se que a formulação de teses jurídicas de caráter vinculativo não 

ameaça tais princípios, primeiro porque a atividade jurisdicional enquanto intérprete dos 

textos legais e aplicadora do direito não se confunde com a atividade legislativa e a prescrição 

das teses jurídicas apenas tem o condão de delimitar a interpretação adotada pelos tribunais 

acerca de determinadas questões exclusivamente de direito. 

As decisões vinculativas, no que se incluem as teses jurídicas oriundas do julgamento 

de IRDRs, não se equivalem aos precedentes da Common Law, principalmente pela diferença 

no modo como ambos são criados. De todo modo, elas têm como função preponderante a 

promoção da unidade do direito, pelo foco no combate à excessiva dispersão jurisprudencial. 

Ademais, a princípio, não haveria risco de universalização indevida no IRDR, 

mediante a prescrição de enunciados gerais e abstratos, se considerarmos que o julgamento do 
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incidente sempre pressupõe um conjunto fático padrão (repetitivo) das demandas que veicula 

a questão de direito envolvida. 

Além disso, a independência funcional dos juízes permanece garantida, na medida em 

que a aplicação das teses jurídicas nos casos concretos sempre dependerá do juízo dos 

magistrados acerca da identidade ou não entre o processo submetido à sua análise e o 

processo modelo que deu origem ao incidente, ponderando também quanto às particularidades 

fáticas que muitas vezes dependem de dilação probatória. 

O devido processo legal, como mencionado, também é considerado um princípio 

estruturante. Na sistemática do IRDR, tal princípio se concretiza no nível da aplicação do 

incidente, ou seja, na prática. Com efeito, o devido processo legal se revela principalmente 

pelas suas facetas, notadamente o contraditório e a ampla defesa, além do dever de motivação 

das decisões. 

Nos procedimentos de caráter objetivo, como o IRDR, em que se abstrai uma questão 

unicamente de direito que se aplica a múltiplos processos, deve-se entender que o exercício do 

contraditório e da ampla defesa não se dá da mesma forma que ocorre no processo subjetivo. 

De fato, aqui o contraditório se consubstancia na possibilidade de participação e 

influência dos interessados na fixação da tese, além da possibilidade de discutir o 

enquadramento do seu caso ou não na matéria da qual fora firmada a tese. 

Nesse ponto, deve-se encarar a participação dos sujeitos não pela perspectiva da 

exigência do seu consentimento, mas pelo prisma do exercício do direito ao convencimento. 

Ademais, o desafio da representatividade no IRDR parece ter uma proposta 

interessante de equacionamento, desde que corretamente observadas as disposições do CPC, 

notadamente quanto à realização de audiências públicas, à participação de entidades com 

interesse na controvérsia e pessoas com experiência no assunto, além da ampla possibilidade 

de atuação de interessados durante o procedimento e na sessão de julgamento 

Por essas razões, conclui-se que as disposições legais do IRDR não fulminam, a 

priori, o direito dos interessados ao exercício do contraditório e da ampla defesa. No entanto, 

é extremamente necessário que as regras do seu procedimento não deneguem a possibilidade 

de participação qualitativa dos interessados, pautada na novidade dos argumentos que 

circundam o tema a ser discutido.  

Adiciona-se a isso a imprescindível necessidade de devida fundamentação das 

decisões, tanto nos acórdãos do exame de admissibilidade e de mérito do IRDR quanto nas 
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decisões proferidas em processos aos quais se aplica a suspensão ou a própria tese do 

incidente. 

Na aplicação do IRDR, há sempre que se identificar o substrato fático ligado à ratio 

decidendi que levou à fixação da tese. Essa providência é de suma importância para a devida 

comparação dos casos que supostamente se identifica ao processo adotado como modelo, 

possibilitando o juízo de identidade ou distinção entre eles, incidindo ou afastando a 

suspensão ou a própria aplicação da tese. 

Quanto ao primeiro grande problema analisado nesse estudo, portanto, conclui-se que 

há uma base teórica capaz de sustentar a constitucionalidade do Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas, que o coloca como ferramenta apta a colaborar para o 

desenvolvimento no Estado Democrático de Direito, considerando uma proposta de 

harmonização dos diversos princípios relacionados ao instituto. 

