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“ Um sistema processual civil que não proporcione à sociedade o reconhecimento e a 

realização dos direitos, ameaçados ou violados, que têm cada um dos jurisdicionados, 
não se harmoniza com as garantias constitucionais de um Estado Democrático de 

Direito. Sendo ineficiente o sistema processual, todo o ordenamento jurídico passa a 
carecer de real efetividade. De fato, as normas de direito material se transformam em 



 

 

pura ilusão, sem a garantia de sua correlata realização, no mundo empírico, por meio do 
processo.”1 

 
 

RESUMO 
 
REZENDE, Caroline Gaudio. AS DEMANDAS REPETITIVAS NO 
MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.  2019. 2019 f. Tese (Doutorado 
em Direito) – Programa de Pós-graduação em Direito, Universidade Estácio de Sá, Rio 
de Janeiro, 2019. 
 

A proposta da presente tese é a sistematização do incidente de resolução de demandas 
repetitivas nos juizados especiais, notadamente tendo por paradigma um processo 
originado no microssistema. Parte-se do pressuposto que o incidente não só pode, mas 
como deve ser aplicado as demandas repetitivas submetidas ao juizado, vez que este se 
apresenta como um epicentro de causas daquela natureza. Nesta esteira, diante das 
questões subjacentes referentes ao microssistema, o silêncio do legislador ao tratar da 
temática com a vigência  do Código de Processo Civil de 2015, bem como as 
divergentes interpretações que surgiram no decorrer da pesquisa, certo é que há a 
necessidade de uma regulamentação do IRDR no âmbito do juizados,  com o fito de dar 
segurança jurídica e potencializar a aplicação do instituto. Sob a orientação 
metodológica de uma pesquisa quali-quantitativa, é analisada a doutrina a respeito do 
tema e diagnosticado o movimento dos tribunais ao longo dos últimos quatro anos, 
desde a promulgação do NCPC até os dias atuais. Deste modo, o objeto da presente 
tese, é apresentar os standards, à luz do processo civil constitucional,  para que ocorra a 
sua escorreita aplicação. Pretende-se, assim, que haja a máxima efetividade do incidente 
nos juizados, promovendo destarte um acesso à justiça de maneira equânime e 
satisfativa. 

 

Palavras-Chave: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Juizados Especiais. 
Acesso à Justiça. Isonomia. Segurança Jurídica. Uniformização da Jurisprudência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1BRASIL. Comissão de Juristas. Código de processo civil e normas correlatas. 7. ed.  Brasília : Senado 
Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2015, p. 24 



 

 

 

 

 

 

 

     ABSTRACT  
 
REZENDE, Caroline Gaudio. THE REPETITIVE DEMANDS IN THE 
MICROSYSTEM SMALL CLAIMS COURTS. 2019. 2019 f. Tese (Doutorado em 
Direito) – Programa de Pós-graduação em Direito, Universidade Estácio de Sá, Rio de 
Janeiro, 2019. 
 

The proposal of this thesis is the systematization of the incident of resolution of 
repetitive demands in the special courts, especially having as paradigm a process 
originated in the microsystem. It is assumed that the incident not only can, but how the 
repetitive demands submitted to the court should be applied, since this presents itself as 
an epicenter of causes of that nature. In this vein, given the underlying issues of the 
microsystem, the silence of the legislator when dealing with the issue with the Civil 
Procedure Code of 2015, as well as the divergent interpretations that emerged during 
the course of the research, is certain that there is a need for a regulation of the IRDR in 
the scope of the courts, in order to provide legal certainty and enhance the application of 
the institute. Under the methodological guidance of a qualitative-quantitative research, 
the doctrine is analyzed on the subject and diagnosed the movement of the courts over 
the last four years, from the enactment of the NCPC to the present day. Thus, the 
purpose of the present thesis is to present the standards, in the light of the constitutional 
civil procedure, so that its correct application can occur. It is intended, therefore, that 
there be maximum effectiveness of the incident in the courts, thus promoting an equal 
and satisfactory access to justice. 

 

Keywords: Incident of Resolution of Repetitive Claims Small Claims Courts. Access to 
justice. Isonomy. Legal Security. Uniformization of Jurisprudence 
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INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho se propõe apresentar standards quanto a aplicação do 

incidente de resolução de demandas repetitivas, previsto nos arts. 976 a 987 do Código 

de Processo Civil de 2015, aos juizados especiais. 

Isso porque, a norma processual previu que o referido instituto seria aplicado 

no âmbito do microssistema.  

Entretanto, a redação gerou dúvidas quanto a forma dessa aplicação. 

Um primeiro entendimento aduz que os juizados sofrem apenas os efeitos da 

tese jurídica fixada pelos tribunais. 

Sob outro ponto de vista, critica-se a redação, aduzindo a inconstitucionalidade 

e a desnecessidade do IRDR, na medida que há instituto positivado nas Lei n. 10259/01 

e n. 12153/09.  

Há ainda quem defenda a impossibilidade do incidente ter por paradigma um 

processo de competência dos juizados, sob pena de violação da Constituição bem como 

a falta de autorização legal expressa. 

Noutro giro, um  outro entendimento aduz que é possível, desde que haja lei 

prevendo de forma expressa . 

A despeito dos entendimentos acima, a presente tese defende a possibilidade do 

processo de competência originária dos juizados ser parâmetro para a fixação da tese 

jurídica.  

Contudo, alguns padrões devem ser estabelecidos, a fim de que seja respeitada 

as peculiaridades dos juizados especiais, bem como o instituto possa cumprir seus 

propósitos de forma adequada. 

A compatibilização deve ser realizada à luz do processo constitucional, ou seja, 

com respeito as garantias fundamentais processuais, notadamente o devido processo 

legal e o juiz natural da causa.   

A percepção da necessidade de um estudo de compatibilidade do IRDR no 

campo dos juizados surgiu quando da elaboração da dissertação de mestrado. Naquele 

momento, de forma embrionária, foi diagnosticado de que era preciso um melhor 

tratamento da questão e uma análise de como poderia utilizar tal técnica processual no 

microssistema.  
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Destaca-se, que à época, ainda estava na fase do Projeto de Lei do CPC de 

2015 e o tema, em um primeiro momento, não havia sido abordado na redação do 

projeto, razão pela qual surgiu o apontamento. 

No transcorrer da análise do projeto adveio a previsão na parte final do art.985, 

inciso I, estabelecendo de forma superficial que a tese jurídica será aplicada a todos os 

processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito que 

tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região. 

Com efeito, desde a vigência do Código, os tribunais vêm se organizando e 

sendo provocados a se manifestarem quanto ao tema. Nessa perspectiva, diversos 

posicionamentos surgiram, razão pela qual, defende-se a necessidade de 

regulamentação. 

O sentido de estabelecer as regras quanto à aplicabilidade do IRDR nos 

juizados é que haja uma homogeneidade e, assim, se cumpra os princípios da isonomia 

e segurança jurídica. 

Destaca-se, a propósito, que estas são as finalidades precípuas do incidente.  

 A regulamentação não precisa ser realizada por lei em sentido estrito, isso 

porque, parte-se de uma interpretação sistêmica e integrativa do art. 985, inciso I, CPC. 

Sendo assim, em relação ao microssistema dos juizados, recaem os efeitos da 

tese, bem como pode ser suscitado o IRDR tendo por processo paradigma de origem de 

competência dos juizados.    

Não admitir as hipóteses acima, promoveria um desequilíbrio nas relações 

processuais e violaria os fundamentos do art. 926 do NCPC, que determina o dever de 

integridade e coerência da jurisprudência em relação a todos os órgãos que integram o 

Poder Judiciário.  

Assim, diante do caráter de norma procedimental, haja vista não haver vedação 

legal, bem como a necessidade de se concretizar o comando do art. 985, inciso I, do 

NCPC, a normatização pode ser realizada por atos infralegais, desde que observem as 

normas constitucionais e legais.   

 Os standards apresentados nesta tese sistematizam as variáveis em relação a 

aplicação do IRDR nos  juizados, bem como tratam quanto as questões subjacentes em 

torno do tema: regras de competência material, competência quanto ao órgão de 

admissibilidade e julgamento da tese, os pressupostos para admissibilidade, o 

processamento e sua respectiva instrução; a participação do amicus curiae; a 

publicidade, a suspensão e a extensão dos seus efeitos – temporal e espacial; o efeito 



20 

 

 

vinculante e seus limites material e territorial. Apresenta ainda quanto à revisão da tese 

e a compatibilização em relação aos efeitos do IRDR originado no procedimento 

comum.  

Aduz, ainda, o uso da tecnologia a favor desta técnica de julgamento, a partir da 

inteligência artificial, tema que vem ganhando importância e destaque diante da alta 

litigiosidade e a estrutura do Judiciário não comportar a quantidade de demandas as 

quais lhe são submetidas.  

A importância do incidente de resolução de demandas repetitivas no âmbito do 

juizado se revela na medida em que o órgão comporta um número expressivo de 

demandas de caráter repetitivo.  

A litigiosidade excessiva e as relações jurídicas de massa se apresentam em 

todos os órgãos do Poder Judiciário, notadamente no campo dos juizados.  

Os Juizados são uma estrutura autônoma do Poder Judiciário de matriz 

constitucional em que contemplou um procedimento próprio, qual seja, o sumaríssimo, 

tendo por base três previsões normativas, a saber: a Lei n° 9.099/95 (Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais), a Lei nº 10.259/2001 (no âmbito da competência federal) e a Lei n° 

12.153/2009 (concernente à competência fazendária estadual).  

Criou-se um microssistema, composto por um conjunto de normas próprias, na 

qual realizaram a simplificação do procedimento, com a introdução de institutos e 

medidas que facilitam o acesso ao Poder Judiciário. A Lei nº 9.099/95 é a legislação 

base, eis que as demais previsões normativas se remetem àquela. 

Desta feita, houve a constituição deste sistema paralelo ao Código de Processo 

Civil, tendo por fulcro facilitar o acesso à justiça para demandas mais simples e de  

baixa complexidade. 

O seu desiderato foi desburocratizar à prestação da tutela jurisdicional, através 

de um sistema normativo próprio diante da percepção de que certas demandas ficavam à 

margem da apreciação jurisdicional. É uma manifestação da democratização do acesso à 

justiça.  

Os seus principais vértices são a celeridade e a simplicidade dos atos 

processuais em prol do informalismo. Preza pela consumação do ato em detrimento da 

forma, todavia, com o respeito às garantias processuais do contraditório e do devido 

processo legal. Evita-se o desperdício que pode ser um prejuízo à prestação da tutela 

jurisdicional. 
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Diante dos facilitadores criados em lei, para que pudesse ter uma justiça mais 

fluida, próxima do indivíduo e menos burocratizada, promoveu-se um alargamento da 

jurisdição.  

De fato, hoje, os juizados, encontram-se congestionados de demandas, 

conforme se extrai dos números do CNJ; representam uma percentagem relevante da 

distribuição. Majoritariamente, as demandas são relativas à falha na prestação do 

serviço, impugnação das cláusulas dos contratos de adesão, bem como a efetivação 

das prestações positivas determinadas em face do Estado (mormente ao direito à saúde) 

e a relação do servidor em face da administração pública.  

Nesse passo, a pulverização das demandas quanto à mesma questão de direito é 

consequência lógica.  

Diante desse cenário, verifica-se a necessidade de haver uma nova visão para 

este microssistema na seara de demandas repetitivas.  

Em que pese já haver a previsão de turmas de uniformização quanto aos 

entendimentos fixados no âmbito dos juizados, constata-se que estes apresentam falhas, 

razão pela qual vem a lume outros institutos com o fito de suprir as lacunas. 

O direito processual hodierno se revela com um sistema de multiportas: 

diversos instrumentos processuais se comunicam e se integram em prol de um acesso à 

justiça efetivo, satisfatório e resolutivo. 

A maximização do acesso à justiça de forma é o grande desafio do direito 

processual e do Poder Judiciário.  

Notadamente, no Brasil a questão perpassa pelo problema cultural, visto que há 

uma judicialização excessiva e rotineira. A cultura da população é judicializar os 

conflitos e os juizados são a grande porta de entrada, visto o dispenso das custas de 

ingresso e a capacidade postulatória do indivíduo.  

Esta situação provoca um problema grave na prestação da tutela jurisdicional 

quanto a diversas frentes: em sua estrutura, quanto a escassez dos recursos e a 

insuficiência humana em lidar com tamanho acervo.  

Neste ambiente, diversas demandas se repetem, ou seja, debatem a mesma 

questão de direito, na medida em que as relações jurídicas são notoriamente de massa.  

Por conseguinte, todo o sistema jurídico deve se adaptar a esta realidade, sob 

pena de denegar o acesso à justiça.  

A preocupação com demandas desta natureza é o enfoque do CPC de 2015, a 

qual estabeleceu um microssistema de resolução coletiva de conflitos.   
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Com a nova configuração dos conflitos, o fortalecimento da jurisprudência se 

desenvolve, a fim de que possa ser atribuído um tratamento uniforme das demandas 

repetitivas.  

Como evidente, a intenção é propiciar a homogeneidade e garantir a harmonia 

do sistema processual, evitando as desigualdades e a insegurança em relação às decisões 

emanadas pelo Poder Judiciário. 

Além de respeitar o princípio da segurança jurídica e da isonomia, o uso de 

instrumentos de solução coletiva de conflitos promove um melhor gerenciamento do 

acervo, imprimindo em médio prazo a celeridade e economia processual.   

Especificamente, o incidente de resolução de demandas repetitivas, é um dos 

principais instrumentos da nova ordem processual civil para a valorização da 

jurisprudência e solução comum a casos repetitivos.  

Inspirado notoriamente na experiência alemã do musterverfahen, tem por fito 

promover uma cisão procedimental para que se estabeleça a tese jurídica. Trata-se de 

técnica de gestão processual em que irá realizar a decisão sobre as questões de direito 

que se repetem.  

A fim de que seja observada a tese estabelecida, a legislação determina seu 

efeito vinculativo aos casos pendentes de julgamento e futuros.  

A par das críticas quanto à força dos precedentes, não pode se olvidar que esta 

é uma realidade do processo contemporâneo e o caminho eleito pelo legislador. Logo, 

não pode afastar o microssistema dos juizados deste cenário. 

Portanto, diante dos juizados estarem inseridos na transformação paradigmática 

na tutela do direito, o procedimento sumaríssimo tem que se adaptar aos novos desafios. 

Com efeito, ao longo da presente pesquisa a temática teve sua discussão 

aprimorada, em especial devido aos tribunais serem instados para se manifestarem 

desde a vigência do código. 

 É natural este movimento, pois o microssistema dos juizados ocupa uma 

posição destacada perante o Judiciário, na medida em que atura como vultoso epicentro 

das mais diversas demandas de conteúdo homogêneo. O dinamismo do juizado não 

permite que aguarde uma definição acadêmica, entretanto, esta tem o papel de aprimorar 

a discussão e apontar os caminhos paras as lacunas verificadas.   

Destarte, observando o movimento dos últimos 04 (quatro) anos, notadamente 

a posição dos tribunais e a realidade dos juizados, surge a proposição da sistematização. 

O presente trabalho trata-se, pois, de uma pequisa quali-quantitativa. 
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A regulamentação tem por fulcro manter a unidade do sistema e  a fim de 

evitar que os juizados se afastem de seus pressupostos de simplicidade e 

instrumentalidade, bem como promova o real acesso à justiça.  O sistema deve ser  

sincrônico.  

A conta do acima exposto, o presente trabalho propõe apresentar a plena 

aplicabilidade dos mecanismos de uniformização na senda do microssistema dos 

Juizados, com ênfase no incidente de resolução de demandas repetitivas.  

Espera-se que a pesquisa venha a contribuir ao fortalecimento do tratamento 

coletivo das demandas em sede de Juizado, considerando seu potencial de ampliar 

significativamente o acesso à justiça, a segurança e a confiança da população no Poder 

Judiciário. 

A Tese está organizada em 06 (seis) capítulos, cujo conteúdo é apresentado, 

sucintamente, a seguir. 

No primeiro capítulo, intitulado a Inserção dos Juizados Especiais no 

Ordenamento Jurídico, é abordado os caminhos legislativos para a sua criação, 

culminado na formação do microssistema no sistema jurídico. Apresenta-se, desta feita, 

a  sua base teórica e os seus objetivos. 

No segundo capítulo é realizada uma análise crítica do microssistema. Assim, 

se propõe a apresentar uma reflexão se ele está, nos dias atuais, efetivamente 

produzindo um acesso material à justiça. Traz a baila pontos importantes quanto aos 

entraves da sua aplicabilidade, bem como a relação do microssistema como a norma 

geral processual (CPC). 

No terceiro capítulo, aborda-se o tratamento legislativo às demandas de 

natureza repetitiva. Para tanto, são levantados aspectos da legislação processual civil no 

que tange às demandas desta natureza, as reformas legislativas promovidas desde o 

período da vigência do CPC de 1973 para se adaptar aos novos conflitos. Aborda, ainda, 

de forma detida, o incidente de resolução de demandas repetitivas, realizando-se os 

principais apontamentos quanto a sua previsão. 

O quarto capítulo expõe a previsão legal do IRDR  no NCPC, apresentando 

ainda as considerações doutrinárias e jurisprudências. 

No quinto capítulo é realizada a apresentação da realidade das demandas 

repetitivas nos juizados, através dos números do CNJ em relação aos juizados, máxime 

as experiências já realizadas no tratamento das demandas repetitivas. Apresenta, ainda, 

as posições doutrinárias, o movimento legislativo e jurisprudencial.  
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Por fim, o sexto e último capítulo apresenta o objeto de desta tese: as questões 

envolvidas em torno do tema, os problemas quanto a compatibilização e as 

possibilidades.  

 

 

CAPÍTULO 1 

 

A INSERÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO: A PROMOÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA  

 

O presente capítulo tem por fito apresentar a trajetória da constituição dos 

juizados no ordenamento jurídico, notadamente a sua inserção e expansão no Brasil.  

Nesse sentido, o seu fundamento teórico é a promoção do acesso à justiça, 

aproximando o Judiciário da população através de um sistema processual peculiar, de 

mais fácil acesso.  

Nesta senda, referido sistema situa-se na terceira onda renovatória do processo, 

sendo categorizado como meio de se obter um acesso à justiça mais célere, de menor 

onerosidade, integrativa e eficiente.   

Os juizados surgem tendo por desiderato a democratização da justiça. Estes 

novos órgãos judicantes proporcionaram a ampliação do alcance do Judiciário através 

dos seguintes vetores: do atendimento adequado às demandas de menor valor e 

complexidade; da facilitação do acesso físico; a desformalização procedimental, 

mediante um procedimento mais simples e concentrado e; o menor formalismo 

processual quando comparado ao processo civil tradicional. 

Quando da sua inserção no direito brasileiro, vigia o Código de Processo Civil 

de 1973, que tinha por nota peculiar a primazia pela formalidade, pelo que implicava, 

inafastavelmente, em um processo mais moroso e custoso.  

Neste contexto, as demandas de baixa complexidade e de menor valor não 

possuíam a proteção jurisdicional devida, vez que o interessado optava por não buscar a 

devida solução através do Estado-Juiz, face aos custos financeiros, temporais e morosos 

que o procedimento ordinário e até mesmo o sumário, à época, exigia.      

Com efeito, os Juizados se fortaleceram nos últimos 30 (trinta anos), visto que 

passaram a resolver um número de demandas cada vez maior. Em virtude do êxito da 

sua operacionalidade no campo das demandas cíveis, houve o consequente avanço para 
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a área federal e, posteriormente, para o âmbito da justiça fazendária estadual. Esta 

expansão toda culminou, pois, na constituição do que se denomina de “microssistema 

dos Juizados”.  

Deste modo, é de arrematar que os juizados especiais, enquanto meio de acesso 

mais fácil à justiça, possui estreita relação com a multiplicidade das demandas que 

assolam o microssistema.  

 
1.1 Notas introdutórias a respeito do acesso à justiça 
 
 

O acesso à justiça tem por vetor basilar a superação das barreiras que impedem 

uma prestação jurisdicional adequada e efetiva.  Destarte, serve como norte quanto as 

políticas públicas que devem ser tomadas no seio do Judiciário.  

O vetor principiológico em tela não é estático, diante do nítido liame com os 

influxos sociais, políticos e econômicos.  Isto porque, a sociedade é dinâmica, muda ao 

longo da marcha temporal, sendo que a concepção de um justo acesso à justiça 

concretizado no passado pode não expressar a sua correta realização hodiernamente.  

Deste modo, o instituto se atualiza e se aperfeiçoa com o percurso do tempo, 

sem, contudo, desprestigiar as materializações positivas que adquiriu outrora. A sua 

concepção é sempre aditivada diante das novas exigências que a sociedade apresenta.  

Assim, em um primeiro momento, o acesso à justiça desenvolveu-se tendo por 

alicerce a preocupação em melhor possibilitar o ingresso ao Poder Judiciário, 

ultrapassando-se as barreiras que impediam a sua aproximação à sociedade. Isto porque, 

nem todas as camadas da sociedade possuíam a oportunidade de provocar a tutela 

jurisdicional da forma adequada.  

Posteriormente, identificou-se a preocupação em tornar a marcha processual 

menos formal, mais instrumental e efetiva, materializando a decisão judicial na vida do 

indivíduo de forma satisfativa e resolutiva. 

Modernamente, o axioma do acesso à justiça é interpretado no sentido de que, 

para ser efetivo, a prestação jurisdicional há de ser prestada em razoável tempo, com o 

mínimo de custos e o máximo de eficiência. Tal equação passou a ser o paradigma do 

direito processual, uma vez que a tutela satisfativa passa a estar associada à duração do 

caminho percorrido pelo processo, a fim de que possa satisfazer a pretensão do 

jurisdicionado de acordo com o Direito.  O processo não pode ser moroso, mas também 

não pode ser rápido demais.  
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Além disso, mister se faz ressaltar que a prestação jurisdicional há de ser 

coerente: a divergência interna no que pertinte à solução dos casos concretos enfraquece 

a confiabilidade da sociedade e, por via de consequência, o próprio sistema.  

 

 

 

1.2  Acesso à justiça: os três pilares de Cappelletti  

 

A virada doutrinária quanto à percepção de que o acesso à justiça se 

despontava tão somente como um aspecto formal foi a partir do que se denominou de 

“Projeto Florença”.  

Trata-se de estudo desenvolvido durante a década de 70 por Mauro Cappelletti, 

onde apontou que o acesso à justiça se restringia a mera organização do Judiciário na 

sociedade sem, contudo, que houvesse a concreta solução na vida dos indivíduos.  

Os principais resultados dos estudos realizados neste projeto foram expostos na 

obra intitulada de “Acesso à Justiça”, em que aponta as barreiras a serem superadas em 

prol de um acesso material.  

É neste cenário que surgem reflexões e mudanças no campo do direito 

processual, a partir da apresentação das três ondas renovatórias do processo: a 

possibilidade do ingresso do hipossuficiente econômico em juízo; a tutela dos direitos 

difusos e coletivos; o estímulo à solução alternativa de conflitos e; à reestruturação da 

organização dos tribunais.  

As denominadas ondas eram as barreiras a serem transpostas em prol da 

efetivação do acesso. Por conseguinte, são propostos novos instrumentos para 

adequação da atividade do Poder Judiciário à realidade jurídico-social.  

A atuação do Estado em garantir um efetivo acesso ao Poder Judiciário 

contrapõe-se aos direitos de primeira geração, pois neste há uma diminuição de atuação 

estatal na vida privada, tendo por primado a liberdade individual e seus corolários 

apregoados pelo caput do artigo 5° da CRFB de 1988, quais sejam: vida, liberdade, 

igualdade, segurança e propriedade. 

Por outro lado, a obra dá azo à adoção de políticas públicas no âmbito do 

Judiciário, eis que há uma necessidade de modificação deste Poder nos seus diversos 

âmbitos de atuação.  Destarte, as ondas renovatórias de acesso à justiça possuem íntima 
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correlação com os direitos de segunda geração, isto é, os direitos que requerem um 

facere estatal. 

A importância do acesso à justiça material está na medida em que o acesso à 

justiça é “o mais básico dos direitos humanos – de um sistema jurídico e moderno e 

igualitário que pretenda garantir e não apenas proclamar os direitos de todos”.2 Nessa 

perspectiva, defende que não basta o Judiciário estar de “portas abertas” ao indivíduo, 

pois fazem-se imprescindíveis os meios aptos à garantir a concretização da justiça.3 

Deste modo, a inserção das ondas renovatórias no ordenamento jurídico 

ocasionou, por corolário, a existência de um feixe de garantias no sistema processual.  

Entretanto, como já exposto, o postulado do acesso à justiça passa por 

constante atualização conforme as novas necessidades da sociedade e, por via de 

consequência, exige que o Poder Judiciário proceda às devidas adaptações, na medida 

em que é instado a se manifestar de forma célere aos novos anseios sociais. 

Em apertada síntese, passa-se ao exame das três ondas renovatórias, 

especialmente na abordagem dos seus principais pontos.  

 

 

1.2.1 A tutela aos hipossuficientes 

 

A primeira onda veio no sentido de apontar a universalidade do ingresso na 

esfera judicial.  

Nesse contexto, constatou-se que nem sempre havia a busca pela tutela 

jurisdicional, ante a impossibilidade de ingressar em juízo por questões financeiras. 

Assim, defendeu-se a positivação de instrumentos inclusivos dos hipossuficientes 

econômicos.   

Sua preocupação era possibilitar que o Poder Judiciário receba as demandas da 

camada da sociedade carecedora de recursos, seja pela falta de capacidade econômico-

financeira para adimplemento das custas judiciais, seja para arcar com os gastos de 

patrocínio de um advogado. 

                                                           
2CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryan. Acesso à Justiça. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002,  
p. 12. 
 
3CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryan. Acesso à Justiça. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002, 
p. 8-10 
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Via de regra, há a necessidade de um advogado para que ocorra a provocação 

do Judiciário.  O patrocínio advém do requisito processual da capacidade postulatória e 

ainda pela necessidade de se conhecer tecnicamente a legislação.4  

Assim, Cappelletti apresentou dois modelos para aqueles que não possuem 

condições de arcar com os custos de uma demanda: sistema judicare e staff model.5  

Em breve síntese, o denominado “sistema judicare” é a prestação da jus 

postulandi mediante advogados particulares. Estes são contratados pelo próprio Estado 

para prestar assistência judiciária aos hipossuficientes econômicos, sem, todavia, que 

haja uma estrutura organizacional no âmbito da Administração.6  

Quanto a este modelo, Cappelletti entende que a orientação jurídica é falha, na 

medida que “não encoraja, nem permite que o profissional individual auxilie os pobres a 

compreender seus direitos e identificar as áreas em que se podem valer de remédios 

jurídicos”.7  

No segundo modelo - “staff model” - os advogados são remunerados pelo 

erário público, ou seja, são agentes públicos em sentido estrito, visto que pertencem aos 

quadros da Administração Pública.  

A instituição deste sistema demanda uma maior intervenção do Estado, visto 

que há a necessidade da criação de um órgão e a estruturação de uma carreira. Outro 

ponto que também se diferencia do  sistema abordado anteriormente é o fato de que não 

haja tão só a representatividade postulatória do indivíduo, devendo-se também 

conscientizar a  sociedade quanto aos seus  direitos.8  

 

 

1.2.2 Sistematização da proteção aos direitos de natureza coletiva 

                                                           
4Quanto a necessidade do advogado na demanda aponta que: “na maior parte das modernas sociedades, o 
auxílio de um advogado é essencial, senão indispensável para decifrar leis cada vez mais complexas e 
procedimentos misteriosos, necessários para ajuizar uma causa” CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, 
Bryan. Acesso à Justiça. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002, p. 3. 
5 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryan. Acesso à Justiça. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002, 
p. 13. 
 
6Neste sentir afirma que: “O ideal é fazer uma distinção apenas em relação ao endereçamento da nota dos 
honorários: o Estado, mas não o cliente, é quem recebe” CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryan. 
Acesso à Justiça. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002, p. 13.  
 
7 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryan. Acesso à Justiça. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002, 
p. 14 
 
8 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryan. Acesso à Justiça. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002, 
p. 15. 
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No tocante a segunda onda renovatória, Cappelletti discorreu quanto a proteção 

das demandas de direitos difusos em sentido lato – transindividuais. 

Os direitos transindividuais são denominados “novos direitos” e surgiram no 

período pós-guerra. Refletem a terceira geração de direitos fundamentais.9  

Nesta senda, Cappelletti defendeu o fortalecimento dos direitos coletivos e a 

necessidade de modificações no direito processual, pois são direitos que exigem  uma 

representação diferenciada, vez que possuem peculiaridades frente aos direitos de 

natureza estritamente individual.10  

Para tanto, propôs repensar as linhas do processo civil, visto que este, em sua 

gênese, foi concebido para resolver conflitos de interesse entre dois litigantes que 

tinham como objetivo a solução de interesses privados.  

Apontou que se trata não somente de compreender que novos direitos estão 

surgindo, mas a imperiosa percepção de que o acesso à justiça desta nova gama só será 

possível, pois, através da adequação do processo civil. Deve ao mesmo manter a disputa 

entre particulares e abrir-se as novas perspectivas, pois há direitos que pertencem a 

todos.11 

                                                           
9 Estes direitos estão inseridos na terceira geração de direitos fundamentais. Sobre o tema, afirma Paulo  
Bonavides que os  direitos de terceira geração são: “Dotados de altíssimo teor de humanismo e 
universalidade, os direitos da terceira geração tendem a cristalizar-se neste fim de século enquanto 
direitos que não se destinam especificamente à proteção dos interesses de um indivíduo, de um grupo, ou 
de um determinado Estado. Têm primeiro por destinatário o gênero humano mesmo, num momento 
expressivo de sua afirmação como valor supremo em termos de existencialidade concreta. Os publicistas 
e juristas já o enumeram com familiaridade, assinalando-lhe o caráter fascinante de coroamento de uma 
evolução de trezentos anos na esteira da concretização dos direitos fundamentais. Emergiram eles da 
reflexão sobre temas referentes ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, à comunicação e ao 
patrimônio comum da humanidade.” BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 13ª ed. 
São Paulo: Malheiros, 2006, p. 563-569.  
 
10Afirma Mauro Cappelletti: “Centrando seu foco de preocupação especificamente nos interesses difusos, 
esta segunda onda de reformas forçou a reflexão sobre noções tradicionais muito básicas do processo civil 
e sobre o papel dos tribunais. Sem dúvida, uma verdadeira “revolução” está-se desenvolvendo do 
processo civil.” CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryan op . cit , p. 18. 
 
11 Em relação a reestruturação das regras e institutos processuais, leciona o autor: “Uma vez que nem 
todos os titulares de um direito difuso podem comparecer em juízo – por exemplo, todos os interessados 
na manutenção da qualidade do ar, numa determinada região – é preciso que haja um “representante 
adequado” para agir em benefício da coletividade, mesmo que os membros dela não sejam citados 
individualmente. Da mesma forma, para ser efetiva, a decisão deve obrigar a todos os membros do grupo, 
ainda que nem todos tenham tido a oportunidade de ser ouvidos. Dessa maneira, outra noção tradicional, a 
da coisa julgada, precisa ser modificada, de modo a permitir a proteção judicial efetiva dos interesses 
difusos”. CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryan. Op cit, p. 50 
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Assim, são revisitados conceitos clássicos, sob pena de impossibilitar uma 

representação adequada, pois os institutos tradicionais revelam-se ineficazes em prestar 

uma tutela jurisdicional satisfativa a esse novo núcleo de demandas.  

Com efeito, hoje, os conflitos de natureza estritamente individual passam a 

ceder cada vez mais espaço para relações de cunho interpessoal. A realidade das 

relações jurídicas é majoritariamente de natureza coletiva.  

Diante dos novos contornos dos conflitos sociais, os direitos de natureza 

coletiva vivem uma nova fase em que se expandem os mecanismos para tratamento 

coletivo.  

Isto porque, em que pese haver a composição de um sistema de tutela coletiva 

de direitos, a realidade é que muitas vezes as demandas permanecem sendo veiculadas 

de forma individual.12 Desta feita, é inaugurada uma nova política de resolução de 

litígios de natureza coletiva.  

Os ordenamentos estruturam-se para a formação de um sistema multiportas 

com o fito de promover a solução dos conflitos. Portanto, passam a prever também 

mecanismos de concentração de resolução coletiva de litígios diante da pulverização das 

demandas.  

Atualmente, há dois modelos de solução coletiva que atuam em paralelo e se 

completam: o microssistema de demandas coletivas e as técnicas de julgamento para 

solução em bloco de demandas repetitivas.13 

 

 

1.2.3 Mudanças na estrutura do Poder Judiciário  

 

                                                           
12Em relação a pulverização das demandas Aluisio Gonçalves de Castro Mendes discorre: “não obstante 
sejam muito importantes as soluções consensuais e os instrumentos tipicamente coletivos, estes não 
podem impedir, sempre que ameaçado ou violado um direito individual, que os seus titulares busquem a 
proteção jurisdicional.” MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Incidente de Resolução de Demandas 
Repetitivas: Sistematização, análise e intepretação do novo instituto processual. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 2017 p. 24. 
 
13 Quanto a este ponto, pontua Aluisio Gonçalves de Castro Mendes: “Busca-se, assim, a racionalização e 
eficiência dos meios processuais que precisam se reinventar para fazer frente às novas demandas . Neste 
cenário, é que se inserem os mecanismos para que possam tentar realizar a árdua tarefa de julgar os 
litígios envolvendo direitos individuais homogêneos de centenas, milhares ou milhões de pessoas, 
mediante uma ou poucas ações coletivas  ou outros meios de resolução coletiva de demandas repetitivas, 
de massa ou plúrimas.” MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Incidente de Resolução de Demandas 
Repetitivas: Sistematização, análise e intepretação do novo instituto processual. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 2017, p. 3 
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Por fim, a terceira onda apontou a necessidade da criação de mecanismos aptos 

à concretização da justiça através da reestruturação do Judiciário.14  

A terceira onda, para que seja concretizada, impõe uma mudança ampla e em 

diversos frontes, com o objetivo de melhorar o sistema processual. Impõe, desta forma, 

mudanças na estrutura e organização do Judiciário.  

Revelou, ainda, a modificação da atuação dos atores processuais, em especial o 

magistrado.  

Apontou também quanto a necessidade de novos instrumentos processuais e, 

ainda, a racionalização da justiça, seja através da revisitação dos institutos e 

mecanismos já existentes, seja através da própria diminuição do Judiciário.  

A partir desta onda, o acesso à justiça, então, avança ainda mais para o ideal de 

uma tutela jurisdicional adequada, satisfativa e resolutiva. 

 

 

1.3 Evolução dos estudos de Cappelletti: quarta e quinta onda de acesso à 

justiça– breves considerações  

 

Contemporaneamente, aponta-se para uma evolução dos estudos de Cappelletti, 

aprestando-se a quarta e quinta onda renovatória do acesso à justiça.  

Todavia, existem múltiplas interpretações quanto aos seus fundamentos 

teóricos. Desta forma, elas são apresentadas, a seguir,  em linhas gerais.  

A quarta onda teria por viés o escopo da dimensão ética e política do direito. 

Nesta perspectiva, estaria voltada no estudo a respeito da atuação dos operadores do 

direito.15   

                                                           
14Cappelletti e Garth afirmam que a terceira onda traduz “acesso à representação em juízo a uma 
concepção mais ampla de acesso à justiça”, que se concentra no “conjunto geral de instituições e 
mecanismos, pessoas e procedimentos utilizados para processar e mesmo prevenir disputas nas 
Sociedades modernas” CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryan. op cit, p. 67-68 
 
15 Neste diapasão: “é hora de examinar também, no nível micro, as compreensões particulares de justiça 
alcançadas por membros individuais da profissão jurídica: o movimento contemporâneo de acesso á 
justiça precisa voltar sua atenção para o novo tema da ética profissional. Isso não significa que devemos 
optar entre estas abordagens, mas que, ao contrário, de algum modo precisamos criar, sustentar e 
equilibrar em nossa análise do acesso à justiça uma nova síntese entre os níveis macro e micro. 
ECONOMIDES, Kim. Lendo as ondas do “Movimento de acesso à justiça: Epistemologia versus 
metodologia?. Disponível em:https://pt.scribd.com/document/111439020/Lendo-as-Ondas-de-Acesso-a-
Justica-KIM-ECONOMIDES. Acesso em: 01 de maio de 2018. 
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De acordo com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o acesso à 

justiça deve ser analisado sob este ângulo.16  Portanto, as barreiras a serem transpostas 

seriam a da capacitação dos operadores do direito, bem como da necessidade de 

percepção dos seus valores éticos, morais e políticos.  

A quarta onda é também apontada como o acesso a partir da gestão judiciária. 

Cinge-se quanto a mudança da atuação do juiz no processo, pois este passa a ter uma 

nova função em seu papel.17 Sob este enfoque, o magistrado não está mais restrito em 

proferir decisões: seria também um gestor de resultados processuais, a fim de que possa 

promover uma prestação jurisdicional eficiente e efetiva. 

Finalmente, o seu outro víeis trata de operacionalizar a equação da efetividade 

e celeridade do processo com respeito a higidez das garantias processuais.18 

Noutro giro, no que pertine a quinta onda renovatória, esta se consubstancia na 

internacionalização dos direitos humanos.19 Assim sendo, trataria do respeito à justiça e 

a sua globalização.20 

Por outro lado, há quem defenda que o cerne repousaria no jurisdicionado e a 

consequente preocupação em atendê-lo de uma forma célere, bem como efetiva. Neste 

âmbito, o acesso à justiça é vetor qualitativo de uma atividade jurisdicional de soluções 

rápidas e efetivas. 21 

 

 

                                                           
16RIO, José Justiniano; RIBEIRO, Mariana Perini Antunes. O Acesso à Justiça e o Papel da Comissão 
Internamericana de Direitos Humanos.  Disponível 
em:https://revista.univem.edu.br/index.php/emtempo/article/view/501/374. Acesso em: 01 de dezembro 
de 2018. 
17 BEZERRA, Higyna Josita Simões de Almeida. Papel das Escolas na Formação do Magistrado: Curso 
Obrigatório de Gestão Jurisdicional. In: Revista da Escola Nacional da Magistratura. Ano VII, ed. nº 
6, Brasília: Escola Nacional da Magistratura, 2012, p. 99-101. 
 
18SANTANA, Mayk Carvalho. Código de Processo Civil: alterações trazidas pelo projeto de Lei n° 
166/2010. Disponível em: http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/diretrizes-do-projeto-de-
c%C3%B3digo-de-processo-civil. Acesso em: 01 de dezembro de 2018. 
 
19 ESTEVES, Diogo; ALVES SILVA, Franklyn Roger. Princípios Institucionais da Defensoria 
Pública. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 40. 
 
20MESQUITA, Márcio de Araújo. Acesso à Justiça uma realidade ou uma fantasia? Disponível em: 
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7479. 
Acesso em: 01 de fevereiro de 2018 
 
21 TEODORO, Renata. Estratégia do Ministério da Justiça de desjudicializar conflitos causa 
polêmica. Disponível em https://www.conjur.com.br/2014-jul-21/estrategia-governo-desjudicializar-
conflitos-causa-polemica. Acesso em: 01 de fevereiro de 2018. 



33 

 

 

1.4 O acesso à justiça sob análise de Paulo Cesar Pinheiro Carneiro: os 

quatro vetores do acesso  

 

No direito pátrio, Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, estudando a presente 

temática, apresentou quatro postulados que viabilizariam a aplicabilidade do acesso à 

justiça. Destaca-se que, na abordagem do tema, a sua proposta foi a promoção do acesso 

em respeito aos ditames constitucionais.   

Assim, afirma que o acesso à justiça é pautado na: acessibilidade; operosidade; 

utilidade e proporcionalidade. 22 

Aponta que a acessibilidade se traduz no direito à informação das partes em 

relação ao processo. Não obstante, frisa que deve ser realizada uma informação 

qualificada, ou seja, a informação deve ser prestada de forma ampla, para que a parte 

possa tomar decisões de forma adequada e consciente.  

Quanto a operosidade, defende a sua correlação com uma atuação ética 

daqueles que intervém na relação jurídico-processual. É a atuação conforme a boa-fé 

objetiva:  todos que interferem na relação processual devem agir em cooperação, sem 

ferir a legítima expectativa do outro. Implica também numa aplicação escorreita dos 

mecanismos processuais.  

Já ao abordar a utilidade, sustenta que a tutela jurisdicional se apresente de 

modo eficiente. O provimento decisório deve ser efetivo e satisfativo, ou seja, ser 

formalmente e materialmente adequado, pondo fim de forma definitiva ao litígio.  

Por fim, concernentemente à proporcionalidade, ressalta o seu encadeamento 

com a razoabilidade que deve inspirar a prestação da tutela jurisdicional.  

 

 

1.5 A concepção do acesso à justiça por Boaventura de Souza Santos  

 

Outro estudo concernente ao axioma do acesso à justiça, é aquele realizado por 

Boaventura de Souza Santos.23 O autor propõe, destarte, um novo prisma acerca do 

tema em comento.  

                                                           
22 CARNEIRO, Paulo Cesar Pinheiro. Acesso À Justiça: Juizados Especiais Cíveis e Ação Civil Pública. 
Uma nova Sistematização da Teoria Geral do Processo. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 63-70. 
 
23 SANTOS, Boaventura de Souza. Para uma revolução democrática da justiça 3. ed. São Paulo: 
Cortez, 2011, p. 15. 
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Defende que o acesso à justiça deve ser democrático24 e, para tanto, faz uma 

reflexão através de uma “análise extensiva, crítica e criativa dos principais vetores de 

refundação democrática do papel do Direito e da Justiça, tendo como ponto de partida 

as transformações sofridas pelos tribunais nas últimas décadas.”25 

Em breve síntese, aduz que a democratização do acesso será realizada a partir 

de reformas processuais amplas, mediante novos mecanismos processuais e uma nova 

organização e gestão processual. Sob seu prisma, o acesso à justiça perpassa por um 

Poder Judiciário que, internamente, seja democrático e racional.  

Afirma, ainda, a necessidade de maior transparência na relação traçada pelo 

Judiciário com o poder político. 

Ao estudar o acesso à justiça, Boaventura de Sousa Santos propõem-se realizar 

uma análise sociológica do direito processual e de seus instrumentos, visto que  defende 

que deve “investigar-se as funções sociais por elas desempenhadas e em particular o 

modo como as opções técnicas no seu seio veiculavam opções a favor ou contra 

interesses sociais divergentes ou mesmo antagônicos”.26 

 

 

1.6 O Acesso à Justiça no ordenamento jurídico brasileiro: Apontamentos 
à sua realidade na legislação  

                                                                                                                                                                          

 
24 “Somos herdeiros das promessas da modernidade e, muito embora as promessas tenham sido 
auspiciosas e grandiloqüentes (igualdade, liberdade, fraternidade), temos acumulado um espólio de 
dívidas. Cada vez mais e de forma mais insidiosa, temos convivido no interior de Estados democráticos 
clivados por sociedades fascizantes em que os índices de desenvolvimento são acompanhados por 
indicadores gritantes de desigualdade, exclusão social e degradação ecológica (...) A revolução 
democrática do direito e da justiça só faz verdadeiramente sentido no âmbito de uma revolução mais 
ampla que inclua a democratização do Estado e da sociedade. Centrando-me no sistema jurídico e judicial 
estatal, começo por chamar a atenção para o fato de o direito, para ser exercido democraticamente, ter de 
assentar numa cultura democrática, tanto mais preciosa quanto mais difíceis são as condições em que ela 
se constrói. Tais condições são, efetivamente, muito difíceis, especialmente em face da distância que 
separa os direitos das práticas Janaína Soares Shorr 210 ano XXIV nº 44, jul.-dez. 2015 sociais que 
impunemente os violam. A frustração sistemática das expectativas democráticas pode levar à desistência 
da democracia e, com isso, à desistência da crença no papel do direito na construção da democracia p. 8 
Por um lado, o novo modelo de desenvolvimento assenta nas regras de mercado e nos contratos privados 
e, para que estes sejam cumpridos e os negócios tenham estabilidade é necessário um judiciário eficaz, 
rápido e independente; por outro lado, a precarização dos direitos econômicos e sociais passa a ser um 
motivo de procura do judiciário. Muita da litigação que hoje chega aos tribunais deve-se ao 
desmantelamento do Estado social (direito laboral, previdência social, educação, saúde, etc.)”. SANTOS, 
Boaventura de Souza. Para uma revolução democrática da justiça 3. ed. São Paulo: Cortez, 2011, p. 8 
e 13 
 
25 SANTOS, Boaventura de Souza. Para uma revolução democrática da justiça 3. ed. São Paulo: 
Cortez, 2011 p. 13 
 
26 SANTOS, Boaventura de Souza. Revista crítica de ciências sociais, n. 31, novembro de 1986, p.18 
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O movimento de implementação das ondas renovatórias de acesso à justiça 

passou a ter força com o advento da Constituição de 1988.  

Isto porque, a Carta Magna é reflexo do período de redemocratização, a qual 

levou a baila diversas normas para o fortalecimento da democracia.  

Desta forma, o texto constitucional sistematizou as ideias de Cappelletti, 

impulsionando diversas reformas legislativas nos anos seguintes.   

Assim, foi inaugurada uma nova fase no direito processual, estabelecendo-se 

diversas normas a fim de garantir uma tutela constitucional do processo,27 bem como 

assentou diversos instrumentos da “jurisdição constitucional das liberdades”.28 Opera-

se, portanto, o fenômeno da constitucionalização do direito processual,29 tendo por 

desiderato assegurar um processo justo.30 

A primeira onda renovatória encontra guarida no art. 5º, inciso LXXIV da 

CRFB/1988.31  A previsão constitucional preconiza a obrigação do Estado em prestar 

assistência judiciária gratuita e integral aos carentes de recursos financeiros. Já mais a 

frente, em seu art. 134, designa a Defensoria Pública enquanto órgão com status de 

                                                           
27 DINAMARCO, Candido Rangel. A reforma do código de processo civil. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 
2001, p. 27. 
 
28 A Constituição de 1988 tem por característica  albergar inúmeros direitos em seu texto. Assim, a 
doutrina constitucional incorpora em seu texto as normas de natureza formalmente constitucionais. Elas 
se contrapõem as normas materialmente constitucionais que são “aqueles que relativas à estrutura, 
atribuições e competências dos órgãos supremos do Estado, sobre as instituições fundamentais do 
Estado e sobre a posição do cidadão no Estado”. BACHOF, Otto Normas constitucionais 
inconstitucionais, Coimbra: Almedina, 2001 p. 39. 
 
29 Consoante entendimento pacífico, a Constituição de 1988 operou a constitucionalização do direito, 
visto que todas as normas do ordenamento jurídico passam a ser interpretadas e aplicadas  à luz dos 
mandamentos constitucionais.  Quanto ao tema expõe Luis Roberto Barroso: “A ideia de 
constitucionalização do Direito aqui explorada está associada a um efeito expansivo das normas 
constitucionais, cujo conteúdo material e axiológico se irradia, com força normativa, por todo o sistema 
jurídico. Os valores, os fins públicos e os comportamentos contemplados nos princípios e regras da 
Constituição passam a condicionar a validade e o sentido de todas as normas do direito 
infraconstitucional. Como intuitivo, a constitucionalização repercute sobre a atuação dos três Poderes, 
inclusive e notadamente nas suas relações com os particulares” BARROSO, Luis Roberto. 
Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito (O triunfo tardio do direito constitucional no 
Brasil). Disponível em: http://www.migalhas.com.br/arquivo_artigo/art04102005.htm. Acesso em 01 de 
dezembro de 2017.  
 
30 DINAMARCO, Candido Rangel. A reforma do código de processo civil. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 
2001, p. 27. 
 
31Art. 5º (...)  
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 
recursos; 
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função essencial à Justiça.32 Infraconstitucionalmente, a Defensoria Pública encontra-se 

organizada a partir da Lei Complementar n. 80/1994.33 

Verifica-se, pois, que o modelo adotado pelo legislador brasileiro foi o staff 

model, na medida em que os advogados que prestam patrocínio jurídico, aos 

hipossuficientes econômicos, integram a própria estrutura do Estado.  

Todavia, é de bom tom gizar que antes do Texto Magno de 1988 já existia 

previsão normativa albergadora da justiça gratuita, qual seja, a Lei n° 1.060 de 195034. 

Esta era uma Diploma geral que estabelecia diretrizes à concessão de assistência 

judiciária35.  

A Carta Magna, pois, maximizou a prestação aos hipossuficientes, incluindo a 

prestação da tutela aos hipossuficientes no rol de direitos fundamentais. 

Ressalte-se, ainda, que o Defensoria Pública ganhou força com a Emenda 

Constitucional n. 80/2014 – “PEC Defensoria para todos”. A reforma fortaleceu a 

instituição, pois estabeleceu um novo papel constitucional à Defensoria diante da 

ampliação das suas atribuições, dispondo-a enquanto função essencial a justiça, 

gozadora de autonomia própria.  A Emenda estabeleceu também um prazo para 

restruturação e organização desses preceitos em todos os entes da federação. Por fim, 

previu de forma expressa os seus princípios institucionais. 36  

Em relação à segunda onda renovadora, o reflexo deu-se pela inserção e 

aprimoramento legislativo da tutela dos interesses transindividuais, constituindo-se o 

                                                           
32Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação 
jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos 
direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV 
do art. 5º desta Constituição Federal.   
 
33LC 80/1994.Ementa: Organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e 
prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá outras providências. 
 
34 Ementa da Lei 1060/50: Estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados 
 
35 Com o novo CPC,  Lei n. 13.105/2015, alguns artigos sofreram revogação.  
 
36 Art. 2º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte art. 
98: 
"Art. 98. O número de defensores públicos na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda 
pelo serviço da Defensoria Pública e à respectiva população. 
§ 1º No prazo de 8 (oito) anos, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com defensores 
públicos em todas as unidades jurisdicionais, observado o disposto no caput deste artigo. 
§ 2º Durante o decurso do prazo previsto no § 1º deste artigo, a lotação dos defensores públicos ocorrerá, 
prioritariamente, atendendo as regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento 
populacional." 
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microssistema da tutela coletiva,37 visto a sua exploração ampla na Carta Constitucional 

de 1988.  

Com efeito, a Carta de 1988, em seu art. 5º, trata de diversas ações de cunho 

coletivo, bem como de outras passagens afetas à tutela coletiva de interesses.  Nesta 

perspectiva, se potencializa o acesso à justiça.38 

À guisa de concretizar os comandos constitucionais, diversas leis foram 

promulgadas tutelando tais direitos:  a Lei n° 8.069 de 1990 (Estatuto da Criança e 

Adolescente) trouxe em seu texto capítulo específico sobre a “Proteção Judicial dos 

Interesses Individuais, Difusos e Coletivos”, além de versar no Título VI sobre “Acesso 

à Justiça”. Por sua vez, a Lei n° 8.078, que deu cria ao Código de Defesa do 

Consumidor (CDC), também de 1990, inseriu no ordenamento brasileiro conceitos de 

interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais; Lei de Improbidade 

Administrativa nº 8492/92 

Nessa esteira, houve então a constituição de um microssistema da tutela 

coletiva, devido ao conjunto de legislações atinentes ao mesmo ramo, que se 

complementam e se irradiam39 com uma relação de interdisciplinaridade. 40  

                                                           
37 As primeiras previsões normativas antes da CF/88: Lei da Ação Popular – Lei  n. 4.717/1965, Lei 
Política Nacional do Meio Ambiente- Lei n. 7.804/1982, Lei de Ação Civil Pública – Lei n. 7347/85. 
 
38“Tal sistema, por outro lado foi moldado para atender a prestação da tutela jurisdicional em casos de 
lesões a direito subjetivos individuais, mediante demandas promovidas pelo próprio lesado. Assim, como 
regra “ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei” (CPC, 
art. 6). Não se previram, ali, instrumentos para a tutela coletiva desses direitos salvo mediante a formula 
tradicional do litisconsórcio ativo, ainda assim sujeito, quanto ao número de litisconsortes, a limitações 
indispensáveis para não comprometer a defesa do réu, e a rápida solução do litígio (art. 46, parágrafo 
único, do CPC) Não se previram, igualmente, instrumentos para a tutela de direitos e interesses 
transindividuais, de titularidade determinada, como são os chamados interesses difusos e coletivos. 
ZAVASCKI, Teori Albino. Processo Coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 13. Quanto a necessidade de um Código de Processo Coletivo 
ainda Boaventura de Souza Santos “As inovações que a proposta incorpora visam a reestruturação do 
sistema da justiça procurando adequá-lo às dinâmicas sócio-econômicas e demográficas do território e ao 
movimento processual existente. Mas, têm sobretudo, como objectivo central uma melhor qualidade, 
eficiência e eficácia e maior acessibilidade do sistema de justiça, fomentando o recentramento das 
funções dos tribunais e na promoção e defesa dos direitos dos cidadãos.” SANTOS, Boaventura de 
Souza. Para uma revolução democrática da justiça. São Paulo: Cortez, 2007, p. 65. 
 
39Quanto a formação do microssistema aponta Grogório Assagra de Almeida aponta que trata-se de um 
nova técnica legislativa que apresenta as seguintes características: “Abandono da técnica legislativa de 
elaboração de comandos normativos genéricos e neutros; definição dos objetivos da política legislativa 
com finalidades próprias de um Estado promocional de valores e políticas públicas por meio do Direito; 
utilização de expressões setoriais com o abandono do caráter universal e precisão linguística das 
codificações clássicas; regulamentação exaustiva e extensa das matérias, de forma a abranger questões do 
direito material, do direito processual, do direito material penal, do direito administrativo, abrangendo 
vários ramos do Direito dentro de uma concepção multidisciplinar e transversal; reconhecimento de novos 
sujeitos dos direitos com a implementação de tutela jurídica de direitos ou interesses difusos, coletivos e 
individuais homogêneo” ALMEIDA, Gregório Assagra de. Codificação do direito processual coletivo 
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Destaca-se que, para um melhor tratamento das demandas desta natureza, foi 

apresentado o projeto de um Código de Processo Coletivo, ao almejo de que os direitos 

fundamentais de terceira geração devem possuir instrumentos protetivos adequados 

,bem como sejam garantidos de forma efetiva.   

Por fim, no que cinge à implementação da terceira onda, esta denota-se como 

sendo aquela que passou a ser detidamente estudada nos últimos anos, diante da 

preocupação com uma tutela jurisdicional adequada, satisfativa e resolutiva. Logo, tal 

onda passou a identificar, estudar e analisar os interesses envolvidos, os entraves no 

ordenamento e suas respectivas razões.  

Nesta perspectiva, o Código de 1973 passou por diversas e significativas 

reformas, cujo objetivo principal era extinguir os empecilhos de acesso à justiça. Em 

especial, com o intuito de eliminar a morosidade sistemática diante do formalismo e 

burocracia eminentes nos institutos originalmente previstos. 

 A implementação da terceira onda, reflete, ainda, na criação e expansão dos 

Juizados Especiais, perpassa pela Emenda Constitucional n° 45/2004 e culmina no 

advento do Código de Processo promulgado em 2015.  

Outrossim, importante frisar que a mudança estrutural do Judiciário se encontra 

em processo de implementação, pois é ainda preciso aperfeiçoar institutos, a fim de 

possibilitar que o processo seja mais célere e eficaz. Neste âmbito, as mudanças 

realizadas pelo novo CPC ainda estão em regime de observação, com o fito de se 

verificar se atingiram os fins para os quais foram propostas. 41 

No aspecto da reestruturação do Judiciário, ganha destaque a duração razoável 

do processo, pois passa a ser o centro de irradiação normativa. Denota-se sua 

importância no ordenamento jurídico pátrio, uma vez que é colocado como princípio 

expresso erigido a categoria de direito de natureza fundamental, mais precisamente a 

partir da sua positivação na Constituição com a Emenda n° 45/2004. Esta preocupação 

                                                                                                                                                                          

brasileiro: análise crítica das propostas existentes e diretrizes para uma nova proposta de codificação. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p.43 
 
41 Em relação aos novos institutos vale ressaltar a observação de José Carlos Barbosa Moreira quanto as 
reservas em relação as reformas processuais: “Não poucos críticos da situação deixam entusiasmar-se por 
um determinado remédio que lhes parece capaz de debelar de todos os males (...) A verdade é que 
simplesmente não existe fórmula de validade universal para resolver por inteiro a equação” MOREIRA,  
José Carlos Barbosa. O futuro da Justiça: alguns mitos. In: Temas de Direito Processual – oitava série. 
São Paulo: Saraiva, 2004, p.6-7.  
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advém da percepção de que, para que a tutela seja efetiva, deve ser obrigatoriamente 

prestada em tempo razoável.42  

Neste cenário, o art. 4º do CPC de 2015 deixa claro a preocupação do 

legislador em estabelecer a obrigação estatal de prestar uma tutela tempestiva. 

Sob outro viés, pretende-se a diminuição do gigantismo do Judiciário, pois nos 

últimos anos, aquele possui papel de protagonista ante o grande demandismo. Sendo 

assim, dá-se início a uma política de estímulo aos meios consensuais de conflito43. A 

abertura do sistema multiportas atinge, inclusive, à Administração Pública, admitindo-

se a composição extrajudicial nos conflitos em que o Estado figura como parte. 

Nesse contexto, uma das alternativas que facilita o acesso ao Judiciário é a 

criação de procedimentos especiais, a fim de solucionar casos de particular importância. 

É aqui que encontra guarida o microssistema do Juizado. 

 

 
1.7 Os Juizados como meio de Acesso à Justiça 

 

Consoante acima exposto, a terceira onda teve por fundamento a reestruturação 

do Judiciário na busca da efetividade e do verdadeiro acesso à Justiça: o acesso 

material. Assim, esta fase evidencia as múltiplas alternativas para permitir o acesso. 

Destarte, um viés acolhido pela legislação pátria foi a criação de um novo 

órgão jurisdicional para causas de baixa complexidade, qual seja: os Juizados Especiais. 

Em sua obra, Mauro Capeletti aborda quanto ao tratamento das demandas de 

pequenas causas, bem como a necessidade de que elas fossem tratadas de forma 

apartada da justiça comum.44  

A criação dos juizados teve por objetivo promover a necessária e escorreita 

prestação do Poder Judiciário para demandas menos complexas e cujo  valor fosse 

baixo. O sistema brasileiro escolheu estes dois critérios. 

                                                           
42 GRECO, Leonardo. Estudos de direito processual. Rio de Janeiro: Faculdade de Direito de Campos, 
2005. p. 26.  
 
43O CPC de 2015 é expresso em reforçar a solução por meios alternativos à jurisdição:  
Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. 
§ 1º É permitida a arbitragem, na forma da lei. 
§ 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. 
§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 
estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no 
curso do processo judicial. 
44 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryan, op cit, p. 67-68 
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Desta feita, os juizados funcionam como meio de oportunizar o acesso a 

demandas que ficavam a margem do Judiciário, uma vez que, devido aos altos custos de 

ingresso em juízo, não compensava a devida judicialização, em virtude de serem 

demandas de pequena monta. Neste ponto, pretende-se a expansão da prestação 

jurisdicional, sendo  um instrumento para a sociedade buscar soluções para seus 

conflitos cotidianos45; se revelam também como mecanismo capaz de desafogar a 

Justiça Comum e, por fim, é certo que foram criados tendo por pressuposto a celeridade.   

 

 

1.8 Juizados como instrumento de celeridade e efetividade 

 

Ao criar estes novos órgãos, o legislador pretendeu a criação de uma justiça 

célere, desburocratizada e eficaz. 

Isto porque, o problema da prestação da tutela adequada repousa na dificuldade 

de se alcançar a efetividade da Justiça, especialmente em razão da demora da marcha 

processual; aliado a isso, toda a estrutura que se movimenta para a busca da atividade 

jurisdicional. 

Neste cenário, a sua sistematização ocorre a partir da revisitação de normas 

clássicas e aplicação de novos institutos.  

Para tanto, é criado uma estrutura autônoma, com um procedimento 

diferenciado e orientado pelos critérios da simplicidade, informalidade, oralidade e 

economia processual.  

Os critérios são concretizados a partir da previsão legal em que estabelece as  

especificidades a seguir: o  prestígio a conciliação; a simplicidade na realização dos atos 

processuais; a capacidade postulatória do indivíduo para demandas de menor valor-  

fixadas na legislação; o que seria baixo valor;  a gratuidade do processo na distribuição 

da demanda (uma prestação jurisdicional sem o ônus das custas processuais e 

sucumbência em honorários advocatícios), bem como a diminuição das fases recursais; 

a impossibilidade de citação por edital e do  manejo de ação rescisória; a necessidade de 

                                                           
45 “Os Juizados Especiais foram concebidos para ‘facilitar o acesso à Justiça’, a partir da constatação de 
que causas de pequena expressão econômica não estava sendo levadas à apreciação do Poder Judiciário – 
quer pela descrença generalizada nesse órgão; quer pela desproporção entre o valor reclamado e os custos 
processuais; quer pela desinformação e/ou alienação da população brasileira . Pretendia-se, assim, criar 
um sistema apto a solucionar conflitos cotidianos de forma pronta, eficaz e sem muitos gastos. FERRAZ, 
Leslie Shérida. Acesso à Justiça: uma análise dos Juizados Especiais Cíveis no Brasil. Rio de Janeiro: 
Editora FGV, 2010, p. 30 
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que o pedido seja  certo e com a ausência da fase de liquidação; a vedação a intervenção 

de terceiros e; a  reconvenção. Limitam-se, ainda, o valor da causa, a legitimidade e as 

demandas (uma competência mais restrita) que podem ser submetidas à apreciação 

deste órgão.  

Contudo, importante frisar que sua atuação não se concentrou nas relações de 

cunho privado. As prestações estatais estão inseridas no seu âmbito, a partir da criação 

de Juizados para a competência de matéria fazendária. Esta expansão acaba em 

proporcionar a formação de um microssistema.  

Contemporaneamente, vislumbra-se que os juizados passaram a ter 

significativo papel na organização da justiça, visto que se tornaram grande epicentro 

para solução dos conflitos.  

A sua estrutura mais flexível em relação as regras do procedimento ordinário 

trouxeram consequências, na medida em que, facilitando a aproximação da população, 

acarretou num inevitável “inchaço”.46  

Observa-se que houve uma adesão ao indigitado microssistema, notadamente 

para as demandas de consumo, aquelas ventiladas contra o INSS (em sede federal)47, 

bem como para a efetivação de políticas públicas básicas e em relação à aplicação do 

regime dos servidores (notadamente no âmbito estadual). 

 

 

1.9 Os marcos legislativos no ordenamento do Juizado 

 

                                                           
46Neste sentido, aponta o CNJ “Desde a sua criação, na década de 1980, e generalização, em 1990, 
quando se falava em “reduzir conflitos antes não jurisdicionalizáveis”, o volume de demandas nos 
juizados especiais aumentou espantosamente. O que seria um “microssistema” da Justiça brasileira hoje 
divide, com a justiça comum, o papel de grande protagonista do sistema. Essas justificativas recomendam 
fortemente que o diagnóstico do perfil do acesso à justiça no Brasil se paute, ou ao menos se inicie, pela 
descrição do perfil das demandas formuladas perante os juizados especiais. Detalhar o perfil das 
demandas nos JECs e avançar para além do conhecimento sobre as demandas mais comuns (v.g., as de 
consumidores contra fornecedores de serviços de massa), permitirá visualizar quem está na disputa por 
este valioso espaço do sistema de justiça e, assim, auxiliar no refinamento e direcionamento das políticas 
públicas de acesso à justiça por meio desses órgãos” BRASIL. Justiça Pesquisa: Perfil do acesso à 
justiça nos juizados especiais cíveis. Disponível em: 
https://issuu.com/erondecastro/docs/justi__a_pesquisa_acesso_a_justi__a. Acesso em: 01 de abril de 
2018. 
47 CUNHA, L. G.; GABBAY, D. M. et ali. Diagnóstico sobre as causas de aumento das demandas 
judiciais cíveis, mapeamento das demandas repetitivas e propositura de soluções pré-processuais, 
processuais e gerenciais à morosidade da Justiça.  CNJ/Departamento de Pesquisas Judiciais.In: Acesso à 
Justiça Federal: dez anos de juizados especiais. Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de 
Estudos Judiciários, 2012; IPEA, Síntese de dados do diagnóstico sobre Juizados Especiais Cíveis – 
Relatório descritivo. Ipea, 2013, p. 25 
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Em relação a previsão legislativa, verificam-se importantes marcos: a 

experiência no Rio Grande do Sul, com a consequente criação perante aos demais entes 

federativos dos Juizados de Pequenas Causas; a previsão na Constituição Federal dos 

Juizados Especiais Cíveis; a Lei nº 9099/95; a Emenda Constitucional n. 22 para 

inserção quanto à tutela de interesses em face da Justiça Federal e as leis federais que 

estabelecem o funcionamento dos Juizados para matérias afetas à  União e à Fazenda - 

leis n 10.259/2001  e 12.153/2009.   

 

 

1.9.1 A fase embrionária dos Juizados: a experiência pioneira no Rio 

Grande do Sul  

 

Em que pese o fortalecimento dos Juizados ter ocorrido nos últimos 20 (vinte) 

anos, cumpre ressaltar primeiramente que, na realidade, a  origem legislativa dos 

Juizados Especiais no ordenamento jurídico pátrio encontra-se albergada na 

Constituição de 1967, capitulada em seu art. 136, § 1º, alínea “b48. 

A previsão constitucional era dotada de particularidades, já que estabelecia 

como uma faculdade a criação dos Juizado; uma competência restrita fixada pelo valor 

da causa e o seu julgamento perante juízes temporários. A organização ocorreria com a 

proposta de lei do Tribunal de Justiça. 49 

A princípio, este modelo de jurisdição denominados como “juizados de 

pequenas causas, iniciou na comarca de Rio Grande e com o êxito deste projeto 

expandiu-se pelo Estado do Rio Grande do Sul  

Em síntese, tratavam-se de juizados informais de conciliação. Sua constituição 

adveio de convênios entre as Prefeituras Municipais e o Tribunal de Justiça.  Cumpre 

ressaltar que, não havia uma lei infraconstitucional organizando a sua criação. Esta foi 

uma medida no seio interno do Tribunal.50 

                                                           
48Art 136 - Os Estados organizarão a sua Justiça, observados os arts. 108 a 112 desta Constituição e os 
dispositivos seguintes: 
(...)  
§ 1º - A lei poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça: 
(...) 
b) Juízes togados com investidura limitada no tempo, os quais terão competência para julgamento de 
causas de pequeno valor e poderão substituir Juízes vitalícios 
49 Destaca-se que a EC nº1 de 1969 preservou a redação acima em sua integralidade. 
 
50 Antes mesmo da existência de lei, quando se esboçava o anteprojeto da Lei dos Juizados de Pequenas 
Causas, no ano de 1982, os Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul, do Paraná e da Bahia passaram a 
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Desta forma, foram estruturados tendo por objetivo a solução de casos simples, 

de forma gratuita e já na primeira audiência. O diferencial estava no estímulo a 

conciliação sendo, portanto, despicienda a movimentação de toda a máquina 

judiciária.51 

 

 

1.9.2 A Lei n. 7.244/84 

 

A partir da experiência acima, houve a primeira normatização nacional com a 

Lei n. 7.244/84.  

Todavia, merece destaque que tal  lei baseava-se na facultatividade do Estado  

em adotar este procedimento52, bem como pela opção pelo autor da ação escolher entre 

o Juizado ou a Justiça Comum.  

Isto posto, constata-se que a nova lei cria um mecanismo paralelo ao 

procedimento comum. Devido a morosidade deste e a possibilidade de escolha entre os 

dois modelos de “justiça”, promoveu-se a ampliação do acesso ao Poder Judiciário para 

aqueles que até então não buscavam soluções jurisdicionais para seus problemas.  

A inserção dos Juizados acarretou a democratização do acesso à justiça, bem 

como o estímulo para resolução rápida através da conciliação.53   

                                                                                                                                                                          

testar mecanismos extrajudiciais de composição de litígios. No Mato Grosso do Sul, deu-se a iniciativa 
em relação aos Juizados criminais. Os primeiros Juizados de Pequenas Causas efetivamente instalados 
foram os de Rio Grande/RS, Curitiba/PR e Barreiras/BA, seguidos de Campo Grande/MS, com 
competência criminal - BACELLAR, Roberto Portugual. Juizados Especiais. A nova mediação 
paraprocessual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004,  p. 32 
 
51 Conforme expõe Felipe Borring Rocha, a ideia acerca dos juizados surge com a criação dos Conselhos 
de Conciliação e Arbitramento, a partir do movimento de juristas que entendiam que a conciliação era o 
meio adequado para diminuir a carga do Judiciário: “Ponderou-se que a conciliação poderia representar 
uma forma mais rápida de pacificação dos conflitos sociais, prescindindo de um longo caminho 
processual e mais justa, pois baseada na manifestação da vontade das partes”. ROCHA, Felipe Borring. 
Manual dos Juizados Especiais Civeis. Teoria e Pratica  9º edição. 2017. São Paulo: Atlas, p. 4 
 
52 Art. 1º, Lei 7.244/1984  - Os Juizados Especiais de Pequenas Causas, órgãos da Justiça ordinária, 
poderão (grifo nosso) ser criados nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios, para processo e 
julgamento, por opção do autor, das causas de reduzido valor econômico. 
 
53 Quanto a sua importância: “A ausência de tratamento judicial adequado para as pequenas causas – o 
terceiro problema acima enfocado – afeta, em regra gente humilde, desprovida de capacidade econômica 
para enfrentar os custos e a demora de uma demanda judicial. A garantia meramente formal de acesso ao 
Judiciário, sem que se criem as condições básicas para o efetivo exercício do direito de postular em juízo, 
não atende a um dos princípios basilares da democracia, que é o da proteção judiciária dos direitos 
individuais.”  WATANABE, Kazuo. Juizados Especiais de Pequenas Causas: Lei 7.244, de 07 de 
novembro de 1984. São Paulo: Revista dos Tribunais,1985. p.3 
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Os diferencias previstos na legislação foram: o limite a vinte salários mínimos 

vigentes em relação ao valor da causa, bem como a legitimidade somente às pessoas 

físicas capazes e o acesso gratuito.  

Tendo em vista estas especificidades e o êxito perante o projeto pioneiro no 

Rio Grande do Sul, diversos Estados aderiram a criação dos Juizados de Pequenas 

Causas.  

Em seu momento inaugural, o intento de sua criação foi exitoso, tanto perante a 

sociedade que passou a ter um maior acesso à justiça (devido a possibilidade de solução 

rápida e efetiva dos seus conflitos) como em relação ao próprio Judiciário que naquela 

época já estava com sua estrutura assoberbada e alinhando-se a prestação a baixo 

custo.”54  Diante dos seus pontos positivos, a expansão do sistema dos Juizados 

Especiais passou a integrar a proposta da Assembleia Constituinte de 1988.  

 

 

 

 

1.9.3 O berço constitucional   

 

Conforme acima exposto, a CRFB de 1988 foi paradigmática quanto à 

implementação das ondas renovatórias, visto que em seu texto positivou diversas das 

propostas de Cappelletti. 

Isto porque, conquanto cediço, a Carta Republicana Brasileira tem por uma de 

suas notas principais o fato de ser extensa.  

Ao contrário das constituições sintéticas, onde cingem-se, precipuamente, à 

organização e demais caracteres essenciais à formação e estrutura do Estado, o 

constituinte de 1988 optou por tratar de diversos temas diante do momento de 

democratização do Estado. Neste processo, democratizou-se  o acesso à justiça.55  

                                                           
54Nesse sentido expõe Felipe Borring “funcionava bem, de forma célere e com custos reduzidos, atuando 
principalmente junto à população mais carente, que representava a maior parte dos seus usuários 
ROCHA, Felipe Borring. Manual dos Juizados Especiais Civeis. Teoria e Pratica  9ª Ed. 2017. São 
Paulo: Atlas, p. 6 
 
55 Por oportuno, destacar que esta opção política  causou uma sobrecarga sobre o Estado-Juiz. 
Concomitantemente a sociedade passou a reclamar a necessidade do Judiciário se pronunciar de maneira 
eficiente e célere. Sob a Constituição de 1988, houve um fortalecimento do Poder Judiciário frente aos 
inúmeros direitos e garantias que garantiu. Houve, desta forma, um processo de ascensão, pois “aumentou 
de maneira significativa a demanda por justiça na sociedade brasileira. Em primeiro lugar, pela 
redescoberta da cidadania e pela conscientização das pessoas em relação aos próprios direitos. Em 



45 

 

 

Uma das opções do constituinte foi a previsão cogente da criação dos juizados, 

pois, até então, havia a faculdade da sua organização.  

A normatização encontra-se em seu texto em duas passagens: quanto a 

competência legislativa (art. 24, inciso X)  e a sua instalação nos Tribunais (art. 98, 

inciso I).56  

A competência para organização dos Juizados é concorrente entre os entes 

federados, competindo a União Federal o balizamento de normas gerais à uniformização 

mínima. Desde que respeitado esses standards mínimos, o Estado poderá dispor sobre 

normas de natureza procedimental na maneira em que julgar mais conveniente ao 

atendimento dos interesses regionais. 57 Assim, organizam, controlam e administram o 

sistema.  

Em um segundo momento, a Carta Magna estabeleceu normas gerais quanto a 

organização dos Juizados.  

Traz expressamente consignado em seu texto que os juizados especiais serão 

criados para que neles sejam processadas e julgadas causas de menor complexidade. 

Desta forma, a Constituição de plano estabeleceu a competência das demandas sujeitas 

ao Juizado. 

Denota-se a mudança na nomenclatura das demandas afetas a este órgão 

judicante. A expressão pequenas causas possuía uma interpretação pejorativa, como se 

fossem de demandas de menor importância.   

Encontra-se ainda definido o procedimento (sumaríssimo), dispondo que este  

tem por característica a oralidade. Nesta pegada, firma-se a desburocratização do 

procedimento ao definir a forma pela qual se opera a marcha processual 

                                                                                                                                                                          

seguida, pela circunstância de haver o texto constitucional criado novos direitos, introduzido novas ações 
e ampliado a legitimação ativa para tutela de interesses, mediante representação ou substituição 
processual. Nesse ambiente, juízes e tribunais passaram a desempenhar um papel simbólico importante no 
imaginário coletivo” BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do 
Direito. O triunfo tardio do Direito Constitucional  no Brasil. Jus Navegandi, Teresina, ano 10, n. 851, 
1 nov. 2005. 
 
56Art.98  (...) 
I os juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, 
o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial 
ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumariíssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a 
transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau 
 
57 Art. 24: Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 
X - criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas 
XI -  procedimentos em matéria processual; 
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O art. 98, inciso I, prevê ainda a forma de processamento dos recursos, na qual 

estabelece a criação de turmas composta por juízes de primeiro grau. 

Dispõe que ao lado dos juízes togados haverá o exercício de juízes leigos. A 

figura de operadores da justiça designados como “juízes leigos” tem por função o 

auxílio na justiça, com o fito de colaborar com a prestação de forma mais célere da 

tutela jurisdicional, através da presidência das audiências de instrução e julgamento e na 

elaboração dos projetos de sentenças sujeitos à homologação. 

 Neste ponto, merece destaque que principia a figura do juiz gestor. Isto 

porque, a delegação para que terceiro atue na condução das audiências e elabore um 

projeto de sentença, desafoga o magistrado e potencializa sua gestão do cartório, em 

prol de uma justiça satisfativa.  

Convém destacar que vigora, modernamente, a percepção de uma nova faceta 

na atividade do juiz, para além de mero julgador. Hoje, ele também atua na figura um 

gestor da máquina judiciária para a consecução do acesso à justiça.  

Logo, o juiz pode e deve contar com uma gama imensa de agentes públicos 

para lhe auxiliar na execução das atividades para o aprimoramento do Judiciário.  

Outro ponto de relevo, é a priorização da conciliação.  

Ressalte-se que a Constituição estendeu o sistema dos Juizados para o sistema 

penal, incorporando a justiça restaurativa. 

Por fim, em um primeiro momento, só havia a previsão de sua inserção no 

âmbito estadual. Diante da lacuna em âmbito federal e, a fim de não deixar dúvidas 

quanto à sua incidência, a Emenda Constitucional  n. 22/ 1998  estendeu a sua 

aplicabilidade para à Justiça Federal58.   

A Emenda Constitucional acabou por promover uma mudança perante à 

administração pública, visto que autorizou que as demandas de natureza fazendária 

tivessem um tratamento diferenciado.  

Tal questão promove uma nova análise do papel da Fazenda Pública nas 

demandas judiciais, na medida em que impôs a necessidade de repensar as prerrogativas 

do ente diante das particularidades do microssistema dos juizados.  

A previsão em âmbito federal abriu o caminho para a criação dos Juizados da 

Fazenda Pública Estaduais, sendo editada  a Lei nº 12.153/2009. 

Nasce-se, assim, o microssistema dos Juizados. 

                                                           
58 Art. 98, § 1º Lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal. 
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1.10  Considerações relativas ao microssistema 

 

O microssistema dos Juizados tem assento constitucional, visto que o 

embasamento normativo para à instituição destes órgãos jurisdicionais está respaldado 

na própria Constituição.  

A fim de cumprir a missão constitucional, três leis foram editadas: Lei n. 

9099/95, Lei n. 10.259/2001 e Lei n. 12.153/2009.59   

As leis que compõe o microssistema são estruturadas prevendo as 

particularidades dos institutos e instrumentos processuais que se diferenciam do 

procedimento ordinário, com fulcro de prestigiar a celeridade através da superação da 

solenidade dos atos.  

Em conjunto, essas leis formam o microssistema dos juizados e regulam todo o 

procedimento que é marcado pela natureza instrumental, eis que é organizado de forma 

que se obtenha uma reposta rápida em promoção da efetivação da tutela jurisdicional.60 

O objetivo do microssistema é prestar a tutela jurisdicional de forma simples, 

desprovida de formalismos, atuando de modo célere e com baixíssimo custo,61 seja para 

o jurisdicionado como para o próprio Judiciário.  Assim, a legislação dá ênfase ao 

princípio da instrumentalidade das formas em prol de uma justiça acessível.   

Da leitura da lei  n.10.259/2001 e  da lei n. 12.153/2008, resta clara a ideia da 

formação do microssistema62, uma vez que aquela, em seu artigo 1º, expressamente 

                                                           
59Lei 9099/95: Art. 1º Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, órgãos da Justiça Ordinária, serão 
criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para conciliação, processo, 
julgamento e execução, nas causas de sua competência; Lei 10.259/01 Dispõe sobre a instituição dos 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal.; Lei 12.153/09Art. 1o  Os Juizados 
Especiais da Fazenda Pública, órgãos da justiça comum e integrantes do Sistema dos Juizados Especiais, 
serão criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para conciliação, 
processo, julgamento e execução, nas causas de sua competência. 
 
60 FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias. Da competência nos juizados especiais cíveis. In: Coleção Estudos de 
Direito de Processo Enrico Tullio Liebman. vol. 36. São Paulo: Editora RT, 1996, p. 27 
 
61 FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias. Da competência nos juizados especiais cíveis. In: Coleção Estudos de 
Direito de Processo Enrico Tullio Liebman. vol. 36. São Paulo: Editora RT, 1996, p. 13 
 
62 A ideia de microssistema possui importância na medida em que: “Afirmar que esses três diplomas 
constituem um microssistema é o mesmo que declarar que, antes de quaisquer outros raciocínios, essas 
mencionadas leis dialogam entre si, em aplicação intercambiante ou intercomunicante. Eis, portanto, a 
consequência oriunda da afirmação da existência de um microssistema dos Juizados Especiais: as Leis 
nos 9.099/95, 10.259/01 e 12.153/09 interpenetram-se e subsidiam-se, comunicando-se reciprocamente de 
uma para a outra, formando um só estatuto. Dessa forma, contemplando-se a possibilidade de haver 
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aduz a aplicação subsidiária da lei n. 9099/95 quando não houver conflitos,63 e a outra 

expõe que o Juizado Fazendário Estadual e do Distrito Federal  “integra o Sistema dos 

Juizados Especiais” no seu artigo inaugural. 64 

A opção por um sistema paralelo ao CPC (um sistema maior) reflete a 

observação de que há um núcleo social que necessita de maior proteção, pois são mais 

vulneráveis. O microssistema se funda na ideia de proteção com regras próprias e tem 

por objetivo proposital ser diferenciado em relação ao sistema geral. 

A formação do microssistema representa um instrumento de desburocratização 

e efetivação do acesso à justiça. Conforme discorre Leonardo Greco, a inserção do 

Juizado “representou uma das mais aplaudidas reformas da administração da Justiça 

brasileira, pelo impacto positivo que teve na facilitação do acesso à justiça para milhões 

de cidadãos”65  

O advento da  Lei n.º 9.099/95  substitui  o sistema  normativo anterior do 

Juizado de Pequenas Causas e vem em atendimento ao comando constitucional.  

Em sua estrutura está estabelecido os critérios orientadores do sistema, a 

competência, os legitimados (que possuem um rol taxativo), a atuação dos sujeitos 

processuais, o caminho processual, as especificidades quanto aos pedidos e a sentença, 

bem como dispõe em relação à instrução processual (realização da audiência de 

instrução e julgamento e a produção probatória) e prevê a dispensa das custas de 

                                                                                                                                                                          

lacunas normativas em quaisquer desses diplomas, o preenchimento desse vazio deve ser procurado no 
próprio microssistema. Tão somente quando este não apresentar regra específica é que se recorre, em 
auxílio, a outras legislações” “há uma pluralidade de estatutos autônomos, dispostos a preservar os 
valores jurídicos fundamentais inalcançáveis pelo corpo legislativo monolítico” AZEVEDO, Julio de 
Camargo. O microssistema de processo coletivo brasileiro: uma análise feita à luz das tendências 
codificadora. Disponível em: 
http://www.esmp.sp.gov.br/revista_esmp/index.php/RJESMPSP/article/view/43/0. Acesso em 02 de 
dezembro de 2017.  
 
63 Art. 1o São instituídos os Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Justiça Federal, aos quais se aplica, 
no que não conflitar com esta Lei, o disposto na Lei no9.099, de 26 de setembro de 1995. (negrito 
nosso). 
 
64 Art. 1o  Os Juizados Especiais da Fazenda Pública, órgãos da justiça comum e integrantes do Sistema 
dos Juizados Especiais, serão criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, 
para conciliação, processo, julgamento e execução, nas causas de sua competência. 
 
Parágrafo único.  O sistema dos Juizados Especiais dos Estados e do Distrito Federal é formado pelos 
Juizados Especiais Cíveis, Juizados Especiais Criminais e Juizados Especiais da Fazenda Pública. 
 
Art. 2o  É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas 
cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, a 
65GRECO, Leonardo. Instituições de processo civil. Vol. II Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 441. 
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ingresso. Por fim, disciplina a oposição dos Embargos de Declaração, a fase recursal e a 

executiva. Destaca-se, por fim, as hipóteses específicas em que haverá o julgamento do 

feito sem resolução do mérito (além daquelas já estabelecidas na Lei processual geral – 

CPC), o estabelecimento de prazos processuais menores e institutos que possuem a 

aplicação vedada, a exemplo da intervenção de terceiros e ação rescisória. 

Posteriormente, foi editada a Lei n. 10.259/2001, que disciplinou os Juizados 

Especiais Federais, adaptando o procedimento sumaríssimo da Lei n. 9.099/95 à esfera 

federal. 66 Ao normatizar o sistema na justiça federal, reduziu-se as demandas perante à 

Justiça Federal no âmbito do procedimento comum, devido a fixação do critério da 

competência absoluta.  

Regulamentando os Juizados Especiais da Fazenda Pública dos Estados e do 

Distrito Federal, foi promulgada a Lei n. 12.153/2009.   

A importância do juizado como meio de acesso à justiça encontra-se no 

FONAJE, ao editar o verbete do Enunciado n. 9, afirmando que nas Comarcas onde não 

haja Juizado Especial da Fazenda Pública, prorroga-se a competência para as Varas 

Comuns; entretanto, aplicar-se-á as disposições da Lei dos Juizados.67 

Com efeito, em que pese os Juizados comporem um microssistema, observa-se 

algumas peculiaridades que diferenciam a Lei dos Juizados Cíveis em relação a matéria 

fazendária.  

No âmbito da Lei n. 10.259/01 e da Lei n. 12.153/09, há a possibilidade de 

concessão de medidas cautelares68, no curso do processo, para evitar dano de difícil 

reparação. Isto posto, a jurisprudência admite o manejo do Agravo de Instrumento em 

face destas decisões. 

                                                           
66 Art. 3o Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência 
da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças. 
 
67 Nas comarcas onde não houver Juizado Especial da Fazenda Pública ou juizados adjuntos instalados, as 
ações serão propostas perante as Varas comuns que detêm competência para processar os feitos de 
interesse da Fazenda Pública ou perante aquelas designadas pelo Tribunal de Justiça, observando-se o 
procedimento previsto na Lei 12.153/09 
 
68 Art. 4o, Lei 10.259/01:O Juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir medidas cautelares 
no curso do processo, para evitar dano de difícil reparação; Art. 3o, Lei  12.153/2099: O juiz poderá, de 
ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso 
do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (negrito nosso) 
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Estas leis ainda dispõem quanto a possibilidade de suscitar o incidente de 

uniformização de jurisprudência nacional.69 Sobre este ponto, tal previsão será analisada 

detidamente em capítulo próprio, ao abordar especificamente as demandas repetitivas 

em sede de Juizado Especial.  

Destaca-se que houve um alargamento da competência, porquanto fixaram 

como valor da causa o limite de 60 (sessenta) salários mínimos.70Desta forma, houve 

uma majoração em relação a Lei n. 9099/95 que estabelece o valor máximo de 40 

(quarenta) salários mínimos.  

Em relação a competência, a Lei n. 9.099/95 ainda estabelece um critério misto 

de competência em seu art. 3º, ao passo que as demais leis cingem ao valor da causa.  

Outro aspecto em relação a este ponto, é que a competência dos Juizados 

Especiais Federais e dos Juizados da Fazenda Pública do Estado e do Distrito Federal é 

de natureza absoluta. 71Desta forma, no âmbito das demandas entre particulares há uma 

faculdade do autor em relação a qual procedimento optará para o deslinde da 

controvérsia. Tal situação potencializa a pulverização de demandas repetitivas, ponto 

que será apontado em momento posterior.  

Por outro lado, há quem defenda a inconstitucionalidade da competência ser 

absoluta diante das limitações que advém do rito do Juizado.72  

A Lei dos Juizados Federais não prevê a figura da atuação do Juiz leigo73. 

                                                           
69 Art. 14, Lei 10259/11. 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. Art. 18, Lei 12.153/09.  Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei 
quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito 
material. 
 
70Art. 3o Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência 
da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças. 
Art. 2o  É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas 
cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 
(sessenta) salários mínimos. 
71 (...) 
§ 4o  No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. 
 
72Defendendo a inconstitucionalidade afirmou Alexandre Camara  “Em primeiro lugar, a 
inconstitucionalidade decorre da possibilidade de o microssistema dos Juizados Especiais Cíveis Federais, 
assim como o dos Juizados Especiais da Fazenda Pública produzir resultados inaceitáveis: não são 
cabíveis todos os recursos existentes no sistema processual comum; não é cabível o ajuizamento de ação 
“rescisória”; é limitada a possibilidade de produção de provas. Em segundo lugar, a tutela jurisdicional 
que através dele se presta é diferenciada, mas esse sistema é estabelecido por opção do legislador e não 
pela natureza do direito material, o que faz com que tenha o mesmo de ser opcional para o demandante” 
CÂMARA, Alexandre Freitas. Juizados Especiais Cíveis Estaduais, Federais e da Fazenda Pública – 
Uma Abordagem Crítica. 7ª Edição, Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2012, pág. 203. 
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O art. 8, §2º da Lei n. 9.099/9574 traz vedação expressa ao incapaz; noutra 

vertente, não há este impedimento expresso nas Leis n. 12.259/01 e n. 12.153/09 ao 

tratarem da legitimidade ativa.   

Nesse sentir,  parcela da doutrina passou a defender a possibilidade de um 

incapaz ser parte autora, uma vez que a lei n.10259/01 afirma que a legitimidade é da 

pessoa física, sem fazer restrições a sua capacidade civil.75 Diante de tal omissão 

legislativa, o  E.STJ entendeu, em fevereiro de 2018, que o menor pode ser autor em 

demanda de Juizado Fazendário.76  

Atualmente, os juizados possuem um papel de destaque no Judiciário, devido 

ao crescimento acelerado das relações jurídicas, na qual há uma sociedade cada vez 

mais complexa e dinâmica. Verifica-se, ainda, uma sociedade majoritariamente de 

massa e cada vez menos incidente os conflitos estritamente individuais.  

Neste cenário, ganharam relevância na medida que o Poder Judiciário 

tradicional falhou na sua missão institucional de compor adequadamente os litígios 

postos à sua apreciação. Portanto, o Juizado passou a ser cada vez mais instado.  

                                                                                                                                                                          
73 Art. 22, Lei 9.099/95 A conciliação será conduzida pelo Juiz togado ou leigo ou por conciliador sob sua 
orientação; Art. 15, Lei 12.153/09   Serão designados, na forma da legislação dos Estados e do Distrito 
Federal, conciliadores e juízes leigos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, observadas as 
atribuições previstas nos arts. 22, 37 e 40 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995. 
 
74 Art. 8,  § 2º O maior de dezoito anos poderá ser autor, independentemente de assistência, inclusive para 
fins de conciliação 
 
75CHIMENTI, Ricardo Cunha. Juizados Especiais da Fazenda Pública. Comentada artigo por artigo. 
São Paulo: Saraiva, 2010, p. 64-66 
 
76“ Por unanimidade de votos, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu a 
possibilidade de menor incapaz demandar como autor em causas que tramitem no âmbito dos Juizados 
Especiais da Fazenda Pública (JEFP) (...)Para o MP, “o artigo 5º da Lei 12.153/09, ao dispor que as 
pessoas físicas podem demandar no JEFP, estabeleceu uma regra geral, não especificando se o 
menor/incapaz estaria incluído em tal conceito. Daí a necessidade da aplicação do artigo 27 da mesma lei, 
que remete ao artigo 8º da Lei 9.099/95, o qual, de forma específica, prescreve que o incapaz, e, portanto, 
o menor, não pode demandar no JEFP" O relator, ministro Benedito Gonçalves, não acolheu a 
argumentação. Segundo ele, a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade 
ativa das demandas que lhe são submetidas (artigo 5º), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não 
fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que 
excepcionam a sua competência (artigo 2º). “Tendo havido regulação clara e suficiente acerca do tema na 
Lei 12.153/09, não há que se falar em omissão normativa a ensejar a incidência do artigo 8º da Lei 
9.099/95, visto ser este dispositivo legal de cunho subsidiário e que conflita com aquele regramento 
específico do Juizado Fazendário”, concluiu o relator”. Menor incapaz pode ser autor em causa que 
tramita no Juizado Especial da Fazenda Pública. Disponível em: 
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/
Menor-incapaz-pode-ser-autor-em-causa-que-tramita-no-Juizado-Especial-da-Fazenda-P%C3%BAblica. 
Acesso em 04 de fevereiro de 2018. Antes do entendimento do STJ,  as Tribunais já haviam entendido 
pela legitimidade Enunciado 5 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais do Rio de Janeiro e 
o Enunciado 27 da Turma Recursal do Juizado Especial Federal Previdenciário de São Paulo. Em sentido 
oposto Enunciado n.º 11 TJMG. 
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Contudo, com o crescente volume de demandas, aquele não mais consegue dar 

respostas rápidas e aptas à resolução dos conflitos.  

 

 

1.11 Os Juizados no Direito Comparado  

 

Consoante exposto por Cappelletti ao abordar as ondas renovatórias, a 

reestruturação do Judiciário era medida necessária de forma global em todos os 

ordenamentos.  

Os entraves ao acesso à justiça e a necessidade de modificações profundas no 

sistema processual são temas que estão presentes no direito comparado. 

Neste sentir, o acesso à justiça tem mobilizado diversos ordenamentos, na 

toada de uma reestruturação sistemático-institucional aptas a responderem com mais 

efetividade aos litígios que a sociedade desponta.  

Isto posto, em estudo ao direito comparado, observa-se experiências 

semelhantes ao nosso Juizado Especial, demonstrando que outros ordenamentos 

flexibilizam as regras processuais para um maior acesso e celeridade da Justiça.  

O sistema empreendido com os Juizados Especiais passou a ser um agente de 

transformação, e lançam-se como instrumentos para a promoção efetiva da cidadania. 

Assim sendo, resultaram em importante instrumento jurisdicional para um Judiciário 

célere, desburocratizado, com menor rigor formal e primando pela acessibilidade. 77 

No direito comparado, o referido sistema nasceu nas reformas dos 

procedimentos judiciais que ocuparam grande parte da discussão jurídica europeia. Elas 

apontam para a oralidade, a concentração do procedimento e o contato imediato entre 

juízes, partes e testemunhas, além da utilização dos juízos para auxiliar a colocação das 

partes em pé de igualdade. Ademais, concentram-se na atenção na resolução do conflito 

mediante o uso da conciliação.  

A seguir, sem a pretensão de esgotar o estudo da legislação comparada, 

apresentam-se os   três sistemas com certa influência na formação do sistema do Juizado 

no Brasil: inglês, americano e alemão. 

 

                                                           
77Disponível em: http://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/artigos/2006/juizados-especiais-nos-
paises-das-familias-da-common-law-e-da-civil-law-parte-ii-juiza-oriana-piske Acesso em: 01 de março 
de 2018. 
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1.11.1 County Courts - Inglaterra  

 

A constituição mais remota de que se tem notícia e, assim, pode ser entendido 

como embrião do sistema dos Juizados, advém da Inglaterra, em 1846.  

Foram criados órgãos jurisdicionais em condados municipais para substituir as 

cortes locais, para que houvesse uma justiça mais célere e econômica, sob o ponto de 

vista  financeiro. O objeto era possibilitar o acesso para demandas de pequeno valor e 

menor complexidade,78  sendo que a competência era exercida  por meio de juízes 

itinerantes. 79  

Posteriormente, na década de 70, houve a criação de 3 (três) Tribunais 

organizados de forma independente, cuja característica era priorizar a conciliação dos 

conflitos. A  participação de um advogado era facultativa e as demandas  restringiam à 

litigância por parte de pessoas jurídicas.80. Outrossim, o sistema era alvo de críticas, 

uma vez que havia “manifesta insatisfação da sociedade para com o fato de que aqueles 

tribunais, da maneira como estavam organizados, pareciam atender mais às empresas e 

grandes corporações do que às demandas dos pequenos negociantes e do cidadão 

comum.”81 

                                                           
78 PISKE, Orana. Os  juizados especiais nos países das famílias da common law e da civil law.In: Revista 
dos Juizados Especiais – TJDFT:Doutrina e jurisprudenência /Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e dos Territórios Jan/Jun 2006 –Disponível em: 
http://www.tjdft.jus.br/institucional/jurisprudencia/revistas/juizados-especiais/revista-no-20.A Acesso em 
01 de janeiro de 2018.  
 
79 BIRKS, Miguel Prado As pequenas causas nos tribunais locais (Londres). Edição da Diretoria da 
Revista de Jurisprudência e Outros Impressos do TJRGS. Porto Alegre, 1983.  Apud SILVEIRA, Joao 
Carlos Acesso à justiça  e direitos fundamentais (Segunda Parte) Disponível em: 
http://www.revistapersona.com.ar/Persona25/25Silveira.htm#_ftn122. Acesso em: 01 de janeiro de 2018 
 
80 PISKE, Orana. Os  juizados especiais nos países das famílias da common law e da civil law – In: 
Revista dos Juizados Especiais – TJDFT:Doutrina e jurisprudenência /Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e dos Territórios Jan/Jun 2006. Disponível em: 
http://www.tjdft.jus.br/institucional/jurisprudencia/revistas/juizados-especiais/revista-no-20.  Acesso em 
01 de janeiro de 2018. 
 
81 PISKE, Orana. Os  juizados especiais nos países das famílias da common law e da civil In: Revista dos 
Juizados Especiais – TJDFT:Doutrina e jurisprudenência /Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
dos Territórios Jan/Jun 2006 . Disponível em:  
http://www.tjdft.jus.br/institucional/jurisprudencia/revistas/juizados-especiais/revista-no-20.A, Acesso em 
01 de janeiro de 2018. 
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A par das críticas, não pode se olvidar da sua importância no ordenamento 

inglês, uma vez que, posteriormente, passou a se adotar os instrumentos de conciliação 

e a arbitragem, que se desenvolveram no seu âmbito em sede de tribunais ordinários.82 

Após o breve apanhado histórico, atualmente ainda há a presença de 

procedimento específico para as demandas de pequeno valor, designado de “small 

claims courts, ” cuja competência é das “county courts”. Denota-se algumas 

semelhanças com o sistema brasileiro, como a seguir será apontado. 

Conforme se infere, é particularmente meio de solução para demandas de 

natureza consumerista. Para que possa se ingressar com a demanda/ “reclamação”, há a 

dispensa do advogado. Por esta razão,  o valor da causa é limitado  e a questão deve ser  

da baixa complexidade.83 Portanto, tal qual ocorre no ordenamento jurídico brasileiro, o 

valor da demanda  não é o único fator levado em consideração. 

Diante da ausência de patrocínio, o procedimento é simples, de forma que o 

interessado possa compreender as suas fases. Destaca-se que pode haver a representação 

por um terceiro que terá a função de lhe aconselhar.  

Tanto na Inglaterra como no País de Gales sua competência está limitada a £ 

10.000,00 (dez) mil libras; 84 na Escócia a  £ 5.000,00 (cinco) mil libras e na Irlanda do 

Norte a £ 3.000,00 (três) mil libras.  

A provocação se dá por meio on line, 85 mediante o preenchimento de um 

formulário, sendo que a realização da audiência é tão só em casos restritos86. Elas não 

ocorrem caso o magistrado verifique que a solução será a partir da análise de prova 

estritamente documental. Outrossim, intimadas as partes, elas podem apresentar 

impugnação com o fito de que seja designada audiência.  Procedimento semelhante é 

adotado no âmbito dos Juizados Fazendários, onde as audiências ocorrem apenas 

                                                           
82 PISKE, Orana. Op cit.  
 
83 Se a reclamação for por menos de 10000 libras esterlinas, mas incluir uma reclamação por danos 
pessoais, ou por danos residenciais em instalações residenciais e danos decorrentes da degradação, o caso 
não será alocado à pista de reclamações pequenas, a menos que as quantias reclamadas em relação a 
pessoal ferimentos, ruína e danos não são mais do que £ 1000. 
84Se a reclamação for por menos de 10.000,00 libras, mas for relativa a danos pessoais, ou por danos 
residenciais em instalações residenciais e danos decorrentes da deterioração, não compete ao sistema de 
Small Claim Court, salvo se o valor quanto a  a ferimentos, ruína e danos não são mais do que £ 1000,00. 
 
85 O sistema de resolução on line foi inaugurado em abril de 2018  
 
86Disponível em: https://www.which.co.uk/consumer-rights/advice/how-to-use-the-small-claims-court  
https://www.citizensadvice.org.uk/law-and-courts/legal-system/taking-legal-action/small-claims/going-to-
a-small-claims-hearing/. Acesso em: 01 de julho de 2018 
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quando necessário a dilação de provas em audiência ou as partes se manifestaram 

quanto a possibilidade de conciliação. 

Após a resposta do réu, o juiz irá verificar se a demanda deve seguir de fato o 

procedimento da “small clains courts”. 

Diferente do modelo brasileiro, há o pagamento de custas judiciais; outrossim, 

estas são em valor mais baixo.  

O recurso está condicionado a apresentação de justificativa que poderá não ser 

aceito pelo magistrado.  

 

 

1.11.2 Small Claims Courts- Estados Unidos   

 

Nos Estados Unidos, teve lugar, no ordenamento jurídico, o que se denomina 

de “Small Claims Courts” 

A implementação deste modo de justiça se deu em Nova Iorque, em 1934, com 

o desiderato de julgar causas de reduzido valor econômico, denominadas “poor man’s 

court”  (cujo valor era de até $ 50, 00 - cinquenta - dólares).87   

No correr da década de 70, o sistema passou por reformas.  

A maioria dos estados norte-americanos acabaram por criar as small claims 

courts, que têm por objetivo oferecer procedimentos simplificados; mas, devido ao 

sistema federativo peculiarmente norte-americano,88cada estado tem legislação própria 

para definir o limite do valor da competência e as suas regras procedimentais89.  

A “small clains courts” inspiraram a constituição do sistema dos Juizados do 

Brasil e possui, em linhas gerais, as seguintes características: são demandas de cunho 

indenizatório, em sua grande escala de consumo; o rito é oral e informal; as audiências 

ocorrem quando frustrada a fase  de conciliação“ 90  

                                                           
87 BIRKS, Miguel Prado As pequenas causas nos tribunais locais (Londres). Edição da Diretoria da 
Revista de Jurisprudência e Outros Impressos do TJRGS. Porto Alegre, 1983. Apud SILVEIRA, Joao 
Carlos Acesso à justiça  e direitos fundamentais (Segunda Parte) Disponível 
em:http://www.revistapersona.com.ar/Persona25/25Silveira.htm#_ftn122. Acesso em: 01 de janeiro de 
2018. 
 
88 Quanto a tal peculiaridade, cabe pequena nota quanto ao federalismo norte-americano, que por ser 
centrípeta, os Estados detêm mais autonomia.  
 
89 PISKE, Orana. Op cit. 
 
90 PISKE, Orana. Op cit. 
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Tal qual como no sistema dos Juizados no Brasil, limita-se quanto à 

legitimidade ativa, com o fito de excluir as sociedades empresárias.  

Neste sistema, a maioria dos estados permitem a assistência por advogados, 

embora os mesmos não sejam necessários ou atuam para representar procuradores, 

pessoas jurídicas ou agências de cobrança.91  

Há ainda a facilidade de acesso, em face do horário de funcionamento e do 

baixo custo. Constata-se ,ainda, que em muitos estados são instalados “centros de 

justiça de bairro”, em prol da rapidez na solução das demandas.92 

Destaca-se algumas diferenças como acesso no período noturno, o pagamento 

de uma pequena taxa e a possibilidade da participação de intérpretes devido ao grande 

fluxo imigratório. 

 

 

 

1.11.3 Stuttgarter Modell- Alemanha   

 

Quanto à Alemanha, antes de adentrar especificamente quanto as demandas de 

baixo valor, verifica-se que, em 1976, houve uma grande reforma no ordenamento 

processual, a fim de que houvesse a simplificação procedimental de todo o processo 

civil através da implementação  do Stuttgarter Modell,93  

Em síntese, trata-se de reforma que promoveu uma aproximação entre os 

sujeitos processuais, com o fito de se obter uma decisão judicial mais célere e eficiente. 

Assim, passou a estimular um diálogo para que a sentença fosse proferida de forma 

                                                                                                                                                                          

 
91LAZZARI, João Batista. Os juizados especiais como instrumento de acesso à justiça e de obtenção 
de um processo justo Disponível em: 
http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewArticle/2164. Acesso em: 01 de janeiro de 2018. 
 
92 LAZZARI, João Batista.  Os juizados especiais como instrumento de acesso à justiça e de obtenção 
de um processo justo Disponível em: 
http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewArticle/2164. Acesso em: 01 de janeiro de 2018. 
 
93 O embrião foi no “âmbito da prática judiciária, ante a progressiva e maciça adesão de numerosas 
Câmaras dos Tribunais alemães ao sistema de trabalho instituído pela aludida 20ª Câmara do Landgericht 
de Stuttgart”. BENETI, Sidnei Agostinho. A reforma processual alemã de 1976 e a interpretação da 
reforma do código de processo civil brasileiro. Disponível em  
http://www/Reforma_Processual_Alem%C3%A3.pdf. Acesso em: 01 de março de 2018.   
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rápida e inteligível para as partes. Estabeleceu também a realização de uma audiência 

una.94. 95 

Definiu que os Landgerichte são competentes para conhecer todos os litígios 

cíveis de valor superior a 5 000 euros, bem como aqueles que não sejam da competência 

dos Amtsgerichte (tribunais locais). Os Landgerichte também dispõem de competência 

exclusiva para os litígios relativos à função pública e aos direitos associados a uma 

responsabilidade administrativa. 

Por outro lado, em diversos Estados-Membros, existem também procedimentos 

específicos para as demandas de menor valor e atuam da mesma maneira que os 

Juizados Especiais.  

Desta forma, preveem várias simplificações em relação ao procedimento 

ordinário: a provocação do Poder judiciário é facilitada com o preenchimento de um 

formulário específico, as regras probatórias mais flexíveis e quanto ao manejo os 

recursos.  96 

                                                           
94 “A experiência chamada Stuttgarter Modell, que permite aos litigantes, advogados e juízes 
participarem, através de franco diálogo, da solução das questões de fato e de direito, fazendo com que a 
sentença seja rápida e inteligível para as partes, que dela podem imediatamente apelar.? Esse modelo foi 
convertido em lei, em 1976, que dispunha sobre a necessidade de conclusão do julgamento em uma única 
audiência. O Amtsgtericht caracteriza-se por possuir procedimentos que lhe conferem a capacidade de 
responder rapidamente às disputas que lhe chegam. Vale registrar que cerca de 75% dos julgamentos nos 
tribunais que adotam o referido modelo finalizam em seis meses seus processos.” Disponível em: 
http://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/artigos/2006/juizados-especiais-nos-paises-das-familias-da-
common-law-e-da-civil-law-parte-ii-juiza-oriana-piske. Acesso em: 01 de março de 2018.   
 
95 Neste sentido: “I) uso das preclusões, para obrigar as partes a alegar com solicitude os meios de ataque 
e de defesa, evitando-se o retardamento de alegações (grifo nosso); (..) ; III) oralidade e concentração, 
com o escopo de fazer com que a causa se restrinja a uma única discussão oral (ZPO, §§ 272-278); IV) 
outorga de poderes ao Juiz Presidente para optar entre a fixação de uma audiência preliminar (jrüher 
erster Termin) e a designação, sem mais, da audiência de discussão (Haupttennin, ZPO, § 272) (...)Esse 
modelo de procedimento, com ênfase para a preparação da audiência, com concentração e oralidade, é o 
aperfeiçoamento do que veio do "Stuttgarter Modell", testado na prática judiciária BENETI, Sidnei 
Agostinho A reforma processual alemã de 1976 e a interpretação da reforma do  codigo de processo 
civil brasileiro. Disponível em:  http://www/Reforma_Processual_Alem%C3%A3.pdf.. Acesso em 01 de 
março de 2018, p. 872  
 
96 Nesse país, a organização judiciária de primeira instância, dependendo da matéria apreciada, atribui 
competência à Kammer für Handelssachen (Câmara para Matérias Comerciais); à Arbeitsgerichte (Justiça 
do Trabalho); à Verwaltungsgerichte (Justiça Administrativa); à Sozialgerichte (Justiça Previdenciária); 
ou à Justiça Comum. No caso desta última, em razão do valor, a competência será do Landgericht (Corte 
Distrital) e do Amtsgericht (Corte Local) . Os Amtsgerichte (Cortes locais/Comarca) possuem 
competência em razão do valor e também em razão da matéria ..DONATO, Erika Regina Spadotto. 
Competência do Juizado Especial Federal Civel. 2010. 282 f. Tese (Doutorado em Direito) - Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: 
https://tede2.pucsp.br/handle/handle/5442 Acesso em: 25 de agosto de 2018. 
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Isto porque, o Código de Processo Civil ( Zivilprozessordnung ) não 

estabeleceu um  procedimento especial para “pequenas causas”. No entanto, a Seção 

495a prevê um procedimento simplificado face a determinadas demandas.97 

Contudo, em que pese não haver uma organização formal na legislação 

processual, a Alemanha  possui uma agenda de política  de solução de conflitos por 

meio da mediação e arbitragem, estimulando-se a solução extrajudicial.98  

 

 

 

1.11.4 União Europeia e o tratamento das demandas de pequeno valor  

  

O Regulamento (CE) n. 861/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho 

estabelece um processo europeu para as demandas de pequeno valor relativo a casos 

transfronteiriços.99 

O objetivo é simplificar as demandas e acelerar a solução dos litígios, bem 

como reduzir custos.  

Se apresenta como uma alternativa aos procedimentos existentes nas 

legislações dos Estados-Membros, sendo que a decisão no processo europeu para ações 

de pequeno montante é reconhecida e executória de plano no âmbito interno dos 

                                                           
97Disponível em: https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-42-de-en.do?member=1. Acesso em: 
06 de junho de 2018. O processo judicial de reclamações na Alemanha é um processo judicial que facilita 
a aplicação simplificada de créditos monetários. Está regulamentado nos §§ 688 e seguintes ZPO e não 
deve ser confundido com lembretes extrajudiciais de empresas , advogados ou agências de cobrança . A 
reivindicação não pode depender de uma consideração que ainda não tenha sido fornecida ( § 688 (2) No. 
2 ZPO). As reclamações nos contratos de empréstimos ao consumidor estão sujeitas a outros requisitos ( § 
688 (2) nº 1, § 690) Parágrafo 1 no 3 ZPO).A pedido do credor, uma chamada notificação de advertência 
é emitida aqui, a qual é enviada ao suposto devedor pelo tribunal distrital responsável. Quando o devedor 
contra este no devido tempo a apelar, a alegação é executória pelo tribunal de cobrança Central, a pedido 
de um chamado. Writ (a 1977 mandado de execução emitirá). O procedimento de advertência permite, 
assim, a execução de uma ação pecuniária sem ação , portanto, mesmo sem julgamento . O procedimento 
é por um Rechtspflegerou mesmo totalmente automatizado, sem verificar se o reclamante tem realmente 
direito ao pagamento. Evidências não precisam ser enviadas com o registro da máquina. O procedimento 
de injunção de pagamento é, portanto, uma alternativa rápida e economicamente eficiente aos processos 
civis ordinários , o que é particularmente adequado para pedidos que não são contestados. O objetivo do 
procedimento é primeiro obter um devedor para pagar. No final do procedimento de ordem de pagamento, 
no entanto, há uma ordem para execução. Esta é uma ordem de execução com a qual o credor pode 
executar o seu pedido de pagamento ( § 794 para. 1 n º 4 ZPO). 
 
98Disponível em: 
https://www.bmjv.de/DE/Themen/GerichtsverfahrenUndStreitschlichtung/ADRVerfahren/ADRVerfahren
_node.html Acesso em: 01 de agosto de 2018. 
99Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32007R0861. Acesso 
em: 10 de junho de 2018. 
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Estados-Membros, sem necessidade de declaração de executoriedade e sem 

possibilidade de se opor ao seu reconhecimento. 

Assim sendo, as questões civis e comerciais para demandas que não excederem  

o valor de dois mil euros. Estão excluídas as demandas de natureza fiscal, aduaneira ou 

administrativas, a responsabilidade do Estado por atos e omissões no exercício do poder 

público, direitos de propriedade decorrentes do direito de família e questões de 

sucessão, capacidade jurídica das pessoas, falência, seguro social, arbitragem, relação 

de cunho trabalhista, locações de bens imóveis, violações da privacidade e dos direitos 

relativos à personalidade.  

 

 

 

 
1.11.5 Impressões sobre direito comparado 
 

Ante todo o exposto, a criação dos Juizados Especiais, de forma global, 

persegue um produto jurisdicional eficiente e célere.   

O escopo é a ampliação da prestação jurisdicional, mediante a inserção de 

mecanismos que facilitem o acesso daqueles que procuram o Poder Judiciário. 

Não obstante, merece destaque que a orientação é pela conciliação em que se 

busca evitar a judicialização dos conflitos de menor complexidade 

Na modera concepção das balizas processuais, o Poder Judiciário deve sempre 

pautar a sua atuação numa tentativa de resolução consensual dos conflitos, pautado pelo 

postulado da cooperação e da consensualidade.  

Globalmente, a imposição de uma determinação judicial, com notas peculiares 

da Jurisdição tais como a inevitabilidade, vem dando lugar ao incentivo a resolução 

consensual de conflitos, como forma de legitimar e até mesmo imprimir maior 

eficiência na real solução de conflitos.  

Isso ocorre porque uma autocomposição entre as partes, além de reduzir os 

custos por movimentar menos a máquina jurisdicional, resulta, outrossim, num 

comprimento voluntário e mais eficiente.  

Outrossim, importante salientar que, contemporaneamente, se verifica um 

gigantismo e sobrecarga do sistema dos Juizados brasileiro, diante da explosão de 
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litigiosidade. Este fenômeno alcança todos os órgãos do Poder Judiciário, com destaque, 

aos Juizados devido aos seus instrumentos facilitadores. 

Atualmente, no Brasil, os Juizados vivem um paradoxo. Apesar de ter como 

fundamento a conciliação do conflito, nota expressa na Constituição, constata-se uma 

alta beligerância e produção em massa de sentenças. 

Diante do seu gigantismo, se revela uma alta sobrecarga neste braço do 

Judiciário e a crise da juridicidade afeta seu funcionamento. 

 

 

 

 

 

 
 

 
CAPÍTULO 2 

ANÁLISE CRÍTICA DO MICROSSISTEMA DO  JUIZADO 

ESPECIAL:O PARADOXO DO EFETIVO ACESSO À JUSTIÇA 

 

 

O acesso à justiça está previsto na Constituição Federal como um direito de 

natureza fundamental.  

Para que possa ser efetivado, o constituinte, em diversas passagens, indica 

meios de promoção deste axioma. Esta é uma opção política  e, tem por objetivo, 

concretizar o acesso efetivo.  

Na perspectiva do acesso à justiça efetivo, o ordenamento deve ser estruturado 

de modo que  flexibilize  o ingresso ao Judiciário, mas  também, a saída do sistema.  

Ademais, a noção atual de acesso efetivo oportuniza o tratamento 

correspondente à solução ao caso concreto.  

Observando estes critérios acima, afirma-se que há a promoção do acesso 

material.  

Com efeito, os juizados especiais estão fincados no prisma do direito 

constitucional do acesso à justiça. 

Partindo desta concepção, o microssistema foi criado para facilitar a 

provocação jurisdicional, mediante  um procedimento mais simplificado. 
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 Trata-se, ao mesmo tempo, de um meio jurisdicional de abertura das portas do 

Judiciário e  a oportunidade da saída de forma mais célere e resolutiva. 

Com inspiração em experiências no direito comparado, alguns instrumentos 

foram incorporados no sistema brasileiro. 

O procedimento é organizado para que seja prestigiada a fase conciliatória, a 

flexibilidade dos atos processuais e a eliminação de alguns ritos. Deixa de lado a 

burocratização em prol da instrumentalidade. 

Tendo em vista os fundamentos da sua inspiração e a sua justificativa teórica 

quando de sua instalação, os juizados apresentaram-se como  um caminho para melhor 

prestação jurisdicional e de excelência,  tanto em âmbito interno (com a diminuição da 

litigiosidade no âmbito do procedimento comum) e no âmbito externo (quanto a 

sensação da população de solução dos seus conflitos).  

Outrossim, superadas duas décadas do advento da Lei n° 9.099/95, legislação 

que inaugurou tal microssistema, é preciso observar se, na atualidade, o microssistema 

está atingindo os seus objetivos.  

É cediço a sua importância, visto que concentra muitas demandas, em geral de 

caráter repetitivo.   

Diante do elevado índice de judicialização dos conflitos no seu âmbito, é 

necessária a reflexão quanto a prestação da tutela jurisdicional.  

Assim, o presente capítulo faz uma análise dos principais pontos dos 

instrumentos do microssistema, a fim de avaliar a sua atuação nos dias de hoje.  

Portanto, tem por proposta refletir se os juizados estão cumprindo a sua missão 

constitucional de instrumento de efetivo e facilitador de acesso à ordem jurídica justa.  

 

 

2.1 O assento constitucional dos juizados  
 

A Constituição estabeleceu, em linhas gerais, a sua organização e impôs o 

dever de criar este órgão judicante.  

Considerando que nasceram, por determinação da assembleia constituinte,  

com o fito do judiciário cumprir o acesso à justiça, o sistema  foi estruturado de modo 

que garanta e fortaleça o acesso das pessoas ao sistema.  
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Concluiu-se que há lides, com notas peculiares, que reclamavam e, ainda 

reclamam, uma abordagem própria, sob penas de permanecerem a margem do 

Judiciário.  

Busca-se, deste modo, efetivar o devido processo legal, sob a perspectiva que 

demandas diferenciadas necessitam de um tratamento compatível às suas questões.100 

Para tanto, foi criado um procedimento diferenciado, denominado 

sumaríssimo. 

A previsão do procedimento sumaríssimo possui expressa previsão no texto  

constitucional. O procedimento é mais elástico e flexível.  

Estabelece, ainda, que a competência dos juizados especiais são  para conciliar, 

julgar e executar “causas cíveis de menor complexidade”.  

Como já exposto, o constituinte usou de uma melhor técnica em sua redação 

para definir as hipóteses do procedimento. Antes a referência era “juizado de pequenas 

causas”, pois foi o idealizado para atender a realidade das demandas mais simples,  sob 

ponto de vista fático.  

Destaca-se que a CFRB define que o procedimento deve ser oral, deste modo, 

prioriza a conciliação. O espírito dos juizados é o mínimo de judicialização. Almeja-se 

que o conflito seja resolvido através de um meio consensual.  

E, caso seja inevitável a movimentação da máquina judiciária, a atuação deste 

deve se dar de forma mais célere.  

Para que seja um procedimento célere, fixa critério de competência material: 

demandas de baixa complexidade e é estruturado de modo que flexibiliza os atos e 

institutos processuais clássicos. 

Conforme consignado em linhas alhures, entende-se pela existência de um 

microssistema dos Juizados, na medida em que existem regras autônomas que se 

complementam, incidentes nas causas submetidas à sua jurisdição e que trilham 

paralelamente às tradicionais regras processuais.  

                                                           

100Neste sentir salienta: “o processo deve cumprir seus escopos jurídicos, sociais e políticos, garantindo: 
pleno acesso ao judiciário, utilidade dos procedimentos e efetiva busca da Justiça no caso concreto 
PORTANOVA, Rui. Princípios do processo civil. 2ª tiragem. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
1997, p. 48. 
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Assim, pode-se afirmar que as normas que regem os juizados formam uma 

unidade, na qual tem por base a solução rápida e eficaz do litígio com o fito de facilitar 

o acesso à jurisdição.   

 

 

2.1.1 Da aplicação contemporânea do devido processo legal e seu cotejo 

com o rito sumaríssimo  

 

Hodiernamente, o princípio do devido processo legal reclama que haja um 

tratamento diferenciado às demandas de acordo com as suas particularidades. 

Na visão clássica, o devido processo legal é definido como o processo que 

caminha seu ciclo, observando as normas processuais, sobretudo que esteja alinhado as 

garantias processuais estampadas no texto constitucional.101  

Outrossim, este conceito não atende mais a realidade processual. Há uma 

revisitação ao seu conceito, pois passa a ter uma maior amplitude.  

Compreende-se que o devido processo legal é a organização do processo, de 

modo que aplique o tratamento adequado aos conflitos, conforme suas necessidades. 

Não pode atribuir o mesmo modus operandi a todas as espécies de lides.  

Determinadas demandas possuem especificidades e reclamam um tratamento 

próprio. Isto decorre da natureza peculiar dos conflitos, em que não sendo atribuído o 

processo específico, promove a denegação ao acesso à justiça. 102 Portanto, é um novo 

viés quanto à promoção do acesso.  

                                                           
101CAMARA, Alexandre Freitas. Dimensão processual do princípio do devido processo 
constitucional. Disponível em: http://genjuridico.com.br/2015/10/15/dimensao-processual-do-principio-
do-devido-processo-constitucional/. Acesso em: 10 de dezembro de 2018. 
102 Quanto as peculiaridades do devido processo legal na legislação comparada afirma-se que ““due 
process" cannot be imprisoned within the treacherous limits of any formula…."due process" is 
compounded of history, reason, the past course of decisions, and stout confidence in the strength of the 
democratic faith which we profess. Due process is not a mechanical instrument. It is not a yardstick. It is 
a process. It is a delicate process of adjustment inescapably involving the exercise of judgment by those 
whom the Constitution entrusted with the unfolding of the process” Tradução LIVRE:O processo devido 
"não pode ser preso dentro dos limites traiçoeiros de qualquer fórmula ..." processo devido "é composto 
de história, razão, curso passado das decisões e forte confiança na força da fé democrática que 
professamos. O processo devido não é um instrumento mecânico. Não é um critério. É um processo. É um 
delicado processo de ajuste inescapável envolvendo o exercício do julgamento por aqueles que a 
Constituição confiou com o desenrolar do processo, Disponivel em: 
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/341/123/case.html. Acesso em: 20 de junho de 2017. 
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Contemporaneamente, o axioma compreende a inafastável preocupação com 

uma justiça efetiva e satisfativa. Essa nova visão resulta na reforma dos institutos 

processuais e na criação de novos procedimentos.  

Sendo assim, é estruturado o procedimento sumaríssimo, ou seja, um 

procedimento apartado para as demandas que ficavam à margem, notadamente devido a 

seu baixo valor econômico.  

 

 

2.2 O procedimento sumaríssimo: breves notas 

 

Para que possa atingir seu intento, alguns atos são suprimidos e outros 

concentrados, pois seria inócua a persecução de etapas do procedimento comum, regido 

pelo CPC, para atender demandas que não se adequam a um regimento processual mais 

solene. O custo processual permaneceria e não se obteria a solução célere.103  

Assim, há uma concentração dos atos e eliminação de outros, bem como os 

prazos são reduzidos.   

O procedimento é estruturado para ser flexível, privilegiando a informalidade, 

para que seja mais rápido que o processo tradicional. 

Em breve síntese, protocolada a inicial, é designada de imediato à audiência de 

conciliação. 

Quanto à petição inicial, verifica-se que, diante da possibilidade da parte autora 

não precisar de um advogado (para causas até 40 salários mínimos), o pedido pode ser 

feito de forma oral.  

Destaca-se, ainda, a flexibilização quanto a estrutura da inicial, que é menos 

formal.  

Citada, à parte ré, há a primeira audiência; esta já pode ser uma audiência una, 

isto é, uma audiência de conciliação, instrução e julgamento. Caso seja conduzida por 

um juiz togado, a sentença já pode ser proferida neste ato.  

                                                           
103 A criação dos juizados busca remover as barreiras financeiras e de tempo na prestação da tutela 
jurisdicional. Quanto a este ponto, frisa Aluisio Mendes: ”Nas causas de menor valor, a barreira 
econômica ao acesso à justiça, revela-se ainda mais importante, ante a desproporção usualmente presente 
entre os custos envolvidos na demanda e o benefício econômico que desta pode se extrair (...) Soma-se ao 
obstáculo econômico um segundo entrave particularmente gravoso nas causas de pequeno valor, a 
morosidade na tramitação dos processos no modelo tradicional, que opera como um fator de desestímulo  
à defesa dos direitos”  MENDES, Aluisio. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: 
Sistematização, análise, interpretação do novo instituto processual. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017, 
p. 144. 
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Denota-se, ainda, que à parte ré pode apresentar sua contestação na própria 

audiência, de forma oral.  

A fixação das matérias que são de competência do procedimento ficou a cargo 

da legislação processual. O constituinte apenas abalizou a competência do 

microssistema: matérias de menor complexidade, sem, contudo, delimitar quais seriam 

elas.  

Deste modo, tal mister foi incumbido ao legislador.  

 

 

2.3 Critério de competência: natureza constitucional  

 

O critério constitucional para fixar a competência é  de natureza material. Isto 

porque, conforme acima exposto, estabeleceu-se que incumbe aos juizados a matéria de 

baixa complexidade. 

A baixa complexidade reflete que são demandas cujo o fato em si é menos 

complexo, e  não um fato de irrelevância ou menor relevância social.  

A fixação da competência é importante como um todo no processo104. Todavia, 

no seio dos juizados ganha especial destaque, pois este é o elemento diferenciador em 

relação ao processo civil tradicional. Até porque, caso ao contrário, não haveria razão 

para a constituição de um procedimento sumaríssimo.  

Para melhor operacionalização da justiça, o constituinte excluiu as causas que 

são complexas. Todavia, devido ao uso de um conceito jurídico indeterminado, o 

legislador optou por complementar e, por conseguinte, acabou por estabelecer quais 

seriam as hipóteses abarcadas. 

 

 

                                                           
104 Quanto a importância da competência frisa Antonio Aurelio Abi Ramia Duarte: “Devemos recordar a 
tripla finalidade da competência. A primeira, racionalizar a administração da justiça, assegurando sua 
eficácia operacional, distribuindo-a com base em sérios propósitos previamente definidos. A segunda, 
com o fracionamento preservamos o acesso à ordem jurídica justa, possibilitando o prévio conhecimento 
do juiz competente, resguardando o exercício do direito de defesa pelos litigantes. A ultima busca a 
preservação da estrutura piramidal e  hierárquica do Poder Judiciário. Tais valores tão preciosos e caros 
ao resguardo das garantias fundamentais do processo não podem sujeitar-se à manipulação de quem quer 
que seja” A competência dos Juizados Fazendários e seu marco temporal nas relações continuadas – 
medicamentos. In: Revista do GEDICON v. 1 – dez/2013. Estudos  de Direito Concreto em matéria 
Cível e Fazendária, p. 187  
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2.3.1 A interpretação quanto a expressão baixa complexidade: aspectos 

práticos  

 

Da análise das redações das leis que compõe o microssistema, constata-se que 

estas atrelaram, em regra,  a baixa complexidade  ao valor da causa.   