Em que pese considerar-se que o incidente é constitucional, pelo menos em tese ou 

idealmente, a aplicação do IRDR deve observar as garantias do devido processo legal, sob 

pena de, na prática, o incidente se tornar inconstitucional. 

Nesse caminhar, a segunda parte desse estudo buscou analisar e também sistematizar o 

IRDR a partir do seu procedimento, com base na teoria consolidada na primeira parte, 

cotejada com as disposições do CPC e o exame empírico referente a incidentes já julgados, 

bem como das disposições específicas adotas pelos tribunais quanto à matéria. 

Basicamente, quanto às fases do incidente, elas podem ser divididas em três: a 

primeira, definida pelo artigo 981 do CPC como juízo de admissibilidade do IRDR, mediante 

a análise dos requisitos dispostos no artigo 976 do CPC e à qual se adiciona às providências 

do artigo 982 do CPC; uma segunda etapa, que intercala as fases decisórias propriamente ditas 

e que se destina à instrução do incidente, nos termos do artigo 983 do CPC; e a terceira etapa, 

que realiza o julgamento do mérito do IRDR (artigo 984 do CPC). 

A sistemática de legitimidade para a suscitação do IRDR é algo completamente novo, 

diferindo-se inclusive das disposições dos recursos repetitivos sobre essa questão. É 

totalmente diferente também da previsão das ações coletivas, cuja representação por 

legitimação extraordinária é fixada por lei. 

Entende-se que qualquer um dos legitimados (juiz, relator, partes, Ministério Público e 

Defensoria Pública) pode requerer a instauração do incidente diretamente ao Presidente do 

Tribunal, conforme leitura do artigo 977, do CPC, o que não se compatibiliza com a previsão 
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dos Regimentos Internos de alguns tribunais, que têm imposto a necessidade de apreciação 

prévia do pedido de instauração pelo órgão colegiado, na hipótese de incidente a ser suscitado 

pelo relator. 

Pela leitura sistemática do Código, além do próprio histórico do processo legislativo, 

há indicativos de que o cabimento de IRDR se dá no âmbito dos Tribunais Estaduais e 

Regionais, não havendo previsão de tramitação do incidente nos tribunais superiores, questão 

ainda aberta e que deverá ser definida por essas próprias cortes. 

Quanto ao IRDR no sistema dos juizados especiais, entende-se que há possibilidade de 

instauração de incidente a partir de processo oriundo daquela instância judicial, com 

possibilidades de julgamento pelo próprio tribunal ou por órgão de uniformização do próprio 

sistema dos juizados. Ademais, se a matéria for de competência concorrente entre Justiça 

Comum e Juizados Especiais, havendo IRDR instaurado no tribunal, a partir de processo da 

Justiça Comum, é possível e constitucional o sobrestamento e vinculação dos processos em 

trâmite perante os Juizados; e 

Para fins de sistematização, entende-se que se a matéria for de competência 

concorrente entre Justiça Comum e Juizados Especiais, mas inexistindo IRDR no tribunal, ou 

se a matéria for de competência exclusiva dos Juizados, o IRDR pode ser suscitado, 

processado e julgado por órgãos do próprio sistema dos Juizados. 

O IRDR pode ser aplicado à matéria criminal, bem como pode ser instaurado no 

âmbito da Justiça do Trabalho e da Justiça Eleitoral. Apenas na Justiça Militar Federal é que o 

incidente não seria apropriado, porquanto inexistem tribunais de segundo grau naquela 

Justiça. 

 Há possibilidade e viabilidade de ocorrência de pluralidade de incidentes, que pode 

ser interna (quando vários IRDR`s sobre mesma matéria são suscitados no mesmo tribunal), 

ou externa (coexistência de incidentes sobre mesma questão, mas em tribunais distintos).  