Assim, a Lei n. 9099/95 estabeleceu que sua competência é para demandas 

com até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos; as Leis n. n. 10.259/01 e n. 

12.153/09  estabeleceram que  o valor da causa até 60 (sessenta) salários mínimos.  

Denota-se que esta opção reflete, em certa medida, a interpretação de outrora 

de que estes órgãos são para pequenas causas, pequena monta.  

Com efeito, ao estudar a digressão histórica do movimento de criação dos 

juizados, constata-se que seu fundamento teórico era que demandas de menor valor  não 

eram levadas ao Judiciário, devido aos custos deste.105 

A par dos demais ordenamentos fixarem a competência do juizado com fulcro 

no valor da causa, esta não parece ser melhor técnica. 

Primeiramente, porque a Carta Magna fala em baixa complexidade. Assim, faz 

clara referência a causa de pedir remota.   

Ademais, o critério do valor acaba por ser excessivamente amplo.106  

                                                           
105Neste sentido frisa Aluisio Mendes: “ A doutrina estrangeira, há algumas décadas, vem apontado que o 
modelo tradicional de processo civil, não é adequado para a resolução de conflitos de pequena expressão 
econômica, haja vista, que os elevados custos nele envolvido tornam na prática, inviável a propositura  
das demandas de pequeno valor , cujo proveito econômico  ficaria em grande medida, senão totalmente, 
absorvidos pelas despesas processuais e honorários advocatícios” MENDES, Aluisio Gonçalves de 
Castro Mendes. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: Sistematização, análise, 
interpretação do novo instituto processual. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017, p. 143  
106 Quanto ao significado da expressão menor complexidade, a Ministra Nancy Andrighi.  “A correta 
percepção do problema ajuda a visualizar que a ‘causa cível de menor complexidade’ é expressão que 
revela um conceito vago, indeterminado, que, à princípio, poderia ter tantos significados quantos fossem 
os seus intérpretes. A complexidade é, sem dúvidas, conceito que naturalmente varia de acordo com a 
experiência do observador, com o universo amostral tomado em consideração e, evidentemente, de 
acordo com as condições históricas, econômicas e sociais do país. (...) Tal diversidade de significados 
revela um juízo político, de conveniência e oportunidade, sobre o que vêm a ser as causas cíveis de menor 
complexidade. Por isso, a ampliação ou a restrição de tal conceito deve ser visto com reservas. Ao fixar a 
abrangência do Juizado Especial, o legislador leva em conta critérios de economia, para atender da 
melhor forma possível um universo infinito de necessidades com recursos financeiros limitados. Dessa 
forma, a ampliação indevida da competência dos Juizados Especiais pode os levar a enfrentar um excesso 
de demanda, com efeitos nefastos para a duração razoável do processo, do mesmo modo que a redução 
dessa mesma competência pode levar à ociosidade de uma estrutura que consome recursos caros ao 
contribuinte. Não obstante, há como delimitá-lo, visto que o art. 98, I, da Carta Magna, expressamente 
aduz sobre os procedimentos oral e sumariíssimo. Ora, isso significa uma maior celeridade no cotejo com 
os procedimentos sumário e ordinário, do Código de Processo Civil. Para que isso seja possível, sem que 
outros princípios constitucionais sejam violados (por exemplo, o contraditório e a ampla defesa), curial 
que a causa seja simples, não só na fase de conhecimento (cognição exauriente), como também na fase de 
execução. Se uma dessas fases for complexa, não há se falar na competência dos Juizados Especiais 
Cíveis.Nessa linha de raciocínio, não se furtando da tentativa de contribuir para o direito, a nosso juízo, 
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Noutro giro, certo é que a complexidade independente do valor da causa. O 

fato da demanda possuir um menor valor, não significa, necessariamente, que as 

circunstâncias em torno são de uma complexidade baixa. 

Desta forma, ainda que o valor monetário da demanda seja baixo, a demanda 

pode exigir uma maior dilação processual, o que se mostra incompatível com o rito 

processual do juizado.   

Nesta senda, a definição do que se trata baixa complexidade causa dilemas no 

cotidiano.  

Logo, a aferição se a lide é competência do juizado importa na análise do 

cotejo fático probatório dos autos.  

Em relação a esta problemática, a fim de estabelecer uma maior concretude em 

relação ao que é demanda de baixa complexidade, o Enunciado 54 do FONAJE dispõe 

que: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material”. 

Sendo assim, a depender da dilação probatória, o juizado passa a ser 

incompetente, ainda que seja causa inferior aos valores estabelecidos na lei. 

É cediço que a prova pericial não é admitida em sede de juizados Especiais, 

sendo absolutamente incompetentes. Portanto, nestes casos, a extinção é medida que se 

impõe.  

Entretanto, há quem defenda a plena possibilidade de prova pericial,107 em 

especial, diante da redação do art. 35 da Lei n. 9099/95. 

Por outro lado, é cabível que as partes apresentem laudo técnico, especialmente 

no âmbito das Leis n. 10.259/01 e n. 12.153/09.  

                                                                                                                                                                          

causas de menor complexidade, sob a ótica civil-constitucional, são aquelas em que a causa de pedir e o 
pedido demonstram patentemente a simplicidade não só do julgamento (fase cognitiva), permitindo ao 
juiz, eventualmente mediante a produção de provas singelas e céleres (sem prejuízo do efetivo 
contraditório), a conciliação e a prolação de uma sentença líquida; como também da execução (fase 
executiva), sem que haja a necessidade de liquidação, admitida apenas a mera atualização do valor 
destacado na sentença e o cômputo de juros, no caso das ações condenatórias. Como se observa, é 
impossível que o legislador possa descrever todas as causas cíveis de menor complexidade, mas há 
condições de se limitar a competência por meio de regras objetivas flexíveis.”  BRASIL. SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA Julgamento do Conflito de Competência nº 83.130 (2007/0085698-7), em 
26.09.2007: Disponível em : 
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Jurisprud%C3%AAncia/Reposit%C3%B3rios. Acesso em: 
10 de março de 2018. 
 
107ROCHA, Thiago Salles.  Necessidade de produção de prova pericial e os Juizados Especiais Cíveis. 
Disponível em:  http://domtotal.com/noticia/1219199/2018/02/necessidade-de-producao-de-prova-
pericial-e-os-juizados-especiais-civeis/. Acesso em 11 de janeiro de 2019. 
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Em que pese não admitir a realização de perícia em sentido estrito, é cabível a 

inquirição técnica – ouvir profissional com conhecimento técnico, apresentação de 

laudo escrito e a inspeção judicial.  

Há ainda a limitação em relação aos procedimentos especiais, a partir da 

interpretação do art. 51, inciso II, Lei nº 9099/95108 em conjunto com que prevê o art. 3º 

e seus incisos. Assim, as medidas cautelares típicas e os procedimentos especiais 

previstos no CPC não podem ser submetidos ao microssistema. 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Considerações quanto a competência no âmbito da Lei n. 9099/95 

 

Oportuno ressaltar que no campo dos juizados cíveis, a competência foi 

ampliada, pois a previsão normativa anterior (Lei n. 7244/84) estabelecia que as 

demandas estavam limitadas a 20 (vinte) salários mínimos. 

Constata-se que, estabeleceu ao mesmo tempo, no art. 3º, que a baixa 

competência seria de acordo com o valor da causa (o critério preponderante é o do valor 

da causa 109)  e ainda conforme a matéria. 

Desta forma, extrai-se que o legislador optou por um critério misto110: valor da 

causa e matéria.  

                                                           
108 Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 
(...) 
 II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a 
conciliação; 
109 “As causas como regra, têm um valor econômico, isto é, estimável em dinheiro. Elemento inerente à 
generalidade das causas, presta-se assim o seu valor para servir de fundamento à determinação da 
competência. E, efetivamente, a lei processual faz do valor da causa um dos critérios determinativos da 
competência SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil: volume 1. 23. 
ed. ver. e atual. por Aricê Moacyr Amaral Santos.  São Paulo: SARAIVA, 2004, p. 209 
 
110 Defendendo o critério misto está Alusio Mendes: “ Como se vê, a Lei n. 9099/95 buscou traduzir o 
conceito de causas de menor complexidade contido no art. 98, I, da Constituição da Republica como 
causas de pequeno valor ou causas cuja matéria em si seja simples” ” M ENDES, Aluisio Gonçalves de 
Castro. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: Sistematização, análise e intepretação do 
novo instituto processual. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017.  p.146 
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Todavia, o assunto não é pacífico na doutrina.111  Aqueles que entendem que a 

Lei n. 9099/95 optou por um critério misto, interpretam que as hipóteses do art 3º, 

inciso II e III podem ultrapassar o valor de 40 salários mínimos.112 

No art. 3º encontram-se definidas as hipóteses que podem ser submetidas ao 

Juizados: demandas cujo valor seja de até 40 (quarenta) salários mínimos; bem como as 

causas que estavam previstas para o rito sumário do  CPC de 1973 em seu art. 275, 

inciso II; ação de despejo desde que para uso próprio; as ações possessórias sobre bens 

imóveis, prevê a possibilidade de ação executiva de título executivos extrajudiciais 

dentro de 40 (quarenta)  salários mínimos.   

Estabelece ainda, em seu art. 3, parágrafo 2º113, quais demandas estão excluídas 

do procedimento.  

O  rol de matérias é taxativo; contudo,  a competência não é absoluta. 

Desta forma, cabe ao jurisdicionado optar entre o procedimento ordinário ou 

sumaríssimo. 

A opção do legislador acabou por causar uma colisão de vetores normativos. 

Isto porque, as Leis n. 10.259/01 e n. 12.153/09 estabelecem, de modo categórico, que a 

competência no juizado federal e fazendário é de natureza absoluta. 

A redação da lei primária do microssistema promove, de certa forma, um 

embaraço na atuação do Poder Judiciário, principalmente no campo das demandas de 

índole repetitiva. Assim, é terreno fértil para que haja decisões diversas quanto a mesma 

questão, pois pode haver divergência internamente no microssistema e deste com as 

câmaras cíveis.  

                                                           

111 Em sentido oposto, defendem Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart afirma que o critério é 
material: “Em primeiro lugar, é preciso dizer que a competência dos Juizados Especiais é fixada em razão 
da matéria, e não com base no valor da causa, como sustentam alguns. É o caput do artigo 3º, calcado, 
aliás, no próprio texto constitucional (claro neste sentido), que determina competir aos juizados o exame 
das causas cíveis de menor complexidade. As especificações contidas nos incisos do artigo 3º da lei visam 
apenas explicar quais sejam essas causas, o que, todavia, não altera a circunstância de que a competência 
determinada em lei para esse órgão do Judiciário seja fixada em razão da matéria e, por isso mesmo, seja 
absoluta” MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de processo civil. Processo 
de conhecimento, vol. 2, São Paulo: RT, 2008, p. 709 

 
112 ROCHA, Felipe Borring. Op cit, p. 57. 
113 Art. 3º (...) 
§ 2º Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de natureza alimentar, falimentar, 
fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao 
estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. 
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 Esta situação, por vezes, causa problemas na efetivação do acesso, devido a 

potencialidade de uma justiça lotérica.  

Deste modo, as técnicas de concentração de julgamento ganham relevância. 

Contudo, esbarram no problema da compatibilização, mais especificamente, em relação 

ao órgão com competência de fixação da tese. 

Como destacado, o juizado é órgão de jurisdição autônoma, que atua de forma 

destacada da jurisdição civil.  

Tais peculiaridades serão tratadas de forma pormenorizada em capítulo 

próprio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 A competência nos Juizados Federais e Fazendários 

 

As leis de n. 10.259/01114 e a Lei n. 12.153/09115 estabelecem que o valor da 

causa é até 60 (sessenta) salários mínimos.  

                                                           
114 Art. 3o Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência 
da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças. 
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial Cível as causas: 
 
I - referidas no art. 109, incisos II, III e XI, da Constituição Federal, as ações de mandado de segurança, 
de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, execuções fiscais e por improbidade 
administrativa e as demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos; 
 
II - sobre bens imóveis da União, autarquias e fundações públicas federais; 
 
III - para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária e o 
de lançamento fiscal; 
IV - que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou 
de sanções disciplinares aplicadas a militares. 
 
115 Art. 2o  É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 
causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor 
de 60 (sessenta) salários mínimos. 
§ 1o  Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: 
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A redação legal traz a ainda a exclusão de determinadas causas de sua 

competência, ainda que o valor seja inferior ao limite de 60 (sessenta salários). Destaca-

se que, no âmbito dos juizados federais e fazendários, a exclusão das matérias está mais 

clara, uma vez que enumera diversas demandas que não podem ser submetidas ao rito 

por não se coadunarem com um rito mais enxuto e informal. 

Por outro lado, as referidas legislações estabeleceram que a competência do 

Juizado para as demandas de sua competência é de natureza absoluta.  

A questão da prova pericial causa divergência diante das leis fazendárias 

informarem a possibilidade de exame técnico.  

Contudo, importa registar que tal difere de perícia, pois esta importa maior 

complexidade da causa. Aquela se refere a esclarecimentos daquele que possui expertise 

na matéria submetida ao Judiciário. Neste sentido, destaca Humberto Theodoro Junior 

que não sendo o esclarecimento suficiente para solução da controvérsia, a extinção é 

medida que se impõe.116 

 

 

2.4 Princípios Orientadores 

 

O procedimento sumaríssimo é constituído por princípios, que se 

complementam. Eles se interlaçam e formam o conjunto de todo o procedimento. 117 

                                                                                                                                                                          

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por 
improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e 
coletivos; 
 
II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e 
fundações públicas a eles vinculadas; 
 
III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos 
civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. 
 
116 "A prova técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a exigir. 
Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O 
perito escolhido pelo Juiz será convocado para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo 
instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos 
do técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do 
Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os 
Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor 'causas cíveis de 
menor complexidade' (CF, art. 98, inc. I)". THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito 
Processual Civil. 31ª ed., v. III, São Paulo: Atlas, p. 436. 
 
117 “O que ocorre que os princípios arrolados no art. 2º foram um filtro que, envolvendo o sistema, 
permitem a passagem do que é compatível com seus institutos , dentro de uma lógica de  ponderação de 
valores.” BORRING, Felipe. Op cit, p. 47-48 
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Os princípios possuem especial importância no ordenamento após a 

Constituição de 1988.  

A visão até então tradicional do positivismo, com exacerbada adstrição às 

normas-regras, foi sofrendo o influxo das normas-princípios, as quais representam um 

vetor de otimização do ordenamento jurídico. Isto porque, o positivismo jurídico foi 

dando espaço à fase do neoconstitucionalismo.  

Com efeito, denota-se que esta é uma legislação eminentemente  

principiológica, e  a normatização das regras processuais,  ao longo do texto, leva em 

conta os princípios.   

 Por serem a base, orientam o sistema processual, pois as regras materializam 

os vetores principiológicos.   

Estes encontram-se encartados no art.2º  da  Lei n. 9099/95  e instrumentalizam  

seu fundamento, qual seja, o acesso à justiça. 

Portanto, atuam como cânones que orientam no sentido de suprir a formalidade 

processual e desburocratizar o acesso à justiça, possuindo como força orientadora o 

objetivo de concretizar o acesso em seu viés material: materializam o aspecto facilitador 

da provocação jurisdicional pela população. Realizar a aproximação da sociedade ao 

Poder Judiciário e resolver controvérsias simples de forma menos burocrática e custosa. 

Ressalte-se que na legislação pretérita, Lei n. 7.244/84, os princípios já 

estavam expressos, sendo que a Lei n.  9.099/95 repetiu ipsi litteris o seu conteúdo.      

Destarte, a normatização principiológica quebra o paradigma do exacerbado 

formalismo que vigia à época do CPC de 1973.  

Assim, os Juizados inauguram um novo sistema, pois rompe com o 

positivismo.  

O art.2º da Lei n. 9099/95 estabelece que as demandas submetidas aos 

juizados, além das normas processuais definidas nos artigos seguintes, irão também 

observar: a oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.  

Frise-se que a “conciliação ou transação” são destacadas como um critério.  

A simplicidade e a informalidade possibilitam ao indivíduo, mesmo sem 

patrocínio de advogado, postular seus direitos em juízo sem os conhecimentos técnicos 

inerentes à profissão da advocacia.  

Determina que o processo deve caminhar de forma que seja inteligível as 

próprias partes,  a fim de que estas não suportem obstáculos e possa compreender o 

caminho da marcha processual.   
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A própria linguagem empregada deve ser compreensível ao jurisdicionado. 

Potencializa ainda o direito à informação quanto aos seus direitos e a forma de 

exercício. 

A presença do critério da simplicidade, está materializada, em especial, a partir 

da previsão quanto aos requisitos do pedido, visto que o art. 14, Lei 9.099/95118,  traz os 

elementos necessários sem a previsão dos requisitos formais estampados no CPC,  

quanto a regularidade da demanda. 

A previsão fortalece a possibilidade da própria parte, sem a constituição de um 

advogado, poder realizar o seu pleito de forma pessoal.  Assim, a rejeição da inicial por 

inépcia é instituto que é deixado de lado. 

Vislumbra-se que a presença da simplicidade, está ínsita nos limites das causas 

submetidas ao rito sumaríssimo: demandas de baixa complexidade, já abordado.   

No que concerne à informalidade, esta tem por fito de diminuir a solenidade, a 

burocracia que, por via de consequência, acarreta num processo mais rápido e eficiente. 

A acepção do acesso através dos critérios acima está ainda corporificada 

através da flexibilização das regras processuais, a partir da diminuição de fases 

procedimentais, inaplicabilidade de determinados institutos e incidentes processuais.   

Ademais, conforme estabelecido no art. 13, entende-se como cumprido o ato 

processual, quando atingir a sua finalidade.  

A informalidade é outra face do princípio da instrumentalidade das formas que 

possui plena aplicação no procedimento sumaríssimo e potencializa a sua efetividade. 

Nesta esteira, a informalidade fortalece uma prestação desburocratizada em prol da 

eficiência. 

Em que pese a formalidade garantir a segurança jurídica,  certo é que se não 

houver prejuízo,  e for atingida a finalidade, a flexibilização da forma é válida.  

 O princípio da instrumentalidade pretende a facilitação do acesso, pois prioriza 

o ato quanto atinge seus objetivos em detrimento da forma. Desta forma, garante uma 

melhor aplicação do direito em si.  

Neste ponto, merece destaque o entendimento do CNJ de que é possível 

realizar as intimações via aplicativo WhatsApp, na qual expõe que: “opções por formas 

                                                           
118 (...)  
 § 1º Do pedido constarão, de forma simples e em linguagem acessível: 
        I - o nome, a qualificação e o endereço das partes; 
        II - os fatos e os fundamentos, de forma sucinta; 
        III - o objeto e seu valor. 
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mais simples e desburocratizadas de realizar intimações, como é o caso da intimação via 

aplicativo, longe de whatsapp representarem ofensa legal, reforçam o microssistema dos 

Juizados Especiais”.119  

Logo, todo e qualquer ato que possa realizado por qualquer meio idôneo possui 

validade.  

A oralidade é o princípio motriz do sistema e tem acento na norma 

constitucional. Destaca-se que trata-se de um sistema preponderantemente oral, uma vez 

que aponta-se que o processo civil brasileiro não adota um sistema oral puro.120 

Consoante o Projeto de Lei que deu ensejo à Lei n. 9.099/95, resta apresentado 

o princípio como instrumento para desburocratização e meio de acesso à justiça.121 

Sua previsão possibilita que a parte apresente a sua pretensão ou conteste a 

demanda, de forma oral, sendo tomadas por termo nos autos; inclui-se os embargos de 

declaração e a execução por via oral.  

Sob outro viés,  a aplicação da oralidade se faz presente através do estímulo a 

conciliação. 

A celeridade e economia processual122impedem a existência de recursos contra 

decisões interlocutórias, na medida em que preconizam o ideal de que o processo, nos 

Juizados, deve durar o mínimo possível.   

Servem ainda de fundamento para a inexistência de prazos especiais para 

pessoas jurídicas de direito público e a remessa necessária, como será  exposto ao tratar 

                                                           
119 Afirma ainda que trata de “projeto inovador apresentado pelo magistrado requerente encontra-se 
absolutamente alinhado com os princípios que regem a atuação no âmbito dos juizados especiais, de 
modo que, sob qualquer ótica que se perquira, ele não apresenta vícios” Disponível em 
https://www.conjur.com.br/dl/decisao-cnj-intimacao-whatsapp.pdf. Acesso em: 05 de agosto de 2018. 
 
120 “O Código de Processo Civil unitário de 1939 proclamou solenemente, na Exposição de Motivos, a 
adoção do procedimento oral. Mas é forçoso reconhecer que hoje é raro o procedimento oral, em sua 
forma pura. O que se adota é o procedimento misto, na combinação dos dois procedimentos: a palavra 
escrita pode ter até mesmo acentuada predominância quantitativa, mas a seu lado permanece a falada, 
como meio de expressão de atos relevantes para a formação do convencimento do juiz. É o sistema 
brasileiro, tanto no processo civil como no penal.” CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, 
Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel.  Teoria Geral do Processo. 17. ed., São Paulo: 
Malheiros, p. 325. 
121BRASIL. Projeto de Lei 1.480, de 24 de fevereiro de 1989. Disponível em: 
<http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD24FEV1989.pdf#page=33. Acesso em: 20 de 
dezembro de 2017. 
122 Este princípio “preconiza o máximo resultado na atuação do direito com o mínimo emprego possível 
de atividades processuais”.  
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das prerrogativas da Fazenda Pública.123 Outro meio de instrumentalização, é a partir da 

inadmissibilidade da intervenção de terceiros. Não obstante, por vezes, é comum o 

ingresso voluntário de terceiro na demanda.   

Por oportuno ressaltar que tramita no Congresso o Projeto de Lei  - PL n. 

1.18/2015- que prevê a admissibilidade de decisões interlocutórias no campo dos 

Juizados Cíveis.  Nesse sentir, surge a reflexão se a sua admissibilidade promove a 

funcionalidade do sistema. 

É cediço o entendimento doutrinário da sua inadmissibilidade no âmbito da Lei 

n. 9099/95,  vigendo o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias por ser  

inerente esta possibilidade ao procedimento sumaríssimo. 124 

Por seu turno, com o advento da Lei n. 12.153/2009, foi mitigado, haja vista 

que esta lei inovou, prevendo recurso próprio (agravo de instrumento) contra as 

decisões que deferem providência judicial antecipatória ou cautelar. 

Outro PL trata quanto a possibilidade do réu ser representado por terceiro no 

âmbito dos Juizados – PLS n. 307/2018. O Projeto de Lei propõe que advogado possa 

substituir à parte ré em AIJ. Quanto ao PL,  breve consideração merece ser feita quanto 

ao desiquilíbrio entre as partes, caso à parte autora não possa ser representada.  

Destarte, frise-se que recente alteração legislativa, que incluiu a simplicidade 

como princípio no âmbito do juizado criminal.125  

Todavia, importante, frisar que os princípios não podem afrontar a isonomia e 

paridade entre as partes, bem como a ampla defesa e o contraditório. Neste ponto, uma 

maior dilação probatória é incompatível com o rito dos Juizados, afasta a sua 

competência, sob pena de suprir a garantia de natureza fundamental. Implicaria ainda 

numa prestação jurisdicional falha.  

 

                                                           

123ART.9º  Lei 10.259/01:  não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 
pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para audiência 
de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de trinta dias 

124 “Não se admite o recurso de agravo nas ações que se procedam perante os juizados especiais cíveis. As 
decisões interlocutórias não comportam impugnação em separado. Tudo o que restar decidido no 
processo ficará para ser impugnado ao final, quando da interposição do recurso de que trata a norma sob 
comentário”  JUNIOR, Nelson Nery. Juizados Especiais. CPC Comentado, 3ª Ed. Sâo Paulo: RT, pág. 
1685 
125 Lei 13.603/2018 Art. 1o Esta Lei altera o art. 62 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, que 
dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências, a fim de incluir a 
simplicidade como critério orientador do processo perante os Juizados Especiais Criminais 
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2.4.1 A crise principiológica  

 

A intensão do constituinte e do legislador foi, através do sistema do juizado, 

criar uma justiça menos burocrática e mais rápida e eficiente. A instrumentalização 

desta vontade é a partir dos princípios. 

Contudo, a realidade prática vem se afastando dos seus princípios, notadamente 

a oralidade. Cada vez mais são praticados atos escritos, o que de certo modo, implica 

reflexos no princípio da simplicidade.  

Isto é consequência, em certa medida do assoberbamento, que vivenciam os 

juizados, sendo cada vez menos um procedimento oral e mais escrito.  

O inchaço do juizado implica, ainda, na diminuição da celeridade, pois cada 

vez mais se afasta de uma justiça rápida e célere, seja pelo grande volume de demandas, 

seja pela baixa incidência de acordos/conciliação   

Em relação a este último, a movimentação da máquina judiciária que seria para 

ser exceção, é, hoje, a regra. Tal circunstância implica no percurso do ciclo processual: 

sentença e execução. Nesta esteira, a saída do sistema é procrastinada e não se obtém o 

acesso à justiça de forma resolutiva em tempo razoável. 

A crise principiológica possui estreita relação com a sobrecarga de trabalho e, 

cada vez mais, aproxima o microssistema ao procedimento comum.  

 

 

2.5 A ausência de assistência obrigatória  
 
 
A dispensa do advogado, é instrumento normativo, de maximização do acesso 

à justiça. A previsão se materializa como mais um meio para se concretizar os critérios 

acima tratados.    

Inspirado no direito comparado, na qual os demais ordenamentos preveem a 

desnecessidade de provocar o sistema de solução de pequenas causas sem a presença de 

um advogado, a Lei n. 7244/84, em seu artigo 9º, trazia importante previsão quando 

informava da desnecessidade de advogado, sendo atribuída à parte autora capacidade 

postulatória.  
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Outrossim, importante pontuar que, à época em que tal disposição veio à baila, 

foram formuladas críticas, sob o argumento de que a dispensa do patrocínio importava 

em desvalorização da função do advogado.  

Refutando essa posição, Kazuo Watanabe pontuou que, em que pese o 

advogado não ter participação obrigatória na qualidade de representante das partes, teve 

a sua participação inserida como auxiliar da justiça, a partir da possibilidade de 

assunção de outros papeis. Logo, teria na verdade ocorrido uma expansão de sua 

atuação e valorização do exercício da atividade.126  

Com o advento da Lei n. 9099/95, a novel legislação passou a estabelecer  que 

causas que perfazem a monta de até 20 (vinte) salários mínimos é dispensada a presença 

do advogado. Somente se faz necessária sua presença quando for causa acima deste 

patamar.  

Em face dessa previsão,  houve a reabertura da discussão pelo Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, visto que propôs Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI 1539).  De acordo com a interpretação do órgão, o art. 9º da 

Lei n. 9.099/95 implicaria na  violação do artigo 133 da Constituição Federal.  

O argumento tinha por fulcro o fato da Carta Magna ter estabelecido a 

advocacia como função essencial à justiça, ao lado de outras instituições. Notadamente 

preconiza que o advogado é indispensável à administração da justiça. Assim, o 

argumento da ADI foi no sentido de que a advocacia é fundamental para concretizar a 

prestação jurisdicional e, portanto, não seria constitucional a previsão da parte optar se 

haveria ou não o patrocínio do advogado.  

Outro argumento apresentado foi no sentido de que o comparecimento em 

juízo, sem assistência de advogado, poderia prejudicar o jurisdicionado em sua defesa, 

sob pena de desequilíbrio.  Argumenta que a falta de assistência acarretaria na quebra da 

isonomia e promoveria a disparidade entre as partes litigantes, já que a característica das 

demandas do Juizado é ter pessoas físicas litigando com grandes conglomerados 

econômicos, devido as inúmeras lides relativas a questão de consumo.  

Contra argumentando esta posição, afirma-se que apesar da ausência de 

patrocínio, a legislação estabeleceu a igualdade entre os litigantes, a partir de outras 

                                                           
126“a lei, longe de diminuir, valoriza sobremaneira a nobre função de advogado, ampliando suas tarefas, 
não mais restritas à representação dos interesses das partes, mas estendidas às de conciliador e de árbitro 
numa missão que transcende, assim, aquela clássica, de patrocínio dos interesses do cliente, tomando a 
dimensão maior da participação na própria administração da justiça.” WATANABE,Kazuo.  Juizado 
Especial de Pequenas Causas.São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985, p.18. 
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previsões  para que se mantenha o equilíbrio, a fim de não se dissociar da ideia de que 

os Juizados visam a promoção do acesso à justiça.127 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade foi julgada improcedente pelo 

Supremo Tribunal Federal, conforme se exara do informativo 305.128 

Feitas estas considerações, importante frisar que muitas vezes no cotidiano é 

perceptível a dificuldade do jurisdicionado no exercício da capacidade postulatória. 

Nada obstante a intenção do legislador em permitir o jurisdicionado instar o Estado-Juiz 

como forma de facilitar o acesso à justiça, percebe-se, todavia, que a ausência de 

conhecimento técnico em alguns momentos pode causar prejuízo àquele que postula em 

causa própria.  

Salvo os litigantes habituais, e ainda que afaste, majoritariamente,  o 

formalismo, alguns atos processuais mínimos permanecem necessários e, a partir daí, 

constatam-se as dificuldades; seja pelas demandas desprovidas de qualquer amparo 

jurídico, a necessidade maior produção probatória, localização do réu, cumprimento dos 

prazos processuais, dentre outras situações. 

Ante todo o exposto, o acesso à justiça , sob este viés,  perpassa pela 

necessidade não só de enfrentar as barreiras para o acesso de forma física, mas também 

quanto a necessidade  de maior informação aquele que se vale do sistema.  

 

 
                                                           
127“É importante destacar aqui a preocupação do legislador com a igualdade material, a igualdade de 
armas, visando a um adequado equilíbrio técnico entre as partes durante o processo. Assim, não bastará 
que o juiz alerte a parte sobre a necessidade de ser assistido por advogado, ou mesmo nomeie um 
defensor dativo para tanto, é preciso antes de tudo que o desempenho do representante seja razoavelmente 
valioso, de sorte a permitir o equilíbrio preconizado pela lei”.  CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro Acesso 
à Justiça: Juizados Especiais Cíveis e Ação Civil Pública – Uma Nova Sistematização da Teoria Geral 
do Processo. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1999, p. 106-107. 

128 EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ACESSO À JUSTIÇA. JUIZADO 
ESPECIAL. PRESENÇA DO ADVOGADO.IMPRESCINDIBILIDADE RELATIVA. PRECEDENTES. 
LEI 9099/95. OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. RAZOABILIDADE DA 
NORMA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. FACULDADE DA PARTE. CAUSA DE PEQUENO 
VALOR. DISPENSA DO ADVOGADO. POSSIBILIDADE.1. Juizado Especial. Lei 9099/95, artigo 9º. 
Faculdade conferida à parte para demandar ou defender-se pessoalmente em juízo, sem assistência de 
advogado. Ofensa à Constituição Federal. Inexistência. Não é absoluta a assistência do profissional da 
advocacia em juízo, podendo a lei prever situações em que é prescindível a indicação de advogado, dados 
os princípios da oralidade e da informalidade adotados pela norma para tornar mais célere e menos 
oneroso o acesso à justiça. Precedentes.2. Lei 9099/95. Fixação da competência dos juízos especiais civis 
tendo como parâmetro o valor dado à causa. Razoabilidade da lei, que possibilita o acesso do cidadão ao 
judiciário de forma simples, rápida e efetiva, sem maiores despesas e entraves burocráticos.” BRASIL. 
Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 313060/SP. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo305.htm. Acesso em : 02 de abril de 
2018 
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2.6 A dispensa das custas de ingresso 

 

O microssistema dos Juizados pretende a solução para infindáveis problemas 

que impedem ao acesso à justiça, dentre eles, fatores ligados ao recurso financeiro. 

Para possibilitar o acesso, houve em 1º (primeiro) grau a isenção das custas de 

ingresso, bem como a quanto a honorários advocatícios. 

Entretanto, tal situação possibilita uma grande abertura do Judiciário e, por 

consequência,  traz um inchaço do sistema.  

A inexistência de pagamento das custas de ingresso promove uma avalanche de 

demandas, muitas sem respaldo técnico bem como de pessoas que buscam 

rotineiramente os Juizados Especiais, -notadamente os Juizados Cíveis-, as quais são 

conhecidas como litigantes habituais. Diante deste cenário, consta-se a formação de 

uma jurisprudência defensiva acerca desta figura.129     

Outra política judiciária adotada, com a finalidade de frear a litigiosidade 

excessiva, foi a edição do verbete da S. 75, TJRJ, que restringia a concessão de 

indenização por danos morais quanto a questões que são interpretadas como mero 

aborrecimento diante da lesão mínima. Buscava-se, assim, não criar uma banalização do 

dano moral e criar parâmetros para sua aplicação, bem como gerenciar a prestação da 

tutela.130  Entretanto, a referida súmula foi cancelada em dezembro de 2018. 

                                                           
129 “o autor é litigante contumaz, considerando que coleciona 13 demandas entre 2012 e 2017; essa 
habitualidade extrapola o limite do razoável que somada à escassez da narrativa inicial e à falta de 
elementos mínimos de convicção acerca da probabilidade do direito invocado, desautorizam a inversão do 
ônus da prova e levam à improcedência do pedido. Isto posto, VOTO no sentido de conhecer do recurso e 
dar-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos. Sem ônus, face o êxito.” Rio de Janeiro.  Poder 
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (Quarta Turma Recursal). Recurso Inominado nº. 0006830-
87.2016.8.19.007. Juíza CRISTINA GOMES CAMPOS DE SETA 19 de setembro de 2017 DIsponivel 
em: http://www4.tjrj.jus.br/numeracaoUnica/faces/index.jsp?numProcesso=0006830-87.2019.8.19.0007. 
Acesso em: 05 defevereiro de 2018. 
 
“Litigância habitual que extrapola o limite do razoável, somada à aridez da narrativa inicial e à falta de 
elementos mínimos de convicção acerca da probabilidade do direito invocado, desautorizam a inversão do 
ônus da prova e levam a concluir pela improcedência do pedido, por não ter se desincumbido o autor do 
ônus da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC). Diante do exposto, VOTO no 
sentido de conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso para REFORMAR a sentença e julgar 
IMPROCEDENTE a demanda. Sem ônus sucumbenciais, por se tratar de recurso com êxito”. Rio de 
Janeiro. Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2017. JOÃO PAULO KNAACK 
CAPANEMA. 
 
130 Verbete do enunciado da S. 75, TJRJ na integra "O SIMPLES DESCUMPRIMENTO DE DEVER 
LEGAL OU CONTRATUAL, POR CARACTERIZAR MERO ABORRECIMENTO, EM PRINCÍPIO, 
NÃO CONFIGURA DANO MORAL, SALVO SE DA INFRAÇÃO ADVÉM CIRCUNSTÂNCIA QUE 
ATENTA CONTRA A DIGNIDADE DA PARTE." REFERÊNCIA: UNIFORMIZAÇÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA N.º 2004.018.00003 NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 2004.001.01324– 
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Insta frisar que, não obstante as razões que ensejaram o cancelamento do 

verbete acima, é certo que tal situação acarretará reflexões, na medida em que 

promoverá uma maior judicialização das demandas. Isto porque, a aplicação do verbete 

obstava um demandismo em larga escala.  

Outro problema em relação a ausência de custas se refere aqueles que 

pretendem usar o sistema a fim de fugir das custas de ingresso, em demandas 

naturalmente complexas, bem como violam a existência da coisa julgada, repetindo 

demanda anterior de extinção por inaplicabilidade do procedimento sumaríssimo ou 

demandas que já houve o julgamento por improcedência.  

No direito comparado, como já abordado, ainda que em valor módico, há um 

pagamento para movimentação da máquina judiciária no sistema de pequenas causas. 

Não há uma dispensa integral das custas para ingresso. São aplicados valores mais 

baixos que à justiça comum.  

Ante o exposto, questiona-se se a referida dispensa não traz uma banalização 

da Justiça131  

Deve haver, assim, uma reflexão se a dispensa do pagamento de custas de 

ingresso está permitindo o real acesso à justiça, e não punir aqueles que realmente 

necessitam da prestação da tutela jurisdicional.  

O litígio em excesso é também uma forma de criar barreiras ao acesso, pois 

impede que a justiça seja prestada com celeridade e efetividade. O direito de ação 

exercido com abuso e sem um critério dificulta na absorção do Poder Judiciário assim 

como no gerenciamento das demandas.  

Não basta que se afastem o impeditivo para ingresso, pois, 

contemporaneamente, a verdadeira tutela é prestada quando a decisão jurisdicional gera 

efeitos concretos na vida dos litigantes.   

Os Juizados possuem uma relevância no ordenamento  ao serem  um meio de 

entrada pelo baixo custo, mas hoje, não consegue gerir adequadamente suas demandas 

devido a grande porta de entrada que se tornaram.  

Por fim, quanto a este ponto, registre-se que tramita projeto de lei - Projeto de 

Lei do Senado Federal,  n° 227 de 2018,  que pretende implementar o pagamento de 

                                                                                                                                                                          

JULGAMENTO EM 22/11/2004– VOTAÇÃO: UNÂNIME – RELATOR: DES. LUIZ ZVEITER – 
REGISTRO DE ACÓRDÃO EM 01/03/2005 – FLS. 779/798. 
131No final de 2017, foi verificado uma queda vertiginosa  nas demandas afetas aos JEC’S do Estado do 
Rio de Janeiro. Diante das milhares de sentença aplicando o verbete do enunciado S. 75, TJRJ como meio 
de não  banalizar o dano moral, bem como a crise econômica e o processo de recuperação judicial do 
grupo OI TELEMAR.  
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custas judiciais para atos que envolvam diligência com oficiais de justiça. Assim, 

pretende a modificação do art. 54, Lei n. 9099/95, para que passe a prever o pagamento 

de custas, salvo se a parte for beneficiária da gratuidade de justiça.132 

O referido projeto foi aprovado pela CCJ e agora, encontra-se, remetido à 

Câmara dos Deputados. 133 

 

2.7 Juizado como instrumento conciliador   

 

A primazia a autocomposição é a nota peculiar do microssistema. 

Genuinamente, o sistema do Juizado teve por fito a autocomposição.  

Como já exposto, os juizados foram desenvolvidos a partir de experiência de 

centros de conciliação no Rio Grande do Sul.   

Devido a experiência exitosa nesse caminho alternativo de se prestar a 

jurisdição, os Juizados são fortalecidos como meio de solução consensual, conforme 

dispõe o próprio texto constitucional.  

Nestas pegadas, o projeto de lei que deu azo a Lei n. 9099/95, esclarece que o 

sistema facultativo dos Juizados de Pequenas Causas se apresentou como meio de 

prestação mais célere devido a prestação desburocratizada, notadamente pelo papel da 

conciliação.134 

Cada vez mais, há percepção que, a melhor justiça, para atender os interesses 

das partes, está na composição. 

                                                           
132Disponivel em: https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2019/05/ccj-aprova-fim-da-isencao-
irrestrita-de-custas-judiciais-nos-juizados-especiais. Acesso em: 20 de maio de 2019 
133 O texto aprovado pela CCJ possui a seguinte redação:  
Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 
custas, taxas ou despesas, ressalvado o disposto no § 2º deste artigo.  
§ 1º. (...)  
§ 2º Sendo necessário o cumprimento de ato judicial por oficial de justiça, deverá a parte interessada 
antecipar o valor necessário ao custeio da diligência, salvo se for beneficiária da gratuidade da justiça, na 
forma do art. 98 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).” 
 
 134“Não se olvidou a experiência brasileira dos Juizados Especiais de Pequenas Causas civis, que tantos 
benefícios vêm prestando à denominada "Justiça menor" e nos quais tantas esperanças se depositam para 
a agilização e desburocratização da Justiça . Nem se deixaram de lado os excelentes resultados colhidos 
pelos Juizados ou Conselhos Informais de Conciliação. em que se pôde constatar o aporte positivo dos 
conciliadores para o exercício de função que não tem natureza jurisdicional e que por isso mesmo convém 
fique separada e afeta a pessoas distintas do juiz togado, que se limita a supervisionar a atividade 
conciliativa BRASIL. Projeto de Lei 1.480, de 24 de fevereiro de 1989. Disponível em: 
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD24FEV1989.pdf#page=33. Acesso em: 20 de dezembro 
de 2017. 
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No direito comparado, a conciliação é o instrumento fundamental para as 

demandas submetidas ao rito de pequenas demandas, conforme estudado no capítulo 

anterior.  

Destaca-se, nesse eito, as diretivas da União Europeia (Diretiva 2013/11 / UE 

do Parlamento Europeu e do Conselho), que determina a necessidade de meios de 

resolução alternativa de litígios para as questões de natureza consumerista. Os Estados-

Membros devem assegurar que os consumidores tenham acesso a organismos 

extrajudiciais de resolução de litígios135 

A busca da autocomposição é justiça coexistencial; isto é, a busca pela 

destruição das animosidades, de modo a equilibrar as relações. 

O art. 2º é taxativo ao afirmar que a vertente deste sistema é buscar sempre a 

conciliação entre as partes. Esta é, na realidade, a principal razão da sua eficácia 

permitindo que a maioria dos casos sejam resolvidos já na primeira audiência. 

Incentiva-se que as partes resolvam o conflito sem a necessidade de haver uma maior 

interferência do Estado.  

Através da conciliação se estimula uma resolução dinâmica e eficaz. Ela 

satisfaz os princípios que fundamentam o sistema e a materialização do acesso à justiça 

de forma satisfativa,  a fim de manter uma harmonia nas relações jurídicas.  

Ressalte-se que, o NCPC, veio preconizando e estimulando a justiça 

multiportas, na qual a solução não está apenas nas sentenças, mas sim em meios 

alternativos.  Pretende-se uma nova era para a solução dos conflitos,  na medida que se 

almeja a prestação de uma justiça pacificadora.  

Neste cenário, a reforma do CPC de 2015 teve como um dos seus fundamentos 

o estímulo a solução consensual dos conflitos.  

Todavia, o êxito no emprego dos meios alternativos depende da mudança da 

cultura da sociedade brasileira quanto forma da solução das controvérsias. 

Conquanto o êxito na condução de soluções negociais ser a nota 

caracterizadora dos Juizados Especiais, não é esta a realidade que é constatada, seja pela 

baixa quantidade de acordos ou ausência de anuência das partes. Hodiernamente, não se 

constata a valorização da conciliação.   

                                                           
135Disponível em: 
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Verbraucherstreitbeilegungsgesetz_ADR
_Richtlinie.html?nn=6765982. Acesso em: 01 de dezembro de 2018.  
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O dia a dia revela a necessidade da inserção de técnicas para melhorar sistema 

de conciliação, pois este é deficitário.  

Ademais, a cultura social não é a do acordo, mas sim a do litígio que, por certo,  

promove o gigantismo do Judiciário e a sua crise de efetividade. 

Por conseguinte, o  inchaço do juizado não está apenas em razão das inúmeras 

demandas que são submetidas ao procedimento, mas também diante de quase todos os 

processos se resolverem mediante o provimento jurisdicional do Estado.     

Verifica-se, nesse diapasão, a existência de inúmeras demandas de cunho 

consumerista, de fácil solução, serem submetidas à sentença devido o acordo não ter 

sido oportunizado. 

Em outro viés, o juizado especial possui a concepção, perante a população 

massiva, não apenas como uma via para solucionar os litígios, mas meios de reparação 

indenizatória pecuniária.  

Há a percepção de uma cultura do dano moral, concepção esta que deturpa 

gravemente a sua finalidade institucional, fazendo com que a “profissão litigante” se 

destaque indevidamente no atual contexto do microssistema e não priorize a conciliação 

como meio de resolver a lide. 

Soma-se a isto, outrossim, que os mecanismos que poderiam muito bem 

prevenir a explosão de litigiosidades não desempenham a contento a sua finalidade 

institucional.136 

Neste contexto, cite-se o atual cenário das Agências Reguladoras, onde 

deveriam enveredar-se o caminho da não interferência política e de interesses privados.  

                                                           
136No que cinge a importância dos meios alternativos para solução dos conflitos, frise-se os apontamentos 
de Humberto Dalla: “À luz do conceito moderno de acesso à justiça, o princípio da inafastabilidade da 
jurisdição deve passar por uma releitura1, não ficando limitado ao acesso ao Judiciário, mas se estende às 
possibilidades de solucionar conflitos no âmbito privado. Nessas searas, também devem ser asseguradas a 
independência e a imparcialidade do terceiro que irá conduzir o tratamento do conflito. Como já temos 
falado em diversas oportunidades, a via judicial deve estar sempre aberta, mas isso não significa que ela 
precise ser a primeira ou única solução. O sistema deve ser usado subsidiariamente, até para evitar sua 
sobrecarga, que impede a efetividade e a celeridade da prestação jurisdicional. Não é compatível com as 
modernas teorias sobre o Estado Democrático de Direito a ideia de que o processo em juízo seja a forma 
preferencial de solução de controvérsias, nada obstante essa visão, quer seja pela tradição, ou mesmo pelo 
receio da perda de uma parcela de poder, mantenha-se em alguns seguimentos” PINHO, Humberto Dalla 
Bernardina; PORTO, José Roberto Sotero de Mello. A desjudicialização enquanto ferramenta de acesso à 
justiça NO CPC/2015: a nova figura da usucapião por escritura pública In: Revista Eletrônica de Direito 
Processual – REDP. Rio de Janeiro. Ano 10. Volume 17. Número 2. Julho a Dezembro de 2016 
Periódico Semestral da Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ. Disponível em: 
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/view/26605/18969. Acesso em 30 de abril de 
2018.  
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Destarte, mormente acontece "teoria da captura", onde as Agências Reguladoras deixam 

de aplicar as penalidades em prol de interesses privados.137  

Caso os mecanismos técnicos de reprimendas, típicas do setor regulatório, 

fossem aplicadas devidamente às empresas reguladas, decerto evitaria o ajuizamento de 

muitas lides, vez que aquelas medidas nasceram para coibir de forma eficiente os abusos 

perpetrados.  

 Mas não é o que se vê. Reprimendas fracas ou indevidamente não aplicadas, 

bem como a atuação de uma Administração Burocrática em vez da Gerencial, esvazia 

com efeito a atuação das Agências. Os conflitos que poderiam ser facilmente evitados 

assim não o são, pelo que resulta no ajuizamento de demandas, o inchaço do 

microssistema e, com isso, a deturpação do fim institucional dos Juizados.  

Com efeito, há uma atuação tímida das Agência Reguladoras e do PROCON  

por   não se valerem dos poderes que possuem.  

Devido ao poder público não exercer de forma efetiva o poder punitivo e 

pedagógico, acarreta destarte numa maior ingerência do Judiciário, pois é instado a todo 

momento solucionar todas as questões de consumo.  

Desta feita, deve se mudar a cultura  quanto a atuação do Poder Judiciário para  

reforçar a ideia de conciliação, antes de judicializar. A judicialização deve ser a última 

ratio  com uma busca racional e proporcional. 

                                                           
137Quanto a teoria da captura discorre  José dos Santos Carvalho Filho “a relação jurídica entre a agência 
reguladora e as entidades privadas sob seu controle tem gerado estudos e decisões quanto à necessidade 
de afastar indevidas influências destas últimas sobre a atuação da primeira, de modo a beneficiar-se as 
empresas em desfavor dos usuários do serviço. É o que a moderna doutrina denomina de teoria da captura 
("capture theory", na doutrina americana), pela qual se busca impedir uma vinculação promíscua entre a 
agência, de um lado, e o governo instituidor ou os entes regulados, de outro, com flagrante 
comprometimento da independência da pessoa controladora. Em controvérsia apreciada pelo Judiciário, já 
se decidiu no sentido de obstar a nomeação, para vagas do Conselho Consultivo de agência reguladora, 
destinadas à representação de entidades voltadas para os usuários, de determinadas pessoas que haviam 
ocupado cargos em empresas concessionárias, tendo-se inspirado a decisão na evidente suspeição que o 
desempenho de tais agentes poderia ocasionar. Tal decisão, aliás, reflete inegável avanço no que tange ao 
controle judicial sobre os atos discricionários, que, embora formalmente legítimos, se encontram 
contaminados por eventual ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade" CARVALHO 
FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo . 22a ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, 
p. 467. Sobre o mesmo tema leciona Marçal Justen Filho “A doutrina cunhou a expressão ‘captura’ para 
indicar a situação em que a agência se transforma em via de proteção e benefício para setores 
empresariais regulados. A captura configura quando a agência perde a condição de autoridade 
comprometida com a realização do interesse coletivo e passa a produzir atos destinados a legitimar a 
realização dos interesses egoísticos de um, alguns ou todos os segmentos empresariais regulados. A 
captura da agência se configura, então, como mais uma faceta do fenômeno de distorção de finalidades 
dos setores burocráticos estatais” JUSTEN FILHO, Marçal. O direito das agências reguladoras 
independentes. São Paulo: Dialética, 2002, p. 369-370 
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Em relação à Fazenda Pública, a autocomposição ainda está em seus passos 

iniciais.  

Numa visão tradicional, defendia-se que no âmbito das matérias fazendárias 

seria incabível, sob o argumento da indisponibilidade do interesse público. 

Contemporaneamente, constata-se que aquele não é óbice a composição.138 

Outrossim, revela-se uma forma potencial de solução, em especial, em 

demandas de natureza previdenciária em que muitas vezes o Estado em sua defesa já 

reconhece a pretensão da parte autora.  

 

 

2.8 As demandas em face da União e as demandas Fazendárias  

 

Ab initio, as demandas destas naturezas não foram integradas ao sistema dos 

juizados.  

A  criação deste órgão judicante, para as demandas na justiça federal e 

fazendária, maximiza o axioma do acesso à justiça,  diante da tutela sem ônus e de 

forma menos burocrática e, por conseguinte, célere. 

Mediante a EC n. 22/1999,  houve a extensão para as causas envolvendo o ente 

público possibilitando, desta forma, a criação de um microssistema e efetivação do 

acesso à justiça para as demandas desta natureza. 

A norma constitucional apenas autorizou a sua criação, a fim de que não 

houvesse dúvidas da possibilidade da aplicação deste sistema diferenciado que 

necessitava de uma regulamentação específica, na medida que a própria Lei n. 9099/95 

trouxe a vedação em seu art. 3, parágrafo 2º 139 quanto as demandas de natureza 

fazendária.  

A necessidade de uma lei específica advém das próprias prerrogativas que 

detém a Fazenda Pública. Portanto, reclamam um tratamento diferenciado. 

                                                           
138 Em relação ao tema, ressalta Marco Antonio Rodrigues: “Dessa forma, pode-se afirmar que a 
indisponibilidade do interesse público não é óbice à utilização de meios consensuais à solução de 
controvérsias ou  à arbitragem. Ao contrário, tais mecanismos podem promover uma tutela mais adequada  
ao interesse público em jogo” RODRIGUES, Marco Antonio. A fazenda Pública no Processo Civil. São 
Paulo: Atlas, p. 370.  
139 Art 3º (...) 
§ 2º Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de natureza alimentar, falimentar, 
fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao 
estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. 
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Assim, ao passarem a integrar o sistema  as demandas de natureza federal e 

fazendária, tiveram na dicção legal por critério de fixação de sua competência o valor da 

causa. Este foi mais amplo por abarcar as demandas de até 60 (sessenta) salários 

mínimos.140 

Ao não estabelecer de forma expressa que sua competência está atrelada a 

causas de menor complexidade foi uma opção de cunho político.141 

A previsão é objeto de críticas, vez que possibilitou que houvesse a  

interpretação de que qualquer demanda, ainda que complexa, estaria no âmbito dos 

Juizados Fazendários e, tal situação, implicaria na violação aos preceitos do sistema.142 

Outrossim, a par de a lei infraconstitucional não fazer menção ao critério da 

menor complexidade, não pode se olvidar que este também aplicar-se-á no Juizado 

Fazendário, tendo em vista que estamos diante de um microssistema.  

Isto porque, o critério previsto na Constituição quanto a composição dos 

Juizados é a de menor complexidade, e se os Juizados compõem um microssistema, 

sem embargos, a matéria fazendária está também afeta a menor complexidade, ainda 

que de forma obliqua. 

Pode-se assim dizer, que faltou a melhor técnica ao legislador 

infraconstitucional.  

                                                           
140 Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 
causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor 
de 60 (sessenta) salários mínimos. 
 
141 Neste sentir: “O que se verifica é que a regra é de imperativa aplicação e delimita a competência dos 
Juizados Especiais da Fazenda Pública. A escolha do referido critério é político, sem qualquer 
justificativa científica, mas apenas os riscos e inconvenientes para o Poder Público caso fosse adotado 
valor mais elevado, por exemplo” GOMES JUNIOR, Luiz Manoel; et al. Comentários à nova Lei dos 
Juizados Especiais da Fazenda Pública: Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009. São Paulo: Revistas 
dos Tribunais, 2010, p. 49 
 
142“a exemplo do que lamentavelmente verificou-se com a Lei 10.259/2001, a Lei dos Juizados 
Especiais da Fazenda Pública definiu a competência essencialmente com base no critério quantitativo 
(valor), desprezando a regra constitucional cogente da menor complexidade, tomando o critério 
qualitativo por exclusão, independentemente da complexidade” FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. 
Juizados Especiais da Fazenda Pública: comentários à Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009. 2ª 
edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 26. No mesmo sentido de críticas ao critério expõe 
Luis Manoel Gomes Junior:”Optou o legislador pela competência vinculada ao valor da pretensão 
deduzida em Juízo. Ao contrário dos Juizados Especiais disciplinados pela Lei 9.099/1995, que 
utilizam critério misto (valor em discussão e matéria – art. 3º), aqui a questão é disciplinada 
exclusivamente pelo conteúdo econômico, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos no momento 
do ajuizamento”. GOMES JUNIOR, Luiz Manoel; et al. Comentários à nova Lei dos Juizados 
Especiais da Fazenda Pública: Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, GOMES JUNIOR, Luiz 
Manoel; et al. Comentários à nova Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública: Lei nº 
12.153,de 22 de dezembro de 2009. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2010,  p. 49. 
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Interpretação diversa, inclusive, pode causar uma desigualdade no 

microssistema em estabelecer que causas de seara cível estão limitadas a dois 

critérios: valor e complexidade, ao passo que nas demandas de cunho federal e 

fazendário apenas ao critério de valor.  

Destaca-se que, per si, as demandas fazendárias são mais complexas no 

âmbito do direito material. Todavia, esta complexidade natural não pode causar uma 

dificuldade probatória. 

Apesar desta conclusão parecer, indubitavelmente, a mais coerente, e 

registre-se que no âmbito da jurisprudência, verifica-se divergência.143 

Certo e incontroverso é que se excluem demandas superiores a 60 (sessenta) 

salários mínimos.  

Ultrapassada esta divergência, os juizados assumem papel de importância no 

acesso à justiça, pois o ente público quando demandado possui inúmeras 

prerrogativas144. Ao inserir a Fazenda Pública no microssistema, flexibiliza-se as 

                                                           
143“Conflito de competência. Juízo Federal de Juizado Especial e Juízo Federal de Juizado Comum. 
Competência do STJ para apreciar o conflito. Fornecimento de medicamento. Causa de valor inferior a 
sessenta salários mínimos. Complexidade da causa. Critério não adotado pela lei para definir o juízo 
competente. Competência dos Juizados Especiais. 
3. É certo que a Constituição limitou a competência dos Juizado Federais, em matéria cível, a causas de 
"menor complexidade" (CF, art 98, § único). Mas, não se pode ter por inconstitucional o critério para esse 
fim adotado pelo legislador, baseado no menor valor da causa, com as exceções enunciadas. A 
necessidade de produção de prova pericial, além de não ser o critério próprio para definir a competência, 
não é sequer incompatível com o rito dos Juizados Federais, que prevê expressamente a produção dessa 
espécie de prova (art. 12 da Lei 10.259/01). 
4. Competência do Juizado Especial Federal, o suscitado. Agravo regimental improvido.”Agravo 
Regimental no Conflito de Competência nº 102912/SC (2009/0017879-0), o qual a Primeira Seção do 
Superior Tribunal de Justiça, relator Ministro Teori Albino Zavascki, decidiu, em 13.05.2009 
“Ocorre, contudo, que o referido enunciado foi cancelado. Nesse contexto, é imperioso afirmar que 
os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para processar, conciliar, julgar e executar as 
demandas de natureza tributária de menor complexidade probatória, conforme o enunciado n. 32 das 
Turmas Recursais publicado por meio do Aviso Conjunto n.15/2017.” RIO DE JANEIRO (TURMA 
RECURSAL FAZENDARIA EXTRAORDINARIA) RECURSO INOMINADO 0287797-
66.2016.8.19.0001. Juiz(a) NATHALIA CALIL MIGUEL MAGLUTA, 19/12/2018. Disponível em: 
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=20187005967030. Acesso em: 03 de março de 
2019.  

144“No modelo infraconstitucional do processo civil brasileiro, plasmado sob Getúlio Vargas no Código 
de 1939 e continuando pelo vigente, figurava desde o início alguns pontos de uma autoritária preocupação 
em favorecer o Estado como litigante o modelo infraconstitucional do processo civil brasileiro, plasmado 
sob Getúlio Vargas no Código de 1939 e continuando pelo vigente, figurava desde o início alguns pontos 
de uma autoritária preocupação em favorecer o Estado como litigante. Tais eram os benefícios dos prazos 
mais dilatados concedido à Fazenda e ao Ministério Público (CPC-73, art. 188), a devolução oficial 
instituída em favor daquela (art. 475, incs. II-III) e a quase-absoluta impenhorabilidade dos bens das 
pessoas jurídicas de direito público (arts. 730 ss., c/c Const., art. 100). O Código de Processo Civil de 
1973 acrescentou ainda a dispensa do depósito equivalente a 5% do valor da causa nas ações rescisórias 
propostas por aquelas entidades estatais (art. 488, par.).  Já na vigência do primeiro Código nacional, 
algumas leis especiais trouxeram, sempre com o intuito de privilegiar o Estado, veto à concessão de 
medidas de urgência, como são as liminares em geral. Depois disse e não obstante as generosas falas dos 
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prerrogativas fazendárias na busca pela efetividade processual. Com a inserção da 

Fazenda Pública no microssistema, verifica-se uma modificação em relação aos 

paradigmas quanto a sua atuação.  

Tradicionalmente,  a Fazenda é dotada de prerrogativas145 para sua atuação, 

seja de cunho material, contratual e processual. Tal tem por alicerce os princípios 

basilares da administração pública: a  Supremacia e a Indisponibilidade do Interesse 

Público, e, por conseguinte a Proteção ao Erário.146 Assim sendo, “para que a Fazenda 

Pública possa, contudo, atuar da melhor e mais ampla maneira possível, é preciso que se 

lhe confiram condições necessárias e suficientes a tanto”147   

 Destaca-se a ausência de remessa necessária, a não observância do precatório, 

mas o adimplemento imediato através do instituto da requisição de pequeno valor e a  

existência de prazos diferenciados, na realidade, menores para a Fazenda.  

Conforme expõe Leonardo da Cunha, a previsão legal na lei específica deste 

afastamento não é inconstitucional, uma vez que a par de não haver o prazo em dobro, 

determina  um prazo temporal mínimo para a audiência.148 

Por fim, no que toca às demandas de égide fazendária, mister se faz ater-se ao 

papel do Judiciário e seus reflexos diante da res pública. Há uma linha tênue a ser 

observada quanto a implementação das políticas públicas, eis que diante da carência do 

Estado, por várias vezes, o Poder Judiciário é suscitado a promover a sua realização.  

                                                                                                                                                                          

constituintes de 1988 e do atual Presidente da República contra o gigantismo estatal, várias outras 
disposições legislativas vêm surgindo, sempre a beneficiar aquelas superpartes – e com agravante de 
virem nas vestes de medidas provisórias editadas sem o requisito da urgência, que ao menos formalmente 
poderia dar a impressão de legitimá-las.” DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do Processo 
Civil Moderno . São Paulo: Malheiros Editores, 2001, p. 
 
145 Diz que há prerrogativas e não privilégios, pois “estes – os privilégios- consistem em vantagens sem 
fundamento, criando-se uma discriminação, com situação de desvantagens. As “vantagens processuais 
conferidas à fazenda Pública revestem o matiz de prerrogativas, pois contem fundamento razoável, 
atendendo, efetivamente, ao princípio da igualdade, no sentido aristotélico de tratar os iguais de forma 
igual e os desiguais de forma desigual” CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 
São Paulo: Forense, 2018, p 28. 
 
146 MORAES, Jose Roberto de. Prerrogativas processuais da Fazenda Pública. In: SUNNDFELD, Carlos 
Ari; Cassio Scarpinella (coords). Direito processual público: a Fazenda Pública em Juizo. São Paulo: 
Malheiros, 2010, p. 69. 
 
147 CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15º edição São Paulo: Forense, 2018, 
p 27/28. 
 
148 CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15º edição São Paulo: Forense, 2018, 
p 28. 
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Na atualidade, constata-se a judicialização da saúde em larga escala149, 

notadamente no âmbito dos Juizados que detêm competência para análise da matéria.150 

O sistema de saúde é norteado pelas regras do SUS, que possui evidente 

assento constitucional e inspirado pelo atual sistema de filtragem constitucional que é 

nota ímpar do neoconstitucionalismo, cujo impregno se irradia por todo o atual Texto 

Magno. 

Nesse sentir, é certo afirmar que existe uma busca imediata pelo Judiciário 

concernentemente aos implementos de políticas públicas essenciais, tendo em vista a 

carência do Estado. Outrossim, na realidade, é necessário que haja uma aplicação mais 

contida, que se finca nas diretrizes do SUS, visto que há outro lado no que tange às 

demandas de improbidade administrativa e a escassez dos recursos.151 

                                                           
149 Conselho Nacional de Justiça. Relatório analítico propositivo. Judicialização da saúde no Brasil: 
perfil das demandas, causas e propostas de solução. Instituto de Ensino e Pesquisa. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2019/03/66361404dd5ceaf8c5f7049223bdc709.pdf>. 
Acesso em 10 de maio de 2019. 
 