Essa pluralidade pode causar um risco de coexistência de teses jurídicas diferentes, 

sobre um mesmo assunto, para diferentes tribunais. Todavia, conclui-se que esses “efeitos 

colaterais” podem ser contornados por meio de mecanismos previstos no próprio CPC, como 

o pedido de suspensão em território nacional, além do manejo de Recurso Especial ou 

Recurso Extraordinário sobre a tese firmada em IRDR – o que estenderá a tese para todo o 

país –, bem como a própria afetação de recurso na sistemática dos repetitivos, quando 

diferentes tribunais fixarem teses diferentes para uma mesma questão. 
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De qualquer forma, em termos de sistematização, parece ser muito oportuno que haja 

mais um degrau de uniformização da jurisprudência, o que facilita até mesmo a discussão em 

âmbito nacional, a partir de entendimentos únicos já fixados pelos tribunais estaduais e 

regionais federais. 

O CPC aponta os requisitos para a instauração do IRDR em seu artigo 976. 

Inicialmente, constata-se a ausência de critérios objetivos para a aferição do que 

poderia ser considerado como “efetiva repetição de processos”, o que parece não ser um 

problema, bastando que este requisito seja aferido casuisticamente, entendendo-se que a 

questão jurídica debatida deve ser enfrentada e decidida em diversos processos antes de ser 

instaurado o incidente processual, porquanto o IRDR tem como principal objetivo combater a 

excessiva dispersão jurisprudencial, que demanda um amadurecimento da questão tratada, não 

bastando uma mera existência de poucas decisões divergentes. 

Todavia, causa preocupação o fato de que não se tem notado o apontamento de um 

método ou parâmetro de análise sobre a identidade de todos os processos tidos como 

repetitivos e que estariam em trâmite no tribunal. Ou seja, muitas vezes menciona-se que 

existem muitos processos que abordam a mesma matéria, mas não se define claramente quais 

os parâmetros, até mesmo de pesquisa no banco de dados do tribunal, utilizados para 

enquadramento naquela questão de direito repetitiva abordada naquele incidente analisado. 

Embora seja muitas vezes difícil a distinção entre a análise do que envolveria apenas 

questão de direito e não matéria que envolve fatos, acredita-se possível determinar que 

algumas questões são predominantemente de direito, sendo válida a baliza de que uma 

discussão unicamente de direito pode ser identificada sempre que for desnecessária a 

investigação ou valoração probatória dos fatos.  

O julgamento do IRDR sempre parte de fatos pressupostos, projetados ou 

generalizados. Por isso se aponta que pressupõe-se uma situação fática padrão, um fato-tipo, 

que pode ser ilustrado pelo conjunto fático do processo de onde se oriunda o incidente, que 

serve de modelo para tal compreensão. 

O requisito do “risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica” tem função de 

complementação do primeiro requisito para a instauração do IRDR. Isso porque a simples 

existência de uma questão massificada, pela constatação de uma quantidade expressiva de 

processos em tramitação sobre uma mesma causa de pedir próxima e com um pedido em 

comum, não é suficiente para a instauração do incidente, já que este mecanismo foi projetado 



224 

 

 

para combater a ofensa aos princípios da segurança jurídica e da isonomia, principalmente 

pela ocorrência da excessiva dispersão jurisprudencial. 

De todo modo, é importante que haja um devido enfrentamento da motivação das 

diferentes decisões que abordem a questão de direito então afetada, ao passo que em algumas 

situações tem se mencionado abstratamente o resultado das decisões divergentes, mas sem 

tratar dos fundamentos determinantes dessas decisões. 

O dispositivo previsto no §4º do artigo 976, do CPC, que prevê o descabimento do 

IRDR quando a matéria suscitada já tiver sido afetada para definição de tese nos tribunais 

superiores, seja no âmbito de recursos repetitivos ou de repercussão geral, reflete bem a ideia 

de complementariedade do IRDR aos recursos repetitivos. Para a verificação desse requisito, 

é importante que haja um adequado juízo de distinção entre o caso a ser analisado e a tese 

firmada nos tribunais superiores, considerando o fato-tipo e os fundamentos determinantes 

adotados pelos tribunais superiores. 