150 Recentememte, o STF retornou a debater sobre o tema ao estabelecer parâmteros para a concessão dos 
medicamentos, eis que conforme apontua Ministro Barroso “Não se trata de negar direito fundamental à 
saúde. Trata-se de analisar que a arrecadação estatal, o orçamento e a destinação à saúde pública são 
finitos”, assinalou. Segundo o ministro, a excessiva judicialização da matéria não tem sido bem-sucedida. 
“Para cada liminar concedida, os valores são retirados do planejamento das políticas públicas destinadas a 
toda coletividade (...) “Senão, não teremos universalidade, mas seletividade, onde aqueles que obtêm uma 
decisão judicial acabam tendo preferência em relação a toda uma política pública planejada”.Os ministros 
Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes acompanharam o 
entendimento divergente e ressaltaram que o Estado deve observar as situações excepcionais em que um 
medicamento sem registro pode ser fornecido. O ministro Edson Fachin reajustou seu voto para também 
dar provimento parcial ao recurso, mas manteve entendimento de que o Estado tem o dever de fornecer o 
medicamento ao cidadão e que cabe ao próprio Poder Público fixar os parâmetros para que esse 
fornecimento seja garantido”  Decisão do STF desobriga Estado de fornecer medicamento sem 
registro na Anvisa .Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411857. Acesso em : 30 de maio de 
2019. 
 
151Em 2018, o STJ já havia estabelecido requisitos para a  concessão dos medicamentos não registrados: 
“i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que 
assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, 
para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar 
com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na Anvisa, observados 
os usos autorizados pela agência. Modulam-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos 
acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir 
da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018” (teses fixadas no EDcl no Recurso 
Especial nº 1.657.156, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 12.9.2018, DJe 21.9.2018). o STF fixou 
maio de 2019, o Supremo Tribunal Federal julgou os temas 500 e 793, fixando as seguintes teses, 
respectivamente: 
 
Em maio de 2019 foram editados pelo STF os seguintes temas 
 
Tema 500: “1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de 
registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É 
possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora 
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A abertura do Judiciário promove o afastamento do procedimento licitatório de 

forma indireta, o que exige a aplicação dos procedimentos de dispensa licitatória. Tal 

mecanismo, a par de contemplado na Lei n. 8.666 de 1993, descortina a possibilidade de 

fraudes e agressões ao erário público. Ao mesmo tempo se verifica a existência de 

dispensas fabricadas que revelam a má gestão do administrador. 

 

 

2.9 Aplicação subsidiária do CPC 

 

Como já apresentado, pretendendo uma melhor prestação da tutela 

jurisdicional, foi constituído o microssistema dos juizados especiais: um sistema 

apartado do processo civil tradicional, através de regras próprias e uma estrutura interna 

autônoma.  

Todavia, não pode se olvidar que há momentos de intercessão, do sistema do 

juizado, com o processo civil tradicional. 

Preliminarmente, deve-se partir da premissa de que o Código de Processo Civil  

é norma geral processual de direito público. Portanto, estabelece as regras gerais. 

Desta forma, possui plena aplicabilidade subsidiária em relação às normas de 

caráter processual especial. Frise- se que esta é própria premissa estabelecida na 

LINDB.152 

Esta seria, prima facie, a conclusão da relação do código processual com o 

microssistema dos Juizados. Isto porque, fato é que existem lacunas na legislação 

específica as quais necessitam de complementação. Neste mesmo sentido, estabeleceu 

as leis que dispõem sobre a organização do Juizado. 

                                                                                                                                                                          

irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando 
preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso 
de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em 
renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro 
no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão 
necessariamente ser propostas em face da União”. 
 
Tema 793: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente 
responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de 
descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as 
regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 

152§ 2º do art. 2º: A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não 
revoga nem modifica a anterior.  
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Embora haja diferença quanto aos ritos, diante das lacunas,  busca-se a 

integração no CPC.  

Todavia, ao realizar a aplicação do CPC deve ser respeitada a essência do 

microssistema. A integração normativa tem que ser harmônica com os fins do 

procedimento especial. Isto posto, a aplicação  daquelas não podem negar ou se afastar 

dos princípios norteadores da lei especial. 

Assim sendo, o CPC teria, em tese, aplicabilidade em tudo aquilo em que 

houvesse compatibilidade procedimental, estabelecendo um diálogo instrumental.  

As normas da Lei n. 9099/95, regidas pelo princípio da especialidade, preveem 

aquilo que é diferenciado em relação ao procedimento geral, e na omissão se remete a 

esta, observando a compatibilidade em relação os critérios que o rege.  

Em que pese ser lógica esta conclusão e haver enunciado do FONAJE nestas 

pegadas 153, tal questão não é pacífica na doutrina, bem como a que se denota na prática 

forense. Isto porque, este é um exercício que depende da sensibilidade e da 

razoabilidade do aplicador do direito.  

Apesar da grande maioria  da doutrina entender por uma aplicação 

subsidiária,154 há quem defenda  que as leis que regem os Juizados não são especiais em 

relação à norma geral de processo civil, pois decorre diretamente do mandamento 

constitucional. Portanto,  de acordo com este entendimento não poderia ocorrer uma 

aplicação subsidiária.155  Defende-se uma total autonomia e independência do 

microssistema dos Juizados. 

                                                           
153  FONAJE no enunciado 161 - “Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá 
aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese 
de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95”  

154“ Malgrado nem a Lei 9.099/1995, nem o CPC/1973 contenham qualquer norma expressa no sentido de 
determinar a aplicação supletiva deste em relação àquela, a supletividade é uma consequência do próprio 
sistema jurídico em vigor com baldrame legal nas disposições da LINDB, bem como reflexo do 
desenvolvimento científico do direito em geral e do direito processual em específico. Exatamente em 
razão disso o CPC/1973 sempre se aplicou supletivamente aos processos perante o Juizado Especial Cível 
desde o advento da Lei 9.099/1995.” NIEMEYER, Sérgio. O novo CPC aplica-se supletivamente à Lei 
dos Juizados Especiais. Consultor Jurídico - ConJur, 23 de maio 2016. Disponível em 
http://www.conjur.com.br/2016-mai-23/sergio-niemeyer-cpc-aplica-supletivamente-lei-90991995. Acesso 
em: 08 de agosto de 2016.  
 
155“Na fase de conhecimento dos processos cíveis disciplinados pela Lei n. 9.099/95, o CPC sequer é 
expressamente apontado como norma supletiva de interpretação (excetuadas indicações contidas na parte 
final do art. 30 e no caput do art. 51 da Lei n. 9.099/95), circunstância que não impede sua aplicação por 
analogia (art. 4º da LICC), mas que recomenda a superação das omissões do legislador com base nos 
princípios próprios do novo sistema CHIMENTI, Ricardo Cunha, CHIMENTI, Ricardo Cunha. Juizados 
Especiais da Fazenda Pública. Comentada artigo por artigo. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 7  
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Coadunando o mesmo entendimento, a ministra Nancy Andrighi  entende que a 

Lei n. 9.099/95 é expressa ao afirmar que  somente há a aplicação subsidiária do Código 

de Processo Penal pelos Juizados Criminais.  

De acordo com a sua interpretação houve um silêncio em relação à matéria 

cível e, portanto, a norma não fixou a mesma obrigação para os Juizados Cíveis. Afirma 

que esta foi uma opção legislativa para dar aos magistrados liberdade e para 

potencializar  os princípios da informalidade e simplicidade que regem os Juizados. 

Sendo assim, o Juizado  teria maior flexibilidade e poderia  adotar  o procedimento mais 

adequado à resolução dos conflitos.  

Afirma que tanto é assim que o novo CPC respeitou esse espírito da Lei n.  

9.099/95, devido o tratamento mínimo do CPC quanto a matéria dos Juizados , pois o 

fez apenas em questões pontuais. 

Nestas perspectiva,  defende que não há aplicação subsidiária nem em pontos 

omissos  devido a própria estrutura legal, visto que  o CPC  é formal em sua essência.156 

Quanto a este ponto, merece prosperar a alegação da Ministra da transferência 

cada vez maior dos ritos e procedimentos próprios da Justiça tradicional, em detrimento 

aos princípios norteadores dos Juizados. As facilidades de ingresso no sistema, em 

especial, pela ausência de custas, possibilitam tal situação, como acima exposto. 

No que cinge a integração ampla dada pelos operadores do direito, verifica-se a 

interpretação pessoal da norma, afastando-se dos standards  da hermenêutica e 

aplicação abstrata; tal situação acarreta uma má aplicação do microssistema e afasta dos 

seus pressupostos. 

Outrossim, fato é que diante do silêncio da norma jurídica, em alguns pontos, a 

integração se faz necessária,  em que pese o adequado seria uma melhor normatização 

no âmbito dos Juizados, afim de dissipar as controvérsias e fortalecer o próprio acesso à 

justiça. 

                                                           
156 “jamais poderíamos aplicar o Código de Processo Civil, nem em caráter subsidiário e tampouco nas 
eventuais omissões da Lei 9.099, porque, enquanto o processo nos juizados é regido pela simplicidade, 
informalidade e oralidade, na Justiça tradicional, o processo é orientado pelo rigorismo das formas e pelo 
tecnicismo previsto no CPC ... “Essa é uma das leis [9.099] das mais avançadas e democráticas existentes 
no sistema legal. Então, vou ser repetitiva: é vedada, é proibida a aplicação do Código de Processo Civil, 
o novo ou o velho, no âmbito dos juizados especiais, sob pena de cometermos um pecado capital, que é 
igualar os juizados especiais à Justiça tradicional”. SIMPLICIDADE E INFORMALIDADE - Regras do 
novo CPC não se aplicam aos juizados, defende Nancy Andrighi Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2016-mai-20/regras-cpc-nao-aplicam-aos-juizados-defende-nancy-andrighi. 
Acesso em 01 de janeiro de 2018.  
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A integração entre o microssistema e o CPC, portanto, deve ser cautelosa e 

apenas no silêncio da norma especial, bem como sem desvirtuar o sistema. 157 

Quanto a fase de  execução, há a necessidade de um parêntese. No âmbito da 

Lei n.  7.244/84, inicialmente, a execução ocorria perante os juízos cíveis. Com o 

advento da  Lei n. 9099/1995, a execução passou a ser de competência do   próprio  

procedimento, eis que não fazia sentido a previsão anterior.  Assim, passou a executar 

os seus próprios julgados e títulos extrajudiciais158  

 A vigência do novo sistema processual a partir de 2015, reabriu a discussão 

quanto a subsidiariedade do CPC.  Partindo-se do entendimento que se aplica o CPC ao 

microssistema, dúvidas pairam quanto à compatibilidade em relação alguns aspectos.  

 

 

2.9.1 O novo CPC  

 

A fim de disciplinar as novas diretrizes processuais em relação ao sistema dos 

Juizados, diversos atos normativos infralegais e orientações surgiram no correr dos 

últimos três anos.  

Vislumbra-se a dificuldade de formar algum consenso sobre as regras que 

devem ser aplicadas devido as especificidades do microssistema. Entretanto, formam 

importantes diretrizes que servem para auxiliar os intérpretes.  

Neste âmbito, ganham destaque os Enunciados do FONAJE, as Jornadas de 

Processo Civil e Encontros do Fórum Permanente de Processo Civil. No âmbito dos 

Tribunais também houve a edição de atos internos.159 Outrossim, constata-se a ausência 

de uma unanimidade em respeito à aplicação.  

Por seu turno, cumpre se ressalvar que se tratam de orientações, não havendo 

força vinculante. Logo, sevem para a interpretação, bem como para a integração dos 

dispostos na lei 9099/95.  

                                                           
157 Quanto a importância deste paradigma ENUNCIADO 16 – As disposições previstas nos arts. 190 e 
191 do CPC poderão aplicar-se aos procedimentos previstos nas leis que tratam dos juizados especiais, 
desde que não ofendam os princípios e regras previstos nas Leis n. 9.099/1995, 10.259/2001 e 
12.153/2009. I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
 
158SALOMAO, Luis Felipe. Execução nos Juizados Especiais Cíveis. Disponível em 
http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista10/revista10_153.pdf>. Acesso em: 01 
julho de 2017, p. 2 
159 No âmbito do  TJRJ aplica-se o Aviso 15/2015. Disponível em: 
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/aviso-tj-rj-n-15.pdf. Acesso em: 20 de abril de 2018 
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Não obstante, constatam-se dois grandes pontos a serem analisados com maior 

cuidado. 

O primeiro quanto à contagem dos prazos de natureza processual. Tal parecia 

ser a grande dúvida e o assunto de maior divergência, bem como de insegurança 

jurídica. 

Através da Lei n. 13.728/2018 o tema foi pacificado ao estipular que a 

contagem é em dias uteis, da mesma forma que o CPC.160 Neste contexto, entendendo 

pela aplicação subsidiária do CPC,   a contagem nos Juizados deve em dias úteis.161 

O FONAJE disciplinou o assunto por duas vezes - tratando a matéria em 

âmbito cível e na matéria fazendária-  e estabeleceu que a contagem seria em dias 

corridos através de dois Enunciados162, sob pena de  comprometer os princípios 

fundamentais do microssistema.163 

Importante ressaltar que haviam diversos projetos de lei acerca do tema 

estabelecendo a contagem em dias úteis e corridos 

A lei 13.728/2018 advém do Projeto 10020/18, que  tinha por objeto alterar  a 

Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, para estabelecer que na contagem de prazo 

para a prática de qualquer ato processual fossem contados somente os dias úteis. 

 Por fim, destaca-se que com a edição da lei iniciou a controvérsia quanto o 

termo inicial da aplicação da nova legislação.  Dois posicionamentos surgiram em que 

se afirma pela aplicação a incidência imediata das normas processuais com esteio no 

tempus regit actum, e outra corrente que entende que a regra a ser aplicada é a vigente à 

data da início da contagem do prazo.164 

                                                           
160 "Art. 12-A. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, para a prática de 
qualquer ato processual, inclusive para a interposição de recursos, computar-se-ão somente os dias 
úteis." 
 
161 o ENFAN (Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados) publicou o enunciado 45, 
estabelecendo que "a contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 do CPC/15) aplica-se aos sistemas 
dos juizados especiais" 
 
162 Enunciado 165 - “Nos Juizados Especiais Cíveis, todos os prazos serão contados de forma contínua” 
(XXXIX Encontro – Maceió-AL) e ENUNCIADO 13 - “A contagem dos prazos processuais nos Juizados 
da Fazenda Pública será feita de forma contínua, observando-se, inclusive, a regra especial de que não há 
prazo diferenciado para a Fazenda Pública - art. 7º da Lei  12.153/09” (XXXIX Encontro – Maceió-AL). 
 
163 Nota técnica 1/16 publicada pelo FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais), entendendo 
que a regra contida no artigo 219, do NCPC não teria aplicabilidade 
164PEIXOTO, Marco Aurelio; BECKER , Rodrigo. Os Juizados Especiais Cíveis e a nova lei 13.728/18 
Contagem de prazo em dias úteis. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-
analise/colunas/coluna-cpc-nos-tribunais/os-juizados-especiais-civeis-e-a-nova-lei-13-728-18-
22112018#sdfootnote5sym. Acesso em: 16  de dezembro de 2018.  
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 Outro ponto objeto de estudos e controvérsia quanto a extensão da 

aplicabilidade do CPC de 2015 no âmbito dos Juizados cinge quanto às demandas 

repetidas, notadamente  o IRDR. 

As demandas de natureza repetida possuem predominância no Juizado, razão 

pela qual  a uniformização da jurisprudência ganha destaque. 

Em breve síntese, ao tratar do incidente de resolução de demandas repetitivas, 

tem–se, a previsão de que temas afetos ao procedimento ordinário se estendem ao 

Juizado Especial. Contudo, tal aspecto será tratado em ponto específico.   

  

 

2.10  Os Juizados Especiais inseridos na análise econômica do direito  

 

Recentemente, no Brasil vem ganhando destaque o estudo do direito através da 

análise econômica.165 

Nos últimos anos o tema vem ganhando destaque, para que se possa realizar 

uma melhor prestação da tutela jurisdicional. Isto posto, o acesso à justiça passa pela 

necessidade de verificar essa interseção, pois almeja-se a eficiência. 

Em breve histórico, sem a intenção de esgotar a temática, a  

interdisciplinaridade entre o direito e a economia nasce a partir da década de 40, nos 

Estados Unidos, a partir do movimento  Law and Economics. Num primeiro momento,  

a análise do direito sob a luz da econmia passa a incidir sobre o direito empresarial e 

seus institutos.  

O tema se expande na década de 60 com Ronald Coase em que afirma que  as 

externalidades econômicas podem ser corrigidas sem que haja uma necessidade de uma 

maior intervenção estatal.166  

                                                                                                                                                                          

 
165 O tema no Brasil é controvertido. ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO 
Ministros debatem relação entre Direito e Economia no Plenário do Supremo. CONJUR. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2019-mar-14/fux-lewandowski-debatem-teoria-juridica-julgamento-
competencias. Acesso em: 20 de maio de 2019. 
 
166 COASE, R H, 1977, "Economics and Contiguous Disciplines" in The Organisation and Retrieval of 
Economic Knowledge edited by Mark Perlman, Macmillan, London, 481. Reprinted in The Journal of 
Legal Studies, 1978, 7 (2), 201-11 and in Coase (1994, 34-45). 
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Não obstante, seu grande marco é a partir de Richard  Posner,  em que a partir 

da obra Economic and law167,  aduz que todos os institutos do direito podem ser 

interpretados através do critério econômico.   

Em suma, a partir da análise econômica do direito, métodos empíricos da 

economia são aplicados nos institutos jurídicos para que a justiça possa possa ser 

prestada de forma eficiente.168 

Nesta esteira, um dos fundamentos da análise econômica do direito é que sejam 

encontrados caminhos para a prestação de uma Justiça eficiente.169   

Conforme, expõe o Ministro Luiz Fux, os principais objetivos de realizar a 

estudo da análise econômica do Direito é evitar a judicialização através do  estimulo  a 

conciliação. 

                                                           
167 POSNER, Richard. A economia da justiça. Tradução de Evandro Ferreira e Silva. São Paulo: WMF 
Martins Fontes, 2010. 
 
168 Quanto a relação da economia ser aplicada  para um direito mais eficiente , aduz Fux: “All of these 
experiences that I had the joy to face over the years demonstrate that efficiency and justice are 
complementary and not excluding concepts. The concrete decision of a complex legal issue may be the 

beginning of a massive injustice if it ignores the lens of economic analysis, such as in the treatment of a 
disease that can trigger other health problems, perhaps even worse ones. Similarly, Justice, as a public 
service, depends on proper management, in order for trials to be held with reasonable duration and costs. 
Improper management of the civil justice system can be as catastrophic as the mismanagement of the 
health system. We jurists, as well as doctors, have to use the greatest tools at our disposal and patients 
will be thankful.” Tradução live: “Chamo também a vossa atenção para o facto de a eficiência e a justiça 
não serem conceitos antagônicos. Todas essas experiências que tive a alegria de enfrentar ao longo dos 
anos demonstrar que eficiência e justiça são complementares e não excluindo conceitos. A decisão 
concreta de uma questão jurídica complexa pode ser o início de uma injustiça maciça se ignorar a lente da 
análise economica, como no tratamento de uma doença que pode desencadear outras doenças problemas, 
talvez até piores. Da mesma forma, a justiça, como serviço público, depende de uma gestão adequada, 
para que os ensaios sejam realizados com duração e custos razoáveis. Gestão inadequada da justiça civil, 
o  sistema pode ser tão catastrófico quanto a má gestão do sistema de saúde. Nós juristas, assim como os 
médicos, temos que usar as maiores ferramentas à nossa disposição 
e os pacientes ficarão agradecidos” .  Ministro Fux trata do Direito e a Economia em palestras nos EUA. 
Migalhas. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/arquivos/2017/4/art20170405-09.pdf. Acesso 
em: 20 de maio de 2019. 
 
169Em relação a temática aduz Luiz Fux: “. Efficiency is reached when, in a given situation, there are still 
allocated resources available to meet, to the greatest extent possible, all the interests involved. This is 
called "Pareto optimal": increased satisfaction of an interest cannot be achieved without a decline in the 
satisfaction of the other. Various arrangements may be equally efficient, having the absence of evident 
expenditure in common. The preference between these arrangements, however, specifically in the field of 
Law, is to be defined by criteria of justice. Tradução Livre: “A eficiência é alcançada quando, em uma 
dada situação, ainda são alocados recursos disponíveis para atender, na medida do possível,todos os 
interesses envolvidos. Isso é chamado de "Pareto ideal": aumento satisfação de um interesse não pode ser 
alcançado sem um declínio no satisfação do outro. Vários arranjos podem ser igualmente eficientes, tendo 
a ausência de despesas evidentes em comum. A preferência entre estes acordos, no entanto, 
especificamente no campo do Direito, é ser definido por critérios de justiça. Como afirmado pelo 
professor Mitchell Polinsky, a eficiência torna o bolo maior; justiça decide como o bolo será 
compartilhado.  Ministro Fux trata do Direito e a Economia em palestras nos EUA. Migalhas. Disponível 
em: https://www.migalhas.com.br/arquivos/2017/4/art20170405-09.pdf. Acesso em: 20 de maio de 2019. 
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No que tange a aplicação do vetor da análise econômica no direito processual, 

calcado na efetividade, Luiz Fux aduz que na elaboração do atual CPC, tal questão foi 

levada em conta. Para tanto,  o novo sistema processual foi estrurado de modo a evitar 

demandas desnecessárias, a produção de atos processuais desnecessários e o estímulo a 

solução consensual.170  

Portanto, a  Economia possui, na atualidade, grande importância na seara dos 

Tribunais e na promoção do acesso à justiça.  

O fundamento da análise econômica é o custo benefício da movimentação da 

máquina judicial 171. Isto posto, as decisões judiciais devem ser amparadas em 

resultados eficientes.172 Através da análise econômica se verifica os benefícios e os 

custos das diferentes alternativas antes de prolatar uma decisão, seja ela de natureza 

estritamente econômica ou de natureza social ou cultural. 

Sob outro viés, enfrenta o estudo da crise do Poder Judiciário e as razões da 

litigiosidade excessiva, bem como seus riscos. Aduz-se que os altos custos com a 

judicialização são repassados a sociedade e que em ultimo estágio impede o crescimento 

econômico do país.  

                                                           
170 Also, the committee responsible for drafting the new Civil Procedure Code, under my presidency, was 
attentive to learnings from the science of economics. And it could not be otherwise since the justice 
system is important for the development of the country, and is recognized by major international 
organizations (…)Brazil's Civil Procedure Code of 2015 also comes to use the legal expenses, fees and 
procedural sanctions as tools to prevent frivolous lawsuits, postponement of appeals and behaviors of 
parties that are inconsistent with the regular conduct of the proceedings. This is another factor that 
increases the likelihood of agreements. As Professor Steven Shavell from Harvard University states: 
litigation before the Judiciary creates an externality, insofar as private costs for demand are usually 
smaller than the social costs created by the new action and by the excess of lawsuits in Courts. The law, 
therefore, should provide mechanisms to produce an inhibitory effect (chilling effect) as regards to the 
unnecessary procedural expedients.” Tradução livre: . Além disso, a comissão responsável pela 
elaboração do novo processo civil, sob minha presidência, estava atento aos aprendizados da ciência de 
economia. E não poderia ser diferente desde que o sistema de justiça é importante para o desenvolvimento 
do país, e é reconhecido por grandes organizações internacionais (...)O Código de Processo Civil do 
Brasil de 2015 também passa a usar a lei despesas, taxas e sanções processuais como ferramentas para 
evitar frívolas ações judiciais, adiamento de recursos e comportamentos de partes inconsistente com a 
condução regular do processo. Este é outra fator que aumenta a probabilidade de acordos. Como o 
professor Steven Shavell da Universidade de Harvard afirma: litígio perante o Judiciário cria uma 
externalidade, na medida em que os custos privados da demanda menor do que os custos sociais criados 
pela nova ação e pelo excesso de ações judiciais em tribunais. A lei, portanto, deve fornecer mecanismos 
para produzir um efeito inibitório (efeito de refrigeração) no que diz respeito ao expedientes processuais”. 
Ministro Fux trata do Direito e a Economia em palestras nos EUA. Migalhas. Disponível em: 
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2017/4/art20170405-09.pdf. Acesso em: 20 de maio de 2019. 
 
171 POSNER, Richard. A economia da justiça. Tradução de Evandro Ferreira e Silva. São Paulo: WMF 
Martins Fontes, 2010. p. XIII-XIV 
. 
172 POSNER, Richard. A economia da justiça. Tradução de Evandro Ferreira e Silva. São Paulo: WMF 
Martins Fontes, 2010. p. XIV-XV 
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Nesta senda, deve ser estimulado o uso dos métodos alternativos a jurisdição, 

pois, desta forma se dará concretude ao acesso à justiça efetivo, na medida que  poderá 

ser realizado uma prestação mais adequada aos casos, cuja a juridisção é inafastável. 

Promove-se, assim,  a redução dos custos com o Judiciário que diante do seu gigantismo 

são elevados, e a ausência de investimento causa uma relação de tensão entre os poderes 

e a socidade.  

No que tange, os juizados sob o viés econômico, a eficiência é a base de 

desenvolvimento do Juizado.  

O microssistema foi organizado para que houvesse a solução célere dos litígio - 

através da  simplicidade, oportunizada pela  informalidade nos seus atos, com menor 

custo financeiro e temporal possível, bem como o estímulo a conciliação.  

Entretanto, apesar dos Juizados terem sido criados a partir das  premissas 

acima, como exposto, não é esta a realidade atualmente.  

Por outro lado, ao tratar da uniformização quanto as decisões a repeito as 

demandas repetitivas,  hpa também apliação da análise econômica. Há uma 

racionalidade no  tratamento das demandas repetitivas, porque evita a extensão do 

processo por meio de recursos desnecessários e de forma concomitante atribui a 

sensação de segurança jurídica a sociedade.  

Ademais, ao serem fixados os precedentes, evita-se a judicialização, pois já é 

sabido o posicionamento do Poder Judiciário a respeito do tema. 173  

 

 

2.11 Os Juizados e o paradoxo do  acesso à justiça – o macrossistema 

 

Ante o exposto, os Juizados surgiram no ordenamento jurídico no contexto de 

“desformalização” do Processo Civil, visando assegurar o acesso à justiça de modo 

rápido e eficaz.  

Sua baliza constitucional é um acesso amplo e universal. 

Porém, hodiernamente sua celeridade está sendo atenuada. As razões são 

diversos fatores, dentre eles não se pode negar o aumento expressivo das demandas 

                                                           
173FUX, Luís. Fux defende na PGE-RJ que análise econômica do Direito evita a judicialização. 
Disponível em: https://www.pge.rj.gov.br/imprensa/noticias/2018/06/fux-defende-na-pge-rj-que-analise-
economica-do-direito-evita-a-judicializacao. Acesso em 01 de dezembro de 2018. 
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perante os Juizados, que se apresentam como verdadeiro “balcão de reclamação” das 

concessionárias de serviços público, atenuando sua celeridade.  

Concomitantemente, há o desestímulo quanto a conciliação. 

Ao lado da explosão da litigiosidade, há o oportunismo das demandas ajuizadas 

nos Juizados Especiais. 

A ausência em demasia de standards normativos mínimos, mormente aquelas 

normas cogentes com função coativa/sancionadora resulta, evidentemente, numa dilação 

da porta de entrada ao microssistema de juizados especiais, potencializados, 

naturalmente, pela brusca crise econômico-social que o país atravessa há muito.  

Não é raro de se ver uma quantidade significativa de parte da população que 

vislumbra o juizado especial, em especial as demandas de cunho consumerista, como 

uma forma simples e fácil de se obter enriquecimento, desvirtuando destarte a função 

jurisdicional do sistema.  

Nesse contexto,  é necessário pensar se o modelo deve ser interpretado como 

uma solução para todos os problemas do Poder Judiciário, pois no cenário atual  a 

situação dos Juizados encontra-se distante da sua origem ontológica. Esta constatação já 

foi inclusive apontada  pelo CNJ.174 

Dentre os problemas da prestação do acesso à justiça, encontram-se as 

demandas repetitivas. Nesta senda, constata-se que esta situação é uma realidade  diante 

                                                           
174“Os juizados especiais não correspondem mais às expectativas da Lei 9.099/95.” A afirmação foi feita 
nesta quarta-feira (16) pelo corregedor nacional de Justiça e ministro do Superior Tribunal de Justiça João 
Otávio de Noronha, durante palestra de abertura da 40ª edição do Fórum Nacional dos Juizados Especiais 
(Fonaje), realizada na sede do STJ, em Brasília.O evento, promovido pelo Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal (TJDF), por meio da Escola de Formação Judiciária Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, com o 
apoio do STJ, da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e da Associação dos Magistrados do 
Distrito Federal (Amagis/DF), tem como proposta buscar soluções para a melhoria do sistema dos 
juizados especiais e para o aprimoramento da prestação jurisdicional Para o corregedor nacional de 
Justiça, o juizado especial leve, ágil, desburocratizado e informal retratado na Lei 9.099 não condiz com a 
realidade atual. “Estamos com o juizado relativamente pesado, com audiências iniciais demorando de seis 
meses a um ano, decisões de dez, 12 laudas, quando não deveria passar de uma. Em síntese, nós estamos 
com um juizado, salvo um ou outro, que não responde mais à expectativa da Lei 9.099”, disse.  Ele 
também lembrou a importância da conciliação e da adequada preparação dos juízes para estimular o 
entendimento entre as partes. Noronha destacou o diálogo com agências reguladoras como ponto 
importante a ser discutido. Para ele, a má prestação de serviços públicos virou um grave problema para o 
Judiciário, principalmente nos setores de telefonia e energia”.  Para ministro Noronha, juizados 
especiais já não refletem ideal de sua criação. Disponível 
em:http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADc
ias/Para-ministro-Noronha,-juizados-especiais-j%C3%A1-n%C3%A3o-refletem-o-ideal-de-sua-
cria%C3%A7%C3%A3o. Acesso em: 05 de julho de 2017.  
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da grande quantidade de demandas, notadamente, envolvendo saúde, consumo, regime 

jurídico do servidor público, contratações temporárias no serviço público. 

Contemporaneamente, pode-se afirmar, sem embargos que, devido a sua 

amplitude, os juizados não são um microssistema, mas sim um macrossistema diante do 

alto volume de demandas.  

Em especial, os juizados vivem um abarrotamento de micro demandas, reflexo, 

de certo modo, das poucas ações coletivas. As demandas de natureza repetitiva são a 

predominância. 

Nesta senda, diante dos novos paradigmas, impõe-se novas soluções para que 

os juizados cumpram sua premissa constitucional de um acesso à justiça efetivo.  

Portanto, a importância da unidade decisória ganha especial relevância para 

que o sistema se mantenha hígido. 
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CAPÍTULO 3 

AS DEMANDAS REPETITIVAS: RETRATO DOS CONFLITOS DA 

CONTEMPORANEIDADE  

 

 

O processo civil, em sua gênese, foi constituído para solução de conflitos de 

natureza estritamente individual.  

Refletia, desta forma, os direitos dos indivíduos tutelados no ordenamento que, 

à época, eram eminentemente de cunho patrimonial e individual. 

Por outro lado, hoje, as relações jurídico-sociais tiveram uma mutação, pois, 

cada vez mais, distanciam-se de conflitos envolvendo apenas dois interesses. 

A sociedade está cada vez mais plural e dinâmica. Por conseguinte, constitui 

relações jurídicas multifacetárias.  

Majoritariamente, os contratos privados possuem natureza de adesão (resultado 

dos fenômenos da industrialização, urbanização e globalização). Há ainda uma maior 

participação do Estado na vida do indivíduo e a necessidade da prestação positiva por 

parte deste, notadamente devido as previsões da Constituição da República (necessidade 

de implementação de políticas públicas através do Judiciário devido o gigantismo do 

Estado administrador e as normas programáticas de implementação de direitos). 

Devido as mudanças da relação da sociedade e seus reflexos junto ao 

Judiciário, vem a lume a percepção da necessidade da adequação do processo aos 

anseios sociais, sob pena de denegar o acesso à justiça.  

Em um primeiro momento, foi constituído um sistema paralelo ao Código de 

Processo Civil: o microssistema das ações coletivas. Um sistema apartado ao processo 

civil tradicional com regras próprias em que observa-se as peculiaridades a este tipo de 

conflito.  
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Outrossim, as demandas de natureza coletiva, continuaram a ser ajuizadas de 

forma individual, razão pela qual constata-se o fenômeno das demandas repetitivas. Por 

conseguinte, advém  a percepção de um novo papel da atividade judiciária.175 

Isto porque, a pulverização das demandas passou a ser um problema para o 

Judiciário e uma preocupação do operador do direito.176 Ao atribuir o  tratamento 

individualizado, a demandas que se repetem, passou a enfraquecer o sistema judicial. 

Notadamente, a vulnerabilidade aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.  

Considerando que o processo civil clássico não estava apto para solucionar 

estes novos conflitos, houve a necessidade de reformas nos institutos e a criação de 

novos instrumentos para atender a nova realidade.  

 

 

3.1 Breves considerações quanto ao Judiciário após a Constituição de 1988 

 

A Constituição da República trouxe diversos elementos considerados como 

direitos de natureza fundamental, permeados por todo seu texto.  

Assim, o processo de redemocratização do Brasil promoveu também uma 

democratização  em diversos campos da vida social, dentre eles, no Poder Judiciário.  

O axioma do acesso à justiça passa a ter notória relevância, a partir de uma 

filtragem constitucional de toda estrutura e atividade fim daquele Poder. 

Isto se dá seja pela (re)organização deste Poder, bem como pelo o surgimento 

de novos direitos, um outro viés – mais participativo - para os atores processuais, a 

                                                           
175 Quanto a mudança dos conflitos postos ao Judiciário discorre Aluisio Mendes:“A diferença é que, na 
atualidade, tanto na esfera da vida pública como da vida privada, as relações de massa  expandem-se 
continuamente, bem como o alcance dos problemas correlatos, fruto do crescimento da produção, do 
meios de comunicação e do consumo, bem como do numero de funcionários públicos e de trabalhadores, 
de aposentados e pensionista, da abertura de capital das pessoas jurídicas e do consequente aumento do 
numero de acionistas e dos danos ambientais causados. Multiplicam-se, portanto, as lesões sofridas pelas 
pessoas, seja na qualidade de consumidores, contribuintes, aposentados, servidores públicos, 
trabalhadores, moradores , etc., decorrentes de circunstâncias de fato ou relações jurídicas comuns” 
MENDES, Aluisio. Op cit, p. 15   
 
176 Ao abordar o tema acesso à justiça, pontua Aluisio Mendes, quanto a necessidade do direito processual 
acompanhar os novos caminhos da sociedade: “Para o pleno funcionamento do Estado Democrático do 
Direito, a possibilidade de solução dos conflitos mediante o devido processo legal deve ser efetiva e não 
apenas formal Para tanto, devem ser equacionadas as modificações  sociais, econômicas , políticas e 
culturais existentes. O direito processual, assim, deve estar preparado para enfrentar uma realidade, em 
que o contingente populacional mundial ultrapassa o patamar de sete bilhões de pessoas, no qual a 
revolução industrial transforma-se em tecnológica, diminuindo as distancias no espaço e no tempo, 
propiciando a massificação e globalização das relações humanas e comerciais”    MENDES, Aluisio, op 
cit, p. 14-15. 
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incorporação de novos instrumentos e institutos processuais.  Com efeito, houve uma 

abertura do Poder Judiciário e, por conseguinte, ao abrir as portas, as consequência 

lógica, é a explosão da litigiosidade. 

Por outro lado, o CPC de 1973 não estava estruturado para esta nova realidade. 

Nem o próprio Judiciário de forma interna. 

Esta situação acabou por causar um congestionamento na atuação do sistema. 

Seja pelo grande volume de demandas que passou a ter que absorver, seja pela estrutura 

morosa e formal do processo.  

Neste cenário, inicia-se uma  preocupação com a celeridade e a efetividade, 

pois os instrumentos tradicionais  do processo se mostram insuficientes diante da 

expansão  e maior interferência do Judiciário.  

A busca pela celeridade, isonomia, efetividade e segurança jurídica passam a 

ser tônica processual  no cenário pós 1988. 

Verifica-se,  uma disfuncionalidade na prestação da atividade jurisdicional e 

um afastamento do efetividade, pois as previsões normativas não estavam alinhadas às 

novas necessidades e encontrava-se distante de uma prestação efetiva da atividade 

jurisdicional. 

O Judiciário, após 1988,  passa  por um paradoxo: houve a preocupação na 

Carta Magna de proporcionar um acesso efetivo e, assim, promoveu  abertura de suas 

portas. Todavia, não estava aparelhado em sua estrutura ao grande volume de demandas 

que passou a receber. 

Além da questão estrutural, a tendência dos conflitos, passou a ser de natureza  

coletiva, o que denota um novo problema para o Judiciário. 

Como exposto, o CPC de 1973 foi constituído para resolver conflitos de cunho 

estritamente particular, envolvendo a esfera pessoal de dois indivíduos. 

Contudo, há uma nova era de conflitos. Não apenas, aqueles, de índole 

estritamente coletiva – difusos e coletivo estrito sensu. Os direitos categorizados  como 

acidentalmente coletivos permeiam as relações jurídicas e, por conseguinte, impõe uma 

normatização correspondente as suas especificidades.  

Diante deste contexto, estas demandas sendo julgadas de forma pulverizadas 

começaram a  fragilizar  o Poder Judiciário, devido a estarem sendo  decididas das mais 
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diversas formas. Impõem-se, deste modo, reformas na legislação processual para ajustar 

a relação entre o Poder Judiciário e a sociedade.177  

 

 

 

 

3.2 As reformas no processo civil  

 

Com fulcro de promover um real acesso à justiça, através de uma tutela 

jurisdicional concreta, satisfativa, adequada e resolutiva, foram necessárias reformas 

processuais. Em especial, no que tange ao tratamento dos processos com questão 

comum  

Destaca-se que, conforme exposto no capítulo 1, Mauro Cappelletti ao 

estabelecer as três ondas renovatórias do acesso à justiça, apontava quanto a 

necessidade de implementação da terceira onda. Esta se consubstancia em novas 

implementações na estrutura. 

Sendo assim, inicia-se um ciclo de intensas mudanças nas bases do processo 

civil, a partir de inúmeras reformas reorganizadoras do Judiciário, bem como a 

reestruturação de instrumentos processuais alinhados a nova geração de conflitos e a 

explosão de litigiosidade. Esta necessidade de reformas na legislação tem por 

justificativa teórica a adequação do processo as necessidades sociais.178  

Em breve síntese, uma vez que não é objeto da presente pesquisa, inúmeras 

reformas foram empreendidas no CPC de 1973,  com o fito de alinhar a realidade social 

dos conflitos dos últimos 30 (trinta) anos. Reformas pontuais em disposições entendidas 

como óbices a efetivação da prestação da tutela jurisdicional foram realizadas de forma 

sucessiva.  

                                                           
177Em relação ao tema pontua: “A miscelânea de pronunciamentos, liminares e definitivos, diferenciados 
e antagônicos, do Poder Judiciário passa  a ser fonte de descrédito para a própria função judicante, 
ensejando enorme insegurança jurídica para a sociedade” MENDES, Aluisio, op cit, p. 22 
 178  “O processo, enquanto instrumento de realização de justiça, deve estar ajustado à realidade social. 
Esta, contudo, jamais reflete um panorama estável, pronto a recepcionar as normas jurídicas de forma 
perene ou definitiva. A dinâmica social, em decorrência de novas e inexoráveis contingências, impõe 
constante atenção do jurista. É certo, porém, que o intolerável problema da morosidade do processo não 
decorre simplesmente de circunstâncias de natureza técnica, mas, sim, de vetores de ordem política, 
econômica e cultural, de sorte que, enquanto não houver vontade do Estado para amenizar o gravíssimo 
problema da demora na prestação jurisdicional, faz-se imperiosa a reestruturação de vários institutos do 
Código, visando a imprimir maior efetividade ao processo”.Tucci, José Rogério Cruz e. Processo Civil - 
realidade e justiça - 20 anos de vigência do CPC, São Paulo: Saraiva,  1994, p.100. 
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O ápice das diversas reformas sobre o sistema processual culminou na 

elaboração de um novo código processual. Neste, prestigiou a instauração de um 

processo civil moderno, ajustado aos conflitos contemporâneos, bem como sob 

influência de valores constitucionais.  

Seu escopo é o acesso material à justiça e tem por pilares a segurança, a 

celeridade e efetividade.  

 

 

 

3.3 Fundamentos de um novo sistema processual 
 
 
Como acima exposto, a necessidade de fundar um novo ordenamento de índole 

processual surge do descompasso entre o CPC à época vigente (de 1973) e a prestação 

da tutela pretendida pela sociedade hodierna.  

Assim, os fundamentos da inauguração de um novo sistema processual advêm 

dos novos direitos estampados na CF e seus instrumentos processuais de índole 

constitucional e a própria mudança das relações jurídica.  

O texto constitucional atual reforça com vigor o ideal do Estado Democrático 

de Direito.179 A partir da Constituição de 1988, inúmeros direitos foram positivados na 

própria Carta 180 (meio ambiente, consumidor, direitos da criança e adolescente, entre 

outros) inaugurando, deste modo, a era do constitucionalismo. 

                                                           
179Consoante Barroso: O constitucionalismo democrático foi a ideologia vitoriosa do século XX, 
derrotando diversos projetos alternativos e autoritários que com ele concorreram. Também referido como 
Estado constitucional ou, na terminologia da Constituição brasileira, como Estado democrático de direito, 
ele é o produto da fusão de duas ideias que tiveram trajetórias históricas diversas, mas que se conjugaram 
para produzir o modelo ideal contemporâneo. Constitucionalismo significa Estado de direito, poder 
limitado e respeito aos direitos fundamentais. Democracia, por sua vez, traduz a ideia de soberania 
popular, governo do povo, vontade da maioria. O constitucionalismo democrático, assim, é uma fórmula 
política baseada no respeito aos direitos fundamentais e no autogoverno popular. E é, também, um modo 
de organização social fundado na cooperação de pessoas livres e iguais” CONSTITUCIONALISMO 
DEMOCRÁTICO NO BRASIL: 
CRÔNICA DE UM SUCESSO IMPREVISTO.  Disponível em: 
http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/uploads/2012/12/O-constitucionalismo-democratico-
no-Brasil.pdf. Acesso em/. 01 de abril de 2014. 
 
180 Neste sentido, promove-se a constitucionalização do direito. Conforme Barroso, verifica-se que a 
Constituição brasileira, portanto, trata de assuntos demais, e o faz de maneira excessivamente detalhada: 
“Na prática, em todas as hipóteses em que a Constituição tenha criado direitos subjetivos – políticos, 
individuais, sociais ou difusos – são eles, como regra, direta e imediatamente exigíveis, do Poder Público 
ou do particular, por via das ações constitucionais e infraconstitucionais contempladas no ordenamento 
jurídico. O Poder Judiciário, como consequência, passa a ter atuação decisiva na realização da 
Constituição. A doutrina da efetividade serviu-se, como se registrou acima, de uma metodologia 
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Essa nova fase do direito constitucional, reflete na promoção do fortalecimento 

de políticas públicas primárias (saúde; educação) e  da administração pública nos 

moldes do art. 37 e seus incisos. 

  No âmbito processual, diversos tipos de ações passaram a estar contempladas 

no texto constitucional e com status de norma fundamental (mandado de segurança, 

ação popular, habeas data, mandado de injunção; o fortalecimento da ação civil 

pública). Traz ainda em seu bojo normas de direitos fundamentais aplicáveis ao 

processo (contraditório e ampla defesa, gratuidade de justiça, com a EC 45 de 2004 a 

duração razoável do processo). E como exposto no capítulo anterior, a Constituição 

prevê a criação do Juizados Especiais. 

Nesta senda, a CRFB acarreta três frentes de mudanças que impactam no 

sistema processual: a necessidade de formar-se um novo cotejo processual, novos 

direitos com uma necessidade de intervenção estatal e uma reestruturação do 

ordenamento jurídico à luz da Constituição.  

A inauguração de um novo direito processual surge, inicialmente, de diversos 

instrumentos processuais previstos na norma constitucional. Logo, novos diplomas 

foram promulgados a fim de regulamentar as previsões constitucionais, dando-lhes 

concretude. 

Em relação ao segundo ponto, inúmeras políticas públicas restaram alocadas na 

Constituição.  

A implementação dessas novas políticas públicas se deu, evidentemente, pela 

judicialização em razão da inércia do estado.181 Neste campo, o Judiciário é 

                                                                                                                                                                          

positivista: direito constitucional é norma; e de um critério formal para estabelecer a exigibilidade de 
determinados direitos: se está na Constituição é para ser cumprido  A ascensão do Judiciário deu lugar a 
uma crescente judicialização da vida e a alguns momentos de ativismo judicial. Judicialização significa 
que questões relevantes do ponto de vista político, social ou moral estão sendo decididas pelo Judiciário. 
Trata-se, como intuitivo, de uma transferência de poder das instâncias tradicionais, que são o Executivo e 
o Legislativo, para juízes e tribunais. Há causas diversas para o fenômeno. A primeira é o reconhecimento 
de que um Judiciário forte e independente é imprescindível para a proteção dos direitos fundamentais.” 
BARROSO, Luis Roberto, CONSTITUCIONALISMO DEMOCRÁTICO NO BRASIL: CRÔNICA  
DE UM SUCESSO IMPREVISTO. Disponível em: http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-
content/uploads/2012/12/O-constitucionalismo-democratico-no-Brasil.pdf. Acesso em: 20 de maio de 
2018, p. 16  
181Quanto ao tema frisa Vanice Lirio do Vale: “Embora seja certo que o fenômeno em si da judicialização 
da política não constitui peculiaridade do universo brasileiro , a manifestação em terra brasilis desse 
mesmo fenômeno mundial apresenta uma nota característica, a saber, a afirmada orientação à efetivação 
de direitos fundamentais, inclusive e especialmente aqueles classificados como sociais . Trata-se de um 
desdobramento natural do caráter analítico da Carta de Outubro nessa mesma temática que, na lição de 
Barroso, retira esses temas do debate político para inseri-los no universo das pretensões suscetíveis de 
tutela judicial .” A judicialização das políticas públicas no brasil:  até onde nos podem levar as asas de 
ícaro  Disponível em 
http://www.academia.edu/3333603/JUDICIALIZA%C3%87%C3%83O_DAS_POL%C3%8DTICAS_P
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constantemente suscitado, devendo decidir considerando não só a responsabilidade 

social, mas também a possibilidade das suas decisões afetarem toda a sociedade devido 

a alocação de recursos públicos. 

Por fim, quanto ao último ponto apresentado, surge o movimento da 

constitucionalização do direito, na qual a Constituição passa a ser o epicentro de 

interpretação das normas.182 Todas as leis infraconstitucionais são aplicadas à luz do 

conteúdo constitucional. 183 

Deste modo, a Constituição de 1988 impacta no sistema processual adequando-

o as novas necessidades sociais e alinhado aos programas do Estado. Como exposto, 

com o advento da Carta republicana de 1988,  a sua força normativa revela uma 

filtragem axiológica de todos os ramos jurídicos  e, por conseguinte, no âmbito do 

direito processual no qual, a sua constitucionalização revelou a necessidade do processo 

não ser um fim em si mesmo, bem como a inafastável nota de promover a auto 

composição dos conflitos  e uma atuação segura, eficiente e célere da prestação 

jurisdicional pelo Estado Juiz. 

                                                                                                                                                                          

%C3%9ABLICAS_NO_BRASIL_AT%C3%89_ONDE_NOS_PODEM_LEVAR_AS_ASAS_DE_%C3
%8DCARO. Acesso em 18 de fevereiro de 2018, p. 3  
 
182Ocorre a constitucionalização do direito. A Constituição é a norma central que erradia sobre todo o 
ordenamento. A interpretação das codificações é analisadas a partir da visão constitucional, conforme 
afirma Barroso.  Há a irradiação dos valores, princípios e regras.  “O processo de Constitucionalização do 
Direito iniciou-se na década de 60, consumando-se nos anos 70. [...] Assim, pelos nove primeiros anos de 
vigência, a Constituição e os direitos fundamentais nela previstos não repercutiram sobre a aplicação do 
direito ordinário.” BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito: o 
triunfo tardio do direito constitucional no Brasil. Themis . In: Revista da ESMEC, Fortaleza, v. 4 , n. 2, 
jul./dez. 2006. Disponível em: http://www.tjce.jus.br/esmec/pdf/THEMIS_v4_n_2.pdf. Acesso em: 26  de 
dezembro de 2017. 
 
183 “Nas últimas décadas, criaram-se novos direitos, ações e tribunais. No plano dos direitos, pode-se 
destacar a proteção do consumidor, a tutela do meio-ambiente e a promoção da saúde. No tocante às 
ações judiciais, foram introduzidos tanto processos objetivos – e.g.ação declaratória de 
constitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental – quanto ações subjetivas, 
aí incluídos a ação civil pública, o mandado de segurança coletivo e as diferentes possibilidades 
processuais de tutela de direitos individuais homogêneos, coletivos e difusos. No plano estrutural, foram 
criados os juizados especiais, expandindo exponencialmente a chance de cada cidadão obter 
pronunciamentos judiciais, independentemente da expressão pecuniária de sua pretensão. Uma das 
consequências do fenômeno aqui descrito foi a multiplicação de órgãos judiciais, espalhados capilarmente 
por todo o país (...) Impunha-se a reforma, tendo em vista o significativo aumento entre nós, de normas 
dispersas, margeantes, e até mesmo conflitantes, que foram se acumulando na tentativa de adaptar, ou de 
afeiçoar, o direito legislado às gigantescas transformações operadas na estrutura da sociedade brasileira. 
Nem sempre, contudo, este método de revisão e adaptação legislativa foi seguro e prosperou 
eficientemente Barroso, Luís Roberto; MELLO, Patrícia Perrone Campos. TRABALHANDO COM 
UMA NOVA LÓGICA: A ASCENSÃO DOS PRECEDENTES NO DIREITO BRASILEIRO. 
CONJUR. Disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/artigo-trabalhando-logica-ascensao.pdf. Acesso 
em: 01 de setembro de 2019.  
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Assim, há um movimento de reforma em duas linhas: sobre o próprio diploma 

processual e a promulgação de diversas legislações especiais, com enfoque especial nos 

direitos de natureza coletiva. 

Em relação ao último ponto apresentado, a promulgação de diversas leis 

especiais de índole processual, culmina na  formação de dois microssistemas paralelos: 

o de tutela coletiva e dos juizados especiais. Ambos refletem o viés da terceira onda da 

concretização do acesso à justiça exposto por Mauro Cappelletti. 

Em breves palavras, haja vista não ser o objeto desta pesquisa, a tutela coletiva 

passou por longo processo de implementação no ordenamento jurídico.184 O ponto de 

partida da concretização da proteção aos direitos coletivos ocorreu com a Lei de Ação 

Civil Pública.  

Não obstante, a tutela coletiva é alçada a status de microssistema a partir da 

CFRB de 1988, tendo em vista que inúmeras leis vieram dispondo os direitos erigidos 

na Constituição, bem como regulamentando institutos.185 Denota-se que muitos destes 

direitos foram alçados como de natureza de direito fundamental.186 

Percebe-se ainda, que a nova ordem constitucional faz com que as lides de 

caráter individual e patrimonial cedam espaço a novas demandas, de eminente caráter 

coletivo, mormente acidental.  O que acarreta um conflito no ordenamento e 

dificuldades no acesso à justiça.  

Isto porque, estava vigente o CPC/1973  estruturado sob a ótica solução 

clássica dos conflitos em que o Código Civil era a principal normatização acerca das 

                                                           
184 Consoante exposto por Hermes Zaneti Jr e Leonardo de Medeiros Garcia, as demandas coletivas 
(natureza essencialmente coletiva) passam por três fases: ausência de regulamentação diante da existência 
de normas de cunho de direito material; num segundo momento, incipiente, a proteção pontual, tendo 
como marco a Lei  ação civil pública e a formação de uma tutela coletiva de forma integral. Direitos 
Difusos e Coletivos 11º ed, Salvador: Juspdovim, 2017, p.  200. 
 
185 Lei 7797/89 (fundo nacional do meio ambiente); lei 7853/89 proteção a pessoas portadoras e 
deficiência  física, 7913/89, 8069/90 ECA; 8429/92 LIA; 8437/92 cautelar contra poder público; 8884/94. 
9394/96 10671/03. 10741/0312016/09. 12529/13, 12846/13, 13300/15 
 
186Ressalte-se que o microssistema se integra com o  CPC na qual  aplicado  na omissão, A aplicação 
subsidiária seria o segundo passo para a solução da omissão, enquanto que a residual seria a última. 
Assim, primeiro aplica a lei específica, depois o microssistema (aplicação subsidiária), depois o CPC 
(aplicação residual).Quanto a relação de aplicação :”quer dizer, as leis especificamente relacionadas à 
tutela coletiva assumem-se incompletas e, para aumentar sua flexibilidade e durabilidade em uma 
realidade pluralista, complexa e muito dinâmica, encontram no CPC a regulamentação subsidiária e 
supletiva”. DIDIER, Fredie.  Curso De Direito Processo Civil: Processo Coletivo 11º edição. Salvador: 
Juspdovim,2017, p.185. 
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relações privadas e seu viés era a proteção à liberdade e ao patrimônio.187 Esta marca 

advém de que sua proteção era quanto a direitos de índole individual, uma vez que à 

época as codificações tinham por característica a concepção do Estado liberal. Elas 

foram constituídas e promulgadas  sob a égide do liberalismo econômico.  Buscava 

resguardar os direitos e liberdades individuais contra a intervenção estatal e, desta 

forma,  o direito toma por função a proteção patrimonial.188  

                                                           
187 Miguel Reale, na Exposição de Motivos do Anteprojeto do Código Civil de 2002 afirma que:  
"Superado de vez o individualismo, que condicionara as fontes inspiradoras do Código vigente; 
reconhecendo-se cada vez mais que o Direito é social em sua origem e em seu destino, impondo a 
correlação concreta e dinâmica dos valores coletivos com os individuais, para que a pessoa humana seja 
preservada sem privilégios e exclusivismos, numa ordem global de comum participação, não pode ser 
julgada temerária, mas antes urgente e indispensável, a renovação dos códigos atuais, como uma das mais 
nobres e corajosas metas de governo".  Quanto ao CC/02 afirma  Judith Martins Costa: “O Código traduz, 
no seu conteúdo liberal no que diz respeito às manifestações de autonomia individuais, conservador no 
que concerne à questão social e às relações de família -, a antinomia verificada no tecido social entre a 
burguesia mercantil em ascensão e o estamento burocrático urbano, de um lado, e , por outro, o atraso o 
mais absolutamente rudimentar do campo, onde as relações de produção beiravam o modelo feudal  
MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: sistema e tópica no direito obrigacional. 2. 
tir. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 266. Em igual sentido: "a adjetivação atribuída ao direito 
civil, que se diz constitucionalizado, socializado, despatrimonializado, se por um lado quer demonstrar, 
apenas e tão-somente, a necessidade de sua inserção no tecido normativo constitucional e na ordem 
pública sistematicamente considerada, preservando, evidentemente, a sua autonomia dogmática e 
conceitual, por outro lado poderia parecer desnecessária e até errônea. Se é o próprio direito civil que se 
altera, para que adjetivá-lo? Por que não apenas ter a coragem de alterar a dogmática, pura e 
simplesmente? Afinal, um direito civil adjetivado poderia suscitar a imprecisão de que ele próprio 
continua como antes, servindo os adjetivos para colorir, com elementos externos, categorias que, ao 
contrário do que se pretende, permaneceriam imutáveis. A rigor, a objeção é pertinente, e a tentativa de 
adjetivar o direito civil tem como meta apenas realçar o trabalho árduo que incumbe ao intérprete. Há de 
se advertir, no entanto, desde logo, que os adjetivos não poderão significar a superposição de elementos 
exógenos do direito público sobre conceitos estratificados, mas uma interpenetração do direito público e 
privado, de tal maneira a se reelaborar a dogmática do direito civil. Trata-se, em uma palavra, de 
estabelecer novos parâmetros para a definição de ordem pública, relendo o direito civil à luz da 
Constituição, de maneira a privilegiar, insista-se ainda uma vez, os valores não-patrimoniais e, em 
particular, a dignidade da pessoa humana, o desenvolvimento da sua personalidade, os direitos sociais e a 
justiça distributiva, para cujo atendimento deve se voltar a iniciativa econômica privada e as situações 
jurídicas patrimoniais" TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2001, p. 22   os ideais do século XIX, em que os princípios da autonomia da vontade, da liberdade de 
contratar e do pacta sunt servanda estavam no seu apogeu; possuindo tal diploma caráter extremamente 
individualista e conservador, compatível com as legislações erigidas no século XIX, tais como os códigos 
napoleônico e alemão; os quais vivenciavam o Estado Liberal de Direito, ao defender os interesses da 
burguesia, que passava a ter força econômica. Saliente-se que o antigo código esperava ser a verdadeira 
“constituição” do direito privado, disciplinando as relações jurídicas civis de forma casuística, com a 
pretensão de solucionar as diversas situações que poderiam envolver os sujeitos de direito. De acordo 
com Gustavo Tepedino: O Código Civil de 1916 é fruto de uma doutrina individualista e voluntarista que, 
consagrada pelo Código de Napoleão e incorporada pelas codificações posteriores, inspiraram o 
legislador brasileiro, quando na virada do século, redigiu o nosso primeiro Código Civil TEPEDINO, 
Gustavo. Temas de Direito Civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 21. 
 
188 MITIDIERO, Daniel. O processualismo e a formação do Código Buzaid. In:  Revista de Processo. N. 
183 2010, p. 165/194 Neste mesmo sentir: Um Código com visão marcantemente individualista (voltado 
à proteção dos direitos individuais), forjado para a solução de litígio de A contra B, seguradamente 
haveria de ser complementado com disposições (rectius: procedimentos especiais) que tratassem de 
processos envolvendo a defesa de direitos coletivos e difusos THEODORO JR., Humberto. Um novo 
código de processo civil para o Brasil in:  Revista Magister de direito civil e processo civil n° 37 
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Nesse cenário, a implementação da terceira onda renovatória de Cappelletti, 

estudada no capítulo 3,  ganha força na medida que impõe a inafastável reforma do 

Código até então vigente. 

Antes de adentrar nas mudanças propriamente ditas do processo, cabe a 

seguinte reflexão: a adequação das normas processuais é reflexo natural do direito, isto 

porque, aquelas devem refletir o dinamismo social e, portanto, devem se adaptar, sob 

pena de não cumprir seu papel no ordenamento jurídico.    

Em um primeiro momento, o tratamento das demandas repetitivas não veio a 

lume, visto que as primeiras reformas buscaram imprimir  a celeridade ao processo. O 

primeiro entrave percebido no início do neoconstitucionalismo foi o congestionamento 

do Judiciário. As portas do acesso a ele foram abertas, mas não conseguia realizar a 

saída do sistema.  

Três grandes reformas sucederam no CPC de 1973 , sendo os primeiros passos 

para fundar uma nova ordem processual: Lei n.  8.952 de 1994, Lei n. 10.444, de 2002, 

e Lei n. 11.232, de 2005. 

Dentre as principais mudanças de forma geral, podem ser apontadas: a 

incorporação de técnicas especiais no procedimento comum; a possibilidade de propor 

medidas de urgência; a adoção do processo sincrético em que o processo de execução 

passa a estar integrado ao processo de conhecimento. 

As reformas sobre o texto da norma geral (CPC/73) pretendiam atualizá-lo, em 

especial, com o fito de diminuir a sobrecarga do formalismo e promover uma 

celeridade.189 Ganha relevo a instrumentalidade do processo sobre a forma.  

                                                                                                                                                                          

(2010). p 86-97. No mesmo sentir: “ as normas do processo civil tradicional que não se adequariam ao 
processo de massa seriam aquelas ligadas ao: a) o princípio dispositivo, que "enseja ao autor a definição 
da lide, como desejar", ou, dito melhor, entregando "a sorte do processo, em certos aspectos, à vontade 
dos litigantes"; b) o princípio da demanda, significando que a invocação da tutela jurisdicional é um 
direito de cunho individual, dependendo no resguardo dos interesses em conflito da própria e exclusiva 
iniciativa (livre) do sujeito--titular, vedada, salvo casos extremados, à atuação ex officio do juiz; c) o 
princípio da isonomia (paridade processual), segundo o qual, na fórmula constitucional clássica, as partes 
são consideradas iguais perante o Juiz, não podendo autor e réu terem tratamento desigual; d) a regra do 
nul ne plaide par procureur, pela qual a ninguém é lícito, normalmente, postular em seu próprio nome 
direito alheio, ressalvadas, a conta-gotas, algumas exceções de legitimação anômala; e, por último, e) o 
princípio da autoridade limitada da coisa julgada, determinando que a decisão judicial, como regra, só 
atinge as partes processualmente representadas, não afetando terceiros, estranhos ao processo”. 
BENJAMIN, Antônio Herman V. A insurreição da aldeia global contra o processo civil clássico: 
apontamentos sobre a opressão e a libertação judiciais do meio ambiente e do consumidor. In: MILARÉ, 
Édis (coord.). Ação civil pública – Lei 7.347/85: reminiscências e reflexões após dez anos de 
aplicação. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1995, p. 78 
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 O paradigma no âmbito das reformas processuais foi a edição Emenda 

Constitucional  n. 45/2004. Neste momento, um processo de viés constitucional ganha 

força e dá azo a um novo código processual. As balizas da EC foram um norteador das 

reformas subsequentes no direito processual, na qual inaugura-se a força dos 

precedentes e celeridade/efetividade como fundamentos dos processos. 

Em apertada síntese, o  fundamento da Emenda foi a reestruturação do 

Judiciário e de seus institutos, para que pudesse ser acessível materialmente, sob pena 

de negar a vigência da própria Constituição.  

As  pedras de toque do sistema processual passam a ser o princípio da duração 

razoável do processo, efetividade processual190 e isonomia. Tal circunstância enseja a 

criação de mecanismos que favoreçam a realização dessas premissas. Estes três 

fundamentos pretendem diminuir a morosidade processual e atribuir um tratamento 

uniforme as demandas múltiplas - neste momento, a litigiosidade de massa ganhava 

cada vez mais espaço. 

Frise-se no que cinge a duração razoável do processo, esta passou a ser 

mediante a Emenda 45, garantia fundamental de todo cidadão, visto que inserido entre 

os direitos fundamentais. 

Neste sentir, a preocupação com o processo civil célere ganha novo viés com a 

reforma na própria Constituição, eis que o referido processo legislativo passa a ser o 

marco na busca pelo acesso à justiça.191 Por conseguinte,  se irradiaram para a legislação 

infraconstitucional.  Assim, é editada a Lei n. 11.232, de 2005 

 Em que pese a necessidade das reformas para adequação do processo a 

nova realidade contemporânea, a opção legislativa, até então, de reformas pontuais 

originaram uma legislação anacrônica e não surtiu os efeitos pretendidos.  A legislação  

em seu todo perdeu a harmonia e a coesão e tal situação acabou por enfraquecer a 

estrutura sistemática do CPC ora vigente.192 

                                                           
190 Art. 5º, da Constituição Federal 
(...)  
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e 
os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 
 
 
192“A complexidade resultante desse processo confunde-se, até certo ponto, com essa desorganização, 
comprometendo a celeridade e gerando questões evitáveis (pontos que geram polêmica e atraem atenção 
dos magistrados) que subtraem indevidamente a atenção do operador do direito” Disponível em:  
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo653.htm. Acesso em 20 de maio de 
2013. 
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Há a  percepção que as reformas não produziram a efetividade do processo193.   

Diante desta realidade, emerge a necessidade de um novo sistema 

processual.194   

 

 

3.4 O pilar do CPC de 2015: o processo civil constitucional  

 

O CPC de 2015 inaugura a nova fase processual em que tem por fito ser um  

nova paradigma pondo fim as reformas pontuais ocorridas no diploma processual. 

Os princípios constitucionais possuem aplicação verticalizada e permeiam toda 

a organização do  CPC de 2015. 

                                                           
193É que; aqui e alhures não se calam as vozes contra a morosidade da justiça. O vaticínio tornou-se 
imediato: “justiça retardada é justiça denegada” e com esse estigma arrastou-se o Poder Judiciário, 
conduzindo o seu desprestígio a índices alarmantes de insatisfação aos olhos do povo. Esse o desafio da 
comissão: resgatar a crença no judiciário e tornar realidade a promessa constitucional de uma justiça 
pronta e célere. Como vencer o volume de ações e recursos gerado por uma litigiosidade desenfreada, 
máxime num país cujo ideário da nação abre as portas do judiciário para a cidadania ao dispor-se a 
analisar toda lesão ou ameaça a direito? Como desincumbir-se da prestação da justiça em um prazo 
razoável diante de um processo prenhe de solenidades e recursos? Como prestar justiça célere numa parte 
desse mundo de Deus, onde de cada cinco habitantes um litiga judicialmente? (...)  Exposição  de 
Motivos do CPC. Disponível em: 
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/512422/001041135.pdf. Acesso em: 01 de julho de 
2016.  
194 Nas palavras de Marinoi "é equivocado pensar que reformas processuais possam, apenas por si, tornar 
a tutela jurisdicional efetiva e o processo justo" MARINONI, Luiz Guilherme. Ideias para um renovado 
direito processual In: Bases científicas para um renovado direito processual. 2ª ed. São Paulo: 
Juspodium. 2009. p. 125-146. Não é reformando leis processuais que serão resolvidos os problemas da 
morosidade do Poder Judiciário meios efetivos para bem prestar tutela jurisdicional, o que exige vontade 
política para mudar o atual estado das coisas.” CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito 
Processual Civil. V. I. 17. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 59.  Ovídio Araújo Baptista da Silva, 
aduz que: “Embora se deva reconhecer o inegável mérito das tentativas de ‘modernização’ de nosso 
processo civil, todas elas, como já o dissemos, serão incapazes de produzir uma transformação 
significativa em nossa experiência judiciária. Sem uma profunda e corajosa revisão de nosso ‘paradigma’, 
capaz de torná-lo harmônico com a sociedade complexa, pluralista e democrática da experiência 
contemporânea, devolvendo ao juiz os poderes que o iluminismo lhe recusara, todas as reformas de 
superfície cedo ou tarde resultarão em novas desilusões. Como temos insistido em dizer, é indispensável, 
e mais do que indispensável, urgente, formar juristas que não sejam, como agora, ‘técnicos sem 
princípios’, meros ‘intérpretes passivos de textos’, em última análise, ‘escravos do poder’ (Michel Villey, 
‘Leçons d´histoire de la philosophie du droit’, Paris, 1957, p. 109), pois o servilismo judicial frente ao 
império da lei anula o Poder Judiciário que, em nossas circunstâncias históricas, tornou-se o mais 
democráticos dos três ramos do Poder Estatal, já que, frente ao momento de crise estrutural e endêmica 
vivida pelas democracias representativas, o livre acesso ao Poder Judiciário, constitucionalmente 
garantido, é o espaço mais autêntico para o exercício da verdadeira cidadania” BABTISTA DA SILVA, 
Ovídio Araújo. Jurisdição e execução na tradição romano-germânica. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1996,  p. 219 
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Ao reorganizar harmonicamente todo o sistema processual, os institutos 

passam a ser guiados à luz da aplicação do processo constitucional, pois a estruturação 

de um novo processo civil é articulado à nova era constitucional. 

 Destaca-se que a importância da principiologia constitucional encontra-se 

encartada na abertura do novo diploma processual,195 na qual há previsão no Capítulo I 

das normas fundamentais do processo civil.    

Todavia, a positivação dos princípios constitucionais não se encontra apenas na 

parte inaugural do diploma. Por diversas passagens há a positivação do texto 

constitucional de forma implícita e explicita. 196   

O processo civil atual é o devido processo constitucional. A marcha processual 

da novel legislação é adequada quando observa à Constituição. 

Nesse diapasão, o CPC de 2015 nasce com a pretensão da previsão de institutos 

que promovam  a prestação de uma tutela em tempo razoável, adequada e efetiva e  com 

a harmonização das  regras processuais. Pretende ainda a valoração da segurança 

jurídica diante da multiplicidade das demandas similares. A resolução aos conflitos de 

forma satisfativa é a marcha propulsora da novel legislação.  

                                                           
195 “Generoso aporte ao aprimoramento do processo em face dos seus objetivos tem sido trazido, nestas 
últimas décadas, pela colocação metodológica a que se denominou direito processual constitucional e que 
consiste na condensação metodológica e sistemática dos princípios constitucionais do processo. A ideia-
síntese que está à base dessa moderna visão metodológica consiste na preocupação pelos valores 
consagrados constitucionalmente, especialmente a liberdade e a igualdade, que afinal são manifestações 
de algo dotado de maior espectro e significado transcendente: o valor justiça”. DINAMARCO, Cândido 
Rangel. A instrumentalidade do processo. 14ª Edição. Editora Malheiros. São Paulo: 2009, p . 25 e 26. 
 
196A análise do nosso ‘modelo constitucional’ revela que todos os ‘temas fundamentais do direito 
processual civil’ só podem ser construídos a partir da Constituição. E diria, até mesmo: devem ser 
construídos a partir da Constituição. Sem nenhum exagero, é impensável falar-se em uma ‘teoria geral do 
direito processual civil’ que não parta da Constituição Federal, que não seja diretamente vinculada e 
extraída dela, convidando assim, a uma verdadeira inversão do raciocínio useiro no estudo das letras 
processuais civis. O primeiro contato com o direito processual civil se dá no plano constitucional, e não 
no do Código de Processo Civil que, nessa perspectiva, deve se amoldar, necessariamente, às diretrizes 
constitucionais. BUENO, Cassio Scarpinella. O modelo constitucional do Processo Civil. Caderno de 
Direito Processual Civil: módulo 7, Porto Alegre: TRF – 4ª Região, 2009, p. 135-136  No mesmo  
sentido: “Após um período relativamente longo de maturação, encontra-se sedimentado o entendimento 
de que a Constituição, em especial as normas constitucionais que reconhecem os direitos fundamentais, 
também projeta sua força normativa sobre as relações privadas, devendo nortear a produção e a 
interpretação das leis ou, em alguns casos, regular diretamente as relações. Tomando-se como referencial 
o direito privado, a Constituição assegura a sua subsistência, contribui para o delineamento do seu 
conteúdo, auxilia na fixação dos limites a serem observados na restrição de determinados direitos e, em 
decorrência do caráter aberto e dos valores veiculados pelas normas constitucionais, que permitem a sua 
continua atualização, estimula o seu desenvolvimento e constante adequação à realidade.” GARCIA, 
Emerson. Conflito entre Normas Constitucionais: Esboço de uma Teoria Geral, Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2008, p. 302-303. 
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Nesse diapasão, conforme se extrai da Exposição de Motivos, o novel diploma 

sintetiza os ideais de que a prestação da tutela jurisdicional deve ser a ultima ratio. 

Assim, fortalece o sistema multiportas na medida que a solução consensual de conflitos 

deixa de ser interpretada como meio acessório à Justiça.197  Eles integram e auxiliam  na 

prestação jurisdicional, pois a  visão moderna é que a  resolução satisfativa nem sempre 

se revela através do julgamento, em especial diante da demora na conclusão do ciclo 

processual.  

Com efeito, os institutos e normas processuais devem ser guiados à luz da 

instrumentalidade em prol da celeridade e efetividade. Outrossim, algumas etapas  na 

marcha processual ainda são necessárias, razão pela qual a prestação da tutela 

jurisdicional, através de um comando decisório,   pode demorar e não atingir  a 

resolução satisfativa devido ao decurso do tempo. 

Isto porque, o respeito ao contraditório permanece vigente. Ele está inserto 

como garantia processual constitucional   e, modernamente, possui uma acepção ampla, 

eis que preza pela maior participação das partes no andamento processual. Não se 

restringe a mera presença na relação jurídica processual, mas efetiva participação  e 

influência na decisão judicial, bem como é dirigido a todos sujeitos do processo. Guarda 

estreita  relação com o princípio da cooperação processual. 198  

Portanto, se conclui que o processo deve durar um tempo mínimo, mas como 

respeito ao contraditório, evitando dilações processuais desnecessárias.  Sendo 

necessária a intervenção de um provimento jurisdicional, deve se observar o postulado 

de uma jurisdição efetiva alinhado a segurança jurídica e a duração razoável do 

processo. 

                                                           
197C UNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 13ª ed., Rio de Janeiro: Forense, p. 
637 
198 CUNHA, Leonardo Carneiro da. O princípio contraditório e a cooperação no processo.  Acesso 
em: https://www.leonardocarneirodacunha.com.br/artigos/o-principio-contraditorio-e-a-cooperacao-
noprocesso/. Acesso em: 10 de janeiro de 2019.  Afirma Greco: “A garantia do acesso à justiça não se 
esgota no direito de provocar o exercício da função jurisdicional, mas abrange também o direito de 
defesa, ou seja, o direito de ser ouvido e de influir na atividade jurisdicional por parte daquele em face do 
qual ela foi desencadeada. São inconcebíveis o oferecimento de obstáculos processuais com o propósito 
de impedir às partes de buscarem os seus anseios, normalmente motivados pelo propósito de 
enfrentamento do enorme número de processo ofertados e pela industrialização dos processos (...)  Como 
relação jurídica plurissubjetiva, complexa e dinâmica, o processo em si mesmo deve formar-se e 
desenvolver-se com absoluto respeito à dignidade humana de todos os cidadãos, especialmente das partes, 
de tal modo que a justiça de seu resultado esteja de antemão assegurada pela adoção de regras mais 
propícias à ampla e equilibrada participação dos interessados, à isenta e adequada cognição do juiz e à 
apuração da verdade objetiva: um meio justo para um fim justo.” GRECO, Leonardo. Garantias 
Fundamentais do Processo: o Processo Justo. Estudos de Direito processual. V. I, Ed Faculdade de 
Campos. Coleção José do Patrocínio. 2005. p. 225 - 229. 
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Como acima exposto,  através da instrumentalidade199 se almeja a 

concretização  do princípio constitucional da duração razoável do processo.  Pretende-se 

a solução mais fluida e simples dos conflitos submetidos ao Judiciário, mas sem que se 

afaste da segurança jurídica.   

O combate  a morosidade é a barreira a qual pretende se transpor. para tanto, 

Teresa Wambier200 afirma que o  CPC de 2015 preza pela  organicidade do processo, a 

capacidade de resolução dos problemas de forma empírica e a simplificação. Estes 

fundamentos nascem da necessidade de um código simples, justo e seguro. A 

simplificação   possibilita a celeridade e, por conseguinte, desafoga o Judiciário. 201  

A efetividade do processo é direito fundamental que passa a ser assegurado em 

âmbito constitucional e processual.  

A efetividade é princípio amplo que  possui relação com diversas vertentes 

para que possa concretizar o devido processo constitucional. Para que o processo seja 

efetivo ele deve ser célere, mas com o respeito a uma duração razoável em prol da 

ampla defesa e do contraditório. Exige ainda que seja assegurada a isonomia e 

segurança jurídica.  

Sob essa perspectiva, o devido processo constitucional ganha destaque na 

medida que a aplicação escorreita dos institutos as lides promovem a adequada 

                                                           
199 “É a instrumentalidade o núcleo e a síntese dos movimentos pelo aprimoramento do sistema 
processual, sendo consciente ou inconscientemente tomada como premissa pelos que defendem o 
alargamento da via de acesso ao Judiciário e eliminação das diferenças de oportunidades em função da 
situação econômica dos sujeitos, nos estudos e propostas pela inafastabilidade do controle jurisdicional e 
efetividade do processo, nas preocupações pela garantia da ampla defesa no processo criminal ou pela 
igualdade em qualquer processo, no aumento da participação do juiz na instrução da causa e da sua 
liberdade na apreciação do resultado da instrução.” DINAMARCO, Cândido Rangel. A 
Instrumentalidade do Processo. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 23. No mesmo sentido: “O direito 
processual civil do final do século XX deslocou seu enfoque principal dos conceitos e categorias para a 
funcionalidade do sistema de prestação da tutela jurisdicional. Sem desprezar a autonomia científica 
conquistada no século XIX e consolidada na primeira metade do século XX, esse importante ramo do 
direito público concentrou-se, finalmente, na meta da instrumentalidade e, sobretudo, da efetividade.” 
THEODORO JÚNIOR, Humberto. As Novas Reformas do Código de Processo Civil. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2007 p. 92. 
 
200WAMBIER, Teresa Arruda Alvim.  In SENADO, Comissão de Juristas do. Uma Proposta para o 
Projeto do Novo Processo Civil. Audiência com Comissão de Juristas do Senado e outros. MIGALHAS 
Disponível em http://www.migalhas.com.br/mostra_noticia.  Acesso em 20 de setembro de 2013. 
 
201 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. In SENADO, Comissão de Juristas do. Uma Proposta para o 
Projeto do Novo Processo Civil. Audiência com Comissão de Juristas do Senado e outros.  
MIGALHAS Disponível em http://www.migalhas.com.br/mostra_noticia.  Acesso em 20 de setembro de 
2013. 
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prestação jurisdicional. Leciona Leonardo José Carneiro da Cunha202 que os conflitos 

reclamam um “regime processual próprio, com dogmática específica, que se destine a 

dar-lhes solução prioritária, racional e uniforme”.  Nesta linha, as lides possuem 

especificidades e estas devem ser observadas.  

Assim, no código de processual de 2015 emergem técnicas processuais 

diferenciadas para demandas que exigem um tratamento próprio, bem como o 

fortalecimento da jurisprudência.   

A jurisprudência como norte do processo civil constitucional revela a aplicação 

da   efetividade sob o prisma da isonomia.  

O tratamento isonômico é na sua origem a paridade de armas aos litigantes.  

Hodiernamente, também é a igualdade no resultado do  provimento jurisdicional. 

Aqueles  que possuem as mesmas questões de direito postas à apreciação devem ter a 

mesma solução jurídica , sob pena de causar insegurança jurídica e enfraquecimento do 

Judiciário como instituição.   

Portanto,  se inserem no contexto, acima exposto, de que o devido processual 

reclama tratamento diferenciado a um núcleo de conflitos. São demandas diferenciadas 

na medida que irradiam seus efeitos para diversas pessoas que se encontram na mesma 

situação. Se desloca da resolução do conflito e decisão com efeitos inter partes para um 

efeito amplo e, por conseguinte, o processo tradicional não é capaz de promover uma 

resolução adequada e satisfativa. 

 

 
3.5 Importância da unidade decisória 
 
O tema ganha relevância devido os efeitos da pulverização das demandas que 

possuem o mesmo debate quanto a questão comum.203 

                                                           
202CUNHA, Leonardo Carneiro da.  Anotações sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas 
previsto no projeto do novo Código de Processo Civil. In: Revista de Processo. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, v 193, p. 258-259   
 
203 Rodolfo de Camargo Mancuso: “Desde o último quartel do século passado, foi tomando vulto o 
fenômeno da ‘coletivização’ dos conflitos, à medida que, paralelamente, se foi reconhecendo a inaptidão 
do processo civil clássico para instrumentalizar essas mega controvérsias, próprias de uma conflitiva 
sociedade de massas. Isso explica a proliferação de ações de cunho coletivo, tanto na Constituição Federal 
(arts. 5o , XXI; LXX, ‘b’; LXXIII; 129, III) como na legislação processual extravagante, empolgando 
segmentos sociais de largo espectro: consumidores, infância e juventude; deficientes físicos; investidores 
no mercado de capitais; idosos; torcedores de modalidades desportivas, etc. Logo se tornou evidente (e 
premente) a necessidade da oferta de novos instrumentos capazes de recepcionar esses conflitos assim 
potencializado, seja em função do número expressivo (ou mesmo indeterminado) dos sujeitos 
concernentes, seja em função da indivisibilidade do objeto litigioso, que o torna insuscetível de partição e 
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Denota-se, que o sistema de ações coletivas não é suficiente para resolver esta 

espécie de conflitos. 

Seja  por causa das restrições do rol de legitimados para ações coletivas, seja 

pelo limite quanto  as matérias que podem ser suscitadas através daquelas.204 

A pulverização importa no enfraquecimento de dois postulados fundamentais 

do ordenamento: isonomia e segurança jurídica. 

Neste campo, a importância da unidade decisória ganha destaque. É necessário 

que o ordenamento preveja  instrumentos para garantir a estabilidade do Poder 

Judiciário frente ao excesso da litigiosidade de massa. 

Com efeito, a preocupação da justiça lotérica passa a ser fato  combatido pelo 

ordenamento. Pretende-se, deste modo, restabelecer a prestação de uma tutela 

jurisdicional que seja justa, sob o ponto de vista formal. Assim, pessoas em iguais 

condições devem ter a mesma resposta decisória. 

O tratamento diferente a demandas que se repetem se afasta do conceito de 

acesso à justiça e, expõe, o Poder Judiciário. Isto porque, promove uma instabilidade 

jurisdicional e social.   

A falta de segurança jurídica, pilar essencial no estado democrático de direito, 

causa, ainda um afastamento da sociedade em relação ao Poder Judiciário. 

Nesta toada, a resposta quanto a solução para evitar a disparidade dos julgados, 

está, na própria atividade.  É através da valorização da jurisprudência e de mecanismos 

que imponham o respeito aquela.  

A jurisprudência passa a ser fonte do direito, tal como a lei e a doutrina. 

Quanto a importância das decisões, Michelle Tarufo  defende que um juiz normativista, 

ou seja, que somente aplica a lei, está distante da realidade.205 

                                                                                                                                                                          

fruição por um titular exclusivo” MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A resolução de conflitos e a função 
judicial no Contemporâneo Estado de Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 379-380 
204Em relação as limitações do modelo de ações coletivas, discorre Leonardo da Cunha: “As ações 
coletivas não têm  o alcance de abranger todas as situações repetitivas, por várias razões: a) Não há uma 
quantidade suficiente de associações, de sorte que a maioria das ações coletivas tem sido propostas pelo 

Ministério Publico ou pela Defensoria Pública, não conseguindo alcançar todas as situações massificadas 
que se apresentam a cada momento; b) há uma inadequada restrição de atuação das associações, como a 
exigência, por exemplo, aa autorização expressa do individuo para  se beneficiar da ação coletiva 
proposta peça associação; C)  As ações coletivas não são admitidas em alguns casos” CUNHA, Leonardo 
Carneiro. A Fazenda Pública em Juízo. São Paulo: Forense, 2018, p. 216 
205 TARUFFO, Michele. Observações sobre os modelos processuais civil law e common law. In: Revista 
de Processo-REPRO. Vol 110,abril de 2003, São Paulo: Editora revista dos Tribunais,  p. 141-158. 
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Outrossim, uma fonte mais dinâmica e elástica, pois, consoante sinalizou 

Barbosa Moreira, nos primórdios da discussão a respeito da força dos precedentes, é a 

atividade jurisdicional que está mais suscetível as transformações da sociedade.206 

A jurisprudência passa a ser  fonte do direito. Os precedentes passam a  ser  

vetores de igualdade, pois estabelecem uma decisão igualitária  todos que estão sujeitos 

a mesma questão. 

Assim, a par das críticas, certo é que, em prol de um acesso à justiça justo e 

efetivo, bem como um respeito ao processo democrático, é essencial a vitalidade do 

sistema com unidade decisória. Deve ser traçado um  caminho decisório  igualitário, 

pois  não faz , menor sentido,  cada juiz decidir mesma matéria de formas diferentes e 

até antagônicas. Viola a razoabilidade do indivíduo. 

Este panorama, fere, ainda, as  garantias fundamentais do processo justo.  Por  

oportuno, ressaltar, que o processo civil modero, vive, a era do processo constitucional. 

Sob esta vertente, pondera Luigo Paolo Comoglio, a noção de “processo justo”, como 

adverte não é compatível  com um sistema de  julgamentos de surpresa. 

Outra vertente quanto a importância da unidade decisória é um influxo de 

trabalho, pois aumenta a quantidade de recursos e de demandas devido a saber que cada 

magistrado pode  ter uma interpretação diversa.207 

No direito brasileiro, a preocupação e valorização da jurisprudência é um 

movimento novo, eis que sua base do ordenamento é de tradição romano germânica - 

civil law.  

 

 

3.5.1 Pilares da unidade decisória  

                                                           

 
206“Ninguém negará que é indispensável reservar a esta a margem de flexibilidade de que necessita para 
ajustar-se à realidade cambiante do mundo exterior. Ora, as incessantes mutações da sociedade são  
captadas mais depressa e mais intensamente pelos órgãos judiciais de nível  inferior, convocados a lidar  
antes dos outros com os conflitos de interesses que as novas condições sociais, politicas, econômicas, 
culturais vão desenhando” BARBOSA, MOREIRA, Jose Carlos. Sumula, jurisprudência, precedentes: 
uma escalada, Revista Juris Plenum, Caxias do Sul (RS), v. 1, n. 4, p. 57-68, jul. 2005. Disponível em: 
http://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/105584. Acesso em: 10 de julho de 2018.  
207Nesta senda, aduz Aluisio Mendes: “a falta da unidade na interpretação das normas pelos órgãos 
judiciais faz crescer não apenas o número de recursos, mas também o número de demandas ajuizadas, 
mas também o número de demandas ajuizadas. É claro, se há uma possibilidade de se obter uma solução  
favorável no Judiciário, porque as pessoas, naturais ou jurídicas, iriam ajustar o seu comportamento ao da  
jurisprudência? Por que não demandar ou resistir à pretensão, ainda quando os tribunais superiores ou a 
jurisprudência do tribunal local  esteja em sentido oposto, se há também juízes e tribunais desafiando o 
entendimento majoritário.” MENDES, Aluisio, op cit, p. 95-96. 
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Como exposto, a sociedade atual apresenta ao Judiciário demandas que 

evidenciam um caráter multitudinário.  São  demandas  de natureza pseudo-individuais, 

devido na realidade  afetarem a toda coletividade  

A fim de evitar pronunciamentos judiciais dissonantes, a respeito de uma 

mesma questão jurídica, revela-se salutar a atuação do Judiciário no sentido de  

uniformizar a jurisprudência. Desta feita, proporciona o prestígio a segurança jurídica e 

impõe o resguardo ao princípio da isonomia.  

Diante da constatação da existência e da recorrência das demandas repetitivas, 

inicia-se um novo ciclo do processo civil em que prevê institutos pelos qual zela a 

uniformização e estabilização da jurisprudência para garantir a efetividade do processo. 

Oportuniza-se, assim, o tratamento adequado a esta espécie de lides. 208 

A uniformização é uma faceta da efetivação da tutela jurisdicional, sob duas 

perspectivas.  

Numa primeira análise tem por esteio a segurança jurídica em que revela um 

fortalecimento interno e externo do Judiciário. Internamente estabelece a coesão entre 

os órgãos e externamente perante à sociedade. Evita-se uma “jurisprudência lotérica”.209 

Em outro viés realiza a prestação da efetividade diante da celeridade, 

notadamente, na hipótese de julgamento por bloco.  

A partir do fortalecimento da jurisprudência no ordenamento jurídico, ela passa 

a se revelar como fonte de interpretação jurídica e  modifica  a vertente do sistema 

jurídico brasileiro. Aproxima-se, desta forma, ao sistema commom law, pois aquele  em 

                                                           
208“A massificação das relações travadas no seio da sociedade contemporânea proporcionou um 
exponencial aumento de ações judiciais com idêntico objeto, as quais, por sua vez, contribuíram de forma 
decisiva para um verdadeiro congestionamento do Poder Judiciário brasileiro. Como reação a este 
panorama crescente de demandas repetitivas, que descontenta, a um só tempo, tanto os jurisdicionados, 
que sofrem com a morosidade da justiça e com o sentimento de insegurança jurídica, proveniente da 
sempre presente possibilidade de decisões antagônicas acerca da mesma situação, como também o 
próprio Poder Judiciário, que não consegue se desincumbir de modo satisfatório de suas atribuições, 
surgiu, então, a necessidade premente de criação de um regime processual próprio para tratar dessas ações 
repetitivas.” PINHO, Humberto Dalla Bernardina de; RODRIGUES, Roberto de Aragão Ribeiro. O 
julgamento por amostragem dos recursos excepcionais repetitivos: análise crítica e perspectivas.  
Disponível em: http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1186838/O-desafio-de-uniformizar-a-
jurispud%C3%AAncia-e-o-novo-cpc-via+final.pdf. Acesso em: 05 de agosto de 2018 
 
209 “A miscelânea de pronunciamentos, liminares e definitivos, diferenciados e antagônicos, do Poder 
Judiciário passa a ser fonte de descrédito para a própria função judicante, ensejando enorme insegurança 
jurídica para a sociedade. Consequentemente, quando ocorre tal anomalia, a função jurisdicional deixa de 
cumprir a missão de pacificar as relações sociais.” MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações 
Coletivas e Meios de Resolução Coletiva de Conflitos no Direito Comparado e Nacional. 3. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 40. 
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sua gênese é um sistema baseado na civil law. Nesse sistema, a lei é ponto de partida e 

chegada do intérprete. O outro prioriza a construção de precedentes. As decisões são 

fonte para a intepretação do caso concreto seguinte.210 

O objetivo é que não haja decisões contraditórias, pois tal situação causa a 

fragilidade a segurança jurídica e a isonomia. Esta era a realidade vivenciada sob à 

égide do CPC de 1973  que se revelou e um obstáculo ao acesso à justiça efetivo diante 

da insatisfação social quanto a incerteza das manifestações do Poder Judiciário. 

Merece destaque, a explanação de Luis Roberto Barroso, em que discorre que o 

processo de valorização da jurisprudência no Brasil é compreendido em três 

perspectivas, a seguir apresentadas, de forma sucinta: a expansão da aplicação do 

sistema de controle concentrado da constitucionalidade; a valorização da jurisprudência 

por meio das normas infraconstitucionais que progressivamente reformaram o Código 

de Processo Civil de 1973 e a criação de um novo sistema de precedentes vinculantes no 

direito brasileiro através do atual CPC.211 

Entretanto, ao priorizar os precedentes, em prol da igualdade e da segurança, 

nasce o dever de uma dupla fundamentação, eis que deve fundamentar na norma e no  

precedente.212 

 

 

3.6 Common Law e Civil Law: O ponto base de diferenciação  

 

                                                           
210 “em que pese a lei ainda ser considerada como fonte primária do Direito, não é possível conceber um 
Estado exclusivamente legalista. Seja porque a sociedade passa por constantes modificações (culturais, 
sociais, políticas, econômicas, etc) que não são acompanhadas pelo legislador, seja porque este nunca será 
capaz de prever solução para todas as situações concretas e futuras submetidas à apreciação judicial, não 
se pode admitir um ordenamento dissociado de qualquer interpretação jurisdicional.   Por essas razões é 
que se pode dizer que o Civil law passa, atualmente, por uma espécie de descaracterização em prol da 
efetivação e modernização do Direito, aproximando-se cada vez mais do sistema do Common law” 
DONIZETTI, Elpidio. A força dos precedentes do novo Código de Processo Civil.  Disponível em: 
https://elpidiodonizetti.jusbrasil.com.br/artigos/155178268/a-forca-dos-precedentes-do-novo-codigo-de-
processo-civil. Acesso em: 02 de outubro de 2017. 
 
211 BARROSO, Luis Roberto; MELLO, Patrícia Perrone Campos. TRABALHANDO COM UMA 
NOVA LÓGICA: A ASCENSÃO DOS PRECEDENTES NO DIREITO BRASILEIRO  Disponível 
em: https://www.conjur.com.br/dl/artigo-trabalhando-logica-ascensao.pdf. Acesso em: 10 de maio de 
2018. 
 
212 PALMER, Vermon Valentine. Mixed Jurisdiction Wold Wide.  The Third Legal Family . 2ª edição, 
New York, Cambridge University Press,2012, p. 40. 
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A princípio, os ordenamentos jurídicos, foram constituídos em dois sistemas 

normativos estanques e autônomos: civil law e common law. 

A diferenciação entre os dois sistemas está no parâmetro de análise,  pois um 

tem fulcro o caso concreto e  outro na norma. 

Desta feita, as decisões no common law servem como precedentes, portanto, os 

julgados possuem força vinculativa. Têm por características que haja uma lógica 

sistêmica, a partir da preservação da segurança jurídica, da racionalidade, da isonomia e 

previsibilidade das decisões.213 A superação do precedente trabalha com “a ideia de 

manutenção do entendimento se não houver nenhum fator relevante a determinar uma 

mudança de entendimento, o que, naturalmente, é possível, mas não frequente”214 

Por outro lado, no puro sistema civil law, por ser a norma como referência, as 

decisões não são uma obrigação, mas uma indicação. 

Contudo, a aplicação dos sistemas não pode ser  totalmente autônoma, mas um 

entrelaçamento de jurisdição.  

 
 
3.7 O modelo de jurisdição mista: novo paradigma do direito 
 

A princípio, os ordenamentos jurídicos, foram constituídos em dois sistemas 

normativos estanques e autônomos: civil law e common law. 

De toda sorte, contemporaneamente, vivencia-se o influxo de informação e 

comunicação em todos setores, dentre eles no direito. 

Notadamente, há uma integração entre os dois sistemas, com o fito de se 

melhorar a prestação da tutela jurisdicional.  

Em breve síntese, a jurisdição mista é a simbiose do melhor dos dois modelos, 

eis que ambos complementam-se. Não há uma aplicação imediata e restrita, pois devem 

ser respeitadas as diferenças estruturais e sociais, eis que cada ordenamento e sociedade 

possui as suas especificidades.215 

                                                           
213MENDES, Aluisio. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: Sistematização, análise e 
intepretação do novo instituto processual. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017 p. 79. 
 
214 MENDES, Aluisio. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: Sistematização, análise e 
intepretação do novo instituto processual. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017, p. 83 
215 “É interessante notar, contudo, que a aproximação supramencionada é, por vezes, relativa, pois embora 
se procure estudar e conhecer melhor a realidade alheia, inclusive com eventual introdução  de 
mecanismo inspirados no direito estrangeiro, as diferenças estruturais, culturais e sistêmicas podem 
continuar sendo gritantes , ou , talvez, possam ficar ainda mais perceptíveis,   o que não deixa de ser, ou 
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Portanto, ao realizar esta aproximação,  no sistema romano germânico, que é o 

sistema adotado no Brasil, há uma mitigação a aplicação restrita a lei no processo 

decisório jurisdicional. Através da miscigenação entre os dois modelos, verifica-se que 

as decisões judiciais ganham força, pois uma corte madura, zela pelo respeito às 

decisões anteriores.216 

 

 
 
3.8 O CPC de 2015: a técnica de padronização decisória fundada em 

precedentes 
 
 
Em  que pese o CPC de 2015 ser um paradigma quanto ao fortalecimento da 

jurisprudência, é importante salientar que antes já havia sido inaugurado este sistema 

processual na vigência do CPC de 1973, através das reformas legislativas em seu corpo 

e na própria Constituição.  

No sistema processual anterior passou a ser prevista a edição de súmulas de 

natureza vinculante e julgamentos sob a sistemática de repetitivos para os recursos 

perante o STJ e  o STF. 

Com o novo CPC, há o seu fortalecimento. A técnica de padronização decisória 

fundada em precedentes é eleita pelo legislador como o meio adequado para promoção 

de segurança e efetividade. O fortalecimento da jurisprudência é um dos principais 

vértices do diploma processual atual. 

Dito isto, hoje, a prestação do acesso à justiça impõe a aplicação de um sistema 

que estabeleça um padrão decisório.  

Há a formação de um microssistema de sistema de precedentes no CPC devido 

a existência de diversas técnicas para que se proceda ao julgamento uniforme.  Neste 

sentir está o enunciado n. 346 do Fórum Permanecente.217 

                                                                                                                                                                          

poder ser, um segundo passo para reanálise dos institutos e , por conseguinte, modificações mais 
profundas”  MENDES, Aluisio, op cit, p. 77. 
 
216 Quanto a importância Michelle Taruffo aduz: “Uma corte que, pela mesma questão, cambiasse cada 
dia uma opinião, teria bem escasso respeito e violaria qualquer princípio de igualdade dos cidadãos 
perante a lei” TARUFFO, Michele . Observações sobre os modelos processuais civil law e common law. 
In: Revista de Processo-REPRO. vol 110, abril de 2003, São Paulo: Editora revista dos Tribunais,  p. 
141-158.  
 
217 Enunciado 346   (art. 976).A Lei nº 13.015, de 21 de julho de 2014, compõe o microssistema de 
solução de casos repetitivos. (Grupo: Precedentes).  
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É imposto pela a redação legal  a necessidade de uniformizar a jurisprudência 

ressaltando que ela deve ser estável, íntegra e coerente.218  

Nessa esteira, ao impor a coerência e integridade, determina a vinculação,  de 

forma que  as decisões  sobre a mesma temática não conflitem umas com as outras. 

Desta forma, a preservar a segurança jurídica e  afastar o inconformismo gerando pela 

sensação de desigualdade.219   

Resta claro, que o sistema processual não permite a existência de divergências 

internas sobre questões jurídicas idênticas. 

Com efeito, há a instituição no ordenamento de um sistema amplo de 

precedentes vinculantes, na qual pretende que a prestação da atividade jurisdicional seja 

célere e efetiva, isonômica, previsível e estável.    

O meio para que seja permitida a integridade é a previsão de que as decisões do 

sistema de precedentes estão submetidas a efeitos vinculantes. Assim, possibilita-se que 

para todos haja a aplicação de maneira idêntica e não individual.  

Fixa o  art. 927,  a observância cogente das seguintes decisões: do STF em sede 

de controle concentrado de constitucionalidade; enunciados de súmula vinculante e de 

súmulas do E. STF e do E. STJ; orientação do plenário ou órgão especial aos quais se 

vinculem os Tribunais; acórdãos em incidente de assunção de competência ou de 

resolução de demandas repetitivas e em julgamento de Recursos Extraordinário e 

Especial repetitivos. 

O “Sistema de Provimentos Vinculantes” pretende que haja uma atomização 

dos litígios e o prestígio a boa fé, pois objetiva não frustrar a sociedade em relação a 

expectativa gerada pela aplicação do direito que se apresenta igual para diversas 

pessoas. 

Insta salientar, que a obediência a vinculação ocorre quando há identidade e 

não mera semelhança. É ônus do interessado comprovar que a sua situação jurídica foge 

das premissas da tese geral e, portanto, enquadra-se num quadro de exceção.220  

                                                           
218 Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. 
 
219 “O fundamento desta teoria impõe aos juízes o dever funcional de seguir, nos casos sucessivos, os 
julgados já proferidos em situações idênticas. Não é suficiente que o órgão jurisdicional encarregado de 
proferir a decisão examine os precedentes como subsídio persuasivo relevante, a considerar no momento 
de construir a sentença. Estes precedentes, na verdade, são vinculantes, mesmo que exista apenas um 
único pronunciamento pertinente (precedent in point) de uma corte de hierarquia superior.”.Tucci, José 
Rogério Cruz. Precedente Judicial como Fonte do Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.  
 
220 Neste sentido: Outra vertente para a uniformização está calcada no viés da economia processual, visto 
que este sistema de uniformização acaba por: “estimular a estabilização da jurisprudência, como forma de 
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Outrossim, o tratamento coletivo vinculante cinge a matéria de direito, ou seja, 

a interpretação da lei (sentido amplo) deve ser a mesma para todos que se valham 

daquele diploma referente a determinada relação jurídica.   

Ao fundar técnicas de padronização decisórias com fulcro nos precedentes 

realiza o caminho inverso da individualização, pois estabelece a concentração evitando-

se a dispersão das decisões e a potencialização de decisões em sentidos diversas.  

Neste contexto, a concepção processual moderna é que o devido processo é 

constitucional e deve ser justo. Conforme afirma Cândido Dinamarco, há apenas um se 

ele produzir soluções justas.221 Portanto, o direito a um processo justo compreende, 

assim, não apenas o direito a se obter uma tutela jurisdicional com presteza, mas 

adequada à natureza da causa.   

Além de evitar a  “jurisprudência lotérica”, em que casos similares são 

decididos de formas opostas, diante da vinculação erga omnes evita-se a extensão 

temporal do conflito com o manejo de recursos.  

A formação de precedentes vinculantes oportuniza ainda a economia 

processual e celeridade, visto que impede a distribuição de demandas cujas teses 

estejam em desacordo com a tese fixada.  

Importa ainda no estímulo a solução consensual diante da perspectiva da tese 

defensiva não ter acolhimento e a condenação ser medida que se impõe. Nesta esteira, 

diminui a participação do Judiciário na vida privada.  

Por outro lado, ao estabelecer o sistema de observância de precedentes a 

legislação prevê mecanismos que oportunizam a revisão do precedente diante a 

mutabilidade das relações sociais.  

Isto impõe a necessidade de um maior diálogo junto ao Poder Judiciário.  

Destaca-se que este diálogo é tanto externo, dele com a sociedade para rever as bases 
                                                                                                                                                                          

minimizar recursos: e efeito final de todas as reformas porque passaram os recursos foi exatamente esse, o 
de estabilizar as decisões dos tribunais, tornando residual a ciranda da sorte com que contavam alguns no 
manejo dos recursos. Quanto mais variada e instável for a jurisprudência de uma corte (e a situação se 
agrava proporcionalmente à importância da corte) mais recursos haverá (..) Assim, preserva-se a 
igualdade quando, diante de situações idênticas, há decisões idênticas. Entretanto, viola-se o mesmo 
princípio quando em hipóteses de situações ‘semelhantes’, aplica-se sem mais, uma ‘tese’ anteriormente 
definida (sem considerações quanto às questões próprias do caso a ser decidido e o paradigma, cf. infra): 
ai há também violação á igualdade, nesse segundo sentido, como direito constitucional à diferença e à 
singularidade”. Theodoro Junior, Humberto; Nunes, Dierle; Bahia, Alexandre. Breves considerações 
sobre a politização do Judiciário e sobre o panorama de aplicação no direito brasileiro – análise de 
convergência entre o civil law e common law e os problemas da padronização decisória. In:   Revista de 
Processo-REPRO. vol 189, ano 2010, São Paulo: Editora revista dos Tribunais,  p. 141-158.  
 
221DINAMARCO, CANDIDO Instituições de Direito Processual Civil, v. I. 5ª. Ed. São Paulo: 
Malheiros editores, p. 23 
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dos precedentes, como interno diante do comando  da lei de unidade, coerência  e 

integridade na jurisprudência. 

Frise-se que o reforço da jurisprudência não retira o tratamento de cunho inter 

partes, mas quanto a uma parte destacada há um efeito para além dos personagens 

tradicionais.  

A importância da uniformização ganha destaque diante das dificuldades dos 

instrumentos de ação coletiva. Em que pese o ordenamento dispor de um forte sistema 

de tutela coletiva, verifica-se que este não tem os resultados esperados. É notório que as 

demandas de cunho coletivo se pulverizam de forma individual no Judiciário. 

O objetivo de positivar no código processual as técnicas de padronização 

decisória fundada em precedentes é sanar  as falhas da tutela coletiva. O ideal é o uso 

dos mecanismos dispostos por esta. Entretanto, caso este seja omisso, a norma 

processual geral - CPC - estabelece a concentração das demandas múltiplas que estão 

dispersas. 

O CPC expandiu os novos instrumentos e  aperfeiçoou os institutos já previstos 

sob à égide do CPC de 1973.222 

Destaca-se como forma de maior efetivação desse sistema a previsão do 

incidente de resolução de demandas repetitivas, cujo diferencial está  na possibilidade 

de ser suscitado independente de recurso. Ele pode ser suscitado ainda em primeiro grau  

e perante o juiz de direito.    

Notadamente, este instrumento tem por fito a solução coletiva de conflitos. Ele 

não exclui as ações coletivas e a possibilidade de solução extrajudiciais de conflitos 

coletivos. Na verdade, se revela como meio de correção do rito processual diante do 

momento a qual pode ser suscitado.   

 
                                                           
222 Quanto a  formação da valorização da jurisprudência:” Constata-se, por outro lado, uma nítida 
tendência  evolutiva no sentido de se emprestar cada vez mais importância à jurisprudência e aos 
precedentes judiciais, na esteira do que já ocorre em muitos ordenamentos filiados ao sistema continental-
europeu. O fenômeno da concessão de maior eficácia às decisões judiciais pode ser identificado nas 
numerosas reformas havidas na legislação processual brasileira nas últimas décadas. Em decorrência 
dessas consecutivas modificações, encontram-se, em nosso sistema atual, precedentes com eficácia de 
níveis distintos, quais seja, persuasivos, impeditivos de recursos e, em grau máximo, vinculantes. A 
atribuição de força vinculante aos precedentes judiciais é sobremaneira conveniente para a racionalidade 
da jurisdição em um país de dimensões continentais como o nosso, no qual o grande número de tribunais 
estaduais e federais inspira, necessariamente, uma superior preocupação com a uniformidade do direito”. 
PINHO, Humberto dalla Bernardina de; RODRIGUES, Roberto de Aragão Ribeiro. O microssistema de 
formaçãode precedentes judiciais vinculantes previsto no novo CPC. In: DIDIER JUNIOR, Fredie; 
CUNHA, Leonardo Carneiro da (Org.). Julgamento de Casos Repetitivos. Salvador:Juspodium, 2017. p. 
281-310. (Grandes Temas do Novo CPC). 
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3.9 Microssistema das demandas repetitivas  
 
 
O CPC de 2015, reconhecendo a  importância da unidade decisória e afinado 

com a ideia de  que os sistemas jurisdicionais são mistos, acabou trazendo diversos 

instrumentos para a consolidação da formação de precedentes. Por tal razão, afirma-se 

que houve a constituição de um microssistema de demandas repetitivas em que as 

processuais se complementam  e devem ser interpretadas em  conjunto.223 

Ao abordar o tema Leonardo da Cunha, defende que: “o julgamento de casos 

repetitivos é gênero de incidentes que possuem natureza híbrida: servem para gerir e 

julgar casos repetitivos e, também, para formar precedentes obrigatórios”224  

O microssistema solução para demandas multíplices, é composto pelo 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), o Incidente de Assunção de 

Competência (IAC) e pelos recursos repetitivos.  

Este microssistema é meio de gestão de de processos e de julgamento de casos 

repetitivos. 

Doutrinariamente, para Fredie Didier Junior e Leonardo da Cunha há dois  

microssistemas das demandas repetitivas e da formaçao dos precedentes de natureza 

obrigatória.225 

A partir do microssistema de solução coletiva das controvérsias almeja-se dar 

resposta mais célere e  de modo uniforme quanto  às demandas repetitivas, visto que 

estas   interferem na esfera de interesses de grande número de pessoas. Assim, com 

                                                           
223Enunciado 345 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (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.” 
 
224 CUNHA, Leonardo. A Fazenda Pública em Juízo. São Paulo: Forense, 2018, p 221;  CAMARA, 
Alexandre Freitas. Novo CPC reformado permite superação de decisões vinculantes. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2016-fev-12/alexandre-camara-cpc-permite-superacao-decisoes-vinculantes. 
Acesso em: 15 de maio de 2017. 
225 Neste sentido afirmam que: “O objetivo do IRDR e dos recursos repetitivos é conferir tratamento 
prioritário, adequado e racional às questões repetitivas. Tais instrumentos destinam-se, em outras 
palavras, a gerir e decidir os casos repetitivos. Além de gerir os casos repetitivos, o IRDR e os recursos 
repetitivos também se destinam a formar precedentes obrigatórios, que vinculam o próprio tribunal, seus 
órgãos e os juízos a ele subordinados. O IRDR e os recursos especial e extraordinário repetitivos, 
compõem, por isso, dois microssistemas, cada um deles relacionados a uma de suas funções” DIDIER 
JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de 
Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 13. ed. Salvador: Juspodium, p. 590.  
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esteio na segurança jurídica e isonomia, através da aplicação dos instrumentos que 

compõe o microssistema atribui-se tratamento igualitários aos jurisdicionados.  

Neste microssistema, o IRDR destaca-se, eis que foi apresentado como uma 

grande novidade no novo sistema processual.  

.  

 
 

 

 
 
 

 
   CAPÍTULO 4 

 INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETTIVAS: ASP ECTOS 

RELEVANTES  DA SUA PREVISÃO NO CPC 

 

 

Como exposto, a sociedade e os seus conflitos mudaram.  

Diante das novas demandas, novos instrumentos no direito processual são 

necessários, caso contrário, o Judiciário não cumprirá seu escopo. 

Deste modo, o incidente de resolução de demandas repetitivas apresenta-se 

dentre as técnicas de julgamento que vieram positivadas no diploma adjetivo de 2015, 

com o fito de adequar o processo e o Judiciário às demandas de caráter coletivo. 

Em breves linhas, seu objetivo é fortalecer o sistema de uniformização da 

jurisprudência e, ainda, solucionar o problema da pulverização das demandas com 

questões de comuns.  Assim, pretende-se combater o conflito entre as decisões e, por 

conseguinte, a vulnerabilidade do Judiciário; otimizar o trabalho; melhorar a qualidade 

da atividade jurisdicional; concretizar a aplicação do processo civil constitucional. 

É, portanto, uma técnica de julgamento para os processos de natureza 

repetitiva, eis que o juízo  suscitado irá realizar a concentração das demandas, bem 

como fixará uma tese jurídica, a qual será aplicada para todos os processos que possuam 

a mesma questão de direito controvertida. Desta forma, garante-se que todas as causas 

que se repetem terão a mesma solução jurídica. 

Neste capítulo a seguir será abordado o instituto, apontado pela doutrina 

especializada como uma das grandes apostas do legislador no sistema processual 

vigente, bem como as especificidades de sua aplicação. Em seguida, a partir da análise 
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de aspectos práticos no processo ordinário, far-se-á o cotejo com o microssistema dos 

juizados. 

 

 

4.1 Exposição de Motivos do CPC de 2015: apresentação do IRDR 

 

Consoante se depreende da análise da Exposição de Motivos, a inserção do 

IRDR no ordenamento prima pela celeridade, a isonomia e a segurança jurídica. 

Conforme estudado no capítulo retro, o CPC de 2015 possui um viés de 

concretização e preservação das garantias processuais constitucionais. Pretende-se  

preservar a legitima expectativa dos jurisdicionados em relação às decisões firmadas 

pelo Judiciário. 226 

Assim, aduz que a celeridade está assegurada pelo julgamento conjunto e 

diminuição do excesso de trabalho, pois o “tempo usado para decidir aqueles processos 

poderá ser mais eficazmente aproveitado em todos os outros”.227  Ademais, impacta na 

quantidade de recursos. 

Em relação à preservação da isonomia, afirma-se que busca combater a 

dispersão dos  julgados sobre o mesma tema. A Exposição de Motivos reforça a ideia de 

que diversas interpretações judiciais quanto ao mesmo tema produzem a fragmentação 

do sistema. Portanto, é atribuída a mesma interpretação do direito a todos que estão 

sujeito a aplicação da mesma lei. 

A partir da segurança jurídica, evita-se que os jurisdicionados estejam  

suscetíveis a mudanças constantes, bruscas e de forma integral. 

A ordem processual inaugurada com a vigência de 2015 corrobora com o 

prestígio da jurisprudência, e o fortalecimento do IRDR é um dos instrumentos para 

perquirir tal ideal. 

Há a percepção, pela Comissão, que a jurisprudência possui grande relevo para 

a sociedade e, por conseguinte, deve ser valorizada, sob pena de haver descrédito do 

Judiciário. 

                                                           
226Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/512422/001041135.pdf:. Acesso 
em: 01 de julho de 2014, p. 28- 30. 
 
227Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/512422/001041135.pdf:. Acesso 
em: 01 de julho de 2014, 9. 28. 
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Destaca-se que, nas razões da Exposição de Motivo, a importância do instituto, 

também está na medida que impõe a uniformização da jurisprudência internamente.  

Por fim, o texto aponta que a origem do instituto reside em instituto similar, 

aplicável no direito alemão: Musterverfahren. 

 

 

 

 

 

 

4.2 Suas premissas  

 

O IRDR é interpretado, pela doutrina, como de importância ímpar e a maior 

aposta do legislador dentre os instrumentos do CPC de 2015.228 

O objetivo deste instrumento, é promover o melhor acesso à justiça, diante da 

constatação que o tratamento de demandas de natureza repetitiva de forma individual 

era prejudicial ao sistema.  

Por conseguinte, sua aplicação irá possibilitar que se trate da mesma forma 

situações jurídicas comuns a diversos processos.  

Esta estabilização é realizada a partir da fixação da tese que é obrigatoriamente 

aplicada às demandas futuras.  

Com a instauração do incidente, promove também um maior amadurecimento 

da questão, eis que possibilitará a discussão e análise de diversas teses. 229 

Afirma-se, que o incidente, ao lado do julgamento dos recursos repetitivos, 

compõe um microssistema e, por tal razão, as disposições legais complementam-se e 

devem ser interpretadas em conjunto.230 

                                                           
228 Em relação as expectativas geradas pelo IRDR, Aluisio Mendes pontua: “O Incidente de Resolução de 
Demandas Repetitivas não pode ser visto como solução mágica e única para os problemas que afligem o 
tratamento dos litígios no Brasil.”  MENDES, Aluisio, Incidente de Resolução de Demandas 
Repetitivas: Sistematização, análise e intepretação do novo instituto processual. Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 2017, p. 9 
 
229TALAMINI, Eduardo. Incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR): pressupostos 
Disponível em: 
https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236580,31047Incidente+de+resolucao+de+demandas+repetit
ivas+IRDR+pressupostos. Acesso em: 10 de julho de 2018. 
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Com a instauração do IRDR, abre-se a possibilidade da gestão processual, 

pois trata-se de técnica de julgamento. Ao atrelar o processo à tese jurídica, 

possibilita a gerência do acervo devido a atomização do julgamento em bloco. O 

gerenciamento, nesta linha, implica na celeridade processual e uma prestação 

jurisdicional de maior qualidade.231 

 

4.3 A inspiração normativa 

 

Diante da explosão de inúmeras demandas similares em curso, o direito alemão 

criou  um instituto para a solução das demandas comuns.   

O Musterverfahren possui dois momentos de desenvolvimento: no processo 

administrativo e no mercado de capitais. 232 

Considerando que a temática já foi estudada, de modo mais detalhado na 

dissertação do mestrado – capítulos 1, 2 e 3, não será adentrado nas especificidades da 

legislação comparada, bem como quanto ao seu processo histórico.233 

                                                                                                                                                                          
230 Enunciado 345.    (art. 976). 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. (Grupo: Precedentes) 
 
231 Em relação a este ponto discorre Aluisio Mendes: “ O mecanismo do IRDR aposta em uma solução a 
médio prazo, ou seja,  a partir de uma técnica de gestão, na qual a suspensão dos processos poderá gerar 
economia. Presume-se que os órgãos judiciais poderão se concentrar em outros processos” p MENDES, 
Aluisio Gonçalves de Castro. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: Sistematização, 
análise e intepretação do novo instituto processual. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017, p.  123 
232 Quanto a sua genealogia, aborda Aluisio Mendes: “ Em 1979, dinate do projeto de construção do 
aeroporto internacional de Munique, foram ajuizadas 5.724 demandas perante o Tribunal Administrativo 
de Munique. Considerando a avalache de demandas, as dificuldades  para o andamento concomitante 
destes processos e verificando que havia uma identidade muito significativa, em termos de fato e 
alegações, o órgao juducial de primeiro grau resolve inovar, efetuando uma triagem  inicial de 40 
procedimentos, que teriam seguimento para processamento, produção de provas e julgamento. Os demais 
permaneceriam suspensos, por tempo indeterminado, aguardando o julgamento paradigmático dos 
procedimentos-modelo (Musterverfahren) (...) Com a experiêncoa prática do procedimento-modelo na 
Justiça Administrativa Munique  e sua chancela pela Corte Constitucional, houve o encaminhamentom 
em 27.04.1990, da proposta de inserção de um novo parágrafo (93 a) no Estatuto da Justiça 
Admnistrativa, de 1960, prevendo expressamente, no ordenamento legal, o  Musterverfahren. O 
parlamento alemão aprovou  em 17.12.1990, o projeto de lei, entrando em vigor o novel §93a, co  
regulamentação do procedimento  modelo no ambito da jurisdição admnistrativa, em 01.01.1991. em 
seguida, o julgamento-pardrão foi inyroduzido no âmbito do mercado mobiliário medinate a edição da Lei 
sobre o procedimeento-modelo nos conflitos jurídicos do mercado de capitais (Gestz über 
Musterverfahren in kapitalmarktrechiltichen Streitigkeiten – KapMuG). A referida lei  foi concebida 
como uma experiência temporária”.   MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Incidente de Resolução 
de Demandas Repetitivas: Sistematização, análise e intepretação do novo instituto processual. Rio de 
Janeiro: Editora Forense, 2017, p. 30-51. 
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Com efeito, passa-se a análise da sua estrutura, vez que esta foi o paradigma 

para a previsão do processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas.  

 Na legislação alemã, quando verificada a existência de uma controvérsia 

comum a diversos processos, é interrompido o julgamento, para que se estabeleça um 

“procedimento-modelo” ou “procedimento-padrão”. 

Ocorre uma cisão procedimental, pois através da instauração do procedimento, 

é suspenso o julgamento da demanda individual. A suspensão é realizada para que se 

possa realizar o julgamento em relação à questão comum.  Esta é analisada de forma 

separada pelo órgão com competência.  

Após fixar a tese, retorna-se à análise da demanda de forma individual, mas, 

em regra, de acordo com que foi orientado na fixação da tese, isto porque, admite-se na 

Alemanha o sistema de exclusão (opt-out). 

Destaca-se que, na Alemanha, a sua aplicabilidade está afeta a determinadas 

matérias; estabelece uma quantidade de processos que se repetem para que seja 

instaurado o procedimento.  

Assim, constata-se que, a par da inspiração no direito comparado, o instituto no 

CPC possui especificidades.  

 

 

4.4 Dialética com as ações coletivas e recursos repetitivos  

 

O sistema de demandas repetitivas convive com vários instrumentos, pois o 

acesso à justiça vivencia um sistema de multiportas para a solução dos litígios.   

Tratam-se, portanto, de sistemas que se completam, a fim de que possa ser 

dado o tratamento adequado às demandas de natureza multíplice.234 

                                                                                                                                                                          
233 Está previsto no âmbito dos processos administrativos, para as demandas relativas ao mercado de 
capitais – cuja aplicação está prevista até o ano de 2020 - e mais recentemente, desde de novembro de 
2018, estendeu sua aplicabilidade para demandas de consumo. 
234 O STJ já se manifestou no sentido de que há uma completude entre os sistema: “Existe no sistema 
jurídico brasileiro um microssistema de solução coletiva das controvérsias (processos coletivos) como 
forma de dar resposta mais célere e uniforme em relação às demandas repetitivas e aquelas que interferem 
na esfera de interesses de grande número de jurisdicionados. O direito processual brasileiro admite a 
coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, 
inexistindo litispendência entre elas” BRASIL. Superior Tribunal de Justiça ( T2 – Segunda Turma). 
REsp 1729239 / RJ. RECURSO ESPECIAL2018/0047721-1. Relator Ministro HERMAN BENJAMIN. 
03/05/2018. Disponível em: 
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=MICROSSISTEMA+DE+DEMANDAS+REPE
TITIVAS&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true. Acesso em: 27 de  novembro de 2018. 
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De certo modo, o IRDR veio ocupar a lacuna deixada pelas ações coletivas, 

notadamente, no campo dos direitos de natureza acidentalmente coletivas, vez que estas, 

como já apontado, nem sempre são ajuizadas.  

Assim, apesar de certas demandas serem apresentadas ao Judiciário como de 

natureza individual, elas possuem, na realidade, repercussão coletiva. Por tal razão, 

devem ser julgadas de forma especial e à parte do sistema das lides individuais 

tradicionais.    

O pertinente era que tais demandas já fossem apresentadas sob o rito coletivo. 

Contudo, como isso raramente ocorre, a partir da admissibilidade e julgamento do 

IRDR será realizada a concentração das demandas e atribuída uma decisão coletiva.  

Em relação ao sistema de recursos repetitivos, este tem vez quando a 

multiplicidade diz respeito a recursos extraordinários ou especiais com fundamento 

em idêntica questão de direito, conforme o artigo 1.036, CPC. 

 

 

4.5 O momento de sua admissibilidade 

 

Há a divergência quanto a admissibilidade do incidente estar condicionada, ou 

não, à existência de causa pendente no tribunal. 

Quem advoga a necessidade do condicionamento alega que a instauração de 

IRDR sem a existência de caso pendente no tribunal descaracterizaria a natureza 

jurídica de incidente processual. Logo, afirma esta corrente de pensamento, o instituto 

violaria a Constituição Federal, pois somente esta pode instituir competência originária 

para tribunais.235  Desta forma, o instituto não seria incidente processual, mas sim um 

processo originário, com a criação de competência originária para tribunal pelo 

legislador ordinário.  

                                                           
235 Nesse sentido, defende Eduardo Talamini: “Vale  dizer: é imprescindível que o IRDR origine-se de 
uma medida de competência do tribunal. Não é possível instaurar-se no tribunal um incidente quando não 
há nenhum recurso, fase processual ou ação sob a competência do tribunal. O incidente é ligado sempre a 
alguma outra medida que compete ao tribunal julgar. O IRDR não pode autonomamente instaurar-se no 
tribunal, enquanto o processo ainda tramita em primeiro grau de jurisdição. Incidente de resolução de 
demandas repetitivas (IRDR): pressupostos. Disponível em: 
https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236580,31047Incidente+de+resolucao+de+demandas+repetit
ivas+IRDR+pressupostos.  Acesso: 10 de julho de 2018. 
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Noutro giro, Aluisio Mendes aduz que a versão final do Código suprimiu esta 

condição.236 

A partir desta outra visão, o maior benefício do instituto e a sua peculiaridade, 

frente aos demais mecanismos de uniformização, repousa no momento que já pode ser 

suscitado -  ainda na fase de conhecimento - quando já verificada a divergência. 

Neste diapasão, os princípios da efetividade, celeridade e economia ganham 

força.237  

Potencializa-se a eficiência do Judiciário, pois estará evitando o seu 

congestionamento, uma vez que impede, de certo modo, o manejo de recursos e novas 

demandas.  

Por último, afeta na qualidade da prestação jurisdicional.  

Na realidade, se mostra adequado que seja logo suscitado neste momento, eis 

que é evitada a extensão da movimentação da máquina Judiciária de forma 

despicienda.  

Neste ponto, ressalte-se que foi por tal motivo a inspiração no direito 

comparado.  

Merece destaque, que apesar de poder ser já suscitado em primeiro grau, não 

impede que em grau recursal também ocorra, salvo se a matéria já estiver afeta a 

repetitivo no STJ e STF. Nesta esteira, a efetividade está potencializada.238 

Sem embargo da seriedade de propósito que a inspira, a preocupação não 

parece ser suficiente para justificar a negativa ao IRDR. Basta que ele de fato seja 

visto como instrumento subsidiário, para o qual o interesse processual somente surgirá 

se demonstrado, no caso concreto, que a uniformização não se afigura possível pela 

via dos repetitivos (ou em âmbito de repercussão geral). E o papel que o STJ tem até 

                                                           
236 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: 
Sistematização, análise e intepretação do novo instituto processual. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017, 
p. 122. 
 
237 Nesta diapasão,discorre Alusio Mendes“ O risco seria grande se houvesse a limitação pretendida na 
versão aprovada na Câmara dos Deputados. Isso porque haveria  um requisito necessário, que poderia 
retardar a instauração do IRDR, a ponto de comprometer os seus objetivos. Ressalte-se que o novo 
procedimento se faz eficiente se for instaurado, processado e julgado dentro de um tempo razoável. Do 
contrário, poderá se prolongar uma situação patológica de quantidades imensas de processos suspensos 
indefinidamente, gerando instabilidade e descrédito em relação à prestação da tutela jurisdicional.”  
MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: 
Sistematização, análise e intepretação do novo instituto processual. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017, 
p. 123. 
 
238 De forma mais detida, o tema foi  abordada na dissertação do mestrado.  
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aqui desempenhado no âmbito dos repetitivos, salvo melhor juízo, parece credenciá-lo 

a assumir a tarefa eventual de processar e decidir um IRDR; repita-se, ainda que 

apenas em caráter subsidiário.239 

Destaca-se, por oportuno, julgado do E. STJ neste sentido: 

 

Com isso, o CPC se cercou de cuidados para privilegiar, num primeiro 
instante, a utilização do incidente de resolução de demandas 
repetitivas para, em momento posterior, ampliar a possibilidade de 
impugnação da decisão nele proferida para permitir, se for o caso, a 
manifestação em definitivo das cortes superiores. Ou seja, a figura 
processual do incidente de resolução de demandas repetitivas se 
completa, a depender da matéria discutida, com a definição da questão 
jurídica pelos tribunais superiores. Assim, a ausência de interposição 
de recurso especial, quando cabível, fragiliza o sistema e amplia a 
possibilidade de divergências de entendimento entre os tribunais do 
país SUSPENSÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 
DEMANDAS REPETITIVAS Nº 7 - PR (2017/0071428-1).240 
 
 

 

4.6 Âmbito de aplicação  

 

O objeto do IRDR pode recair quanto a questão de direito de natureza material 

ou processual.241  

É aplicável também no âmbito das demandas submetidas à Justiça do 

Trabalho.242 

Em relação aos juizados, será abordado em capítulo específico, visto que trata-

se do objeto da presente tese. 