Além dos requisitos do artigo 976 do CPC, há discussões sobre a eventual existência 

de um quarto requisito, referente à pendência de processo no tribunal, controvérsia que se 

desdobra nas seguintes questões: (i) possibilidade ou não da suscitação do IRDR 

autonomamente, ou seja, sem se originar de qualquer processo em primeira ou segunda 

instância; (ii) (im)possibilidade de processamento de IRDR a partir de processo já julgado em 

2ª instância; (iii) aceitação ou não de causas oriundas dos Juizados para o processamento do 

IRDR. e (iv) necessidade ou não de que o incidente parta de processo exclusivamente de 2ª 

instância; 

As duas primeiras questões (itens i e ii) devem ser abordadas a partir da compreensão 

de uma mesma premissa, no sentido de que o IRDR, como o próprio nome denuncia, é um 

incidente processual, diferentemente dos instrumentos que têm natureza de ação ou de 

recurso. 

Por isso, entende-se não ser possível a instauração de um incidente autonomamente, 

sem derivar de uma ação ou de um recurso. Concluir contrariamente seria entender que o 

incidente pode assumir natureza de ação, o que não condiz com o seu contexto, 

principalmente porque é necessária a existência de um processo modelo para nortear o 

contexto fático-padrão envolvido, além da necessidade de ainda haver possibilidade de 

aplicação da tese nesse processo (se já tiver sido julgado o recurso, por exemplo, não será 

viável a modificação da decisão já proferida). 
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Quanto ao terceiro item, acredita-se que é compatível a instauração de incidentes a 

partir de processos em trâmite nos Juizados, por razões já expostas. 

Por fim, quanto ao quarto item, entende-se que o incidente não necessariamente deve 

partir de processo em trâmite na 2ª instância.  

De fato, quanto ao argumento relacionado ao texto do artigo 978, parágrafo único, do 

CPC, conclui-se que ele representa deve ser interpretado como uma regra de prevenção, não 

servindo de premissa para se negar a possibilidade de instauração de IRDR a partir de 

processo de 1ª instância ou dos juizados. Assim, entende-se que o incidente pode ser suscitado 

tanto a partir de processos cujo julgamento esteja pendente em 1ª ou 2ª instância, desde que 

exista a dispersão jurisprudencial em nível estadual ou regional – ou seja, divergência no 

tribunal.  

Ademais, o fato de se tratar de incidente processual elimina qualquer necessidade de 

previsão constitucional expressa do IRDR dentre as causas de competência dos tribunais. 

O exame de admissibilidade termina com a fixação do objeto do IRDR, ou seja, com a 

delimitação da matéria de direito que será enfrentada e que dará ensejo à formulação da tese 

jurídica. 

Esta providência, além de ser vital para o adequado julgamento do mérito do 

incidente, também terá impacto sobre os processos em trâmite no tribunal, uma vez que a 

partir do tema delimitado é que serão sobrestados processos cuja questão exclusivamente de 

direito discutida seja idêntica. Os debates acerca da delimitação das questões envolvidas 

deverão ser amplos e qualificados, sendo importante que o processo de onde se origina o 

incidente represente adequadamente a questão controvertida. A delimitação da questão de 

direito envolvida na discussão do IRDR deve ser bem fundamentada, para que ao final não 

haja nenhuma modificação ou inovação quanto ao objeto do incidente, o qual deve ser claro 

tanto para fins de suspensão de processos pendentes quanto para a aplicação da tese nos casos 

pendentes e futuros. 

Embora já tenha se admitido incidentes sem determinar o sobrestamento dos processos 

pendentes no tribunal, entende-se que tal suspensão dos deve ser obrigatória, pois deixar de 

suspender os processos em curso minaria o propósito do microssistema de gestão de casos 

repetitivos, na medida em que tal medida contribui para a proliferação de decisões 

conflitantes e desperdiça os esforços e recursos do Poder Judiciário, diante da possibilidade de 
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posterior vinculação de decisão que vai prejudicar vários atos praticados enquanto o processo 

deveria estar suspenso.  