                                                           
239YARSHELL, Flávio Luiz. Incidente de resolução de demandas repetitivas nos tribunais 
superiores? Disponível em: http://ycadvogados.com.br/processo-civil/incidente-de-resolucao-de-
demandas-repetitivas-nos-tribunais-superiores/. Acesso em: 20 de maio de 2019. 
240

 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça ( T2 – Segunda Turma SUSPENSÃO EM INCIDENTE DE 
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 7 - PR (2017/0071428-1). Relator Ministro 
HERMAN BENJAMIN. 03/05/2018. Disponível 
em:https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=MICROSSISTEMA+DE+DEMANDAS+R
EPETITIVAS&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true. Acesso em: 27 de  novembro de 2018. 
 
241 Neste sentir:  Enunciado 88. (art. 976; art. 928, parágrafo único) Não existe limitação de matérias de 
direito passíveis de gerar a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas e, por isso, não 
é admissível qualquer interpretação que, por tal fundamento, restrinja seu cabimento. (Grupo: Recursos 
Extraordinários e Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas). 
 
242 Enunciado 47.   (art. 976; art. 15). 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. (Grupo: Impacto do CPC no processo do 
trabalho). 
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Quanto a extensão dos efeitos do IRDR, destaca-se reflexos perante à 

administração pública. O parágrafo segundo do artigo 987 do CPC consigna que,243 se 

tratando de serviço delegado, há necessidade de comunicação expressa para que possa 

ser observada a tese no âmbito da administração fazendária. 

 

 

 

 

 

4.7 Procedimento-modelo x Causa-piloto 

 

No Brasil, a doutrina diverge acerca da adoção do standard de causa-piloto ou 

procedimento-modelo.  

Em apertada síntese, a diferença reside no seguinte: na hipótese de causa-

piloto, ao ser suscitado o incidente, há a resolução do caso pendente, em virtude do qual 

foi instaurado o incidente e, de forma concomitante, a fixação da tese jurídica.   

No sistema de procedimento-modelo, o órgão competente irá tão-somente 

estabelecer a tese jurídica.  Assim, instaura-se o incidente para exame de tese e, em 

momento posterior, será fixado o precedente. 

Um dos fundamentos da divergência é que, no julgamento dos recursos 

repetitivos, o legislador pátrio adotou sistema de “causa-piloto”. O tribunal, ao julgar o 

processo paradigma, fixará a tese a ser aplicável aos demais casos repetitivos. 

Isto posto, para um primeiro entendimento, é afirmado que a regra é o 

processo-modelo, mas há excepcionalmente hipóteses em que pode haver a aplicação do 

processo-piloto.244  

Há, por outro lado, quem defenda que é adotado o processo-piloto simples, eis 

que o processo no qual é instaurado o incidente será suspenso para julgamento da 

                                                           
243Art. 987 (...) 
§ 2o Se o incidente tiver por objeto questão relativa a prestação de serviço concedido, permitido ou 
autorizado, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora 
competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese 
adotada. 
 
244 ARGENTA, Graziela; ROSADO, Marcelo da Rocha. Do processo coletivo das ações coletivas ao 
processo coletivo dos casos repetitivos: modelos de tutela coletiva no ordenamento brasileiro, Revista 
eletrônica de Direito Processual. Rio de Janeiro. Ano 11. Volume 18. Número 1. Janeiro a abril de 
2017. 
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questão comum. Tal será feito por órgão a que se tenha especificamente atribuído a 

competência, o qual, portanto, julgará o caso concreto como uma verdadeira causa-

piloto. Todavia, o julgamento irá ser a decisão do caso efetivamente julgado, bem como 

um precedente, pois servirá como de tese de padrão decisório para outros casos.245 

Um terceiro entendimento, é que o CPC adotou o processo-modelo uma vez 

que sua inserção teve por fim resolver a questão repetitiva de direito e seu efeito 

vinculante.246 

 

4.7.1 Orientação do E.STJ 

 

Aparentemente, O E. STJ teria se inclinado para o entendimento de que se 

adota o procedimento-modelo, conforme se extrai do voto vencedor do AgInt no 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 147.784 - PR (2016/0193111-2).   

A ratio decidendi está fundamentos de sua criação (o musterverfharen). 

Assim, expôs: 

 

“9. Bem a propósito do tema, percebe-se que o sistema de casos-piloto 
foi previsto para os Recursos Especial e Extraordinário representativos 
de controvérsia, na forma do art. 1.036, caput e § 1o. do CPC/2015.  
10. Na espécie, o eminente Relator, Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, em decisão monocrática, pretende seja apreciada tese de 
direito a partir de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – 
art. 976 do Código Fux, porém com análise casualística, por aplicação 
analógica do rito dos Recursos Representativos de Controvérsia – art. 
1.036 do Estatuto Processual.  
11. Contudo, o IRDR tem inspiração em instituto do direito alemão, 
isto é, trata-se de procedimento-modelo, destinado a produzir eficácia 
pacificadora de múltiplos litígios, conforme esclarece o Professor 
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR: 
No julgamento acontecido no incidente em apreciação, o Tribunal não 
decide lide alguma. Seu pressuposto são demandas repetitivas, mas o 
que o incidente se predispõe a solucionar são questões repetitivas. A 
cognição relevante é predominantemente de direito, de modo que se 
pode afirmar que o objeto do IRDR será uma questão jurídica 
repetida. Por certo que o quadro fático em que a questão repetitiva se 

                                                           
245 Câmara, Alexandre Freitas, O novo processo civil brasileiro, São Paulo: Atlas, 2015, p.416. DIDIER 
JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3, Salvador: 
Juspodivm, 2016, p.594. 
 
246 TEMER, Sofia. Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas, Salvador:Ed. Juspodivm, 2016, p. 
69. Na mesma linha  entendendo que o IRDR se caracteriza como espécie de “procedimento-modelo”, 
José Miguel Medina: “O incidente emerge de processos que se repetem, mas não faz com que se desloque 
algum processo para o tribunal. Não há, pois, uma causa ou recurso selecionado para julgamento, a ser 
remetido ao tribunal, enquanto os demais ficam sobrestados. 
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instalou é importante e será levado em consideração no julgamento do 
IRDR. O Tribunal, no entanto, não o apreciará para julgar o caso 
concreto, do qual se originou o incidente, mas como fato-tipo, ou 
modelo (Curso de Direito Processual Civil. Volume III. Rio de 
Janeiro: Forense, 2017, pp. 922-923, grifo nosso).  
12. Portanto, verifica-se que, na espécie, não poderia ter ocorrido a 
afetação de dois Conflitos de Competência como representativos de 
controvérsia para análise de questão de direito sob a forma de 
incidente de resolução de demandas repetitivas: o rito do art. 1.036 do 
CPC/2015 é destinado apenas ao Recurso Especial, ao passo que o rito 
do art. 976 desse diploma (IRDR) não pressupõe a adoção de casos-
piloto, tratando-se simplesmente de procedimento modelar.”247 

 

 

Na esteira desse entendimento, poderia ser admitido o IRDR desvinculado do 

processo subjetivo que ensejou a sua instauração.  

 

 

4.8 Aspectos da previsão normativa 

 

O seu tratamento normativo está situado nos artigos 976 a 987 do Código de 

Processo Civil. Passa-se a análise dos pontos controvertidos. 

 

 

4.8.1 Requisitos ensejadores  

 

Os requisitos para sua admissibilidade, que são cumulativos, encontram-se 

elencados no art. 976, caput,  e em seu parágrafo 4º: deve haver a efetiva repetição de 

processos e o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.248 

 

 

                                                           
247BRASIL. Superior Tribunal de Justiça.  Priemria Seção do AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA 
Nº 147.784 - PR (2016/0193111-2). Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.25 de outubro de 2017. 
Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/549846694/agravo-interno-no-conflito-de-
competencia-agint-no-cc-147784-pr-2016-0193111-2/inteiro-teor-549846701. Acesso em: 10 de 
novembro de 2018. 
248Tudo leva a crer que [o incidente] contribuirá de forma significativa para a efetivação dos princípios da 
segurança jurídica, da isonomia, da economia processual e da duração razoável do processo, ao 
possibilitar uma maior uniformização nos julgamentos proferidos no país, contribuindo, assim, para a 
construção de um sistema jurisdicional mais racional e harmônico MENDES, Aluísio Gonçalves de 
Castro; RODRIGUES, Roberto de Aragão Ribeiro. Reflexões sobre o incidente de resolução de demandas 
repetitivas previsto no projeto de novo código de processo civil. In: RePro, v. 211, set/2012, p.191. 
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a) Art.976, caput  

 

Estabelece o art. 987: a efetiva repetição de processos que contenham 

controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; risco de ofensa à isonomia e 

à segurança jurídica. 

O requisito de maior importância é que ocorra a repetição de processos, ou 

seja, a multiplicidade deve ser efetiva. 

Com efeito, ao estabelecer como critério a efetiva repetição, resta claro que 

não cabe incidente preventivo, ou seja, não cabe a instauração do incidente sob a 

alegação da  potencialidade de demandas repetitivas.249 

A legislação impõe ainda que esteja ocorrendo, de fato, a divergência 

jurisprudencial quanto à temática.250 

 

 

a.1) Critério qualitativo 

 

O critério adotado pelo legislador é de natureza subjetiva, pois fica a cargo do 

órgão de admissibilidade realizar esta percepção de que há, de fato, uma efetiva 

repetição e que esta possa gerar risco. 

Nessa esteira, há um critério qualitativo do julgador. 

Devido a estar a cargo da sensibilidade do órgão competente a análise dessa 

repetitividade, buscou-se nortear a redação legal afirmando que o pressuposto não 

exige uma quantidade de processos grande.  

                                                           
249 “Não se pode exigir, para o uso do expediente do incidente de julgamento de demandas repetitivas, 
que já haja milhares de ações em curso versando a mesma matéria, como costuma ocorrer no Brasil. O 
que se quer com a exigência legal é o que instituto não tenha somente a função PREVENTIVA em 
relação a divergências jurisprudenciais. Na verdade, se quis que a divergência já estivesse, em alguma 
medida, instalada. Quis-se que houvesse um certo amadurecimento do tema, florescimento do desacordo, 
para que possam ser avaliados argumentos embasados de uma e de outra posição”. Primeiros 
Comentários ao Novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. Coordenação Teresa Alvim 
Wambier... [et.al.] – 1ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 1397 
 
250 Afirma Eduardo Talamini: “Se, apesar da reiteração da questão em muitos processos, não se estiver 
havendo divergência jurisprudencial, com a questão sendo resolvida de modo uniforme na generalidade 
dos casos, não se justifica o IRDR.” Eduardo Talamini Incidente de resolução de demandas repetitivas 
(IRDR): pressupostos. Disponivel em: 
https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236580,31047Incidente+de+resolucao+de+demandas+repetit
ivas+IRDR+pressupostos. Acesso em 20 de agosto de 2018. 
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 Destaca-se que, diferentemente da lei alemã, o legislador brasileiro não fixou 

uma quantidade de processos.  

 

 

b) Art. 976, parágrafo 4º 

 

Outro requisito, estampado no parágrafo 4º, é que o objeto sobre o qual recai o 

IRDR não esteja já afeto em tese a ser definida pelos Tribunais Superiores em sede 

recurso repetitivo.  

Isto porque, conforme discorre Eduardo Talamini, a fixação da tese através 

dos recursos repetitivos possuem maior abrangência e definitividade, em razão da 

possibilidade de recursos em face do IRDR.251  

 

 

c)Incidente manifestamente infundado  

 

A lei não impõe sanção caso seja provocada a instauração do incidente de 

forma infundada.  

Nesta esteira, não havendo a sua admissibilidade, pode ser suscitado mais 

uma vez.  

Ponto importante a ser registrado, é quanto a possibilidade de má-fé daquele 

que promove o IRDR, como meio de manobra processual, com o objetivo de 

procrastinar o feito.  

Logo, aquele que pretende a procrastinação, pode-se valer do instituto, sem 

que seja penalizado, eis que a lei não prevê recolhimento de quaisquer custas para que 

seja suscitado e nenhuma penalidade se não houver sua inadmissibilidade.   

Há a isenção de custas tendo por lastro a promoção do acesso à justiça 

efetivo. Assim, o instituto sob o viés do acesso encontra-se fortalecido, pois caso 

contrário seria tolhida o deflagre do procedimento.  

                                                           
251TALAMINI, Eduardo.Incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR): pressupostos. 
Disponível em: 
https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236580,31047Incidente+de+resolucao+de+demandas+repetit
ivas+IRDR+pressupostos. Acesso em: 20 de agosto de 2018. 
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Por outro lado, pode ser usado pelo seu legitimado de forma inapropriada, 

sem que haja qualquer sanção legal. 

 

 

4.8.2 Atores Processuais  

 

Quanto a legitimidade, trata-se de rol taxativo fixado no art. 977, CPC.252  

 

a) O julgador e sua legitimidade 

 

Nas pegadas do princípio da cooperação253, o próprio juiz254 ou relator podem 

suscitar. 

O princípio é norma fundamental do processo contemporâneo255 e impõe uma 

mudança na postura do magistrado na relação processual. Desta forma, incumbe 

aquele colaborar na relação jurídica processual guiado pela boa-fé em prol da 

prestação de uma tutela adequada. 

                                                           
252 Art. 977.  O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente de tribunal: 
I - pelo juiz ou relator, por ofício; 
II - pelas partes, por petição; 
III - pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por petição. 
 
253 “O modelo do nosso processo justo é o modelo cooperativo - pautado pela colaboração do juiz para 
com as partes. A adequada construção do modelo cooperativo de processo e do princípio da colaboração 
que é a ele inerente servem como linhas centrais para a organização de um processo civil que reflita de 
forma efetiva os pressupostos culturais do Estado Constitucional.” Marinoni, Luiz Guilherme. Novo 
Código de Processo Civil Comentado / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel 
Mitidiero. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 100  “O princípio da cooperação é um 
desdobramento do princípio moderno do contraditório assegurado constitucionalmente, que não mais 
pode ser visto apenas como garantia de audiência bilateral das partes, mas que tem a função democrática 
de permitir a todos os sujeitos da relação processual a possibilidade de influir, realmente, sobre a 
formação do provimento jurisdicional. É, também, um consectário do princípio da boa-fé objetiva, um 
dos pilares de sustentação da garantia constitucional do processo justo, como já se viu”. Theodoro Júnior, 
Humberto, 1938 - Código de Processo Civil anotado / Humberto Theodoro Júnior: colaboradores, 
Humberto Theodoro Neto, Adriana Mandim Theodoro de Mello, Ana Vitoria Mandim Theodoro. – 20. 
ed. revista e atualizada – Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 65.   
 
254 Quanto ao juiz ser legitimidade afirma Eduardo Talamini O art. 977, I, também confere ao juiz de 
primeiro grau tal poder. Já se viu em que circunstância o juiz poderá exercê-lo: quando remete recurso ou 
reexame necessário ao tribunal. Disponível em: 
https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236580,31047Incidente+de+resolucao+de+demandas+repetit
ivas+IRDR+pressupostos. Acesso em: 20 de agosto de 2018. 
 
255 “Art. 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 
razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” 
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Por outro lado, em que pese estabelecer o relator como legitimado para pedir 

que seja instaurado o IRDR, a norma veda, de forma implícita, que Presidente do 

Tribunal e os demais membros do órgão colegiado suscitem a aplicabilidade do 

instituto.  

Esta restrição, aparentemente, vai de encontro, com as linhas eleitas pelo 

legislador ao estruturar o IRDR.  

Como já abordado, o acesso à justiça nas pegadas atuais zela pela prestação 

da tutela adequada aos conflitos. Nesta vertente, está inserido o instituto ora analisado. 

Nesta linha, defende Aluisio Mendes, que deve ser empregada uma 

interpretação ampliativa e integrativa da norma.  

A doutrina também estabelece que os julgadores podem requerer que os 

demais legitimados previstos na lei requeiram a aplicação do incidente.256 

, 

 

b) Notas quanto à Defensoria Pública: espectros da sua atuação 

 

Quanto à Defensoria Pública, a priori, sua atuação estaria afeta apenas aos 

casos de jurisdicionados hipossuficientes.257  

Todavia, levando em consideração o fortalecimento da instituição e tendo em 

mira que o IRDR está inserido na promoção do acesso à justiça, há quem defenda sua 

atuação ampla e não restrita.258   

                                                           
256 Enunciado 204. (art. 976) Quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, poderá o 
juiz oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e os demais legitimados a que se refere o art. 988, 
§ 3º, II, para que, querendo, ofereça o incidente de resolução de demandas repetitivas, desde que 
atendidos os seus respectivos requisitos. (Grupo: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e 
Assunção de Competência) 
 
257 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; Rodrigues, Roberto de Aragão Ribeiro. Reflexões sobre o 
incidente de resolução de demandas repetitivas previsto no projeto do novo código de processo civil, 
in Revista de Processo, vol. 211, setembro de 2012, Revista dos Tribunais, São Paulo.p. 194 NEVES, 
Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil. São Paulo: Método, 2015. p 504 CUNHA, 
Leonardo Carneiro. Anotações sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas no novo código de 
processo civil, In: Revista de Processo, vol.  n, 193, março de 2011, Revista dos Tribunais, São Paulo, p 
260-261 
 
258 SILVA, Franklyn Roger Alves. O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E OS NOVOS 
INSTRUMENTOS POSTOS A DISPOSIÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA – A ATUAÇÃO 
INSTITUCIONAL DE 
ÍNDOLE OBJETIVA E SUBJETIVA NA UNIFORMIZAÇÃO DA JUR ISPRUDÊNCIA  Disponível 
em: https://www.anadep.org.br/wtksite/cms/conteudo/25711/Franklyn_Roger_Alves_Silva.pdf. Acesso 
em  dezembro de 2017. 
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Para tais autores, com esteio na decisão do STF em relação a ADI n. 3.943, na 

Emenda Constitucional nº. 80/14 e diante das modificações legislativas operadas pela 

LC n. 132/09, não se poderia estabelecer uma legitimidade restrita, pois a Defensoria 

possui um novo caminho além da defesa dos hipossuficientes.  

 

 

c) Amicus Curiae 

 

Nesta esteira, previu ainda a figura do amicus curae.259 O objetivo de sua 

participação é abrir o debate para melhor fixação da tese que será estabelecida.  Firma 

um equilíbrio entre as defesas dos interesses em conflito, pois a figura do amicus 

curiae oportuniza a democratização do processo e estabelece ainda um contraditório 

mais amplo, notadamente diante do efeito vinculante do incidente. 260 

Contudo, cabe ressaltar que a participação deste terceiro deve ser qualitativa, 

útil e necessária.261 

Por sua participação mais restritiva, não possui legitimidade para o manejo dos 

recursos. 

 

 

4.8.3 O procedimento e suas fases: pontos nodais  

 

                                                           
259 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. 
§ 1o Para instruir o incidente, o relator poderá designar data para, em audiência pública, ouvir 
depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria. 
§ 2o Concluídas as diligências, o relator solicitará dia para o julgamento do incidente. 
 
260 o ‘princípio do contraditório’ ganha novos contornos, uma verdadeira atualização, transformando-se 
em ‘colaboração’, ‘cooperação’ ou ‘participação’. E ‘colaboração’, ‘cooperação’ ou ‘participação’ no 
sentido de propiciar, em cada processo, condições ideais de decisão a partir dos diversos elementos de 
fato e de direito trazidos perante o magistrado para influenciar sua decisão. (...) Nesse sentido, o amicus 
curiae é (só pode ser) um agente do contraditório no sentido de ‘colaboração’ BUENO. Cassio 
Scarpinella. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. 1, 1ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2017. 
p. 594-595. 
 
261 STF - AgR ARE: 1013138; 0512740-49.2015.4.05.8400, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Data 
de Julgamento: 09/10/2017. 
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O julgamento do IRDR é composto de duas fases, na medida que ocorre a 

individualização do julgamento em relação a causa comum. 

 

 

a) Cisão procedimental: suscitando o incidente 

 

Como já exposto alhures, o incidente é uma técnica de julgamento formada 

após a constatação da existência da repetitividade quanto a matéria de direito. 

Para tanto, após a provocação pelos interessados262 se estabelece uma cisão na 

cognição do processo.  

Assim, estabelece um procedimento paralelo, razão pela qual teria natureza de 

procedimento-modelo. 

O julgamento afeto à questão comum é realizado pelo segundo grau, órgão 

com competência, conforme estabelecido pelo CPC.  

Este órgão irá proceder ao juízo de admissibilidade e, após, fará o julgamento 

da tese. 

 

b)  Publicidade  

  

Ressalte-se que, para que o instrumento processual possa cumprir seu papel, 

deve ocorrer a ampla publicidade, na forma estabelecida pelo art. 979. 263   

                                                           
262No art. 977 encontram-se os legitimados. Quanto a legitimidade da Defensoria Pública, afirma Aluísio 
Gonçalves de Castro Mendes e Roberto Aragão Ribeiro Rodrigues comentam que a legitimidade do 
Ministério Público e da Defensoria Pública “deve encontrar fundamento nas atribuições fixadas pela 
Constituição da República, ou seja, o Ministério Público a possuirá quando houver relevante interesse 
social em jogo, ao passo que a Defensoria Pública somente poderá solicitar a instauração do incidente 
quando a questão jurídica for afeta aos interesses dos hipossuficientes”  MENDES, Aluisio Gonçalves de 
Castro e RODRIGUES, Roberto Aragão Ribeiro,  Reflexões sobre o Incidente de Resolução de 
Demandas Repetitivas previsto no Projeto de Novo Código de Processo Civil. In:  Revista de Processo-
REPRO. vol 211, São Paulo: Editora revista dos Tribunais, 2012, p 193. 
 
263 “É necessário que todos os órgãos do Judiciário, advogados e jurisdicionados tenham amplo e 
imediato conhecimento da instauração do incidente para que se previna, adequadamente, sejam proferidas 
decisões divergentes em casos idênticos, aplicando-se o julgamento do IRDR a todos os processos em 
andamento no qual a questão jurídica afetada esteja em discussão.” SPADONI, Joaquim Felipe. Incidente 
de resolução de demandas repetitivas. In: Temas essenciais do novo CPC: análise das principais 
alterações do sistema processual civil brasileiro de acordo com a Lei 13.256/2016, coord. 
WAMBIER, Luiz Rodrigues. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, 
p. 501. 
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Assim, poderá que a tese jurídica seja firmanda de modo mais consistente, na 

medida que a questão repetitiva possui relevância a diversas pessoas, bem como evitará 

demandas que conflitam a tese, salvo se tiver por obejtivo a revisçao daquela.  

Desta forma, o CPC estabeleceu a necessidade da formação de dois cadastros: 

perante o Tribunal de Justtiça e junto ao CNJ.  

A publicidade impõe ainda investimento dos Tribunais para esta seja ampla e 

integrada. Conforme salient ALuisio Mendes, apesar da previsão na legislação quanto a 

um banco de dados nacional , há dificuldades práticas em sua implementação diante da 

falta de integração.264 

Camimho viável para melhor sistematização do banco de dados é o uso da 

inteligência artificial, a fim de sistetamatização e otimização das informações.  

 

 

c)  Competência 

 

No que pertine ao processamento, o pedido é dirigido ao Presidente do 

Tribunal, no seio do qual o conflito é suscitado, conforme fixado expressamente pelo 

CPC. Entretanto, a legislação deixou a cargo de regulamentação infralegal o órgão 

com competência para a admissibilidade265 e julgamento.   

Diante das lacunas na lei em relação ao processamento, o Fórum Permanente 

de Processo Civil apresentou parâmetros para melhor compreensão e êxito do instituto 

ora estudado. 

Assim, estabeleceu que nada obsta a que haja diversos pedidos de instauração 

do IRDR perante o mesmo Tribunal ou Tribunais diferentes.266 Contudo, nesta hipótese, 

deverá ser concentrado o julgamento apenas em um IRDR. 267 

                                                           

264 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: 
Sistematização, análise e intepretação do novo instituto processual. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017 
p.174.  

 
265 Enunciado 91, FPPC: (art. 981) Cabe ao órgão colegiado realizar o juízo de admissibilidade do 
incidente de resolução de demandas repetitivas, sendo vedada a decisão monocrática. (Grupo: Recursos 
Extraordinários e Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) 
 
266 Enunciado 89, FPPC: (art. 976) 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 
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c.1) IRDR nos tribunais superiores 

 

Surge dúvida quanto à possibilidade de um IRDR ser suscitado no âmbito do 

STJ e STF, sob o argumento de que estes já possuem os recursos repetitivos. 

Na visão de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, em que pese as 

Cortes possuírem “o recurso especial repetitivo e, o recurso extraordinário repetitivo e o 

recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, é possível haver IRDR 

quanto às causas originárias e em outros tipos de recursos no âmbito dos tribunais 

superiores.268 

 

 

d)  Escolha dos casos repetitivos 

 

O IRDR irá estabelecer a tese jurídica sobre determinada questão de direito 

para que seja atribuído igual tratamento jurídico.  

Para tanto, serão escolhidos os processos relativos a repetitividade que se 

apresentem como representativos. Esta escolha deve ser qualitativa e ampla com fito de 

estabelecer a melhor tese.  

A legislação neste ponto se revela silente. Não obstante, acredita-se que deve 

haver, ao menos, um critério objetivo, tal qual já indicado pela jurisprudência alemã, 

                                                                                                                                                                          

apensados e sobrestados, cabendo ao órgão julgador considerar as razões neles apresentadas. (Grupo: 
Recursos Extraordinários e Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) 
Enunciado 90, FPPC: (art. 976) 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. (Grupo: Recursos Extraordinários e Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas)  
Enunciado 91, FPCC  (art. 981) Cabe ao órgão colegiado realizar o juízo de admissibilidade do incidente 
de resolução de demandas repetitivas, sendo vedada a decisão monocrática. (Grupo: Recursos 
Extraordinários e Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) 
 
267 Enunciado nº 88 do Fórum Permanente de Processualistas: 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 nele 
apresentadas. 
 
268 Não há nada, absolutamente nada, no texto normativo, que impeça o IRDR em tribunal superior”. 
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. v. 3. Salvador: 
Jus Podvim, 2016, p. 630 
 



146 

 

 

com o fito da melhor análise das questões afetadas a questão repetitiva. A legislação do 

direito comparado também não especificou o modo de escolha dos processos 

paradigmas, razão pela qual ensejou a necessidade de serem fixados padrões para a 

escolha.269 

 

 

e)  Sobrestamento do feito  

 

Sendo o juízo de admissibilidade positivo, haverá o sobrestamento do feito, 

para que se resolva a questão de caráter multíplice, evitando-se, portanto, que haja 

intepretações diversas entre os órgãos jurisdicionais.  

O termo inicial da suspensão é o juízo de admissibilidade positivo e  não o 

pedido de uso da técnica ou seu julgamento pelo órgão competente.  

 

 

e.1) Suspensão nacional  

 

Eventualmente, a suspensão pode ter caráter nacional, quando a questão 

multíplice estiver presente em processos em mais de um Tribunal. De acordo com o 

verbete do Enunciado n. 95 do FPPC270, tal circunstância por si só já autoriza o pedido 

de suspensão nacional.  

                                                           

269“Em julgado proferido em 2008,o Tribunal Federal Admnistratovo foi taxativo no sentido de que os 
procedimentos-modelo  precisam preecher duas exigências, sobre os quais os órgãos judiciais possuem 
responsabilidade na seleçao: a) deve-se garantir que todos os pontos de vistas sejam examinados, de 
modo a serem aferidas as pretensões  formuladas nas demandas propostas; b) deve-se estar seguro  que os 
processos escolhidos como Musterverfahren não estejam sobrecarreagados com outros problemas 
específicos, que não sejam representativos a maioria dos interessados. MENDES, Aluisio Gonçalves de 
Castro. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: Sistematização, análise e intepretação do 
novo instituto processual. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017 p.40-41. 

 
270 Enunciado nº 95, FPPC: (art. 985, I) A suspensão de processos na forma deste dispositivo depende 
apenas da demonstração da existência de múltiplos processos versando sobre a mesma questão de direito 
em tramitação em mais de um estado ou região. (Grupo: Recursos Extraordinários e Incidente de 
Resolução de Demandas Repetitivas) 
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Desta forma, em prestígio a celeridade, economia processual e segurança 

jurídica, pretende-se que se concentre a discussão da pacificação da repetitividade 

apenas em um IRDR.271 

Neste caso, compete aos Tribunais superiores se manifestarem quanto ao 

pedido que será requerido perante o STJ e STF;272 todavia, julgado o IRDR, cessará a 

suspensão caso não haja a interposição de RE e REsp.273 

 

 

 

 

 

e.1.1) Entendimento do STJ quanto a suspensão 

 

De acordo com o STJ, um pressuposto para a suspensão é a necessidade da 

tutela da segurança jurídica e o excepcional interesse público. 

Outro requisito é verificar se a questão jurídica é de cunho infraconstitucional 

federal, apta a ensejar a interposição de recurso especial.274 

Já se posicionou, ainda que, para que haja o pedido de suspensão, a 

legitimidade da aferição do requerente para pleitear a suspensão de processos em todo o 

território nacional275. 

                                                           
271“ Julgado o IRDR, provavelmente será interposto recurso extraordinário ou recurso especial, cuja 
solução será estendida a todo o território nacional. Assim, o STF ou o STJ já suspende, preventivamente, 
todos os processos em curso no território nacional que versem sobre aquele tema, a fim de que, 
futuramente, possam receber a aplicação da tese a ser por ele firmada “ DIDIER JR, Fredie. Curso de 
Direito Processual Civil. Vol. 3.Salvador: Editora Juspodivm. 2016, p. 637. 
 
272 Art. 982(...) 
 3o 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. 
 
273 Art. 982 (...) 
§ 5o 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. 
 
274 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. SUSPENSÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 
DEMANDAS REPETITIVAS Nº 7 - PR (2017/0071428-1). Disponível em: 
https://www.tjpr.jus.br/documents/18319/17110987/IRDR+1746865-2+-
+Ac%C3%B3rd%C3%A3o+%28defini%C3%A7%C3%A3o+de+tema+e+suspens%C3%A3o+de+proces
sos%29/f3882b5a-a4e2-7e41-5b03-66d31121ad6a. Acesso em: 20 de fevereiro de 2019. 
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e.2) A relativização da suspensão do prazo 

 

Consoante dicção legal, a suspensão será pelo prazo máximo de 1 (um) ano, 

eis que se apresenta como um instrumento de rápida solução de litígios repetitivos276.  

Destaca-se que a suspensão é geral, inclusive quanto aos processos que 

estejam sob o rito dos juizados.277  

De outro modo não poderia ser, em razão de que a legislação é clara ao 

estabelecer que a tese do IRDR é extensível aos processos que tramitam no juizado. 

Portanto, por consequência lógica e firme na segurança jurídica em especial, a 

isonomia, a suspensão é medida que se impõe. 

A par de a lei estabelecer de forma categórica a suspensão, a intepretação 

atual, tanto em sede jurisprudencial como doutrinária, é pela possibilidade de 

flexibilização deste efeito. 

Sob essa perspectiva, o TJSP, ao tratar do IRDR de nº 04, 278 entendeu pelo o 

seu processamento sem realizar a suspensão,279 sob o argumento de que, uma vez 

aplicada, poderia ser prejudicial aos jurisdicionados. 280 

                                                                                                                                                                          
275SUSPENSÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 7 - PR 
(2017/0071428-1). Disponível em: 
https://www.tjpr.jus.br/documents/18319/17110987/IRDR+1746865-2+-
+Ac%C3%B3rd%C3%A3o+%28defini%C3%A7%C3%A3o+de+tema+e+suspens%C3%A3o+
de+processos%29/f3882b5a-a4e2-7e41-5b03-66d31121ad6a. Acesso em: 20 de fevereiro de 
2019. 
 
276Enunciado n 205.  (art. 982, caput, I e §3º) Havendo cumulação de pedidos simples, a aplicação do art. 
982, I e §3º, poderá provocar apenas a suspensão parcial do processo, não impedindo o prosseguimento 
em relação ao pedido não abrangido pela tese a ser firmada no incidente de resolução de demandas 
repetitivas. (Grupo: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e Assunção de Competência) 
 
277 Enunciado n. 93.  (art. 982, I) 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. (Grupo: Recursos Extraordinários e 
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) 
 
278Questão submetida a julgamento:  
“Incidente de resolução de demandas repetitivas. Nove temas relacionados aos requisitos e efeitos do 
atraso de entrega de unidades autônomas em construção aos consumidores. Preenchimento dos requisitos 
do artigo 976 do NCPC. Efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre o mesmo tema. 
Risco de ofensa à isonomia e segurança jurídica. Admissibilidade de processamento do incidente.” 
 
279 Nesse sentido foi o voto: “A paralisação de todos os processos do Estado de São Paulo por até um 
ano provocaria efeito inverso à celeridade e segurança que o instituto do IRDR almeja. Para fins de 
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Fixada a tese jurídica, a decisão desafia embargos de declaração, bem como a 

interposição de RE e REsp. Destaca-se que nas duas últimas hipóteses haverá novo 

sobrestamento, como apontado. 281 

Assim, em caráter excepcional, o recurso repetitivo será julgado sem a 

suspensão nacional das ações que tratem das mesmas controvérsias jurídicas, pois a 

paralisação de todos os processos no país, poderia acarretar efeito diverso à celeridade e 

segurança jurídica.  

 

 

f)  O caráter vinculante  

 

Para assegurar a sua finalidade no ordenamento, ou seja, que a uniformização  

seja observada, a legislação estabelece o seu caráter vinculante – para demandas em 

curso e em relação as demandas futuras.  

 Logo, evita-se decisões diferentes a respeito do elemento comum/ repetitivo.  

 

 

                                                                                                                                                                          

evitar a instabilidade e insegurança jurídica de franca minoria de julgamentos dissonantes, seria 
suspensa a maioria dos julgamentos que se filiam ao entendimento já sumulado.” 
 
280 O IRDR subiu ao STJ estando afeto a matéria dos recursos respetivos e não foi realizada a suspensão  
Termo Final da Suspensão: Não há determinação de suspensão nacional de processos pendentes, 
individuais ou coletivos (acórdão do STJ publicado no DJe de 18/9/2018 no REsp 1729593) Todavia, 
embora, em princípio, a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou 
coletivos, que versem sobre idênticas questões e que tramitem no território nacional, seja um dos efeitos 
da decisão de afetação do recurso como repetitivo (CPC, art. 1.037, II), no caso, excepcionalmente, 
entendo desnecessária e imprópria a adoção dessa medida, pelas razões a seguir expostas: a) 
Indubitavelmente, existem milhares de processos em andamento perante os tribunais do país, bem como 
no âmbito desta Corte, versando sobre os efeitos do atraso na entrega de unidades autônomas, em 
contratos de promessas de compra e venda de imóvel; b) Parte dos temas objeto da presente afetação tem 
jurisprudência consolidada por este Superior Tribunal de Justiça, assim como pelos próprios tribunais 
estaduais, de modo que os julgamentos pelas instâncias ordinárias que contrariam esses precedentes, 
embora existam, certamente são minoritários; c) A paralisação de todos os processos no país, por até 1 
(um) ano, poderia acarretar efeito diverso à celeridade e segurança jurídica que o julgamento sob o rito 
dos recursos repetitivos anseia. Desse modo, seria temerário, a fim de evitar a instabilidade 
jurisprudencial de franca minoria de decisões dissonantes, sobrestar a maioria dos julgamentos que se 
filiam a  
 
281 Art. 987.  Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o 
caso. 
§ 1o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional 
eventualmente discutida. 
§ 2o 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. 
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f.1) Reclamação: instrumento para respeito da tese 

 

Com o fito de garantir a coerência do sistema de precedentes, a reclamação se 

apresenta como instrumento apto, na forma do art. 998, IV, CPC. 

Contudo, o art. 988, parágrafo 5, inciso II, expõe que se a reclamação tiver por 

fundamento a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral 

reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou 

especial repetitivos, a reclamação está condicionada a esgotar as instâncias ordinárias.282 

 

 

 

 

 

 

 

f.2) Modelo opt in 

 

Tendo em vista que a questão de direito submetida a este mecanismo 

estabelece o padrão decisório para os demais processos relativos a causa comum,283 

adota-se o modelo opt in, isto é, todos aqueles que se inserem na mesma questão de 

direito, independentemente do seu resultado, estão vinculados.   

Por tal razão, a importância da ampla publicidade, participação do amicus 

curiae,  do contraditório e da escolha qualitativa dos processos paradigmas. 

 

 

                                                           
282 “ o esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o iter recursal 
cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por 
via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por 
via de reclamação”. (Rcl 24686 ED-AgR, Relator:  Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado 
em 25/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 10-04-2017 PUBLIC 11-04-2017 

 
283 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. 
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g) Recursos em face da tese jurídica 

 

Em face da decisão de mérito proferida no IRDR, a tese pode ser objeto  

Embargos de Declaração, de Re e REsp, conforme expressa previsão legal. 

O STJ promoveu alterações em seu Regimento Interno e passou a prever que 

os recursos especiais interpostos em julgamento de mérito do IRDR “serão processados 

nos termos do Recurso Especial repetitivo”. 

 

 

h) Desistência  

 

A desistência não obsta a análise do processo paradigma para fins da fixação 

da tese, nos termos dos artigos 976 e 998, do CPC. 

Isto ocorre, porque trata-se de técnica de julgamento em que não interessa a 

tese apenas aos indivíduos da relação processual.  

Destaca-se que o MP assumirá o polo em caso de desistência dos demais 

legitimados. Esta previsão corrobora o sentido da norma da coletivização do caso 

repetitivo. 

 

4.9) IRDR x IAC 

 

Importante frisar que o IRDR se diferencia de outro instituto muito semelhante: 

o incidente de assunção de competência.  

O IAC está previsto no art. 947, CPC e sua finalidade é também harmonizar a 

jurisprudência dos Tribunais, evitando decisões conflitantes.  

  A par das diferenças procedimentais, os objetivos de ambos são: conferir 

maior estabilidade e previsibilidade à jurisprudência do tribunal local; evitar a 

divergência interpretativa e a chamada “jurisprudência lotérica” entre juízes vinculados 

ao mesmo tribunal; abreviar o tempo dos processos; diminuir os recursos aos tribunais 

superiores; prestigiar a igualdade e a segurança jurídica; atribuir força obrigatória e 

vinculativa do entendimento do tribunal local aos órgãos a ele vinculados nas demandas 

repetitivas, cuja tese jurídica foi coletivizada;  acabar com o fenômeno da pulverização 

de demandas que versem sobre a mesma questão jurídica de índole repetitiva.  

Em breve síntese, as diferenças entre os dois institutos.  
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O pressuposto do incidente de assunção de competência é que haja relevante 

questão de direito, com grande repercussão social, entretanto, sem a repetição em 

múltiplos processos. 

Possui caráter residual, eis que, se couber a aplicação de casos repetitivos, não 

pode se valer daquele.284  

Somente pode ser suscitado nas seguintes hipóteses: quando estiver em fase de  

julgamento do recurso, remessa necessária, bem como processo de competência 

originária.  

 

 

4.10) IRDR nos Tribunais 

 

A par das críticas, o sistema de demandas repetitivas é realidade do 

ordenamento e está em plena aplicabilidade pelos tribunais.  

Conforme se extrai dos dados do banco do CNJ, majoritariamente os Tribunais 

aplicam o instituto, bem como muitas vezes é suscitado, porém, inadmitido. Mormente 

pela falta da presença cumulativa dos seus requisitos ensejadores. 

Tal é reflexo da constatação de que a função jurisdicional passou por uma 

modificação, eis que a solução não é mais casuística e sim tem um resultado amplo, a 

uma coletividade.  

Certo é que ainda são necessários ajustes para sua melhor aplicação e por 

conseguinte, sua potencialização no ordenamento.  

Diante da constatação do seu relevo no sistema jurídico e a previsão expressa 

na legislação quanto à extensão dos efeitos do incidente no âmbito dos juizados, vêm a 

lume as reflexões quanto a sua aplicação no microssistema. 

O estudo do tema é significativo, notadamente, porque nos juizados são 

reproduzidas inúmeras demandas de massa e, apesar disso, a legislação dedicada ao 

tema é simplória – situação esta que causa dúvidas quanto a sua (in)aplicabilidade do 

IRDR naquele procedimento especial, diante da forma pela qual encontra-se prevista no 

CPC. 

                                                           
284 Enunciado n. 334.  (art. 947). Por força da expressão "sem repetição em múltiplos processos", não 
cabe o incidente de assunção de competência quando couber julgamento de casos repetitivos. (Grupo: 
Precedentes).    
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Diversas intepretações se extraem do exposto no art. 985, inciso I, parte final, 

CPC. 

Sendo assim, há os seguintes questionamentos: se é desnecessário o incidente 

no âmbito dos juizados diante da previsão das turmas de uniformização; a validade da 

extensão dos efeitos da tese fixada nos tribunais se irradiar as demandas afetas ao 

juizado devido ser um órgão constitucionalmente autônomo à justiça comum; se é 

possível um processo originário do microssistema ser parâmetro para fixação da tese; 

havendo descumprimento da tese pelos juízes do microssistema o órgão com 

competência para julgar a reclamação.  

 

 

4.11)  IRDR no âmbito do STJ: Processos paradigmas  
 

a) Apontamentos quanto ao julgamento do AgInt na Pet 11.338 
 

 

No julgado acima, tem por fim esclarecer se cabe o IRDR no STJ. 

É incontroverso que, após o incidente ser instaurado perante os tribunais 

locais,  há a possibilidade  de recorrer da decisão por meio de REsp dotado de efeito 

suspensivo e RE com repercussão geral (art. 987 do CPC). 

Conforme acima exposto, um dos pressupostos quanto à admissibilidade do 

IRDR reside na impossibilidade de ser suscitado caso os Tribunais Superiores já 

tenham afetado em sede de recurso a demanda objeto de repetição. 

O processamento do IRDR perante o STJ foi definido no Resp nº 1.729.59, 

no qual estabeleceu que o recurso especial em face do incidente será julgado segundo 

o rito dos recursos repetitivos. 285 

Isto posto, surgiu no âmbito do Tribunal Superior a divergência quanto à 

possibilidade de o IRDR ser instaurado no âmbito dos recursos que tramitam sob sua 

competência.  

De acordo com o entendimento da Ministra Laurita Vaz, o incidente seria 

restrito aos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, eis que o instituto tem 

por finalidade a rápida solução de demandas de massa. Portanto, não caberia. De acordo 

                                                           
285 Enunciado n. 94  (art. 982, § 4º; art. 987) A parte que tiver o seu processo suspenso nos termos do 
inciso I do art. 982 poderá interpor recurso especial ou extraordinário contra ao acórdão que julgar o 
incidente de resolução de demandas repetitivas. (Grupo: Recursos Extraordinários e Incidente de 
Resolução de Demandas Repetitivas) 
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com a sua visão, a admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas 

em recursos que estejam no âmbito do STJ causaria um tumulto processual.286 Ademais, 

alegou ainda a possibilidade de sobrecarga das Turmas. 

Em contraposição, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho entendeu pela 

plena aplicabilidade, desde que a matéria não esteja já afeta aos recursos que 

tramitem perante o STJ.287 De acordo com sua concepção, como o incidente tem 

caráter subsidiário em relação ao repetitivo, não prejudicaria o trabalho da Corte  e 

diante da inexistência de vedação legal seria possível sua aplicabilidade.  

Seguindo este mesmo posicionamento, o Ministro João Otávio Noronha 

afirmou que somente caberia ser suscitada a técnica processual nos casos de sua 

competência originária, sob o argumento de que no exercício da competência 

originária se revela como Tribunal ordinário. 

 

 

b) AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 147.784 - PR 

(2016/0193111-2 

 

 No conflito de competência submetido à divergência repousa se é cabível o 

processamento do IRDR pela sistemática do repetitivo. Apesar do silencio da lei, o STJ 

admitiu que se realizasse a afetação.  

Primeiramente, a decisão monocrática foi neste sentir, fundamentada na 

qualidade de processos-modelo.  

                                                           

286 Quanto ao tema, entendeu a Ministra“No tribunal, o instrumento afogaria a Corte de processos, o que 
inviabilizaria o bom andamento processual. RECURSOS DO TRIBUNAL - Corte Especial do STJ 
retoma análise sobre IRDR no tribunal. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2018-out-03/corte-
especial-stj-retoma-analise-irdr-tribunal. Acesso em: 01 de março de 2019. 

287“Não deixemos suprimido o instituto para nós justamente porque pode funcionar como soldado de 
reserva; efetivamente quem fará esse papel é o repetitivo, mas em determinadas circunstâncias que, 
que no repetitivo aquele tema não caiba, não suba, ou não encontremos caso adequado para afetar, o 
IRDR possa ser utilizado como instrumento. Então como não há vedação expressa na lei, não creio 
que até por política judiciária vai haver entupimento. Ele só será disparado na hipótese do repetitivo 
não ser utilizado. Mas se o suprimirmos ficaremos sem essa possibilidade de utilização em hipótese 
específica que a vida prática apresente” STJ definirá se é cabível IRDR na Corte. Migalhas. 
Disponível: https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI288645,91041-
STJ+definira+se+e+cabivel+IRDR+na+Corte. Acesso em 01 de março de 2019. 
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Outrossim, o colegiado entendeu por desafetar o conflito do rito dos 

repetitivos, uma vez que  por ser  Conflito de Competência, trata-se de modalidade 

processual que não tem previsão legal de admissão como representativo de controvérsia. 

 

 

c) SUSPENSÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS 

REPETITIVAS Nº 7 - PR (2017/0071428-1) 

 

 

Ao determinar a suspensão do primeiro IRDR em âmbito nacional, o Relator, 

Ministro Sanseverino, estabeleceu a necessidade de requisitos mínimos: 

 

Analisadas todas essas peculiaridades, é possível concluir que o 
fundamento de tutela da segurança jurídica exigido pelos mencionados 
dispositivos legal e regimental referentes ao pedido de suspensão 
nacional de processos em IRDR estará presente na hipótese em que o 
incidente admitido pelo tribunal de segunda instância: a) demandar a 
interpretação da legislação infraconstitucional federal; b) abranger 
matéria que se repete em processos em tramitação em outros estados 
ou regiões; e c) ensejar divergência de entendimentos entre pelo 
menos dois tribunais. SUSPENSÃO EM INCIDENTE DE 
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 7 - PR 
(2017/0071428-1) SIRDR nº 9 / SC (2017/0080392-8) 

 

 

Desta forma, conforme entedimento acima esposado, a suspensão não é 

automática, a par da legislação não trazer qualquer referência a este sentido. 
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CAPÍTULO 5 

OS JUIZADOS E AS DEMANDAS REPETITIVAS 

 

 

Conforme exposto, os juizados são um dos instrumentos da terceira onda 

renovatória do processo, cuja finalidade é a facilitação ao acesso à justiça.  

Assim, é um  meio de democratização, eis que são aparelhados como órgãos 

autônomos  à justiça ordinária. São estruturados, para que a atividade jurisdicional seja 

prestada, a partir de uma justiça desburocratizada, rápida e célere. 

Nesta senda, a Constituição estabeleceu um procedimento próprio – 

sumaríssimo,  a sua característica – oralidade  e sua competência – baixa complexidade. 
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Com o fito de dar azo as diretrizes do texto constitucional,  é composto por 

princípios orientadores, quais sejam: oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. 

Diante do seu início exitoso, foi constituído o microssistema dos juizados: a 

sua competência foi estendida para o  âmbito da  justiça federal e da fazenda pública.   

Considerando as ferramentas legais facilitadoras para o ingresso no Judiciário,  

o sistema passou a receber uma carga extraordinárias de demandas.  

Hoje, os juizados são um  “macrossistema” e o seu  grande desafio é manter 

hígida a prestação de uma jurisdição integral e eficiente, bem como uma prestação 

célere.  

No que tange, em especial, as demandas repetitivas,  verifica-se, que no âmbito 

dos juizados, há inúmeras demandas com esse caráter. Na realidade, é a predominância 

constatada tanto em sede cível (com as demandas advindas da relação de consumo e os 

contratos em massa) como no âmbito fazendário (em especial, a judicialização da saúde 

e aquelas de cunho previdenciário, tais como gratificações e incorporações salariais). 

Sendo assim, é preciso refletir  quanto ao tratamento das demandas multíplices 

no microssistema.   

 

 

5.1 Os Juizados em números 

 

 O último relatório, pormenorizado,  quanto a produção da atividade 

jurisdicional,  foi divulgado pelo CNJ em 2018, através do “Relatório de Justiça em  

Números”.  

Conforme se extraí da leitura dos dados, constata-se que  os juizados  estão 

bem  longe dos pressupostos de sua constituição, quais sejam:  a celeridade e a solução 

através da conciliação. 

No que tange a celeridade, a estática revela a demora em média 2 anos e três 

meses para que o processo cumpra seu ciclo. 

Tal é reflexo da quantidade de distribuição, pois o relatório indica que no 

âmbito da Justiça Estadual  foram distribuídos  3.708.805. A justiça federal apresenta  

um alto demandismo, porém, em números menores.288 

                                                           
288Justiça em Números 2018: ano-base 2017/Conselho Nacional de Justiça - Brasília: CNJ, 2018. 
Disponível em: 
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O alto grau de recorribilidade, aponta  o distanciamento quanto a resolução da 

lide através da solução consensual e, ainda,  de certo modo a burocratização do 

procedimento. Por conseguinte, se afasta da oralidade e da economia processual.  

Destaca-se, que conforme o panorama do CNJ,  a recorribilidade dos juizados 

especiais é maior do que da justiça comum . 289 

O percentual de conciliação se aproxima aos números da justiça ordinária: 

apenas 16%.  

Em relação as matérias, o percentual majoritário está em demandas do Direito 

do Consumidor – a maioria de responsabilidade civil, com ênfase em pedido de dano 

moral. 

 Na justiça federal as demandas de natureza previdenciária são as que 

predominam.   

À guisa de melhor esclarecimento quanto a amplitude dos juizados, no Estado 

do Rio de Janeiro, o órgão  lidera na distribuição. O último mapeamento revela que 50% 

da distribuição foi somente para o juizado.290 

 A partir da análise dos relatórios, é inquestionável a relevância do 

microssistema no Poder Judiciário. Não só mais no seu aspecto qualitativo, mas também 

quantitativo.  

É  necessário que, para melhor prestação da tutela jurisdicional, o 

procedimento  acompanhe as pegadas do novo CPC: a ideologia do código, é que haja 

uma jurisprudência coerente, harmônica e uniforme, bem como esta seja respeitada. 

Notadamente, diante do alto  grau de recorribilidade e a repetição das matérias, 

instrumentos processuais que gerenciam este acervo e apliquem, de forma eficaz, a 

uniformização, são  medidas necessárias. 

                                                                                                                                                                          

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/09/8d9faee7812d35a58cee3d92d2df2f25.pd. Acesso 
em: 01 de maio de 2019 
 
289 Das decisões proferidas nos JEFs, 23% chegam às turmas recursais e, das decisões proferidas nas varas 
federais, 17% chegam aos TRFs. Na Justiça Estadual, a recorribilidade externa é de 13% nos Juizados 
Especiais e de 6% nas varas estaduais.  Justiça em Números 2018: ano-base 2017/Conselho Nacional de 
Justiça - Brasília: CNJ, 2018. 
Disponível em: 
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/09/8d9faee7812d35a58cee3d92d2df2f25.pdf, Acesso 
em: 01 de maio de 2019 
 
 
290TJ do Rio recebeu mais de 1,6 milhão de novos processos em 2018. CONJUR. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2019-jan-03/tj-rio-recebeu-16-milhao-novos-processos-2018. Acesso em 19 
de maio de 2019. 
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Os dados informam que o sistema dos juizados apresenta como terreno fértil 

para as demandas de cunho repetitivo. Portanto, devem ser fortalecidos os  instrumentos 

que tratem de uniformizar suas decisões. Deste modo, estará sendo potencializado os 

fundamentos de sua inserção no ordenamento jurídico. 

Ainda que seja órgão destacado do Poder Judiciário, pois tem regras próprias, 

deve ser orientado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.  

 

 

5.2 Introdutório do IRDR nos Juizados  

 

O  Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu, como um dos pilares da 

nova ordem jurídica processual, a uniformização da jurisprudência.   

Assim, diversos institutos foram previstos com o objetivo de fortalecer as 

decisões dos Tribunais, a partir da imposição ao dever de respeito a jurisprudência. 

Como já exposto, esta opção legislativa encontra-se alinhada à realidade social 

contemporânea,  em que apresenta um novo cenário das relações jurídicas estabelecidas 

na comunidade, notadamente, devido ao seu caráter não mais, essencialmente, 

individual mas também dinâmico.  

Há, portanto, uma mudança de paradigma  nas relações jurídico-sociais e, por 

conseguinte, deve-se adequar as regras processuais a realidade dos novos conflitos.  

Majoritariamente, as demandas  possuem por característica a homogeneidade (interesses 

individuais homogêneos/ acidentalmente coletivos).   Neste cenário, é desenvolvido o 

respeito aos precedentes. 

Através da fundação de um sistema de uniformização da jurisprudência, 

prestigia-se princípios que são caros no direito atual: a segurança jurídica, a isonomia, o 

devido processo legal e a celeridade.  

Conforme expõe Luiz Fux, a observância dos  precedentes é importante para 

que não perca sua legitimidade democrática e o respeito pela sociedade.291 

Em sede dos juizados, a afirmação ganha mais relevância devido as facilidades 

de acesso e a sua amplitude, conforme os dados estatísticos acima.  

                                                           
291 Tribunal que não respeita sua jurisprudência perde legitimidade. CONJUR.Disponível em 
https://www.conjur.com.br/2018-abr-13/corte-nao-respeita-precedentes-perde-legitimidade-fux. Acesso 
em: 01 de maio de 2019. 



160 

 

 

Em relação ao IRDR, o Código foi claro quanto à aplicabilidade no âmbito dos 

Juizados.  

A previsão é reflexo de que  o respeito aos precedentes deve ocorrer 

independente de qual órgão se processe a demanda. 

Não obstante, a redação legal é insuficiente, eis que deixa margens para 

dúvidas em relação a aplicação do IRDR.  

 

 

5.3 Turmas de Uniformização: a primeira experiência para fortalecimento 
da jurisprudência nos Juizados  

 
 
Primeiramente, cumpre esclarecer que a preocupação com as demandas de 

natureza coletiva no âmbito do microssistema não é uma novidade em sede dos 

juizados.  

As leis que abarcam os juizados especiais da Justiça Federal e da Fazenda 

Pública, mais precisamente as Leis n.  10.259/01 e n. 12.153/09,  positivaram de forma 

expressa a criação de turmas de uniformização.  

A finalidade é promover a uniformização interna, bem como em concordância 

com a jurisprudência do E.STJ. 

Estas leis foram promulgadas na última fase de mudanças do CPC de 1973.  

À época,  já estava instaurada a crise do Poder Judiciário e a reflexão do 

legislador quanto a relevância de estabelecer um mecanismo de coesão deste poder.  

Desta maneira, as referidas leis por estarem inseridas na nova era processual, 

em que há a valorização da jurisprudência, trouxeram a previsão das turmas de 

uniformização. 

Tal qual os demais mecanismos processuais de uniformização de 

jurisprudência têm por fito imprimir a isonomia, a segurança jurídica, a celeridade, a 

economia processual e o devido processo legal. Neste diapasão, potencializam o acesso 

à justiça, sob a perspectiva  da coerência das decisões proferidas no seio do 

microssistema.  

Em apertada síntese, trata-se de incidente processual, suscitado  ao verificar a 

divergência de interpretação de lei entre as turmas recursais ou quanto ao entendimento 

do E.STJ. 
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Não obstante, pretender estabelecer uma jurisprudência íntegra, a lei não prevê 

qualquer efeito vinculativo.  

 

 

5.3.1 Lei n.  10.259/01: A admissibilidade e o processamento  

 

a) Requisitos 

 

O art. 14 da Lei n.  10.259/01  - juizados  de competência da justiça federal - 

estabelece o requisito:  divergência entre decisões sobre questões de direito material 

proferidas por Turmas Recursais292 em que: há a divergência entre decisões de turmas 

recursais da mesma Região; divergência de turmas de diferentes regiões;  decisão da 

turma proferida em contrariedade a enunciado de súmula ou jurisprudência dominante 

do E. STJ. 

 

b) Competência material  

 

Cinge a processar e julgar o pedido de uniformização de interpretação de lei 

federal quanto à questão de direito material.   

                                                           
292Art. 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. 
§ 1o 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. 
§ 2o 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. 
§ 4o 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. 
§ 5o No caso do § 4o, 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. 
§ 6o Eventuais pedidos de uniformização idênticos, recebidos subsequentemente em quaisquer Turmas 
Recursais, ficarão retidos nos autos, aguardando-se pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça. 
§ 7o 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. 
§ 8o Decorridos os prazos referidos no § 7o, 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. 
§ 9o Publicado o acórdão respectivo, os pedidos retidos referidos no § 6o 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. 
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Verifica, deste modo, que sua competência é limitada (se contrapõe ao IRDR 

que tange tanto a matéria de direito material e processual).   

 

 

c) Competência para admissibilidade e processamento 

 

O sistema é composto de duas turmas: a turma regional de uniformização e a 

turma nacional de uniformização. A competência será de acordo com a divergência que 

foi instada.  

 Compete à Turma Nacional, processar e julgar o incidente de uniformização 

de interpretação de lei federal em questões de direito material,  quando houver 

divergência entre decisões de turmas recursais de diferentes regiões ou em face de 

decisão de uma turma recursal proferida em contrariedade à súmula ou jurisprudência 

dominante do STJ 

Caso o entendimento da turma recursal for de encontro a jurisprudência do 

Tribunal Regional,   a competência é da turma regional de uniformização.   

O detalhamento quanto ao seu funcionamento encontra-se previsto no 

Regimento Interno (Resolução CJF nº 345/2015, modificada pela Resolução CJF nº 

392/2016) e atua junto ao Conselho de Justiça Federal. 293  

Outra hipótese, é no caso de o entendimento da turma de uniformização vá de 

encontro a decisão dominante do E.STJ. Neste caso, será suscitado o Incidente de 

Uniformização perante aquele. A parte interessada pode pleitear que haja manifestação 

da Corte a fim de que resolva à divergência.  

 

 

d) Suspensão  

 

A legislação prevê que,  se houver a plausibilidade do direito invocado e 

fundado receio de dano de difícil reparação, poderá,  o relator conceder, com ou sem 

requerimento do interessado, medida liminar determinando a suspensão dos processos.  

                                                           
293 A criação, competência e modo de funcionamento estão previstos na Lei dos Juizados Especiais 
Federais (Lei n. 10.259/2001) e no Regimento Interno da TNU  (Resolução CJF nº 345/2015, modificada 
pela Resolução CJF nº 392/2016).  Turma Nacional, sob a presidência do Corregedor-Geral da Justiça 
Federal, é composta por dez juízes federais provenientes das turmas recursais dos juizados. São dois 
juízes de cada uma das cinco Regiões da Justiça Federal. 
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Difere-se do IRDR neste aspecto, na medida que o CPC  impõe a suspensão, 

todavia, como apontado acima, há temperamentos quanto a previsão legal, pois admite-

se que nem sempre a suspensão é medida recomendável. 

 

 

e) Inadmissibilidade 

 

A resolução acima citada disciplina que caso o pedido seja inadmitido, é 

cabível a interposição de agravo.294  

 

 

f) Reclamação  

 

Em virtude de existir possibilidade de uniformização na própria Lei, o E.STJ 

não admitia reclamação contra acórdãos da Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Federais.295 

Nesta mesma senda, a jurisprudência do E.STJ também entendia pela 

inaplicabilidade de reclamação, pois a lei prevê instrumento próprio no art. 19296 - 

pedido de uniformização de jurisprudência- quando a decisão da turma fosse de 

encontro a súmula do STJ.297 

                                                           
294 Art. 2º Alterar a Resolução nº 63, de 17/06/2015, em seus artigos 44, 45, 52,53 e 54, que passam a 
vigorar com a seguinte redação: 
Art. 44. Em caso de inadmissão preliminar do pedido de uniformização de jurisprudência regional, o 
recorrente poderá interpor agravo nos próprios autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua 
intimação, devendo demonstrar, fundamentadamente, o equívoco da decisão recorrida. 
Parágrafo único. Interposto o agravo a que se refere o caput, os autos serão distribuídos imediatamente à 
Turma Regional de Uniformização, cabendo ao relator designado a apreciação integral do feito. 
 
295 “Não se admite a utilização do instituto da reclamação contra acórdão de Turma Recursal do Juizado 
Federal diante da previsão expressa de recursos no artigo 14 da Lei n. 10.259/2001” STJ. 1ª Seção. AgRg 
na Rcl 7.764/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 24/10/2012 
 
296 Art. 19.  Quando a orientação acolhida pelas Turmas de Uniformização de que trata o § 1o do art. 18 
contrariar súmula do Superior Tribunal de Justiça, a parte interessada poderá provocar a manifestação 
deste, que dirimirá a divergência. 
§ 1o  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. 
297 “No caso dos autos, trata-se de ação ajuizada perante Juizado Especial da Fazenda Pública, a qual se 
submete ao rito previsto na Lei 12.153/2009. A lei referida estabelece sistema próprio para solucionar 
divergência sobre questões de direito material. (...) Nesse contexto, havendo procedimento específico e 
meio próprio de impugnação, não é cabível o ajuizamento da reclamação prevista na Resolução 12/2009 
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g)  O novo CPC 

 

Com o advento do novo Diploma Processual Civil, após a aprovação do CJF, 

foram promovidas modificações no Regimento Interno da Turma Nacional de 

Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU).298 

As alterações pretenderam compatibilizar o referido instrumento com o 

incidente de resolução das demandas repetitivas.  

Dentre as mudanças perpetradas, especificamente no que tange às turmas de 

uniformização, a Resolução CJF RES n° 2016/00392 passou a prever duas situações.  

A primeira, que havendo pedidos simultâneos de uniformização à turma 

regional e à turma nacional, aquele deve ser julgado antes.  

A segunda previsão estabelece  que o IRDR apenas prejudica a análise da 

matéria afeta a turma de uniformização , quando aquele é processado com admissão  de 

suspensão nacional299.  

A Resolução n. 393 dispõe que, a admissibilidade do incidente de resolução de 

demandas repetitivas  pelo Tribunal Regional Federal, acarretará a suspenção da 

uniformização regional.300 Verifica-se que o pedido de uniformização cede espaço ao 

IRDR quando ambos tratam  da mesma temática.  

 

5.3.2 Lei n. 12.153/09 

 

                                                                                                                                                                          

do STJ.” STJ. 1ª Seção. RCDESP na Rcl 8718/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 
22/08/2012. 
 
298Disponível em: http://www.cjf.jus.br/cjf/noticias/2016-1/maio/publicada-resolucao-que-altera-
dispositivos-no-regimento-interno-da-tnu Acesso em 15 de março de 2018 e no Regimento Interno da 
TNU (Resolução CJF nº 345/2015, modificada pela Resolução CJF nº 392/2016). 
 
299Disponível em: http://www.cjf.jus.br/cjf/noticias/2016-1/maio/publicada-resolucao-que-altera-
dispositivos-no-regimento-interno-da-tnu/resolucao-n-392-2016.pdf/view. Acesso em: 18 de março de 
2018 
 
300Disponível em: http://www.cjf.jus.br/cjf/noticias/2016-1/maio/publicada-resolucao-que-altera-
dispositivos-no-regimento-interno-da-tnu. Acesso em: 18 de março de 2018 
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A previsão da uniformização quanto a interpretação da lei e a preocupação em 

dissipar a divergência,  também foi reproduzida no âmbito da Lei 12.153/09, em seu art. 

18.301  

A redação é semelhante a que está prevista para os juizados federais, pois 

estabelece que o requisito para a admissibilidade está na divergência entre decisões 

proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material.  

Todavia, a normatização não faz referência à possibilidade de que seja 

instaurado pedido de uniformização de jurisprudência quando o acórdão violar 

precedentes do E.STJ.  

Nesta hipótese, também não é cabível o uso de reclamação.302 

 

 

5.3.3 Turmas de Uniformização na competência  da Lei  n. 9099/95  

 

Em sede dos juizados especiais cíveis, a Lei n. 9099, não trouxe previsão 

expressa do instituto,  a fim de dissipar as divergências das turmas, e nem  de  

mecanismos para fazer com que  seja preservado o entendimento do E.STJ.  

O Projeto de Lei  n. 480-D, de 1989,  que deu origem à Lei n. 9.099, previa 

originalmente a uniformização de jurisprudência em seu art. 47. 

Todavia, o tema  não era, à época, uma preocupação. Quando da edição da lei 

em espeque, o movimento do acesso à justiça visa proporcionar a instrumentalidade do 

processo e, por conseguinte, diminuir o forte formalismo dos atos processuais. Busca-se 

abertura do Judiciário e que a saída fosse mais célere. 

Ainda não havia a percepção de que as demandas de cunho coletivo estavam 

sendo veiculadas de forma individual e sem o uso preponderante das ações coletivas. 

Assim, a lei foi silente em relação a instrumentos de coesão dos julgados.  

 

 

a) Provimento   de n. 7 de 2010 

 

                                                           
301 Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre 
decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material. 
 
302 STJ. 1ª Seção. Rcl 22.033-SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 8/4/2015 (Info 559). 
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A partir da formação do microssistema e  considerando a  realidade dos 

conflitos que se apresentavam perante as demandas cíveis, o CNJ determinou que os 

Estados organizassem a instalação de turmas de uniformização.  

O referido ato normativo estabeleceu medidas de aprimoramento dos Juizados 

Especiais e, inspirado nas demais leis que compõem o microssistema,  previu a criação 

deste órgão. 

Os Estados, através de regimento interno, organizaram a instalação, seguindo 

as orientações do ato acima.  

 

 

a.1) Competência material  

  

As turmas de uniformização possuem competência para dirimir as divergências 

que haja entre as decisões das turmas recursais.  

A sua finalidade é uniformizar a interpretação da lei quando houver 

divergência na jurisprudência  no que tange a questão de direito material, conforme o 

art.12.  

 

 

a.2) Processamento  

 

O provimento remete que o processamento do incidente deve observar as 

diretrizes do art. 18 e 19 da Lei 12153 de 2009 – que cuida do Sistema Fazendário no 

âmbito dos Juizados Estaduais. 

 

  

a.3) Admissibilidade  

 

A admissibilidade é realizada pelo  Presidente da turma de uniformização. 

Quanto a este ponto, merece ressalva dois aspectos: entendendo pela 

inadmissibilidade, a decisão  está sujeito a reapreciação; no juízo de admissibilidade 

pode ser concedida liminar para que haja sobrestamento da matéria em relação a todos 

os processos que estejam em tramite no âmbito dos JEC. 
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Quanto a análise do pedido, o art. 16 estabelece que pode ser eleito mais de um 

processo representativo da controvérsia. 

Destaca-se que o parágrafo 8º afirma que é o ônus do requerente  demonstrar a 

distinção quanto a matéria já analisada em outro momento pela turma, sob pena do 

incidente ser rejeitado liminarmente.  

 

 

a.4) Consulta em matéria processual 

 

O provimento ainda estabelece,  a possibilidade de serem realizadas consultas 

perante o órgão para matérias de natureza processual.  

Elas não possuem efeito suspensivo e são formalizadas por mais de um terço 

de juízes ou da turma recursal.  

Tendo em vista que, como acima exposto, remete a aplicação da Lei do 

JEFAZ, o objeto sobre qual recai a análise da TNU é restrito a temática de direito 

material. 

 Através da consulta,  a competência, de certo modo, é alargada a competência 

e ela recairá quando houver divergência no processamento do feito. Todavia, são 

procedimentos distintos.  

 

 

              5.3.4 Turma nacional de uniformização no âmbito do JEC 

 

A inexistência de um órgão nacional para unificar a interpretação da 

legislação federal no âmbito dos Juizados Cíveis sempre foi ponto de insegurança 

jurídica.  

Diante  de ser imperioso meios para fortalecimento do microssistema,  o E.STJ 

deliberou quanto à necessidade da criação de turma de uniformização dos Juizados 

Especiais Estaduais de caráter nacional.  

Assim, propôs a criação de  um órgão de âmbito nacional, cuja  a competência 

seria para  uniformizar a jurisprudência,  de acordo com a orientação adotada pelo E. 

STJ. Desta forma, pacificaria a interpretação da lei infraconstitucional.  

A pretensão é diminuir a quantidade de recursos, mas garantir  a integridade do 

sistema. Entende-se, ainda, que  a solução da divergência ocorreria por um mecanismo 
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mais simples que a via recursal.303 Isto porque, há a divergência entre turmas dos 

estados, bem como em sentido contrário à jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça . Por conseguinte, tal situação enseja a multiplicidade de recursos e reclamações.   

A ministra Ellen Grace, no julgamento do EDcl no RE 571.572/BA, em seu 

voto, assentou que a criação da turma prioriza a segurança jurídica e uma melhor 

prestação da tutela jurisdicional.304 Conclui-se,  que ao não dispor quanto um sistema de 

uniformização no âmbito dos JEC’s, implicaria em um colapso do sistema. 

Por fim, foi apresentado  o Projeto de Lei nº 5.741/2013, que cuida da criação 

da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais dos 

Estados e do Distrito Federal,  para que seja assegurada a uniformidade e a integridade 

do sistema dos juizados. 

 

 

     5.3.5 Ausência de previsão de respeito aos precedentes do E. STJ na Lei 

9099/95 

 

Na Lei n. 9099/95, há uma lacuna quanto a instrumentos  para garantir  a 

observância da jurisprudência do E. STJ. 

Isto ocorre, porque em sede dos Juizados não é admitido a interposição de 

Recurso Especial, conforme orientação do verbete sumular de n. 203.305 Não obstante, 

tal não implica que a jurisprudência quanto a legislação infraconstitucional deva ser 

desrespeitada. 

 Por outro lado, é cabível a interposição de recurso extraordinário.306  

 
                                                           
303STJ aprova criação de turma de uniformização dos Juizados Especiais estaduais. Migalhas. 
Disponível em: http://m.migalhas.com.br/quentes/180101/stj-aprova-criacao-de-turma-de-uniformizacao-
dos-juizados-especiais. Acesso em: 18 de março de 2018  
 
304 NO voto  afirmou a Ministra  que “Enquanto não for criada a turma de uniformização para os juizados 
especiais estaduais, poderemos ter a manutenção de decisões divergentes a respeito da interpretação da 
legislação infraconstitucional federal. Tal situação, além de provocar insegurança jurídica, acaba 
provocando uma prestação jurisdicional incompleta, em decorrência da inexistência de outro meio eficaz 
para resolvê-la”. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Embargos de Declaração no Recurso 
Extraordinário 571.572/BA. Relatora Minstra Ellen Gracie.  8 de novembro de 2008.Disponível em: 
https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/re571572.pdf. Acesso: 20 de agosto de 2018. 
 
305 Sumula 203-STJ: Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos 
Juizados Especiais. 
 
306 Súmula 640-STF: É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau 
nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal. 



169 

 

 

 

 

a) Reclamação para preservação da jurisprudência do E. STJ 

 

Diante da lacuna na legislação, a Corte teve que criar, por meio de resolução - 

Resolução n. 12/2009 STJ - um mecanismo para que houvesse o respeito aos seus 

precedentes: reclamação por descumprimento da jurisprudência do E. STJ. 

Este movimento reforça que, apesar do juizado ser um órgão 

constitucionalmente autônomo, ele está integrado ao Poder Judiciário.  

A par de não haver na lei qualquer possibilidade de interpor recurso dirigido ao 

Superior Tribunal de Justiça, certo é que deve o microssistema observar suas 

orientações.  

Sua admissibilidade na senda dos Juizados Especiais Estaduais é para dirimir 

o conflito entre as decisões de turma recursal estadual e a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, suas súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de 

recursos especiais, bem como fossem teratológicas as decisões. 

Se lançou deste mecanismo, pois é  mais simples do que o manejo do 

recurso. 

A reclamação  é incidente de natureza processual constitucional prevista no 

art. 103-A, da Constituição Federal.  

Destaca-se que o MP arguiu a inconstitucionalidade da Resolução n. 12/09.  

O STF, através do RE 571.572/BA ratificou que é possível a reclamação até 

que ocorra a criação da turma de uniformização dos juizados especiais estaduais. 

Destaca-se que no julgado ressaltou quanto à necessidade da turma nacional do âmbito 

da Lei n.  9099/95. 307 

 

 

 

 

 

 

                                                           
307

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 
571.572/BA. Relatora Minstra Ellen Gracie.  8 de novembro de 2008.Disponível em: 
https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/re571572.pdf. Acesso: 20 de agosto de 2018. 
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b) Hipótese de cabimento - Reclamações n. 3.812 e n. 6.721 

 

As Reclamações n. 3.812 e n. 6.721, o STJ estabeleceram,  que só seria 

admissível  quando:  a decisão recorrida contrariar enunciado de súmula do STJ ou 

decisão proferida em sede de recurso especial de efeito repetitivo. 308 

 

 

c) A problemática em torno da RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3 DE 

7 DE ABRIL DE 2016.  

 

Com o advento do CPC de 2015, passou a ter aplicação a  Resolução n. 

03/2016.  

Esta  dispõe sobre a competência para processar e julgar as Reclamações 

quanto à  divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual ou do 

Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça  consolidada em:  

incidente de assunção de competência;  incidente de resolução de demandas 

repetitivas; julgamento de recurso especial repetitivo; enunciados das Súmulas do 

STJ;  precedentes do STJ. 

Malgrado o objetivo da resolução em  pretender a harmonia da jurisprudência 

da Corte no âmbito dos Juizados, certo é que a previsão sofre críticas, notadamente em 

relação a competência.  

 

 

c.1) Competência  

 

A partir da nova resolução, foi estabelecido que a competência para o 

julgamento da reclamação é do Tribunal que teria, em tese, violado a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça. 

                                                           
308 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. S2- Segunda Seção Agravo regimental na Reclamação 
571.572/BA. Relator Ministro Sidnei Bemeti.  26 de fevereiro de 2014..Disponível em: 
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=RECLAMA%C3%87%C3%83O+3.812+es. 
Acesso em: 20de agosto de 2018. 
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A medida trata-se de política de gerenciamento de processos pelo órgão 

(STJ), a fim de desafogar a tramitação dos processos perante aquele, devido a grande 

quantidade de reclamações que recebia.  

Nesta esteira, há quem defenda que a previsão é inconstitucional, pois:  

violaria a autonomia e auto-organização dos Estados; e ainda a legalidade.  

Em síntese, aduz que, diante desta nova previsão, a Reclamação seria na 

realidade uma nova hipótese de recurso, mas sem amparo legal e alargaria a 

competência dos Tribunais de Justiça,  sem amparo na Constituição. 

Com base nestes argumentos, foi suscitado o conflito de competência 

negativo no âmbito do TJRJ:  Reclamações de nº 0048611-23.2016.8.19.0000 e nº 

0058384-92.2016.8.19.0000.309 

O E. STF,  nos autos do Conflito de Competência n. 7970/2016-STF e do 

Conflito de Competência n.  7988/2017 - STF, ambos de relatoria Ministro Celso de 

Mello,  negou a admissibilidade.  

Outro argumento é que ao delegar a competência a outro órgão, o STJ violou 

o  CPC,   pois está previsto neste   a forma pela qual se dá o processamento da 

reclamação.310  

Nesta esteira, o instituto está disciplinado nos  arts. 988 a 993 e estabelece  no 

art. 988, parágrafo 1º, que  reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, 

sendo que o  seu julgamento é através  de órgão jurisdicional cuja competência se busca 

preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.  

Outro ponto,  é quanto a parte final, ao  afirmar que cabe reclamação  “para 

garantir a observância de precedentes" do STJ. Tal redação ampliaria o uso e iria de 

encontro a restrição estabelecida na vigência da resolução anterior. 

A par das críticas cunhadas, a resolução caminha no sentido de dar 

cumprimento a previsão do art. 926, CPC, em que impõe aos Tribunais o dever de 

uniformização da jurisprudência e  que esta seja estável, íntegra e coerente para 

garantir a observância dos precedentes.  

Constata-se, que é evidente a preocupação em âmbito do sistema de juizado 

quanto à necessidade de criar uma jurisprudência uniforme.  

                                                           
309 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro..Disponível em: 
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201628900403. Acesso em : 20 de março de 2019. 
 
310 LEITÃO, Eduardo Macedo. Inconstitucionalidade da resolução STJ/GP 3/16. Migalhas. Disponível 
em:https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI241319,91041Inconstitucionalidade+da+resolucao+STJG
P+316. Acesso em: 01 de julho de 2018. 
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Esta necessidade advém da percepção de que, o microssistema, possui uma 

litigiosidade excessiva e a grande maioria demandas de caráter coletivo.  

 

 

 
5.4 Turmas de Uniformização X IRDR 

 
 
Como exposto, com o esteio de manter a jurisprudência uniforme no 

microssistema, há atuação das  turmas de uniformização. 

Deste modo, a princípio, seria desnecessário a aplicação do incidente de 

resolução de demandas repetitivas nos juizados.  

Todavia, esta não é a melhor interpretação, pelas razões a seguir expostas. 

Embora as leis dos juizados federal e fazendário tenham previsto o mecanismo 

de uniformização, com efeito, estes possuem lacunas.311  

 

 

5.4.1 Limitação material 

 

As Leis n Leis n.  10.259/01 e n. 12.153/09, estabelecem que somente pode ser 

suscitado o incidente perante à turma de uniformização em relação divergência de 

direito material. 

Em contrapartida, o IRDR pode ser suscitado tanto quanto a direito material 

como para matérias de direito processual.  

Destaca-se que  Lei n. 12.159 não traz a possibilidade do  pedido de 

uniformização de jurisprudência quando o acórdão violar precedentes do E.STJ e 

inadmissibilidade  da reclamação, sendo, desta forma, uma lacuna a ser resolvida. 

 

 

5.4.2 Momento para que seja suscitado 

 

                                                           

311 MENDES, Aluísio. ROMANO NETO, ODILON Uma análise da relação entre o incidente de 
resolução de demandas repetitivas e  o microssistema dos juizados especiais In:  Revista De Processo. 
REPRO.   vol 245 ano 40,  p 277 
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O incidente perante a turma de uniformização tem por escopo as divergências 

entre as decisões da turma. 

Conforme apontado no capítulo anterior, apesar das divergências, há firme 

posição doutrinária, de que o IRDR, pode ser admitido, ainda que  esteja na fase  

processo de conhecimento, a fim de evitar-se o prolongamento da divergência. 

Esta posição coaduna-se com os princípios orientadores dos juizados: 

celeridade e economia processual 

Evita-se o prolongamento do litígio e da divergência.    

 

 

5.4.3 (Ausência) Efeito vinculativo 

 

A previsão das turmas de uniformização tem por fim a preservação da 

jurisprudência. 

Entretanto, a legislação não faz qualquer previsão de sanção pelo 

descumprimento da decisão emanada pela Turma, bem como que  efeito cogente. 

Em contrapartida, a normatização do IRDR,  é clara, ao estabelecer que a tese 

possui efeitos vinculativos, para os casos atuais e futuros. 

Dispõe ainda o manejo de reclamação, caso haja descumprimento da tese. 

  

 

5.5 Sistema Multiportas 

 

O direito contemporâneo, vivencia um movimento de integração dos 

instrumentos processuais.  

 Não trata-se de sobreposição de institutos, mas sim,  um sistema processual 

que possui diversos mecanismos para que  haja a  melhor prestação da qualidade da 

atividade jurisdicional, notadamente em que busca evitar a dispersão da jurisprudência.  

Nesta senda, não há que se falar em incompatibilidade ou desnecessidade da 

aplicação do IRDR.  

Ao  possibilitar que haja mais um instrumento,  que  tem por escopo pacificar a 

jurisprudência e que  estabelece o respeito aos precedentes, o sistema estará se 

mantendo hígido e alinhado as suas perspectivas de um acesso à justiça célere, efetivo, 

satisfativo e resolutivo. 
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5.6 O incidente de resolução de demandas repetitivas e sua (in)aplicabilidade no 
âmbito do Juizado 

 
 
Conforme exaustivamente exposto, a valorização da jurisprudência e a 

necessidade de mecanismos que mantenham o respeito são as tônicas da legislação 

processual vigente.  

O código de processo de 2015 fundou um sistema de precedentes para que se 

pudesse manter a jurisprudência coesa.  

Destarte, o sistema dos juizados especiais encontra-se inserido nesta 

realidade, seja através das previsões nas leis do microssistema e outros atos 

infralegais, acima abordados, bem como pela política judiciária adotada pelo 

Superior Tribunal de Justiça. 

 O próprio Código de Processo de 2015,  inseriu de forma expressa, os 

juizados  na política de precedentes, ao prever a aplicação do incidente de resolução 

de demandas repetitivas para as demandas do microssistema.   

 

 

5.6.1 Interpretação quanto o art. 985, inciso I em sua parte final 

 

Dispõe o art. 985, inciso I em sua parte final 312  que a tese jurídica fixada no 

incidente é aplicada, inclusive, sobre os processos de competência do juizado.  

Em que pese a expressa previsão no CPC, não pode se olvidar que a 

aplicação no âmbito do Juizados encontra resistência e muitas divergências. 

São dois pontos nodais quanto a (in)aplicabilidade: a possibilidade do IRDR 

gerar efeitos quanto a demandas dos juizados e um processo de juizado ser paradigma 

para fixação da tese. A partir destas premissas surgem outros questionamentos.  

Em ambas as situações, a questão central gira em torno da redação da 

Constituição e sua relação com a norma infraconstitucional. Portanto, é  necessário 

que seja realizada uma interpretação sistemática. 

                                                           
312 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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5.6.3 PL do CPC 

 

À época da tramitação, o Senador relator aduziu ser inconstitucional a 

redação apresentada com a inclusão dos juizados. 

O argumento foi  ausência de competência dos Tribunais em matéria recursal 

sobre os Juizados, consoante estabelecido pela Constituição.  

Nesta linha de raciocínio, concluiu que ao fixar que as teses do IRDR 

produzem efeito sobre as demandas do juizado,  a lei processual estaria afrontado a 

CFRB, pois atribuiria competência, por norma infraconstitucional, aos tribunais locais 

e regionais sobre os juizados especiais.  

Por outro lado, afirmou que não haveria óbices de o incidente ser instalado no 

âmbito dos juizados. Apontou que, para que sua admissibilidade fosse 

constitucionalmente compatível, poderia se valer do incidente, mas o caminho seria em 

sede recursal no âmbito do microssistema. 313 

 

 

a) Interpretação a partir da Constituição Federal   

 

A Carta Magna ao estabelecer a criação dos juizados,  fixou a sua  

competência e o destacou como órgão autônomo na estrutura do Poder Judiciário. 

O código de processo civil previu que a competência para admissibilidade e o 

julgamento do IRDR é dos Tribunais de Justiça e/ou dos Tribunais Regionais Federais. 

Por determinação constitucional, estes órgãos no âmbito dos juizados, não possuem 

jurisdição. 

 Os juizados estão vinculados  apenas as turmas recursais na forma do art. 98, 

inciso I,  que dispõe que julgamento dos recursos será feito por turmas de juízes de 

primeiro grau.  A sua composição é juízes de direito, que atuam, preferencialmente,  no 

próprio sistema, conforme previsto no art. 41, parágrafo 1º, Lei n. 9.099/95. 

                                                           
313CAVALCANTI, Marcos de Araújo; ABBOUD, Gerorges. IRDR e a polêmica acerca da sua 
aplicação em juizados: Não há mais decisão do CNJ que impeça a instauração e julgamento do 
IRDR nos juizados. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/irdr-e-a-polemica-
acerca-da-sua-aplicacao-em-juizados-25092017#_ftnref6. Acesso em:  01 de dezembro de 2018. 
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Não há previsão do manejo de qualquer recurso das decisões do juizado para os 

órgãos do Tribunal de Justiça.  

Conforme já abordado, os juizados compõe um microssistema e ao serem 

criados foram normatizadas as suas competências, o seu procedimento, os seus 

princípios, os seus atos processuais e  as suas normas de organização judiciária.  

Com efeito, o tribunal apenas pode reformar a decisão do juiz de direito e não 

daquele que integra o juizado.314 Das suas decisões,  apenas cabe a interposição de 

recurso extraordinário  e esta orientação é, inclusive, ratificada pelo E. Supremo 

Tribunal Federal. 

 

 

b) As críticas  em relação a redação legal  

 

Apresenta-se a seguir,  os fundamentos da posição doutrinária que combate a 

previsão do CPC no que tange a previsão do IRDR nos juizados. 

 

 

b.1) Inconstitucionalidade  

 

É clara a autonomia do microssistema e, por tal razão,  vem a lume a arguição 

de inconstitucionalidade por estabelecer que os efeitos do IRDR se estendem aos 

processos dos juizados.315   

Portanto, por serem autônomos às decisões dos Tribunais de Justiça dos 

Estados ou dos Tribunais Regionais Federais não poderia, por conseguinte,  se submeter 

a decisão do incidente de resolução de demandas repetitivas.  

Assim, afirma-se que ao interpretar o artigo 985, inciso I, CPC conforme à 

Constituição a opção legislativa viola a norma constitucional.316  

                                                           
314 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado e 
legislação extravagante. 15ª Ed. São Paulo: RT, 2016, p. 1866-1867. 
 
315 “viola o artigo 98, inciso I, da CF/88 a interpretação que admite a submissão dos juizados especiais 
federais a decisões dos tribunais regionais federais em questões de direito material, inclusive aquela que 
determina a suspensão dos processos em razão de instauração de incidente de resolução de demandas 
repetitivas — IRDR” (processo 0502847-71.2014.4.05.8302) TRF da 5ª Região - Turma Regional de 
Uniformização de Jurisprudência. BRASIL. Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Disponível em: 
http://jef.trf5.jus.br/informativosTRU/arquivos/INFORMATIVO%20N%BA%2003%20Sess%E3o%202
1-11-2016.docx. Acesso em: 01 de abril de 2019. 
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Outrossim, considerando que as demandas repetitivas são uma realidade nos 

juizados, uma via defende que o legislador deveria,  nas disposições finais e transitórias 

do código,   estabelecer  que o incidente é aplicável aos juizados especiais desde que: o 

julgamento fosse pelas Turmas de Uniformização e que a tese jurídica fixada por outro  

órgão jurisdicional não importaria em vinculação ao microssistema.317 

Numa outra vertente, afirma  que caberia o incidente de resolução de demandas 

repetitiva,  a partir de uma mudança em relação a competência fixada na Constituição. 

Logo,  seria primeiro necessário a revisão do modelo constitucional e, após a emenda à 

Constituição, seria possível aplicar o IRDR  no âmbito dos juizados. 318 

A  inconstitucionalidade é rebatida,  sob o argumento de que a redação do CPC 

não estabeleceu hierarquia jurisdicional entre os juízes dos juizados e os tribunais; que 

há diversas medidas judiciais em tribunais que controlam os atos dos juízos, em especial 

no conflito de competência entre a justiça ordinária e os juizados.319   

Neste mesmo sentido, defendendo que pode se estender os efeitos do incidente 

, afirma-se que redação preza pela efetivação do princípio constitucional da isonomia. 

Se houvesse a exclusão em relação as demandas do juizado iria ser conferido 

tratamentos diferentes pelo fato do órgão jurisdicional que está a demanda, ser 

diverso.320 Portanto, o descrédito da sociedade, em relação ao Poder Judiciário, 

permaneceria. 

                                                                                                                                                                          
316 ABBOUD, Georges; CAVALCANTI, Marcos  de  Araujo.  IRDR e a polêmica acerca da sua 
aplicação em juizados. Não há mais decisão do CNJ que impeça a instauração e julgamento do 
IRDR nos juizados. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/irdr-e-a-polemica-
acerca-da-sua-aplicacao-em-juizados-25092017. Acesso em:  01 de dezembro de 2018. 
 
317  ABBOUD, Georges. CAVALCANTI, Marcos. Inconstitucionalidades do incidente de resolução de 
demandas repetitivas (IRDR) e os riscos ao sistema decisório.  In: Revista de Processo, n. 240. São 
Paulo: RT, , 2015, p. 221-242. 
 
318 BUENO, Cássio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 
629 ROQUE, Andre Vasconcelos. Abracadabra? O incidente de resolução de demandas repetitivas 
não faz milagres. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/abracadabra-05012015. 
Acesso em 01 de dezembro de 2017. 
 
319 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: o processo 
civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, 
incidentes de competência originária de tribunal. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 643. 
320PEIXOTO, Marco Aurélo; BECKER, Rodrigo. IRDR originado de processo em curso no âmbito 
dos Juizados Especiais. Disponível em:  https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-cpc-
nos-tribunais/irdr-originado-de-processo-em-curso-no-ambito-dos-juizados-especiais-13092018. Acesso 
em: 01 de dezembro de 2018. Neste mesmo sentido ver KOEHLER, Frederico Augusto Leopoldino. O 
incidente de resolução de demandas repetitivas e os juizados especiais. In Revista de Processo, ano 39, v. 
237, novembro/2014, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 500. ANDRADE, Ana Karenina Silva 
Ramalho. O IRDR e o juizado especial: são conciliáveis? In: Código de Processo Civil no STF e no 
STJ: estudos sobre os impactos e interpretações. Salvador: Editora JusPodivm, 2018, p. 63. 
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b.2) Celeridade   

 

Sob outro ponto de vista, interpreta-se que ao lançar a possibilidade da 

aplicabilidade desta técnica processual no microssistema,  importaria em uma lesão 

aos princípios orientadores, notadamente a celeridade, com ênfase na  previsão do 

efeito suspensivo do IRDR.321  

Nesta senda, vale ressaltar que o Enunciado n. 93, FPPC ratificou o efeito 

suspensivo no âmbito do microssistema.322  

Assim, o incidente seria incompatível  com o procedimento sumaríssimo.  

Contudo, não há comprometimento com os escopos do microssistema, visto 

que persegue-se a própria coesão do microssistema. 

Malgrado o argumento relativo a suspensão, cabe ressaltar, que esta não é 

obrigatória. Como já exposto, no capítulo retro, é admitida que seja excepcionalizada.  

Ademais, a suspensão dos efeitos não é, propriamente,  uma novidade em sede 

dos Juizados. Mormente, quando  há matéria afeta aos recursos repetitivos,  ocorre 

também a suspensão nos processos em tramite no microssistema,  até que se resolva o 

mérito do recurso.  

Ressalta-se, que conforme já apontado, hoje, o acesso à justiça não é somente 

conseguir provocar a tutela jurisdicional e que o processo caminhe sem procrastinações. 

A análise do acesso perpassa pela segurança jurídica quanto aos provimentos 

jurisdicionais, bem como a isonomia no tratamento das demandas. 

O  acesso à justiça ao prezar pela celeridade, requer que não haja manifestações 

infundadas e procrastinações desnecessárias.  

Entretanto, são mantidos os pilares fundantes do ordenamento, dentre eles, está 

a aplicação de um processo à luz da Constituição, ou seja, o respeito aos princípios 

constitucionais.  

                                                                                                                                                                          

 
321 MAIA, Paulo. Ampliação de competência deturpa e coloca juizados especiais em risco. Disponível 
em: https://www.conjur.com.br/2018-nov-25/paulo-maia-ampliacao-competencia-coloca-juizados-risco . 
Acesso em 01 de dezembro de2018. 
 
322 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. (Grupo: Recursos Extraordinários e Incidente de Resolução de 
Demandas Repetitivas) 
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Sendo assim, ao trabalhar o incidente de resolução de demandas repetitivas, 

preza-se pelos princípios da segurança jurídica, a isonomia e do devido processual. Ao 

realizar a ponderação destes com a celeridade, esta perde espaço. 

 

 

b.3) Vinculação apenas a tese fixada pelos Tribunais superiores  

 

Outra interpretação,  seria quanto à aplicabilidade do instituto somente quando 

houvesse o julgamento pelas cortes superiores, eis que, nesta hipótese, o parâmetro de 

competência haveria mudado. Logo, não haveria óbices. 

 

 

5.7 Juizados como processo paradigma: considerações iniciais  

 

Em que pese haver críticas a respeito da aplicação do incidente de resolução 

de demandas repetitivas nos juizados, certo é que o CPC é categórico ao determinar a 

vinculação.   

Ultrapassada esta divergência, emerge a discussão quanto a possibilidade do 

incidente ser suscitado no âmbito do juizado, ou seja, um processo com origem no 

procedimento sumaríssimo ser parâmetro para a fixação da tese. 

 

 

5.7.1 Intepretação Restritiva  

 

Em uma interpretação objetiva do que está previsto no art. 985, inciso I, 

CPC, pode-se extrair, em um primeiro momento, que a aplicabilidade do incidente de 

resolução de demandas repetitivas está restrita apenas quanto a estender os efeitos da 

tese jurídica aos processos em curso nos juizados.  

Neste sentido, há inclusive julgado do TJSP, fazendo uma interpretação 

restritiva, em que defende que a legislação não outorgou a possibilidade do processo 

de juizado ser paradigma para fixar a tese.323 

                                                           
323 BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. IRDR nº 2018727-80.2017.8.26.0000. Disponível em: 
http://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Nugep/Irdr/IrdrsInadmitidos.pdf. Acesso em: 01 de abril de 2019. 
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5.7.2 Interpretação Positivista 

 

Noutra vertente, em uma linha mais positivista,  há quem sustente a 

necessidade de lei que regule a matéria.324 Portanto, somente após a modificação na Lei 

n. 9099/95 poderia ser admitido o IRDR nos juizados. 

 

 

5.7.3 Intepretação Sistemática e Integrativa 

 

Com fulcro, nos fundamentos orientadores do juizado e do IRDR, constata-

se que,  deixar ao largo as demandas do juizado,  proporciona uma restrição ao 

objetivo da técnica de julgamento e do próprio microssistema, que, em ambos, é 

promover o acesso à justiça na perspectiva da efetividade. 

Ademais, a insegurança jurídica quanto as decisões não só permanecem, 

como se potencializam e promovem a violação a isonomia. Nesta perspectiva, fere à 

Constituição quanto aos seus preceitos fundamentais.  

A questão de fundo de direito que se pretende, seja através do microssistema 

ou através do procedimento comum, é a mesma.  

Nesta esteira, se faz necessária a compatibilidade das necessidades do sistema 

e a Constituição como um todo para que se possa aplicar o incidente no âmbito dos 

juizados.  

 

 

 

5.8 Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 5033207-

91.2016.4.04.0000/SC 

 

Quanto ao tema,  o Agravo Interno interposto pela União, na Suspensão em 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 5033207-91.2016.4.04.0000/SC, 

                                                           
324 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 8.ª ed. Salvador: Ed. 
JusPodivm, 2016, p. 1416-1417. 
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admitido pela Corte Especial do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, aponta 

quanto a  divergência do processo do juizado ser paradigma para fixar a tese do IRDR.  

O STJ não se manifestou de forma definitiva quanto a possibilidade até a data 

do fechamento da tese.325 

Contudo, é importante seu estudo diante de estar sintetizado diversos 

entendimentos quanto a matéria, bem como se extrair possível inclinação.  

 Na primeira decisão,  o ministro relator havia, se inclinado pela 

impossibilidade com fulcro na alegação de que o CPC dispôs que o incidente seria 

apenas da competência dos Tribunais. Logo, não seria possível a  admissibilidade do 

IRDR, diante dos juizados estarem adstritos  às Turmas Recursais dos Juizados. Por 

conseguinte, concluiu que o recurso especial a ser interposto contra o acórdão proferido 

pela Corte Especial do TRF/4 poderia ser considerado inadmissível,  pois o incidente 

em espeque estava  em trâmite no âmbito dos Juizados Especiais Federais.  

Asseverou em seu voto,  a orientação do STF pela inexistência de subordinação 

jurisdicional dos juizados especiais aos tribunais de justiça e tribunais regionais federais 

e se manifestou pela necessidade de amadurecimento da tese.  

Em um segundo momento, superou esta divergência devido o julgamento pelo 

TRF ser feito com base em  uma tese e não em um caso concreto. Assim, inspirado no 

julgado já abordado de número AgInt no CC n. 147.784/PR, restaria superada  a 

impossibilidade de um processo do juizado ser parâmetro: não está sendo apreciado o 

mérito do processo. Está sendo fixada a tese quanto a determinada matéria.  

À AGU, nas razões do agravo interno, defendeu que não possui qualquer 

incompatibilidade de um processo que tramita em sede de juizados ser o paradigma para 

o incidente. 

Por seu turno, o MPF se filia ao entendimento de violação da competência do 

TRF/4 para o julgamento do IRDR, visto que não lhe incumbe o julgamento de recurso 

contra as decisões tomadas em processos de competência nos juizados especiais. 

 

 

5.9 Panorama geral quanto a jurisprudência e aplicação do Incidente de 
Resolução de Demandas Repetitivas no Juizado 

                                                           
325BRASIL. Superior Tribunal de Justiça . Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas 
Repetitivas n. 5033207-91.2016.4.04.0000/SC. Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201700803
928&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea. Acesso  em 20 de abril de 2019. 
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Embora sejam autônomos, os Juizados Especiais se submetem às decisões 

emanadas pelos Tribunais de Justiça em IRDR, conforme redação legal cogente.  

Apesar de insurgência de parcela da doutrina e a omissão legislativa quanto 

alguns pontos, que precisam serem aprofundados, a jurisprudência majoritária vem 

aplicando o comando legal. 

 

 

5.9.1 Aplicação da tese fixada pelo Tribunal de Justiça   

 

A Turma Regional de Uniformização da 5ª Região, nos autos do processo n. 

0502847-71.2014.4.05.8302, afastou a incidência do art. 987, inciso I, CPC, sob o 

argumento de que a disposição estava de encontro ao art. 98, inciso I, Constituição.326 

Afirmou ainda a incompatibilidade do IRDR, por que  há no sistema legal 

mecanismo próprio - pedidos de uniformização regional e nacional.  

Sinalizou  que apenas as teses que se referissem a  questão de direito material 

instaurado no âmbito das Turmas Regionais de Uniformização, da Turma Nacional de 

Uniformização, do Superior Tribunal de Justiça – STJ ou do Supremo Tribunal Federal 

-STF gerariam a vinculação. 

 

 

 

 

5.9.2 Processo do juizado sendo  paradigma  

 

Em relação ao processo do Juizado ser paradigma para a fixação da tese 

jurídica do incidente, vislumbra-se, ao analisar o posicionamento dos 26 Tribunais 

Estados da Federação e do Distrito Federal e ainda os Tribunas Regionais Federais, 

que a jurisprudência aponta para todos os lados.   

                                                           
326BRASIL. Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Processo n. 0502847-71.2014.4.05.8302 Disponível 
em: 
http://jef.trf5.jus.br/informativosTRU/arquivos/INFORMATIVO%20N%BA%2003%20Sess%E3o%202
1-11-2016.docx. Acesso em: 01 de abril de 2019. 
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No estado do Rio de Janeiro,  já foi suscitada,  por duas vezes a aplicação do 

IRDR,  tendo por parâmetro um processo do juizado especial.   

No primeiro IRDR,  não houve admissão, pelas razões a seguir:  pretendia-se 

a reforma de sentença proferida no âmbito do juizado, sendo assim, o instituto   

estava sendo utilizado  como sucedâneo recursal.  

Foi apontado também que já havia se operado a coisa julgada, bem como  o 

caso não preenchia os requisitos legais (risco de ofensa à isonomia e à segurança 

jurídica). 

Reforçou a impossibilidade de que não pode ser manejado em casos de que 

tenha operado o trânsito e julgado.  

Por fim, estabeleceu que não caberia a  instauração do incidente em processo 

de competência de juizado especial, tendo em vista que o  tribunal só pode conhecer de 

IRDR em recurso, processo de competência originária ou remessa necessária que esteja 

incumbido de decidir.327  

Assim, entendeu que, devido  o processo do juizado não tramitar perante o 

Tribunal,  não seria possível ele ser paradigma para eventual tese jurídica.  

Em relação ao segundo incidente328, a matéria não foi a frente devido a perda 

do objeto quanto a matéria que suscitou o conflito. Contudo, neste caso, o Tribunal 

assinalou pela admissibilidade, após ser instalada a divergência, quanto a 

competência para julgamento do IRDR tendo por paradigma processo do juizado.  

O voto vencedor foi no sentido de não haver óbices,  sob o argumento de que 

os  juizados são órgãos integrantes da justiça e, por tal razão, são vinculados a um 

Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal.  

Todavia, cumpre ressaltar que o voto vencido entendia pela inadmissibilidade 

devido o processo paradigma ser aquele de origem do Juizado; apontou  que ainda 

                                                           
327“ Por fim, o fato de se estar diante de processo que tramitou perante Juizado Especial da Fazenda 
Pública torna impossível que nele se instaure o incidente. É que, por força do disposto no art. 978, 
parágrafo único, incumbe ao órgão colegiado competente para julgar o incidente decidir, também, “o 
recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente”. 
Fica claro, então, que o incidente de resolução de demandas repetitivas tem de se originar de um processo 
de competência originária do tribunal, de uma remessa necessária ou de um recurso submetido ao 
tribunal, de modo que o órgão colegiado incumbido de julgar o incidente assuma também a competência 
para julgar a causa de que se origina o incidente.” Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 
0049089-31.2016.8.19.0000. Relator: DES. ALEXANDRE FREITAS CAMARA. Disponível em:  
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201629100077. Acesso em: 20 de abril de 2019. 
 
328Brasil. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Processo No: 0053455-79.2017.8.19.0000 
Relator: DES. ALEXANDRE FREITAS CAMARA. Disponível em: 
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201629100077. Acesso em: 20 de abril de 2019. 
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pendente  recurso para apreciação. Assim, entendeu que o Tribunal estaria realizando o 

julgamento de recurso, a quem incumbiria por determinação constitucional às Turmas 

Recursais.329 Destaca-se que o voto apontou que o incidente tem natureza  de causa 

piloto, razão pela qual, estaria vedada a possibilidade de ser um processo de origem do 

juizado o paradigma.  

No âmbito do TJSP ,330  foi inadmitido  por duas vezes. O fundamento é que 

não cabe ser  julgado pelo Tribunal, mas por órgão indicado pelo regimento interno,  

dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal. 

Afirmou-se ainda pela ausência de um dos pressupostos: ausência de recurso 

pendente naquele Tribunal de Justiça com esteio na inteligência do artigo 978, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil.  

Outro argumento, foi que o microssistema é dotado de instituto próprio para 

uniformização da jurisprudência, através das turmas de uniformização - artigo 18 da Lei 

nº 12.153/2009.331 

No julgado apontou que a intepretação legal deve ser restrita e, desta forma, a 

legislação processual apenas se referia quanto os efeitos do IRDR sobre as demandas do 

juizado. Portanto, não pode ser interpretado que o art. 987, inciso I, CPC,  autorizou 

incidente em processo de competência  dos juizados. Nesta esteira, reafirmou ser o 

IRDR um instrumento de exceção e, consequentemente, não cabe  interpretação 

extensiva.332 

                                                           
329 Caberia ao Tribunal julgar o recurso ainda pendente de julgamento, e o objeto do recurso é, 
exatamente, a questão da competência do Juizados. Dito de outro modo: ao fixar a competência, o 
Tribunal estaria a prover o recurso, o que não pode fazer. É preciso, aqui, ter claro que o art. 98 da 
Constituição da República expressamente atribui à Turma Recursal, formada por juízes de primeira 
instância, a competência para conhecer de recursos interpostos nos processos que tramitam perante os 
Juizados Especiais. Ora, se assim é, não se pode admitir que por força do CPC, que é lei ordinária, se 
possa transferir para o Tribunal o poder de julgar um recurso que, por determinação constitucional, a ele 
não cabe apreciar. Pensar de outro modo, data venia, implicaria interpretar a Constituição a partir da lei 
(quando o certo, evidentemente, é interpretar a lei a partir da Constituição, e não o contrário). Por conta 
disso é que me manifestei no sentido de não admitir o IRDR, simplesmente por entender que o processo-
piloto em que se pretende desenvolver o incidente não poderia ter sido escolhido 
 
330 BRASIL.TJSP, Turma Especial – Público, IRDR 2018727-80.2017.8.26.0000, rel. Fermino Magnani 
Filho; J. 19.05.2017; p. 20.06.2017. 
 
331 BRASIL. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 2012182-23.2019.8.26.0000. 02 de 
abril de 2019. Disponível em: 
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/DJSP/2019/04/02/Judicial-2a-instancia/3.6.8/ . Acesso 
em: 15 de abril de 2019 
332BRASIL.  Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 2018727-80.2017.8.26.0000. 
Disponivel em: https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/470922916/incidente-de-resolucao-de-
demandas-repetitivas-20187278020178260000-sp-2018727-8020178260000/inteiro-teor-
470922942?ref=amp,. Acesso em: 22 de abril de2019. 
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Em Sergipe, a controvérsia foi instaurada na análise do Mandado de Segurança 

em face de acórdão da turma recursal, em relação a admissibilidade do incidente de 

resolução de demandas repetitivas. A turma entendeu que deve o  colegiado do Tribunal 

definir quanto a ser admissível o instituto em sede dos  juizados. Assim, a segurança foi 

denegada, diante da controvérsia quanto a temática e, desta forma, não haver direito 

líquido e certo, bem como pela inteligência do verbete sumular 376, E. STJ, de não 

possuir competência para rever decisões de turmas recursais de juizados especiais, 

mesmo em sede de mandado de segurança. 

Em sentido oposto,  o  TJSC afirma que trata-se de um  sistema multiportas,  

razão pela qual é plenamente viável ser admitido o incidente de resolução de demandas 

repetitivas tendo por origem um processo do juizado.333 

Não obstante, entende que o Tribunal teria competência somente para fixar a 

tese jurídica. Após,  a turma retornaria o  julgamento do caso concreto, observando a 

tese.334 

Na mesma linha , há incidentes nos Tribunais do Rio Grande do Sul e do 

Distrito Federal. Destaca-se que em ambos os Tribunais, quem suscitou a aplicação da 

técnica processual, foram juízes lotados nos juizados.335 

No Tribunal do Amazonas,  a admissibilidade e julgamento  cabe ao  Tribunal 

Pleno, aplicando a previsão no art. 978 do CPC/15.336 

                                                                                                                                                                          

 
333BRASIL Disponível em: https://www.tjsc.jus.br/documents/3133632/3200197/IRDR-
COMPLETA/7ab8e228-b5c3-a8ee-8654-2f18a6e23141. Acesso em: 22 de abril de2019. 
 
334BRASIL. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 4001634-90.2018.8.24.0000. : 
https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/470922916/incidente-de-resolucao-de-demandas-repetitivas-
20187278020178260000-sp-2018727-8020178260000/inteiro-teor-470922942?ref=amp,. Acesso em: 22 
de abril de2019. 
 
335BRASIL. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.  2017 00 2 011909-9 . : https://tj-
sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/470922916/incidente-de-resolucao-de-demandas-repetitivas-
20187278020178260000-sp-2018727-8020178260000/inteiro-teor-470922942?ref=amp,. Acesso em: 22 
de abril de2019. 
 
 
336 BRASIL. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.   4002464-48.2017.8.04.000. : 
https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/470922916/incidente-de-resolucao-de-demandas-repetitivas-
20187278020178260000-sp-2018727-8020178260000/inteiro-teor-470922942?ref=amp,. Acesso em: 22 
de abril de2019. 
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Recentemente, o Tribunal de Justiça de Goiás admitiu processo do juizado 

como paradigma. Todavia,  estabeleceu que  o órgão julgador é a  Turma de 

Uniformização dos Juizados Especiais. 

No âmbito do Tribunais Regionais Federais, constata-se que no Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região o IRDR nº 5033207-91.2016.4.04.0000/SC,  admitiu 

processo do juizado como parâmetro para fixar a tese,  cuja competência é do próprio 

Tribunal e não da Turma de uniformização. 

Por oportuno, ressalta-se que em todos os Tribunais em que houve a  admissão 

de  processo de competência  do juizado como paradigma, houve a   interpretação de 

que  o IRDR tem a natureza jurídica de “procedimento modelo”.  

Nessa hipótese, o julgamento do incidente se limitará à definição da tese, 

afastando a obrigatoriedade do art. 978, parágrafo único do CPC.  

Admitido o incidente, fixa-se apenas a tese jurídica,  e após retorna ao 

julgamento da demanda pelo juizado. 

Ante todo o exposto,  diante da falta de  melhor técnica do legislador,  ao 

inserir os juizados na previsão do incidente de resolução de demandas repetitivas,  

denota-se  controvérsia quanto a aplicação do IRDR em processo de competência do 

juizado. Assim, é preciso fixar os standards.  

 

 

5.10 Projeto de Lei  n. 7.483/17 
 
 
O PL acima,  tem por objeto,   incluir na Lei 9099 a normatização em relação à 

conexão, à continência e ao incidente de resolução de demandas repetitivas.  

A sua justificativa é:  

 

“ Com o intuito de erigir uma solução legislativa adequada para tratar 
situações que à referida se assemelhem e possibilitar a reunião de 
feitos judiciais num só órgão judiciário para o seu processamento e 
julgamento, propomos nesta oportunidade o presente projeto de lei, 
que é destinado a replicar o que, para tanto, já funciona no âmbito do 
processo civil comum, ou seja, determinar explicitamente a aplicação, 
a feitos de competência dos juizados especiais cíveis, das normas 
relativas a conexão e continência de ações e ao incidente de resolução 
de demandas repetitivas previstas na Lei n o 13.105, de 16 de março 
de 2015 – Código de Processo Civil.” 
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 Assim,  promove alteração no art. 4º, para incluir:  
 

“Art. 4 o -A. Aplicam-se, a demandas e processos no âmbito dos 
juizados especiais cíveis, as normas relativas a conexão e continência 
de ações e ao incidente de resolução de demandas repetitivas previstas 
na Lei n o 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo 
Civil, ressalvado o disposto no art. 18 desta Lei. Parágrafo único. O 
pedido de instauração de incidente de resolução de demandas 
repetitivas formulado em razão de demanda proposta perante juizado 
especial cível também será dirigido ao presidente de tribunal e 
apreciado e resolvido nos termos das regras previstas no art. 976 e 
seguintes da Lei n o 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de 
Processo Civil.” 

 
 
Atualmente, o PL está em tramitação no Congresso Nacional, após ter sido 

aprovado em 07 de maio de 2019, pela   Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da 

Câmara dos Deputados.337  

O parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  foi  pela 

constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

Entretanto, a aprovação foi na forma do substitutivo,  que alterou  a 

competência para admissibilidade do IRDR.  

 

 

 

5.10.1 Substitutivo ao Projeto de Lei nº 7.483, DE 2017: alteração na competência 

da admissibilidade  

  

A princípio, a competência para análise do IRDR seria  da competência do 

Tribunal de Justiça. 

Outrossim, em atendimento a sugestão da Associação dos Magistrados 

Brasileiros (AMB), o substitutivo do Deputado Fábio Trad,  foi no sentido de que o 

órgão competente para processar e julgar o incidente seria à  Presidência das Turmas 

Recursais. 

Com efeito, esta parece, ser a melhor solução, uma vez que os juizados são 

órgãos autônomos em relação ao Tribunal de Justiça, com regras próprias de 

processamento e competência. 

                                                           
337 INCIDENTE DE RESOLUÇÃO- CCJ da Câmara aprova regras sobre repetitivos para juizados 
especiais cíveis. CONJUR. Diponível em:https://www.conjur.com.br/2019-mai-08/pl-repetitivos-
juizados-especiais-civeis-avanca-camara.Acesso em:10 de maio de 2019. 
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 Tanto é que, assim, que o recurso não é de apelação, mas sim, recurso 

inominado, que é julgado  e em órgão autônomo. Portanto, a competência  para o IRDR 

deve ser dentro do próprio sistema. 

Outro ponto, é a celeridade que estaria  comprometida, diante das inúmeras 

demandas que já estão em tramitação no Tribunal de Justiça.  

Teve ainda por justificativa, o fato de que os julgados se estenderiam ao 

Superior Tribunal de Justiça por meio de Recursos Especiais  

Entretanto, ainda assim, o PL precisa ser  melhor estruturado. Isto porque, 

remete que nos pontos omissos, será aplicado,  no que couber, o art. 976 e seguintes do 

Código de Processo Civil. 

Como exposto, no capítulo anterior, ainda pairam diversas dúvidas e 

divergências sobre o IRDR.  

O  projeto de lei  ficou sem o aprofundamento das questões subjacentes, eis 

que tratou o tema de modo superficial, por não debater todas as questões envolvidas, 

problemas e  possibilidades de modo completo e consistente, como abaixo será exposto. 

 

 

5.10.2  Questões Subjacentes  

 

Ao ser estabelecido  que o incidente pode ser aplicado nos juizados deve-se 

pensar: competência, recursos cabíveis,  a extensão do IRDR  - se o  processo 

paradigma pode estender seus efeitos aos processos do procedimento ordinária,  a  

possibilidade de dois IRDR’s  (na senda do microssistema e outro sob rito do 

procedimento ordinário) e  qual prevalecerá, além da possibilidade da existência de  

divergência entre as decisões da  turma e tribunal. 

 

 

 

a) Competência material e extensão da tese jurídica 

 

Nos juizados cíveis a competência não é absoluta, mas concorrente. O 

jurisdicionado pode optar entre ajuizar a demanda nos juizados ou na justiça comum. 

Assim, questiona-se: a competência seria apenas para suas matérias privativas? Pois, 

caso em contrário poderia haver dois incidentes 
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Neste caso, qual prevaleceria? A tese fixada no microssistema estender-se-ia 

ao processo ordinário?  

 

 

b) Recurso  

 

O CPC expressamente determina a possibilidade de interposição de RE e 

Resp em face da tese fixada pelo Tribunal.  

Assim, havendo eventual divergência entre súmulas ou enunciados da Turma 

de Uniformização dos Juizados Especiais face as orientações dominante do respectivo 

Tribunal de Justiça, a quem caberia julgar ? Caberia recurso ou mandado de segurança 

para controle de competência? 

Havendo eventual conflito em relação aos precedentes  do STJ, caberia REsp 

ou Reclamação? 

Em face da tese jurídica caberia a  interposição de RE e REsp ou apenas o 

primeiro? 

 

 

c) Suspensão 

 

Sendo suscitado o conflito afetaria apenas as demandas do  juizado? Havendo a 

interposição de recurso, a  suspensão seria  nacional? E o prazo de suspensão seria um 

ano?  

 

d) Revisão da tese  

 

A quem cabe revisar a tese? Seria o próprio órgão colegiado que fixou ou o 

Tribunal 

 

 

e) A tramitação do  processo legislativo – PL 7.483/17 
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Diante do andamento da proposta legislativa, estariam impedido os Tribunais 

de analisar  os pedidos de admissibilidade do IRDR ? Os Tribunais deteriam 

competência de regularizar o procedimento, diante do vácuo legislativo?    

 

 

5.10.3 Considerações ao PL 

 

De  fato, a forma pelo qual o PL está em sua redação  provocará uma 

dificuldade na aplicação do IRDR nos juizados e impactos negativos e, de certo, modo 

risco aos pressupostos da criação dos juizados.338 

Assim, devido as dúvidas permanecerem quanto aos problemas da 

aplicabilidade do IRDR em sede dos juizados especiais e considerando que a proposta 

não oferece soluções  a todas questões apresentadas, é preciso que sejam  estabelecidos 

os padrões. 

Ao ser estalebecido os standarts, pretende-se que garanta  a compatibilidade do 

sistema dos juizados com o IRDR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

IRDR NO  JEC: COMPATIBILIDADE  NO MICROSSISTEMA – S TANDARDS 
PARA SUA APLICAÇÃO 

                                                           
338 Destaca-se que a nota técnica sugeriu a solução da divergência  acrescentando:  
§ 2º Em caso de divergência entre súmulas ou enunciados da Turma de Uniformização dos Juizados 
Especiais e súmulas, enunciados ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal de Justiça, o Pleno 
ou o Órgão Especial deliberará sobre ela, dirimindo a controvérsia após ser provocado pelo Presidente do 
Tribunal de Justiça ou pelo Presidente da Turma de Uniformização”. 
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Estabelecidas as premissas em relação ao funcionamento do microssistema dos 

juizados especiais, as demandas repetitivas no ordenamento jurídico, bem como os 

parâmetros de aplicação do IRDR no processo civil ordinário, passa-se ao objeto desta 

tese. 

A necessidade do estudo da compatibilidade vem a lume diante da  redação do 

CPC, ter previsto de forma sintética,  a aplicação do incidente de resolução de demandas 

repetitivas em relação as demandas do  juizado. 

Constata-se, ainda, que, desde a vigência do código até o fechamento da tese, 

cada Tribunal vem atribuindo interpretações diversas em relação a aplicação do 

incidente nos juizados.  

Esta situação enfraquece tanto os juizados como o novel instituto, porque 

provoca insegurança jurídica (em relação a sua aplicação e a forma pela qual ocorre) e 

uma quebra do princípio da isonomia. 

Como apontado no capítulo anterior, não está havendo um padrão, em especial 

quanto à sua  admissibilidade.  

Assim, a maior prpblemática está em torno de que, em sendo admitido o IRDR 

tendo por paradigma um processo oriundo dos juizados especiais, qual seria o órgão 

com competência para admissibilidade e julgamento para fixação da tese.  

Ademais, surgem dúvidas no que tange  a extensão dos efeitos da fixação da 

tese jurídica no âmbito dos juizados.  

Em relação as questões subjacentes há um silêncio e, portanto, com esteio na 

segurança jurídica, precisam ser dadas respostas, com o fito de que o instituto possa ser 

melhor aplicado e compreendido à luz da sistemática do microssistema.  

Sendo assim, o presente estudo parte da premissa de que, é possível, o  

incidente de resolução de demandas repetitivas ser suscitado para demandas com 

origem  no procedimento sumaríssimo.  

Por conseguinte, com fulcro no devido processo legal e a preservação da 

segurança jurídica e isonomia, propõe-se os parâmetros para a admissibilidade e 

julgamento do IRDR nos processos de competência dos  juizados especiais. Fixa-se, 

ainda, algumas observações em relação a previsão do art. 985, inciso I, CPC. 
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Ressalta, por fim, que tendo em  vista a velocidade do Judiciário, de maneira 

especial em sede dos juizados, durante o trabalho desta tese, diversas ideias que 

integravam o projeto de tese já foram discutidas e abordadas. 

Outrossim, algumas lacunas ainda estão presentes. 

De toda sorte, a pesquisa se aprimorou, a partir da análise das discussões em 

torno do tema e, pretende, abordar de forma completa a aplicação do IRDR nos 

juizados. 

 

 

6.1 Cabimento do IRDR nos Juizados  

 

A presente tese, entende que, não há oposição para que o processo de origem 

nos juizados seja parâmetro para a fixação da tese jurídica. 

Desta forma, aplica-se uma intepretação sistemática e integrativa do art. 985, 

inciso I, CPC.  

Houve, na verdade, uma falha legislativa, em não abordar o tema de forma 

mais detida, pois ensejou múltiplas interpretações a respeito da redação do código. 

Constata-se que não há qualquer vedação na legislação, seja no CPC ou nas leis 

que integram o microssistema. Malgrado os argumentos contrários, não é verificado 

qualquer  antagonismo  procedimental ou  violação  aos princípios esculpidos no art. 2º, 

Lei 9099/95. 

Diante deste cenário, entende-se que é possível  o IRDR ser suscitado em 

processo que esteja em curso nos juizados.  

Conforme se extrai dos dados do CNJ, apresentado no capítulo anterior, as 

demandas do juizado são marcadamente repetitivas.  

Ao permitir que seja aplicado o IRDR irá promover uma melhor prestação da 

tutela jurisdicional. Portanto, o incidente de resolução de demandas repetitivas será 

aplicado ao lado do incidente, já aplicado nas turmas de uniformização, e demais 

institutos de uniformização da jurisprudência.   

Com efeito, compreende-se que o incidente não resolverá todos os problemas 

do microssistema.  

Todavia, certo é que, se o referido instrumento for aplicado de forma correta, 

haverá uma maior e melhor gerência do grande acervo que contabiliza, bem como 

evitará o prolongamento do litígio pela via recursal.  
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Não obstante, a matéria deve ser sistematizada para sua melhor compreensão e, 

desta forma, produzir um acesso à justiça efetivo, satisfativo e resolutivo.  

Caso não sejam estabelecidos os standards que viabilizam a sua aplicação e 

processamento, o IRDR irá se afastar dos seus pressupostos e prejudicará o 

funcionamento do microssistema.  

 

 

6.2 Justificativa quanto a admissibilidade 

 

A partir da interpretação integrativa dos fundamentos do CPC de 2015, do 

cenário dos juizados e dos postulados fundamentais estampados na Constituição, é 

possível (e imprescindível) que seja suscitado o incidente no microssistema. 

A interpretação restritiva, de que não pode em qualquer hipótese o IRDR, traz 

problemas devido a falta da isonomia e insegurança jurídica. 

Destaca-se que os repetitivos são aplicados aos processos dos juizados, sem 

que haja qualquer comando na lei do microssistema que estabeleça a vinculação. Trata-

se, portanto, da aplicação por decorrência lógica do próprio sistema processual. 

Em relação ao processo dos juizados servir de parâmetro para a fixação da tese, 

reforça a organização do microssistema e a sua integridade. É imperioso que o sistema 

seja coerente.  

Os juizados são os órgãos da justiça mais próximo da sociedade, em especial, 

aquela de poucos recursos financeiros e sem aprofundado estudo jurídico, visto que a 

pessoa física é dotada de capacidade postulatória. Nesse cenário, soluções jurídicas 

diversas em sua seara, além de estabelecer a insegurança jurídica e a falta da isonomia, 

no âmbito interno, provoca a desconfiança em relação ao Poder Judiciário. 

Destaca-se que, conforme apresentado no capítulo 3, os fundamentos da 

criação de um microssistema de demandas repetitivas no CPC de 2015, foi exatamente 

para combater este cenário.  

 

 

 

6.3 Considerações quanto a vinculação em relação a tese fixada nos Tribunais  
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Em que pese os entendimentos contrários ao estampado no art. 985, inciso I, 

CPC, já apresentados no capítulo 4, reforça-se o entendimento de que, afastar a 

aplicação da tese em relação aos processos dos juizados especiais, promoveria a 

insegurança jurídica.  

Isto porque, haveriam soluções jurídicas diferentes entre os processos  do rito 

comum e  daqueles processos de competência dos juizados. 

Ao revés, inadmitir a aplicação da tese fixada pelo Tribunal aos processos do 

microssistema, geraria a situação inversa da  finalidade da criação do instituto. 

 

 

6.3.1 Participação do representante do sistema dos juizados na discussão da tese 

jurídica 

 

Nesse caso, diante da extensão da vinculação dos efeitos do IRDR do tribunal 

sobre o microssistema, entende-se que é cabível a participação de representante dos 

juizados na instrução de julgamento do incidente. A sua atuação teria por escopo 

contribuir na fixação da tese jurídica. 

Saliente-se que o CPC de 2015 é guiado sob a orientação do princípio da 

cooperação. 

No  que concerne especificamente em relação a fixação da tese jurídica, 

quando esta é firmada, deve preceder de um amplo diálogo, como exposto no capítulo 4.  

Portanto, para melhor contribuição quanto a fixação do paradigma, é preciso 

que todos aqueles que sejam afetados pelos seus efeitos possam influir na sua análise.339  

Não ignorar o que se pensa e o que se decide no microssistema, alargaria o 

debate e contribuiria para a tese jurídica de forma ampla e mais bem fundamentada. Isto 

porque, ao julgar o incidente, o acórdão deve abranger a análise de todos os 

fundamentos apresentados relativos a tese jurídica que busca ser fixada.  

                                                           
339 "A garantia do contraditório é claramente revisitada nos instrumentos de tutela diferenciada para as 
demandas repetitivas, o que não autoriza, contudo, a prolação de decisões que afetarão pessoas que não 
possam nela influir (...) A intervenção dos interessados que serão afetados pela decisão não é suprida pela 
manifestação de pessoas sem interesse jurídico na controvérsia (os amigos da corte) e vice-versa. 
Entendemos que devem estar presentes manifestações de todos, sendo todas levadas em consideração por 
ocasião da prolação da decisão judicial MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; TEMER, Sofia. O 
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas do novo Código de Processo Civil.In: Revista de 
Processo. vol. 243 . São Paulo: Ed. RT, maio.2015. p. 283-331.  
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Nesta esteira, ao permitir a integração de um representante do microssistema, 

fará com que haja uma abertura do diálogo e fortalecimento do acesso à justiça 

democrático.  

Logo, se o microssistema deve submeter-se a tese jurídica, é cabível e 

recomendável que possua um representante para a contribuição do debate.  Assim, 

funcionaria como espécie de amicus curiae.  

 

 

6.4 Previsão Legislativa: condição sine qua non para aplicação? 

  

A par da tradição da cultura jurídica brasileira estabelecer a lei como parâmetro 

geral, denota-se que, por  diversas vezes, o instrumento não é  condição de validade para 

a aplicação dos institutos. 