A partir da suspensão determinada pelo tribunal, tanto em casos em que o processo 

será integralmente suspenso quanto em ocasiões em que será sobrestado parcialmente, é de 

suma importância que o juiz ou o relator intime as partes acerca da decisão do tribunal, antes 

que seja efetivamente determinada a suspensão dos processos em trâmite. 

Sobre a publicidade no procedimento do IRDR, não somente a suspensão em si deve 

ser comunicada aos órgãos jurisdicionais, mas a própria admissão do incidente. 

Ademais, a publicidade deve ser mais ampla do que a simples comunicação aos órgãos 

internos do tribunal. Por ampla publicidade se entende a necessidade de divulgação na rede 

mundial de computadores, com a abertura de consultas públicas via acesso aos sítios dos 

tribunais, além da divulgação nas redes sociais e na imprensa, sempre que possível. De 

qualquer forma, entende-se importante a manutenção de cadastros nos Núcleos de 

Gerenciamento de Precedentes (NUGEP), não só dos incidentes admitidos e julgados, mas 

também daqueles suscitados e inadmitidos. Essa providência deve ser adotada também pelo 

CNJ, por expressa previsão legal, até então não cumprida satisfatoriamente. 

Um último ponto em específico, relacionado à publicidade dos IRDR`s, é que se 

constatou alguns incidentes que tramitaram sob sigilo de justiça, algo que não parece ser 

adequado, na medida em que impossibilita que os interessados participem e tenham 

conhecimento das discussões tratadas no incidente, não sendo possível identificar 

corretamente o que deu ensejo à criação das teses, notadamente quanto aos seus fundamentos 

determinantes.  

O artigo 982, §3º, do CPC representa uma ampliação da abrangência da suspensão de 

processos, ultrapassando os limites do território ou da região, para alcançar o país todo. De 

todo modo, parece coerente exigir-se, para a suspensão tratada no mencionado dispositivo, 

que o IRDR já tenha sido admitido, uma vez que somente após a apreciação dos seus 

requisitos é que haverá a aferição do risco à segurança jurídica e à isonomia, principais 

fundamentos para a suspensão dos processos. Ademais, parece soar como verdadeira 

supressão de instância não exigir que o pedido de suspensão seja projetado de incidente já 

admitido, o que pode causar a estranha situação de se aceitar um pedido de suspensão 

nacional e depois o próprio IRDR ser inadmitido.  

A fase de instrução do IRDR é o momento em que há oportunidade de debate das 

questões de direito delimitadas para definição pelo tribunal, com abertura para a participação 
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de pessoas, órgãos e entidades que possam colaborar para o desenvolvimento e 

amadurecimento da tese jurídica. 

Entende-se que o termo “interessados” indica o gênero para identificar os sujeitos que 

possam ter ligação com o tema discutido no IRDR, seja porque poderão ser atingidos pelo 

teor da tese a ser fixada (sujeitos sobrestados) ou porque têm interesse indireto em contribuir 

para o amadurecimento dos debates (amici curie), além dos personagens cujo papel 

institucional atrai a faculdade de participar do procedimento, como o Ministério Público e a 

Defensoria Pública. 

Para vislumbrar o interesse processual do sujeito sobrestado, para a assistência na 

formação da tese vinculativa, basta contemplar a utilidade da sua intervenção, já que o 

resultado do julgamento do IRDR irá afetá-lo diretamente. Diferentemente, o interesse 

processual do amicus curiae não decorre dessa utilidade pela incidência da tese jurídica na 

sua esfera individual, mas em razão de um interesse institucional, político, econômico, social, 

acadêmico, cultural etc. 

O Ministério Público, quando não for parte ou suscitante do IRDR, deverá sempre 

atuar no incidente como fiscal da ordem jurídica. De qualquer forma, entende-se que a 

atuação Ministério Público deve ser única, alternativamente nos papéis de parte ou fiscal da 

ordem pública, não sendo possível cumular tais funções. 

A participação Defensoria Pública como amicus curiae será viável desde que se 

relacione o interesse na atuação com o seu papel institucional. Nesse contexto, diante da 

atribuição do artigo 134, da Constituição Federal, sua atuação como amicus terá cabimento 

quando o incidente tangenciar questões jurídicas que envolvam o interesse dos necessitados 

(lato sensu), marcados pelo signo da vulnerabilidade. 

Entende-se que o a participação dos interessados deve ser norteada pela qualidade dos 

argumentos levantados, devendo o tribunal sempre admitir a participação de interessados que 

possam contribuir com novos fundamentos, o que legitima o processo de criação das teses 

jurídicas. Quanto maior for a participação qualitativa de interessados, mais legítimo será o 

procedimento. E, para que se possibilite a ampliação dessa participação, é essencial que haja 

uma efetiva publicidade dos incidentes suscitados e admitidos. 

Com o julgamento de mérito do IRDR, há a formulação de teses jurídicas de caráter 

vinculativo, observando-se o conteúdo do acórdão do julgamento do incidente, o qual, por sua 
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vez, deve refletir a discussão de todos os fundamentos que orbitam as discussões sobre o tema 

afetado.  

A aplicação das teses jurídicas, por sua vez, sempre deverá ser feita à luz dos 

fundamentos determinantes que lhes sustentam. Nesse contexto, é importante que as teses 

jurídicas sejam interpretadas não somente a partir dos seus enunciados, mas conforme 

também todos os fundamentos determinantes dispostos no acórdão. Por isso, é imprescindível 

que os tribunais passem a se preocupar com a definição clara dos fundamentos determinantes 

da decisão. 

De um modo geral, tem-se percebido que os enunciados das teses jurídicas estão sendo 

formulados de uma forma mais detalhada do que os tradicionais enunciados de súmulas, 

apontando o sentido da interpretação de questões jurídicas mais específicas.  

A eficácia das teses jurídicas, que parece ser a mesma tanto para casos futuros quanto 

para casos pendentes, não é tão rígida quanto a eficácia das Súmulas Vinculantes e das 

decisões proferidas em ações de controle de constitucionalidade concentrado, que têm alcance 

territorial mais amplo e aplicação imediata à Administração Pública, como já delineado em 

outros momentos. Fora isso, entende-se que a eficácia vinculativa das teses jurídicas do IRDR 

não pode ser equiparada à coisa julgada, nem mesmo àquela sobre questão prejudicial, pelas 

características do incidente, mas principalmente pela necessidade de observância dos 

fundamentos determinantes que embasam a criação das teses, o que não é considerado no 

regime da coisa julgada (artigo 504, I, do CPC). 

Em matéria de recursos, a importância da decisão de admissibilidade do IRDR sugere 

o cabimento de algum meio de impugnação, embora não haja previsão do CPC, o que se 

amoldará aos recursos de Embargos de Declaração, Agravo Interno, Recurso Especial ou 

Recurso Extraordinário, a depender do caso, respeitando os requisitos de cada um desses 

meios de impugnação, cogitando-se até mesmo o cabimento de Mandado de Segurança contra 

ato judicial, se for entendido que nenhum dos mencionados recursos está apto a rediscutir o 

mérito desta decisão. 

Quanto à decisão de mérito, há previsão expressa de cabimento de RE ou de REsp, 

cujo julgamento pelos tribunais de superposição dará ensejo à criação de tese jurídica de 

aplicação em todo território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que 

versem sobre idêntica questão de direito. 

Sobre o interesse e a legitimidade recursal para a interposição do RE e do REsp contra 

a decisão de mérito do IRDR, parece coerente sustentar que todas as partes dos processos 
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pendentes (sobrestados ou não) tenham interesse em recorrer às cortes de vértice, não sendo 

aceitável que os tribunais não admitam recursos interpostos por sujeitos que têm algum 

processo pendente e que trata da mesma questão afetada para julgamento por meio do IRDR, 

ao argumento de que, para recorrer, é necessário ser parte ou a prévia habilitação e 

participação no julgamento do incidente.  

Outrossim, a principal baliza para a admissão dos recursos deve ser a novidade dos 

argumentos apresentados. Ou seja, o tribunal deve admitir todos aqueles recursos que de 

veiculem argumentos diferentes dos já apresentados, a fim de ampliar a discussão sobre o 

tema afetado para julgamento.  

No que se refere à revisão da tese, a possibilidade de o tribunal revisar de ofício a tese 

jurídica do incidente de resolução de demandas repetitivas autoriza as partes a requerê-la, em 

que pese a omissão legal sobre esse ponto. 

A modificação ou cancelamento de teses deve ser feita com cautela, diante do impacto 

causado no contexto histórico institucional das decisões. Por isso é que parece ser muito 

positiva a ideia de aplicação pelos tribunais, no contexto do IRDR, também da técnica da 

sinalização.  

Além disso, há possibilidade de modulação dos efeitos das teses jurídicas, o que deve 

sempre observar o contraditório, permitindo um debate sobre os seus termos, se isso ainda não 

foi discutido.  

Não aparenta ser razoável a utilização irrestrita da ação rescisória para rescindir casos 

individuais em decorrência da superveniência de teses jurídicas que atribuam à norma sentido 

diferente ao atribuído no julgamento dos casos em concreto. A modulação de efeitos é um 

mecanismo recomendável para evitar dúvidas quanto a essas situações e também para 

implementar um regime de transição. Todavia, tanto para fins de modulação de efeitos quanto 

para fins de análise de eventual ação rescisória, haverá que se ponderar principalmente a 

segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados. 

Em síntese, acredita-se que o IRDR é constitucional e capaz de colaborar para o 

desenvolvimento no Estado Democrático de Direito, por se vislumbrar sua capacidade de 

contribuição para a construção de um ordenamento jurídico com melhores níveis de segurança 

jurídica, isonomia e celeridade processual, o que certamente influencia na melhora do acesso 

à justiça.  



230 

 

 

Sua aplicação, no entanto, deve seguir os parâmetros do devido processo legal, 

conformado à natureza do incidente. Nesse sentido, tem se observado alguns acertos e boas 

práticas, do mesmo modo que também já se verifica a adoção de alguns posicionamentos que 

podem transformar o incidente em um instrumento incapaz de cumprir com seus objetivos e 

ainda ferir importantes garantias processuais. 

Assim, espera-se que este estudo contribua para as discussões sobre o IRDR e para o 

aprimoramento da sua aplicação. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Formulário de coleta de dados do exame de admissibilidade 

Formulário de coleta de dados - IRDRs I 
Exame de admissibilidade do Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas. 

*Obrigatório 

1. Tribunal * 

_____________________ 

2. Número do Processo * 

_____________________ 

3. Data do julgamento do exame de admissibilidade * 

_____________________ 

Exemplo: 15 de dezembro de 2012 

4. Órgão julgador * 

_____________________ 

5. Quem suscitou? * 

Marcar apenas uma oval. 

(   ) Juiz 

(   ) Relator 

(   ) Parte 

(   ) Ministério Público 

(   ) Defensoria Pública 

(   ) Câmara ou órgão do Tribunal 

(   ) Outro:_________________ 

 
7. Matéria envolvida - ramo do direito * 

Marque todas que se aplicam. 

(   ) Consumidor 

(   ) Tributário 

(   ) Administrativo 

(   ) Processual 

(   ) Previdenciário 

(   ) Civil 

(   ) Empresarial 

(   ) Trabalhista 

(   ) Penal 

(   ) Outro: _________________ 

8. Tema delimitado para exame de admissibilidade * 

* observá-lo no acórdão. **Se não estiver explicitamente, colocar que esse dado se extrai por 

inferência do que está na decisão que suscitou o IRDR (Por inferência do que consta na decisão que 

suscitou o incidente, ...) 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

9. Há menção de causa pendente no Tribunal ou o IRDR não tem nenhum recurso ou remessa 

necessária como causa subjacente ainda (foi suscitado somente a partir de processo de 1ª 
instância ou a partir de recurso já julgado)? * 

Marcar apenas uma oval. 

(   ) Há menção de causa pendente no Tribunal 

(   ) Não há menção de causa pendente no Tribunal 

10. Existe alguma abordagem de que o caso selecionado é adequadamente representativo dos 

processos repetitivos sobre a matéria em julgamento? * 

Marcar apenas uma oval. 

(   ) Sim 
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(   ) Não 

11. Critério para análise do requisito da efetiva repetição * 

Marcar apenas uma oval. 

(   ) Mera menção de que existe ou inexiste repetição, sem apresentar dados 

(   ) Fundamentação em dados 

(   ) Não foi possível constatar 

12. Se baseado em dados, quais foram? 

____________________________ 

____________________________ 

 

13. São mencionados alguns processos ou algumas decisões contraditórias sobre o tema afetado? * 

Marcar apenas uma oval. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

14. Em caso de menção a decisões conflitantes sobre o tema, é feita uma comparação sobre os 

fundamentos determinantes adotados nas respectivas decisões? 

Marcar apenas uma oval. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

15. Há análise do disposto no artigo 976, §4º, CPC (§ 4o É incabível o incidente de resolução de 

demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva 

competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material 

ou processual repetitiva) * 

Marcar apenas uma oval. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

16. Em caso de menção a julgamento do mesmo tema em RE ou REsp repetitivos, houve análise 

acerca da identidade ou não do IRDR com os recursos mencionados? 

Marcar apenas uma oval. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

17. Resultado do exame * 

Marcar apenas uma oval. 

(   ) Admitido 

(   ) Não admitido 

(   ) Convertido em diligência 

(   ) Extinto 

 
19. Observações 

Se ainda não foi julgado, informar aqui. 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________
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ANEXO B – Formulário de coleta de dados do exame de mérito 

 

Formulário de coleta de dados - IRDRs II 
Exame de mérito - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 

*Obrigatório 

1. Tribunal * 

_____________________ 

2. Número do processo * 

_____________________ 

3. Data do julgamento final * 

_____________________ 

Exemplo: 15 de dezembro de 2012 

4. Órgão julgador * 

_____________________ 

5. Há menção a algum tipo de divulgação e publicidade da admissibilidade do IRDR pelo Tribunal? * 

Caso não tenha esse dado no Acórdão, olhar no andamento 

Marcar apenas uma oval. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

6. Fase de "saneamento" - sobrestamento * 

Caso não tenha esse dado no Acórdão, olhar no andamento 

Marcar apenas uma oval. 

(   ) Foram sobrestados os processos pendentes no Tribunal 

(   ) Não foram sobrestados os processos pendentes no Tribunal 

(   ) Não foi possível constatar 

7. Havendo outra hipótese de suspensão, mas relacionada ao próprio IRDR, qual foi? 

Marcar apenas uma oval. 

(   ) Suspensão nacional - Art. 982, §2º, CPC 

(   ) Suspensão do IRDR por superveniência de admissão de Recurso Repetitivo sobre o mesmo tema 

(   ) Outro: _________________ 

8. Fase de "saneamento" - pedido de informações * 

Caso não tenha esse dado no Acórdão, olhar no andamento 

Marcar apenas uma oval. 

(   ) Foram requisitadas informações a outros órgãos 

(   ) Não foram requisitadas informações a outros órgãos 

9. No julgamento do IRDR, houve participação de interessados? * 

Marcar apenas uma oval. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

10. Se houve participação, qual a natureza do(s) interveniente(s)? 

Marque todas que se aplicam. 

(   ) Pessoa Física 

(   ) Pessoa Jurídica de Direito Privado 

(   ) Pessoa Jurídica de Direito Público 

11. Já houve o julgamento do mérito desse IRDR? * 

Marcar apenas uma oval. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

12. Caso já tenha sido julgado o mérito, qual(ais) a(s) tese(s) firmada(s)? 

_________________________________ 

_________________________________ 

13. Houve modulação de efeitos na decisão do mérito julgado? 

Marcar apenas uma oval. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

14. Houve interposição de RE ou REsp sobre o Acórdão? 

Marcar apenas uma oval. 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não foi possível constatar 

15. Observações 

_________________________________ 

_________________________________ 