A bem da verdade, o ideal seria que o CPC tivesse previsto de forma mais 

detida. Diante da lacuna legal, cabe-se utilizar dos outros meios para que se supra as 

omissões. 

Em diversas situações, o ordenamento se valeu de atos infralegais para 

promover a integração do sistema.  Notadamente, no âmbito processual, diante do 

detalhamento das regras procedimentais.  

Diversos institutos são aplicados, a partir de uma interpretação 

jurisprudencial, com esteio na instrumentalidade do processo. A guisa de exemplo: a 

criação dos juizados, no Rio Grande do Sul, foi antes que houvesse uma 

sistematização legal; o mandado de segurança para controle de competência  dos 

juizados e a  reclamação em sede dos JEC’s; o musterverfahren  constituído a partir 

do entendimento dos magistrados alemães.340 

Ante o exposto, não verifica-se qualquer impedimento para que a 

regulamentação seja realizada no âmbito dos Tribunais.  

Tendo em vista a realidade dos juizados, esta vem apresentando-se necessária, 

diante da lacuna e as inúmeras demandas de caráter repetitivo.  

                                                           
340Neste sentido, explica Aluisio Mendes: “Impõe-se reiterar que a técnica de gestão e julgamento 
denominada musterverfahren (procedimento-modelo) foi criada, na Alemanha, pelos próprios  órgãos 
julgadores  e sem que houvesse, inicialmente, qualquer previsão legal neste sentido. A prática foi 
considerada constitucional pela Corte Constitucional alemã, no ano de 1980, dando ensejo à incorporação 
legislativa ocorrida anos depois.”MENDES, Aluisio, op cit p. 164/165  
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Como já apresentado, o instituto das turmas de uniformização não esgota o 

tema e vivencia-se a era de um sistema processual multiportas. 

Assim, diante da realidade e da necessidade dos juizados, incumbe ao Poder 

Judiciário suprir esta lacuna. 

No atual momento de vigência do CPC, parece ser despicienda uma lei 

expressa admitindo o incidente no juizado. Aguardar a tramitação de um processo 

legislativo pode inviabilizar o acesso à justiça, diante da demora que aquele atravessa. 

Ademais, o PL já apresentado apresenta também diversas omissões e, por conseguinte, 

causará dilemas práticos do dia a dia. 

A sociedade reclama uma solução rápida para seus litígios repetitivos, sob pena 

da negação ao acesso à justiça efetivo e satisfativo permanecer.  

A  manutenção dos juizados sem a aplicação do IRDR acarretará na falência do 

próprio sistema, na medida que o incidente da Turma de Uniformização vem se 

apresentando falho. O retrato da sua falibilidade está nos números do CNJ, indicados no 

capítulo anterior. 

Logo, cabem os Tribunais se organizarem internamente, sob pena de 

fragilidade do microssistema em relação ao gerenciamento das demandas repetitivas. 

Por outro lado, essa normatização também deve ser coerente e harmônica para 

a própria integridade do microssistema.  

 

 

6.5 Fundamentos da compatibilização e normatização 

 

O problema de fundo está no que tange a competência de processamento e 

julgamento da tese.   

Portanto, a compatibilização do incidente perpassa, precipuamente, quanto à 

análise da Constituição em seu  art. 98, inciso I, e a competência estabelecida  no CPC 

referente ao instituto.  

Nesta esteira, o processo civil é analisado à luz  do texto constitucional  e, 

desta forma, deve observar a competência do juiz natural para que o mesmo produza 

efeitos válidos. 

A partir das regras constitucionais, deve ser estabelecida a normatização,  a fim 

de que seja um processo constitucionalmente justo.   
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6.5.1 Fixação da tese jurídica: procedimento-modelo  

 

Com efeito, a questão quanto a compatibilização, tangencia ainda a  natureza 

jurídica do IRDR:  se é causa-piloto ou processo-modelo. 

Nesta esteira, entendendo ser causa-piloto, a competência para julgamento 

seria, necessariamente, dentro do próprio microssistema, pois o Tribunal não teria 

competência para a solução, no caso concreto, com relação a um processo de 

competência originária do juizado. 

Caso estabeleça que sua natureza é de procedimento-modelo, não haveria, 

eventualmente, óbice quanto a competência do Tribunal. Isto porque, nesta situação, 

haveria apenas por este o julgamento da tese. Com base neste argumento, alguns 

Tribunais admitiram o IRDR tendo por paradigma processo do juizado fora do 

microssistema – julgados apontados no capítulo 5. 

Aparentemente, o E. STJ estaria apontando para a natureza de procedimento-

modelo, como já abordado anteriormente. Remete-se, assim, as razões expostas no 

capítulo 4. 

Admitindo esta última possibilidade, surge a hipótese de admitir a fixação da 

tese para matéria concorrente e, sendo a competência para processamento e  

julgamento do Tribunal, resolveria a questão repetitiva a partir do processo de origem 

dos juizados, cujos efeitos se estenderiam em relação ao processo do procedimento 

ordinário. Isto porque, o IRDR apenas irá fixar a tese jurídica e não haveria a solução 

do caso concreto. 

Não obstante, apesar dos benefícios desta hipótese, por imprimir celeridade e 

economia processual, a lei processual apenas define que a tese será aplicada, 

inclusive, nos juizados. Assim, por não haver previsão legal em sentido oposto, 

parece não ser aplicável esta hipótese.  

 

 

6.6 Primeiras proposições - Pedido de Providências n. 002624-56.2017.2.00.0000 

no CNJ 
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Com a vigência do NCPC e, diante da redação do seu art. 985, inciso I,  afirmar 

que o incidente de resolução de demandas repetitivas é aplicável aos juizados, alguns  

tribunais iniciaram o movimento de regulamentação.  

Todavia, essa movimentação incidiu no Pedido de Providências n. 002624-

56.2017.2.00.0000 no CNJ 

A divergência surgiu tendo, por paradigma, o Tribunal do Estado do Espírito 

Santo. 

O referido Tribunal, logo após o início da vigência do CPC, editou a 

Resolução 023/2016 do TJES - disciplinado o processamento do IRDR nos juizados 

daquele Estado.  

O art. 57 estabeleceu a admissibilidade perante a Turma de Uniformização. A 

medida ensejou o Pedido de Providências acima indicado.  

Em um primeiro momento, foi concedida liminar para suspender a eficácia ao 

ato infralegal.  

Foi determinada ainda, na decisão, a suspensão do funcionamento dos órgãos 

instalados no microssistema com competência para julgamento de IRDR, IAC e 

Reclamação.  

Desta forma, a princípio, os juizados não poderiam processar um IRDR na 

competência do microssistema.  

Após, a liminar perdeu seus efeitos com base na discussão na 251ª Sessão 

Ordinária. Foi decidido que se aguardaria o posicionamento das Cortes Superiores – 

STJ e STF sobre a possibilidade de instauração de IRDR e IAC no âmbito dos Juizados 

Especiais. 

Diante da ausência de impeditivo, os Tribunais podem realizar a sua 

normatização interna.  

Outrossim, este órgão aponta que a discussão, diante da lacuna legal, só terá 

solução quando o  STJ e STF se manifestarem  sobre a  possibilidade do  incidente no 

campo dos juizados.  

Como apontado, aguardar uma posição final das Cortes Superiores não 

aparenta ser a melhor medida, tendo em vista o dinamismo dos juizados.  
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Ademais, não vislumbra qualquer inconstitucionalidade ou violação a norma 

infraconstitucional.341 

Ao revés, a admissibilidade do IRDR nos juizados dá azo as diretrizes 

constitucionais e legais. Em especial, concretiza e potencializa o axioma do acesso à 

justiça, pois a partir da sua aplicação será uniformizada a tese e, por consequência,  

evitará a continuidade das controvérsias quanto ao tema.  

O juizado é meio de acesso à justiça e necessita, para que não haja a sua 

falência, ser usado de forma adequada.  

A possibilidade da normatização pelos Tribunais encontra fundamento na 

medida em que a regulamentação tem natureza procedimental (cuja competência é 

concorrente). 

Quanto a observância aos critérios legais, a regulamentação dá concretude ao 

estampado na parte final do  art. 985, inciso I, do CPC,  o qual prevê que a tese 

jurídica será aplicada 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.  

Assim, a partir do comando da norma legal processual, que não veda e não 

se utiliza de qualquer redação exclusiva, os tribunais podem trazer a normatização 

procedimental. 

 

 

6.7 Sistematização  

 

Da análise do cotejo de todo o tema, apresenta-se, abaixo, a sistematização do 

incidente de resolução de demandas repetitivas  em relação ao microssistema.  

A regulamentação detida é necessária  para que haja a preservação dos 

princípios da segurança jurídica, isonomia e aplicação do devido processo legal. 

 

 

67.1Requisitos: as hipóteses de cabimento 

                                                           
341 Em relação a possibilidade do IRDR, Aluisio Mendes, sintetiza os argumentos: “De tudo que se expôs, 
parece ser possível sustentar a constitucionalidade da extensão do IRDR aos Juizados Especiais” 
MENDES,Aluisio, op cit, p. 164 
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Primeiramente, cabe ressaltar que tratam-se de condições cumulativas. 

Portanto, havendo a ausência de um dos requisitos, o incidente não será admitido. 

Os requisitos são condições positivas e negativas de admissibilidade.  

O pedido, deve ser instruído e bem fundamentado, com o fito de comprovar a 

presença de todos os requisitos.   

Destaca-se a repetição quanto a matéria de direito, seja de natureza de direito 

material ou processual, relativo a processos em curso no juizado. 

Sendo assim, neste ponto, segue a regra já estampada no CPC. 

 

 

6.7.2 Inadmissibilidade 

 

Sendo o pedido para a instauração do incidente inadmitido, não há a 

possibilidade de recurso, pois não há a previsão de recurso na lei processual.  

Assim, a decisão é irrecorrível, eis que somente pode ser manejado recurso se a 

legislação assim o prever. A interpretação quanto a admissibilidade do recurso é 

restritiva.  

Por outro lado, surgindo, supervenientemente, a condição faltante, o IRDR 

poderá novamente ser suscitado. Aplica-se, deste modo, o estampado no art. 976, § 

3.º342 

 

 

6.7.3 Art. 976, caput: a efetiva repetição de processos e o risco de ofensa à isonomia 

e à segurança jurídica. 

 

Quanto a tal questão, não há qualquer dúvida que remete-se a redação do art. 

976, caput.343  

                                                           
342 Art. 976 (..)  
§ 3º A inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus 
pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente 
novamente suscitado. 
 
343 Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, 
simultaneamente: 
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Ressalte-se que a efetiva repetição deve causar riscos aos postulados da 

isonomia e à segurança jurídica.  

Considerando que, o CPC de 2015, optou por definir por uma redação ampla, 

ao estabelecer a assertiva “efetiva repetição de processos”, constata-se um critério 

qualitativo. 

Como já exposto, no capítulo 4, a lei processual não definiu um número de 

processos, tal qual a lei alemã., para que seja instaurado o IRDR - a lei, não estabelece, 

quantos processos repetidos são necessários: critério quantitativo. Logo, depende da 

sensibilidade, do julgador, verificar se está havendo a efetiva repetição.   

Portanto, aplicar-se-á o Enunciado do FPPC de n. 87.344 

Afirma-se que há uma repetição qualitativa, pois observará no caso concreto a 

presença dos requisitos.  

De toda sorte, deve envolver um número razoável de processos e, a repetição, 

deve ser no território de jurisdição do órgão com competência para o processamento do 

incidente de resolução de demandas repetitivas, ou seja, deve haver uma efetiva 

repetição de processos no âmbito do juizado local/ regional. 

Deste modo, aplica-se os mesmos pressupostos do CPC: não cabe, pois, de 

forma preventiva. 

 

 

6.7.4 Paradigma quanto a efetiva repetição de processos 

 

Outrossim, questiona-se: a efetiva repetição de processos deve ser apenas 

quanto a processos em trâmite nos juizados?  

Diante do acima exposto, a resposta se revela positiva,  pois o objetivo do 

incidente de resolução de demandas repetitivas no microssistema é manter a integridade 

das decisões proferidas em sua senda. 

 Assim, o parâmetro para o risco a ofensa à isonomia e à segurança jurídica 

deve ser os próprios processos do juizado. 
                                                                                                                                                                          

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de 
direito; 
 
II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. 
344 Enunciado 87(art. 976, II): 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. (Grupo: Recursos 
Extraordinários e Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) 
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Partindo desta premissa, provocado o incidente em demanda originada no 

juizado, parece ser o mais adequado, incumbindo-se a este próprio sistema (órgão que o 

compõe), fixar a tese que será aplicada as demandas que seguem seu rito.  

 

 

 

 

 

a) Quando deve ser suscitado  

 

Em relação a este ponto, emerge a discussão já apontada, quanto a 

necessidade de haver processo em tramite no órgão de competência para julgamento, a 

fim de que se valha do IRDR. 345 

Em breve síntese, o Código Processual estabelece que o IRDR é julgado pelo 

Tribunal, em órgão, a ser definido pelo regimento interno. Neste passo, o requisito 

positivo para uma corrente,  como já abordado, é que o processo paradigma seja 

aquele a qual o Tribunal possua competência para se manifestar, eis que há recurso, 

fase processual ou ação sob a competência do tribunal. 

Todavia, como apontado nas considerações a respeito do incidente, esta não  

parece ser a interpretação correspondente com a finalidade do incidente de resolução 

de demandas repetitivas.346 

                                                           
345 “é imprescindível que o IRDR origine-se de uma medida de competência do tribunal. Não é possível 
instaurar-se no tribunal um incidente quando não há nenhum recurso, fase processual ou ação sob a 
competência do tribunal (...) O parágrafo único do art. 978 prevê que o órgão incumbido de julgar o 
IRDR, julgará também ‘o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde 
se originou o incidente’ sempre a alguma outra medida que compete ao tribunal julgar. O IRDR não pode 
autonomamente instaurar-se no tribunal, enquanto o processo ainda tramita em primeiro grau de 
jurisdição”. TALAMINI, Eduardo. Incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR): 
pressupostos. Disponível em: 
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236580,31047Incidente+de+resolucao+de+demandas+repetiti
vas+IRDR+pressupostos.  Acesso em 01 de fevereiro de 2018.  
 
346Em relação ao tema, esclarece Aluisio Mendes: “Contudo, no modelo brasileiro, o tribunal de segundo 
grau decide apenas em relação à questão jurídica, fixando a tese respectiva para que haja a apreciação dos 
casos concretos pelo juiz natural, ou seja, o órgao competetente perante o qual tramita o process, seja ele 
de primeira instância ou do próprio tribunal. A opção representa uma opção política no sentido de 
considerar a gravidade dos problemas existentes, destacando-se o número excessivo de demandas 
repetitivas, o congestionamento de processos no Poder Judiciário, a demora de julgamento dos processos, 
a diversidade de pronunciamentos em torno de questões comuns, a necessidade de fortalecimento da 
isonomia e da segurança jurídica. A doutrina já apontava a necessidade do estabelecimento de 
mecanismos que propicassem maior economia e segurança jurídica no âmbito de todo o Poder Judiciário 
e não apenas na esfera dos tribunais superiores. Por isso, a adoção de um instrumento que somente 
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Isto posto, pode ser provocada a sua admissibilidade, ainda quando o 

processo esteja em curso em primeiro grau, a fim de que, desde logo se pacifique a 

matéria. Esta posição ganha relevo em sede dos juizados em que a economia 

processsual é princípio orientador.347 

b) Caráter subsidiário  

 

A admissibilidade é subsidiária, pois  não pode, o Tribunal, já  ter  fixado a tese 

em  IRDR suscitado perante competência daquele ou através de outro mecanismo do 

microssistema de demandas repetitivas.348 

Nestas hipóteses, o microssistema já está vinculado a estas teses, razaão pela 

qual deve seguir o precedente, sob pena de violar as diretrizes do art. 926 do código 

processual.349 

 

 

c) Ausência de afetação aos tribunais superiores  

 

Aplica-se o parágrafo 4º na sua integralidade: “É incabível o incidente de 

resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de 

                                                                                                                                                                          

pudesse ser acionado quando os processos já tivessem alcançado os tribunais  de segundo grau seria 
limitado quanto ao seu alcance e seu resultado.” MENDES,Aluisio, op cit, p. 123. 
 
347Sob o ponto de vista da economia processual, defende Aluisio Mendes: “Em qualquer modelo eficiente 
de gestão, seria altamente questionável se todos os envolvidos se dedicassem conomitantemente às 
mesmas questões funções e atividades, sem que houvesse uma repartição mínima de trabalho. Embora a 
futura aplicação da tese jurídica firmada não represente uma aplicação mecânica, na medida em que 
deverá ser analisada a adequação do caso fático à tese, a economia existirá se, de fato, os juízes não 
tiverem que se debruçar, todos sobre as mesmas questões jurídicas. Se o IRDR, contudo, somente se torna 
admissível em momento posterior, quando os processos já alcançarem os tribunais, a tendênciaé que os 
juízes já tenham despendido energia na análise das questões jurídicas controversas, com a elaboração de 
decisões e sentenças sobre a matéria, de modo que a economia será muito menor do que se poderia obter 
em um momento anterior.”  MENDES, Aluisio, op cit, p. 123-124 
 
348 Neste mesmo sentido afirma Aluisio Mendes: “havendo demandas repetitivas, estas poderão ensejar o 
incidente tanto nos juizados como na justiça ordinária, mas não de modo concomitante”. MENDES, 
Aluisio, op cit, p. 166. 
 
349 Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. 
 
§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão 
enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante. 
 
§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes 
que motivaram sua criação. 
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sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão 

de direito material ou processual repetitiva.” 

Assim, trata-se de requisito negativo de admissibilidade. 

Se porventura, no curso da instrução do incidente no juizado, a matéria for 

afetada pelo Tribunal Superior, ou seja, após o incidente ser admitido, houver recurso 

com caráter repetitivo, a suspensão do incidente é medida que se impõe.  

Defende-se pela suspensão do julgamento, visto que deve aguardar o 

desdobramento do recurso repetitivo. 

Tal se faz necessário, uma vez que pode ocorrer a compatibilidade parcial da 

tese jurídica afeta ao IRDR e da tese submetida ao julgamento de recurso repetitivo.  

Havendo compatibilidade total, aquele perde o seu objeto. 

Outra situação é quanto ao cabimento de instauração do incidente de resolução 

de demanda repetitiva,  e se  houve a rejeição pelas Cortes da  afetação de recursos 

repetitivos. Também não é verificado qualquer impedimento, desde que haja a presença 

dos requisitos  de admissibilidade do IRDR. 

 

 

c.1) Tese posteriormente fixada em sede de repetitivos  

 

Pode ocorrer que, após a fixação da tese, venha ser fixado uma tese pelo STJ 

ou STF, através do sistema dos repetitivos.  

Trata-se de hipótese diversa da anterior, pois, neste caso, já houve a conclusão 

da instrução da técnica processual. 

Assim, na hipótese agora, a tese jurídica do IRDR será superada.  

Destaca-se que, qualquer decisão em sede de STF ou STJ, sobreporá as 

decisões dos tribunas locais e regionais, bem como as tomadas no âmbito do 

microssistema, pois aquela possui caráter nacional. 

 

 

d) Orientação fixada pela Turma de Uniformização 

 

Acresça-se, este requisito, em relação ao IRDR nos juizados. 

Caso a turma de uniformização já tenha se manifestado quanto a divergência- 

objeto da tese jurídica, se revela incabível a suscitação do incidente.  
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A superação do entendimento do enunciado fixado deve ser realizada a partir 

dos mecanismos previstos para o incidente da turma de uniformização. O IRDR não tem  

natureza recursal, razão pela qual devem ser usados os mecanismos de superação e 

revisão cabíveis no âmbito da Turma de Uniformização. 

Por outro lado, fixado o IRDR, será despiciendo suscitar o outro incidente , 

pois este somente ocorre  na fase recursal.  

Reitera-se, neste ponto, o caráter complementar entre os institutos processuais, 

já abordado anteriormente.  

 

6.7.5 Competência material 

 

Com estreita correlação com o item anterior, deve ser definido sobre quais 

processos em curso no juizado pode ser suscitado o IRDR. 

O acertado, para que, seja evitado o dissídio de entendimentos entre os juizados 

e a posição do tribunal de justiça, é que o parâmetro seja processos de competência 

privativa dos juizados.  

Portanto, irá estabilizar a jurisprudência na sua esfera de competência. 

Em relação a matéria concorrente entende-se que, incumbe, aos Tribunais, 

fixar a tese.  

Na forma do art. 985, inciso I, CPC, a tese produzirá seus efeitos nas demandas 

em curso no juizado. 

Assim, impede que sejam suscitados dois incidentes de resolução de demandas 

repetitivas sobre a mesma temática e eventual conflito entre as teses.  

 

 

a) Controle da competência 

 

Estabelecendo no ato normativo, de forma expressa, que é apenas cabível para 

matéria de competência absoluta dos juizados, deve haver um controle da competência 

em relação a admissibilidade. 

Assim, caso o órgão competente admita processo de matéria concorrente, a 

solução compatível é o manejo de mandado de segurança. 

A jurisprudência firme do E. STJ aduz o cabimento da impetração de MS para 

a controle da competência dos juizados, cuja competência para análise do  writ  é dos  
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Tribunais de Justiça dos Estados  ou Tribunal regional Federal, na forma  do  verbete do 

enunciado sumular  428.350  

 

 

 

 

b) Conflito de Competência 

 

Outra hipótese, é que pode haver a manifestação do órgão competente para 

admissibilidade do IRDR afirmar que não é sua competência a matéria, ou seja, imputar 

que a competência incumbe as varas.  

Assim, surgirá o conflito de competência negativo.  

Neste caso, cabe ao Tribunal declarar a quem incumbe a competência para 

processar e julgar o incidente. 

 

 

c) Proposição residual: admitindo o incidente para matéria de 

competência concorrente 

 

Tendo em vista que o papel da tese é apresentar todas as variáveis a respeito do 

tema, sendo suscitado o IRDR, quanto a processos de competência concorrente, a tese 

jurídica só pode ser aplicada dentro do microssistema351 e em caráter residual.  

O caráter residual é porque, apenas, caso não haja orientação já fixada pelo 

Tribunal local, poder ser provocado a instauração do IRDR; mutatis mutatins, trata-se 

da inteligência do art. 976, parágrafo 4º,CPC.  

Sendo, posteriormente, fixada  a tese pelo Tribunal, o IRDR deste prevalecerá, 

por força do art. 976,CPC. 352 

                                                           
350Sumula 428: Compete ao Tribunal Regional Federal decidir os conflitos de competência entre juizado 
especial federal e juízo federal da mesma seção judiciária 
351 Corroborando este entendimento afirma Aluísio Mendes: “ Cabe advertência no sentido de que, nas 
hipóteses de competência concorrente, em sendo suscitado o incidente de resolução de demandas 
repetitivas no âmbito dos Juizados Especiais, ante a omissão de instauração do incidente nos tribunais 
estaduais ou federais, a decisão nele proferida não projetará efeitos em relação aos processos em 
tramitação nas Varas e Tribunais de Justiça ou Tribunais Regionais Federais” MENDES, Aluisio, op cit, 
p. 164 
 
352 Em sentido oposto esta a propositura da nota técnica  § 2º Em caso de divergência entre súmulas ou 
enunciados da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais e súmulas, enunciados ou jurisprudência 
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Outrossim, gerará, quanto aos processos sob o rito do juizado, efeitos ex nunc. 

Assim, é realizada a modulação dos efeitos da tese com esteio na segurança jurídica e 

observação do princípio da boa fé objetiva, que com a vigência do CPC de 2015, passou 

a integrar as normas fundamentais do processo.  

Nesse caso, deve haver ampla divulgação da superação da tese fixada.  

 

 

6.8 Legitimidade  

 

Aplica-se as previsões do CPC quanto a quem pode suscitar o IRDR.  

Portanto, cabe ao juiz ou relator, por ofício; pelas partes, por petição; pelo 

Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por petição. 

Quanto a este ponto, questiona-se se a parte teria capacidade postulatória para 

pleitear a instauração do IRDR.  Como sabido, nas demandas até 20 salários pe 

despicienda a contratação de advogado. 

Considerando as premissas da criação do sistema dos juizados, não haveria, a 

princípio óbices. Eventuais correções poderiam ser realizadas pelo órgao com 

competência, tal qual como hoje já é realizado no curso procedimental.  

No mais, remete-se as considerações realizadas no capítulo 4. 

 

 

6.9 Amicus curiae  

 

Com espeque no contraditório e para a melhor fixação da tese, deve  ser 

oportunizada a participação da figura do amicus curiae. 

A sua atuação ocorrerá na fase de instrução do incidente.  

Todavia, cabe ressaltar que a princípio a sua participação, seria vedada, eis que 

sua natureza jurídica é  de intervenção de terceiros, conforme estabelecido no CPC. O 

microssistema é categórico em vedar a  intervenção de terceiros. 

                                                                                                                                                                          

dominante do respectivo Tribunal de Justiça, o Pleno ou o Órgão Especial deliberará sobre ela, dirimindo 
a controvérsia após ser provocado pelo Presidente do Tribunal de Justiça ou pelo Presidente da Turma de 
Uniformização”. Denota-se que  previsão indica que deve ser provocado, logo, sem provocação, haver a a 
existência de posição colidente em curso” Disponível em:  http://www.amb.com.br/wp-
content/uploads/2019/04/NOTA-TE%CC%81CNICA-IRDR-PL-7483-de-2017-1.pdf. Acesso em:01 de 
maio de 2019 
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Por outro lado, vedar sua participação causaria numa fixação de tese jurídica 

pobre em sua essência. 

Destaca-se que, o IRDR tem por fim, produzir efeitos futuros a todos os 

processos que versam sobre a mesma questão de direito. Logo, a instrução e análise da 

tese deve ser a mais contributiva e cooperativa possível.  

Para poder realizar a compatibilização, deve ser claramente fixado que a  

participação desta figura não caberia no processo em si, mas no incidente, que é técnica 

de gestão processual apartada ao processo originário. É um procedimento modelo com 

regras específicas e diferente do processo entre os litigantes, dotado aquele de abstração.  

Por fim, por oportuno destacar que, a desconsideração da personalidade 

jurídica, também é uma espécie de intervenção de terceiros, na forma do CPC. Todavia, 

vem sendo admitido, pela jurisprudência, a sua aplicação nos processos de competência 

do juizado.353 

 

 

6.10 Competência para admissibilidade e julgamento  

 

A Constituição da República dispôs que os juizados são uma estrutura 

autônoma no  Poder Judiciário, razão pela qual, defende-se que o processamento do 

                                                           
353TERCEIRA TURMA RECURSAL CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA nº 0003017-
78.2018.8.19.9000 VOTO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por JERA 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em razão de decisão (fl. 46) proferida pelo I JUIZADO 
ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE NITERÓI, nos autos do processo nº 0089246-
50.2010.8.19.0002, que determinou a desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas dos 
executados Otávio Bulcão de Figueiredo e Kelman de Oliveira Pinheiro, determinando a citação destas e 
arresto do valor da execução, sendo realizada solicitação de bloqueio de valores nas contas da impetrante 
no mesmo dia da decisão (fls. 49). Mandado de Segurança recebido, com deferimento da liminar, às fls. 
81. Informações prestadas pela autoridade coatora, às fls. 88/90. Parecer ministerial, às fls. 92, pela 
concessão da segurança. Manifestação do litisconsorte, às fls. 96/312, pela denegação da segurança. É o 
relatório. Passo a decidir. Ausência de direito líquido e certo. Procedimento de desconsideração da 
personalidade jurídica realizado nos moldes do artigo 133, § 2º do CPC e de acordo com Enunciado 07 do 
Aviso Conjunto TJ/COJES nº 14/2017. Possibilidade da desconsideração inversa da personalidade 
jurídica. Comprovação de que o 2º executado Otávio Bulcão de Figueiredo é um dos sócios da 
impetrante, e esta ao que tudo indica pertence ao mesmo grupo econômico da 1ª executada, Estrutura 
Administradora, sendo certo que as questões suscitadas quanto à matéria de direito dependem de 
produção de prova, incabível pela via eleita. Isto posto, VOTO no sentido de denegar a ordem. Fica 
revogada a decisão de deferimento da liminar (fl. 81). Sem honorários. Intimem-se os interessados. 
Oficie-se ao Juízo Impetrado. Dê-se ciência ao Ministério Público.” BRASIL. PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CONSELHO RECURSAL. 0003017-
78.2018.8.19.9000- MANDADO DE SEGURANÇA – CPC. Juíza Relatora 2019 RENATA 
TRAVASSOS MEDINA DE MACEDO. Rio de Janeiro, 03 de abril de 2019 
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incidente de resolução de demandas repetitivas, seja realizado por órgão integrado ao 

próprio sistema.354 

Assim, aplica-se o processo à luz da Carta Magna, observando o juízo natural 

da causa.  

Por tal razão, reafirma-se que, a competência material, deve ser quanto as 

matérias de competência adstrita ao rito dos juizados. 

 

 

6.10.1  Competência corrente  

 

Em que pese a presente tese defender que, somente seria cabível ser suscitado o 

incidente nos casos de competência privativa do juizado, deve ser apresentada todas as 

situações quanto ao tema. 

Destarte, sendo admitindo, eventualmente, para a competência concorrente, 

neste caso, a fim de evitar uma jurisprudência divergente entre o microssistema e o 

tribunal e, com esteio no art. 927, um viés seria  o julgamento realizado pelo Tribunal 

de Justiça. Na realidade, esta vem sendo a opção por alguns Tribunais de Justiça. 

A par de órgãos autônomos na estrutura, certo é que o CPC determina a 

unidade do sistema.  

O fundamento está no fato de que, em que pese, via de regra, o Tribunal não 

possuir competência para demandas do juizado, é sabido que  a jurisprudência pacífica é 

no sentido de que, excepcionalmente, passa a ter jurisdição, para que possa esclarecer os 

conflitos entre os órgãos,  na forma do enunciado 428, acima citado.. 

Por fim, neste caso, não é apropriado que, ainda que seja julgada a matéria 

concorrente pelo Tribunal de Justiça, seja estendido os efeitos a todos os processos, 

ainda que não submetidos ao rito dos juizados. Em relação a este ponto, remete-se ao já 

exposto anteriormente. Não obstante, pode servir como orientação persuasiva. 

Todavia, em que pese a jurisprudência estar acenando quanto a possibilidade 

acima, o mais adequado é que a competência seja no âmbito do microssistema.355 

                                                           
354 Neste mesmo sentido enunciados do ENFAM: 
Enunciado 21: O IRDR pode ser suscitado com base em demandas repetitivas em curso nos juizados 
especiais.  
Enunciado 44. Admite-se o IRDR nos juizados especiais, que deverá ser julgado por órgão colegiado de 
uniformização do próprio sistema. 
 
355 MENDES, Aluisio, op cit, p. 164. 
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6.10.2 Competência exclusiva  

 

Incumbe, a órgão que integra o microssistema, realizar admissibilidade e o 

respectivo processamento.  

Este deve ser aquele com função de uniformizar a jurisprudência nos juizados.  

Suscitado o incidente, deve ser dirigido ao Presidente da Turma de 

Uniformização.  

Após, a análise dos preenchimentos dos pressupostos será efetuado pelo 

próprio colegiado.  

 

 

6.11Processamento 

 

Suscitado o IRDR,  será realizada a cisão de julgamento, a fim de que seja 

analisada a sua admissibilidade  e, posteriormente, fixada a tese jurídica.  

Reitera-se que, trata-se de procedimento modelo, razão pela qual, apenas será 

realizada a cisão para a fixação da tese. 

Após, o processo paradigma terá seu mérito julgado pelo órgão com 

competência para a sua análise, respeitada a tese jurídica.  

Caso haja a inadmissibilidade da tese, o órgão julgará o mérito. De todo modo, 

recomenda-se que seja em forma de alinhar as orientações. 

 

 

6.12 Instrução  

 

Diante da participação da figura do amicus curiae e a aplicação de um processo 

civil constitucional, o contraditório deve ser ampliado, motivo pelo qual  deve ser 

realizada audiência pública para ouvir depoimentos de pessoas com experiência e 

conhecimento na matéria sob julgamento , consoante previsto no art. 983, parárafo 1º.  

A realização da audiência deve propiciar a ampla participação de interessados 

no debate da questão de direito controvertida.  
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Diante do efeito vinculativo, a tese deve ser firmada com responsabilidade. A 

tese deve estar amadurecida com uma real colaboração e contribuição de todas as 

variantes do tema.  

O processo deve ser instruído sem que a celeridade356, ínsita ao microssistema, 

prejudique a instrução na forma da tese. 

6.13 Análise da tese  

 

Incumbe a Turma de Uniformização o julgamento da tese, e o parâmetro de 

julgamento devem ser os processos em curso do juizado.  

O contraditório deve ser amplo, bem como a escolha qualitativa dos processos 

paradigmas, a fim de que haja a melhor fixação da tese jurídica.  

Cumpre destacar que aplica-se, no caso, o art. 984 , parágrafo 2º, que  

estabelece ser preciso que analise-se todos os fundamentos postos a apreciação daqueles 

que contribuíram.  

Assim, o dever de motivação é ampliado e fundamentado pra que se enfrentem 

todos os argumentos deduzidos.   

 

 

6.14 Publicidade  

 

A publicidade deve ser a mais ampla e atual possível, para que se possa haver a 

regular instrução do incidente de resolução de demandas repetitivas. Deve haver, assim, 

ampla e vultosa divulgação.  

Deve ser constituído banco específico de dados no CNJ e  no próprio tribunal, 

destinado a identificar os IRDR’S processados no  sistema dos juizados. 

A publicidade ampla e qualificada produz um contraditório e debate de forma 

mais aprofundada. 

Como exposto, para que o instituto possa ser bem aplicado, se revela 

primordial que, todos aqueles que possuem interesse, lhe sejam oportunizados o 

conhecimento da controvérsia e possam ingressar na instrução. 

                                                           
356 Quanto ao tempo do IRDR e seus efeitos, aduz Aluisio Mendes: “Ressalte-se que o novo procedimento 
se faz eficiente se for instaurado, processado e julgado dentro de um tempo razoável.” MENDES, Aluisio, 
op cit, p. 123. 
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Esta situação oferece um contraditório mais amadurecido. Destaca-se que, 

contemporaneamente, vige a ideia de que o princípio do contraditório participativo.357 

O registro da publicidade deve seguir a orientação estabelecida  no art. 979, § 

2º.358 

 

 

6.14.1  Peculiaridade em relação ao juizado: publicidade verticalizada 

 

Considerando a dispensa de advogado para as demandas no juizado, certo é 

que, no âmbito do microssistema,  esta publicidade deve ser diferenciada.  

Incumbe ao  Judiciário investir em uma política aprimorada de divulgação da 

tese jurídica, em especial através dos seus canais das redes sociais.  

                                                           
357  “O contraditório, em sua versão tradicional, era mais restritivo, pois se l imitava a 
impor a cientificação das partes acerca dos atos processuais e a obediência à 
bilateralidade de audiência.(..) O contraditório, atualmente, tem uma dimensão maior, 
passando a ostentar uma noção mais ampla de contraditoriedade. Tal noção deve ser 
entendida como garantia de efetiva participação das partes no desenvolvimento de todo o 
lit ígio, mediante a possibilidade de influírem, em igualdade de condições, no 
convencimento do magistrado, contribuindo na descrição dos fatos, na produção de 
provas e no debate das questões de direito. O contraditório não é necessário apenas para 
a prolação da sentença de mérito. Ele deve ser observado ao longo de todo o 
procedimento, relativamente a todas as questões, sejam de r ito ou de mérito. Ao longo de 
todo o procedimento há questões a serem enfrentadas. Para examinar e decidir sobre cada 
uma delas, deve o juiz instaurar o contraditório prévio.Às partes deve-se conferir 
oportunidade de, em igualdade de condições, participar do convencimento do juiz. O 
contraditório guarda estreita relação com o princípio da isonomia, exatamente porque as 
partes devem dispor da possibil idade de expor suas versões, apresentar suas defesas e 
participar, enfim, do processo em idênticas oportunidades.Significa que a principal 
finalidade do contraditório deixou de ser a apresentação de defesa pelo réu, para passar a 
ser a influência no desenvolvimento e no resultado do processo, razão pela qual constitui 
direito não só do réu, mas também do autor. O contraditório constitui expressão da 
participação: todo poder, para ser legítimo, deve permitir a participação de quem poderá 
ser atingido com seu exercício.O juiz também é sujeito do contraditório. Este não 
concerne apenas às partes, mas também ao juiz. O contraditório não se resume à defesa 
do réu, alcançando todos os sujeitos do processo. O direito à ampla defesa do réu integra 
o contraditório em seu aspecto substancial. Em outras palavras, o direito de defesa é 
conteúdo do contraditório, sendo apenas um de seus aspectos. Para que haja participação 
e exercício do direito de defesa, é preciso que se efetive a informação prévia e a 
possibil idade de reação (...) É preciso observar o contraditório, a fim de evitar um 
“julgamento surpresa”. E, para evitar “decisões surpresa”, toda questão submetida a 
julgamento deve passar antes pelo contraditório. CUNHA, Leonardo. O princípio 
contraditório e a cooperação no processo. Disponível em: 
https://www.leonardocarneirodacunha.com.br/artigos/o-principio-contraditorio-e-a-cooperacao-no-
processo/. Acesso em: 01  de fevereiro de 2019. 
 
358Art. 979 (...) 
§ 2º Para possibilitar a identificação dos processos abrangidos pela decisão do incidente, o registro 
eletrônico das teses jurídicas constantes do cadastro conterá, no mínimo, os fundamentos determinantes 
da decisão e os dispositivos normativos a ela relacionados. 
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A informação deve ser a mais clara e objetiva possível, a fim de atingir a 

população.  

Assim, considerando o público dos juizados, deve ser feita a divulgação da tese 

em linguagem clara, acessível e simplificada, por intermédio de cartilhas, das redes 

sociais e informações nas páginas dos tribunais.  

Quando matéria relativa ao direito do consumidor, a informação também pode 

ser realizada pelo PROCON. 

As demais instituições também possuem o dever de realizar a publicização da 

tese jurídica.  

 

 

6.15  Suspensão dos feitos  

 

A suspensão é providência a ser tomada, a partir da sua admissibilidade, na 

forma do o art. 982, inciso I.  

Esta será realizado pelo relator, que determinará a suspensão de todos os 

processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, 

conforme o caso. 

Não há que se falar em violação ao princípio da celeridade, eis que conforme 

exposto, a análise principiológica dever ser ampla e integrativa.  

Deste modo, a fim de evitar a dispersão e contradições, é cabível a suspensão.  

A suspensão constitui decorrência lógica da finalidade do IRDR:  assegurar 

uniformidade com relação à questão repetitiva. 

 

 

6.15.1 Prazo  

 

A lei processual estabelecce que a suspensão será até 1 (um)ano. 

Contudo, o referido prazo, parece ser demasiadamente ampliado na senda do 

microssistema. 

Considerando a sua realidade, o prazo de 6  (seis) meses apresenta-se como 

razoável e proporcional. 

A referida fixação temporal, tem por fundamento, as especificidades 

procedimentais e os prazos já fixados nas leis que compõem o microssistema. 
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6.15.2 Extensão da Suspensão  

 

 Admitido o incidente, a suspensão deve ser local, ou seja, restrita a 

jurisdição do órgão com competência para o processamento do IRDR.  

 

 

a) Suspensão nacional/regional  

 

Em regra, a suspensão está adstrita as demandas em curso no âmbito da 

competência territorial do respectivo tribunal.  

Questiona-se sobre a possibilidade da aplicação do art. 982, § 3º359,  no qual 

estabelece a  situação em que incorrerá na ampliação dos limites territoriais dos efeitos 

da  suspensão. A lei processual prevê que pode ser atribuído, no caso de  interposição de 

recurso à Corte Superior, a suspensão  nacional. 

Todavia, somente, seria cabível a afetação  aos processos que estejam em curso 

no juizado, pois a presente tese defende que seja aplicado o IRDR nos processos de 

competência privativa deste. 

Por outro lado, admitindo-se a hipótese de que, cabível que seja suscitado o 

incidente nas matérias concorrentes e o julgamento sendo feito pelo Tribunal, a 

suspensão deve ser de caráter nacional, firme no que se preconiza o art. 927, CPC. 

 

 

6.15.3 A relativização da suspensão do prazo 

 

Como estudado anteriormente, em que pese a redação legal aparentar ser 

cogente a expressão “suspenderá os processos pendentes", a jurisprudência vem 

admitindo a  discricionariedade do relator em determinar que não seja realizada a 

suspensão. 

                                                           
359 § 3º 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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Com efeito, se é possível que não ocorra a suspensão nos processos 

paradigma do procedimento ordinário, se revela cabível que, deixe de aplicar a 

suspensão legal, caso haja um maior risco de insegurança nas demandas do juizado 

Não obstante, cinge-se a hipótese excepcional, a qual deve ser bem 

fundamentada, ou seja, os motivos do afastamento da suspensão. 

 

 

 

6.15.4 Prorrogação da suspensão  

 

O art. 980, parágrafo único, afirma que, em caso de situação excepcional, pode 

ser determinada a manutenção da suspensão. 

Esta prorrogação a suspensão  deve ser estritamente excepcional  e  

fundamentada, a fim de justificar a ampliação do prazo.  

Destaca-se que não pode ser prejuducial ao microssistema, eternizando a 

discussão, sob pena de violação aos seus critério orientador da celeridade. 

 

 

6.15.5 A suspensão em caso de competência concorrente 

  

Sendo suscitado o IRDR nos juizados, para matéria de competência 

concorrente, a suspensão não afeta aos processos da justiça comum, salvo na hipótese 

de estabelecer-se que a competência será do Tribunal. 

Nesta hipótese, pode ser levantada a ideia de que por questão de coerência e 

integridade do sistema de precedentes, a suspensão possa ser estendida a todo e 

qualquer processo, uma vez que o julgamento será fixado pelo Tribunal. 

Não obstante, não se revela adequada com esteio no princípio do juiz natural. 

O processo que gerou a suspensão é de competência do juizado. Ademais, a tese apenas 

gerará efeitos na seara do microssistema. 

 

 

6.16 Recursos 

 

Quanto ao cabimento dos embargos de declaração, não há dúvidas.  
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Em relação a inadmissibilidade, como já exposto, não há recurso a ser 

manejado. 

Outrossim, questiona se do julgamento do mérito do incidente caberá recurso e 

qual recurso. Destaca-se que o CPC de 2015 traz regras diferenciadas em relação  aos  

recursos extraordinário e especial no âmbito do IRDR, pois estabelece a  suspensão e a 

afetação a  repercussão geral da questão constitucional (art. 987, parágrafo  1.º,e art. 

1.035, parágrafo 3.º, II). 

 

 

6.16.1  Recurso dirigido ao Tribunal  

  

Sendo a competência de julgamento afeta a órgão do microssistema, apresenta-

se incabível.  

Os juizados são órgãos autônomos e possuem  a autoridade sobre suas 

decisões. 

 

 

a) Competência concorrente  

 

Subsidiariamente, sendo possível em caso de competência concorrente, e o 

julgamento de mérito sendo realizado pelo órgão do microssistema, cuja decisão  vá  de 

encontro a orientação fixada pelo Tribunal,  caberia remédio processual. Não trata-se de 

recurso, mas comunicação. 360 

Por oportuno, deveria seguir a orientação do Tribunal, não obstante, caso 

aquela esteja fixada sem efeito vinculativo, pode ocorrer a dissonância. 

Com efeito, ressalta-se que o entendimento desta tese é que não cabe para 

competência concorrente, a fim de se evitar esta situação acima. Todavia, como deve 

                                                           
360 Aplicar-se-a nesta hipótese a sugestão da nota técnica da AMB§ 2º Em caso de divergência entre 
súmulas ou enunciados da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais e súmulas, enunciados ou 
jurisprudência dominante do respectivo Tribunal de Justiça, o Pleno ou o Órgão Especial deliberará sobre 
ela, dirimindo a controvérsia após ser provocado pelo Presidente do Tribunal de Justiça ou pelo 
Presidente da Turma de Uniformização”. Denota-se que  previsão indica que deve ser provocado, logo, 
sem provocação, haver a existência de posição colidente em curso.Disponível em: 
http://www.amb.com.br/wp-content/uploads/2019/04/NOTA-TE%CC%81CNICA-IRDR-PL-7483-de-
2017-1.pdf. Acesso em: 01 de maio de 2019. 
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abordar todas as hipóteses, a solução para findar a divergência, é que seja instado o 

Tribunal a se manifestar para que pacifique o posicionamento. 

Em que pese os órgãos serem autônomos, todos são partículas que compõe o 

Judiciário e este deve exercer sua atividade de forma harmônica e colaborativa.  

Desse modo, não há que se falar em violação a autonomia, quanto a esta 

particularidade, visto que, quando há conflitos entre os órgãos, incumbe ao tribunal 

manifestar-se.   

  

 

 

 

6.16.2  Recurso Especial  

 

Hipótese mais sensível, tange quanto ao cabimento de Resp. 

Em regra, se afasta o cabimento do Recurso Especial, pois este é  cabível 

apenas contra decisões de Tribunais, conforme verbete do enunciado da Súmula 203 do 

E.STJ. 

Quanto aos juizados, é cediço o entendimento que é incabível a interposição de 

Recurso Especial em face das suas decisões de mérito361.  

Sendo assim, tendo em vista que o IRDR é julgado, consoante as regras do 

microssistema,  diante da falta da previsão legal, incabível o manejo do recurso especial, 

quando a tese for fixada por órgão do microssistema. 

A admissibilidade do recurso em face do STJ, somente seria possível, caso a 

análise da tese, fosse  julgada pelo Tribunal. Ainda assim, tendo em vista que o 

parâmetro é um processo do juizado, a inconstitucionalidade pode ser arguida.  

 

 

a) Solução jurídica para tese que viole a jurisprudência consolidada do 

Superior Tribunal de Justiça  

 

                                                           
361 Teses divulgadas pelo STJ sobre juizados especiais  
A negativa de processamento do pedido de uniformização dirigido ao STJ enseja violação do artigo 18, § 
3º, da Lei 12.153/2009 e usurpação da competência da Egrégia Corte, que pode ser preservada mediante a 
propositura da reclamação constitucional (artigo 105, I, “f”, da CF/88). 
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Com efeito, deve ser respeitada a orientação do STJ por ordem cogente do 

CPC que impõe que a jurisprudência deve ser coerente e íntegra. 

Diante da lacuna, verfica-se que o uso da reclamação, instrumento já 

consolidado na jurisprudência da Corte, se revela o meio adequado para que mantenha 

a preservação, consoante já apresentado em capítulo anterior. 

Aplica-se, dessa forma, a Emenda Regimental 22 de 16 de março de 2016. 

 

 

6.16.3 Recurso Extraordinário  

 

Em relação a interposição de recurso extraordinário, não há qualquer 

controvérsia quanto ao seu cabimento, desde que o requisito da repercussão geral 

esteja devidamente fundamento, ou seja, com a indicação pormenorizada  das 

circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem a relevância 

econômica, política, social ou jurídica da matéria. 

Esta especificidade, foi determinada no julgamento dos ARE 835833, ARE 

837318 e ARE 836819.362 

 

 

6.16.4 Amplitude da tese apreciada em grau recursal pelas cortes 

superiores  

 

Os efeitos só devem ser em relação aos processos em curso no juizado e que 

venham ser ajuizados. 

Noutro giro, são persuasivos quanto as demandas no procedimento ordinário. 

 

 

6.17 O caráter vinculante  

 

Esta característica  advém da própria essência do microssistema das demandas 

repetitivas, a fim de que a tese seja respeitada. 

                                                           
362BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ARE 835833, ARE 837318 e ARE 836819. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411857. Acesso em: 01 de maio de 
2019. 
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O efeito vinculativo é o diferenciador que impõe o respeito a tese, caso 

contrário, seria tão somente um posicionamento indicativo. 

A tese jurídica será aplicada a todos processos já existentes (e que estão 

suspensos) e as demandas futuras. 

Não obstante, a tese pode  e deve ser objeto de revisão para que haja a própria 

integridade do sistema.363 

Logo, excluem-se dos efeitos da tese  as decisões em que já se operou o 

trânsito em julgado.  

 

 

6.17.1 Processos com o trânsito em julgado – ação rescisória  

 

Sustenta-se que a tese, devido a sua natureza jurídica, pode ensejar a ação 

rescisória em relação aos processos já sentenciados.  

A lei 9099/95 é expressa em  vedar o manejo de ação rescisória. 

Em que pesem as peculiaridades, a respeito, do tratamento dos mecanismos de 

uniformização, o manejo da ação rescisória é cabível. 

A ação rescisória com base na tese jurídica tem por fito alterar o próprio mérito 

da demanda, razão pela qual não há como excepcionalizar a sua aplicação 

 

 

6.17.2 Limites da extensão 

 

A tese terá efeitos tão somente nos processos do juizado, isto porque, os órgãos 

que integram o sistema do microssistema não possuem jurisdição sobre os processos da 

justiça ordinária, razão pela qual, denota-se incompatível a extensão da tese a estes 

processos. 

                                                           
363

 “É bastante claro (ao menos na common law não há dúvidas) que os precedentes significam o 
princípio e não o fechamento da discussão trazida a juízo” BAHIA, Alexandre Gustavo Melo Franco; 
SILVA, Diogo Bacha e. O novo CPC e a sistemática dos precedentes: para um viés crítico das reformas 
processuais. In: Direito, Estado e Sociedade, n. 46, 2015, pág. 52.” Overruling habilita as cortes 
supremas a corrigir seus erros passados e a adaptar o direito às circunstâncias cambiantes. Sem uma teoria 
sólida do overruling, resulta um paradoxo: uma corte suprema deverá seguir seus precedentes mas, em 
qualquer caso, pode superá-los. Isto é, uma corte suprema deve seguir seus precedentes, só que não 
precisa. Este paradoxo habilita cortes supremas a pegar e escolher o direito que os vincula. Ele tolera um 
direito incoerente e não confiável, com julgamentos orientados para o resultado, e, pelo menos, na 
Suprema Corte dos EUA, jurisdição constitucional ilegítima” BURTON, Steven J., The conflict between 
stare decisis and overruling in constitutional adjudication. In: Cardozo Law Review, vol. 35, pág. 1.688 
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a) O âmbito do território 

 

Os efeitos da decisão proferida no IRDR irá se estender ao território abrangido 

pela jurisdição da turma de uniformização  que tiver decidido o incidente , salvo se tiver 

sido julgado, na forma  do art. 987, parágrafo 2º, em grau de recurso pelas Cortes 

Superiores. 

Nesta última hipótese, a eficácia da decisão será em todo o território nacional, 

outrossim, limitado aos processos do microssistema.  

 

6.18 Reclamação: instrumento para respeito da tese 

 

Havendo o desrespeito a tese, incumbe reclamação ao órgão competente que 

definiu a tese jurídica, nos moldes do art. 985, paragrafo 1º, CPC. 364 

Remete-se as exposições do capítulo 4. 

 

 

6.18.1Modelo opt in 

 

Aplica-se as mesmas considerações em relação ao IRDR processado e julgado 

tendo por paradigma os processos da justiça ordinária.  

Assim, todos os processos que possuam a mesma questão repetida, pendentes e 

futuros, no âmbito do microssistema, aplicar-se-á a tese fixada. 

No mais reporta-se, quanto as demais considerações, o exposto no capítulo 4. 

 

 

a) Distinção 

 

Não obstante, pode ser suscitado pelo interessado a exclusão em relação a tese 

firma, desde que demonstrada a sua peculiaridade no caso concreto.  

                                                           
364 § 2º Se o incidente tiver por objeto questão relativa a prestação de serviço concedido, permitido ou 
autorizado, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora 
competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese 
adotada. 
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É  ônus do interessado em  comprovar  a distinção, de forma motivada e 

fundamentada.  

Destaca-se que não trata-se de aplicação mecânica, visto que é imprescindível 

pelo julgador, analisar, se de fato, o caso concreto se amolda a tese fixada, sob pena  de 

ser desvirtuada a aplicação do instituto. 

 

 

 

 

 

6.19 Desistência  

 

Aplica-se a redação do art. 976, parágrafo 1º, ou seja, "desistência ou o 

abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente”. 

Isto porque, o IRDR, ainda que em sede de juizados, não perde a sua qualidade 

de técnica de julgamento coletiva de conflitos.  

Provocado e admitido o IRDR, ele será processado, ainda que a parte que lhe 

tiver suscitado desistir ou abandonar o processo.  

Por oportuno destacar que, esta previsão reforça a ideia de que o mecanismo 

somente tem por fito fixar a tese jurídica.  

 

 

 

6.20 Comunicação  ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para 

fiscalização da efetiva aplicação 

 

O CPC estabelece que um dos efeitos da tese, em seu art. 985, paragrafo 2º, 

CPC é  a realização da comunicação às agências reguladoras. 

Trata-se de previsão compatível no âmbito dos juizados, considerando o alto 

grau de demandas de caráter de consumo.   



222 

 

 

Outrossim, não é estabelecido em relação a estas, um efeito vinculativo, mas 

sim, mera comunicação, com o fito de se adequarem as orientações e evitarem a 

existência de litígio. Trata-se da aplicação do sistema cooperativo que orienta o CPC.365 

Portanto, não há que se falar em violação a separação dos poderes. 

  

 

 

 

6.21Superação  da tese 

 

Esta deve ser realizada junto ao órgão jurisdicional com competência para a 

sua fixação, conforme esculpido no art. 986. 

A  revisão  pode ser de  ofício ou mediante requerimento do Ministério Público 

ou da Defensoria Pública. 

O art. 927, § 4.º prevê que a revisão de tese fixada no julgamento de IRDR 

deve ter  fundamentação adequada e específica, com a observação dos princípios da 

segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.  

Pressupõe, dessa maneira,  que haja franco debate, ou seja, assim como na 

fixação da tese, deve haver contraditório amplo com audiência pública e oportunizado o 

ingresso do amicus curiae.  

 

 

6.22 Inteligência  artificial 

 

O dinamismo das relações sociais, a judicialização excessiva e a 

problematização em torno de uma prestação do acesso célere e  efetivo, faz com que 

novas técnicas se desenvolvam, em prol de uma melhor prestação da atividade 

jurisdicional.  

                                                           
365 "iniciativa importante que, ao estabelecer indispensável cooperação entre o órgão jurisdicional e as 
pessoas, os entes e/ou órgãos administrativo, cria condições de efetividade do quanto decidido no âmbito 
jurisdicional e, neste sentido, traz à mente o disposto no art. 4.º do novo CPC que, pertinentemente, não 
se contenta tão só com a declaração do direito, mas também com sua concretização". 10 se esta 
fiscalização for efetiva, como se espera, reduz-se os riscos de nova judicialização do conflito e, com isto, 
dá-se passo importante em direção a um mecanismo mais racional de distribuição de justiça, inclusive na 
perspectiva dos meios alternativos/adequados, difundidos desde o art. 3.º do novo CPC. Que os entes 
administrativos façam, como devem fazer, a sua parte e que o novo CPC sirva de mola propulsora a 
tanto" (ob. cit., p. 629). BUENO, Cassio Scarpinella. Novo CPC anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. 
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A par de cada vez mais vozes corroborar quanto a necessidade da 

desjudicialização, fato é que, no direito brasileiro, há um longo caminho a percorrer. 

O Judiciário, continua, ainda sendo a primeira medida, em especial, em relação as 

demandas de consumo. 

Nesse cenário,  o uso da inteligência artificia ganha cada vez mais espaço no 

direito brasileiro, apesar  de estar  em seu estágio inicial de desenvolvimento.  

O fundamento da inserção do Judiciário a esta realidade,  tem como ponto 

central que se imprima a celeridade aos processos e uma melhor gestão do acervo;366 

se apresenta ainda como meio de redução dos custos.367 

Recentemente,  em fevereiro de 2019, o  Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), implantou um laboratório de inovação e um centro de inteligência, pois, de 

acordo com  o Ministro Dias Toffoli,  “Somente conseguiremos alcançar o pleno 

acesso à Justiça quando somarmos todas as forças disponíveis. E um ator relevante é, 

sem dúvida, a ferramenta tecnológica”.368 

A partir do uso da inteligência artificial haverá racionalização das atividades, 

outrossim, a sua aplicação também pode ser alternativa de evitar a judicialização, 

notadamente nos conflitos de massa. 

Essa espécie de conflitos é o grande problema em torno da prestação da 

tutela jurisdicional adequada.  

De toda sorte devido ser inevitável a judicialização, até porque tal mudança 

perpassa pela necessidade mudança da cultura jurídica, deve-se buscar um caminho 

comum, uma correspondência entre o uso dos mecanismos processuais de solução 

coletiva de conflitos  e a aplicação da inteligência artificial.  

A junção deste “dois mundos” irá potencializar a aplicação dos métodos de 

gerenciamento de conflitos coletivos.369 

                                                           
366Judiciário ganha agilidade com uso de inteligência artificial.  CNJ. Disponível: 
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88698-judiciario-ganha-agilidade-com-uso-de-inteligencia-artificial. 
Acesso em 04 de maio de 2019. 
 
367 SILVA, Franklyn Roger Alves.Tecnologia da informação como recurso ou obstáculo ao acesso à 
Justiça. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2019-mai-07/tribuna-defensoria-tecnologia-
informacao-recurso-ou-barreira-acesso-justica Acesso em 04 de maio de 2019. 
368 Judiciário ganha agilidade com uso de inteligência artificial. CNJ  Disponível: 
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88698-judiciario-ganha-agilidade-com-uso-de-inteligencia-artificial. 
Acesso em 04 de maio de 2019. 
 
369 Quanto a esta nova perspectiva, aponta Luiz Fux  “Cumpre ressaltar, entretanto, que a máquina não 
decide, tampouco julga. Afinal, isso é atividade humana. Em verdade, o objetivo do projeto é que as 
máquinas treinadas atuem em camadas de organização dos processos auxiliando com que os responsáveis 
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6.22.1 Sua aplicação em relação ao IRDR  

 

O incidente  é técnica de gestão processual; isto posto, devem ser aplicados 

todos instrumentos que fortaleça sua aplicação e o seu êxito.  

Nessa esteira, o uso da inteligência artificial, a partir da sistematização do 

banco de dados da tese jurídica,  pode ser  aplicada como meio  para identificar as 

demandas que se referem a teses jurídicas já estabelecidas pelo incidente, bem como 

teses fixadas pelo Tribunal em relação a questão de direito controvertida.370 

A partir desta sistematização, evitaria o manejo de reclamação e o 

prolongamento da relação jurídica processual, pois , desde já, estaria sendo respeitado o 

precedente.  

Outrossim, deve ser oportunizada a ciência das partes, para que possam se 

manifestar que trata-se de caso distinto. Como já exposto, o processo deve ser aplicado 

à luz da Constituição, sem perder de vistas as garantias fundamentais processuais. Logo, 

ao oportunizar que manifeste, antes de aplicar a tese, trata-se de aplicação e respeito ao 

contraditório e ampla defesa.  

                                                                                                                                                                          

pela análise dos recursos possam identificar os temas relacionados de forma mais clara e consistente, isto 
é, o intuito é auxiliar e não substituir os servidores". Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/dl/palestra-fux-inteligencia-artificial.pdf. Acesso em: 26 de maio de 2019. 
 
370 O mecanismo já vem sendo utilizado no STF: “Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, em 
parceria com 3 (três) cursos da Universidade de Brasília (UnB) – Direito, Engenharia de Software e 
Ciência da Computação, passou a desenvolver o projeto denominado VICTOR, em homenagem ao ex-
Ministro da Corte, Victor Nunes Leal, em razão de ter sido o primeiro Ministro a tentar sistematizar os 
precedentes do STF. O projeto se utiliza justamente do mecanismo de aprendizado de máquina (machine 
learning) a fim de dinamizar a avaliação do enquadramento dos recursos em relação aos principais temas 
de repercussão geral fixados pelo Tribunal, bem como separar e classificar as peças mais relevantes do 
processo judicial. Atualmente, a ferramenta já executa, ao menos, 4 (quatro) atividades: (i) converte 
imagens em textos no processo digital; (ii) separa o começo e o fim de um documento (peça processual, 
decisão etc) em todo o acervo do Tribunal; (iii) separa e classifica as peças processuais mais utilizadas 
nas atividades do STF; (iv) identifica a incidência dos temas de repercussão geral mais comuns (...) No 
tocante ao quarto ponto, outra demonstração de sucesso de tal iniciativa diz respeito ao potencial auxílio 
na resolução de cerca de 1/8 dos REs que chegam ao STF. Dos aproximadamente 80 mil recursos que 
chegam ao Supremo a cada ano, 40 mil, em média, são devolvidos aos tribunais de origem. Desses, 
metade (20 mil) volta por não atender a requisitos formais de admissibilidade e a outra metade (20 mil) 
por se enquadrar em algum tema de repercussão geral definido pelo STF. Tendo em vista o fato de o 
Victor ter sido ensinado a identificar os 27 temas mais comuns, que dizem respeito a cerca de 50% de 
todos os casos entre os 1020 temas com repercussão geral, a tecnologia pode dar solução para, em média, 
10 mil processos a cada ano.” Disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/palestra-fux-inteligencia-
artificial.pdf. Acesso em: 26 de maio de 2019. 
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Uma vez identificado que o processo se enquadra na tese jurídica repetitiva, 

deve ser afetado ao sistema de julgamento virtual. A partir da inteligência artificial, é 

cabível o julgamento do plenário virtual e em bloco das demandas repetitivas. 371 

Pode ainda, sinalizar ao juízo o caráter repetitivo da demanda. Contudo, quanto 

a esse ponto, deve haver atenção, eis que não pode ser provocado o IRDR de forma 

prematura, mas sim, quando a repetição estiver causando, de fato, risco a segurança 

jurídica e a isonomia.  

Apresenta-se, como bom instrumento, quando cair  a suspensão dos processos, 

pois o acervo seria melhor gerido.   

O uso desta ferramenta no âmbito dos juizados se adequa aos princípios 

estabelecidos no art. 2º da Lei n. 9099/95, bem como potencializa, em especial,  a 

celeridade e a economia processual. 

Não obstante, é tema que ainda merece ser amadurecido e aprofundado, diante 

de ser questão que ainda está dando os seus primeiros passos no Judiciário brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
371TJMG utiliza inteligência artificial em julgamento virtual . Disponpivel em: 
lhttps://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/tjmg-utiliza-inteligencia-artificial-em-julgamento-
virtual.htm. Acesso em: 26  de maio de 2019. 
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            CONCLUSÃO 

 

  

Os juizados especiais foram inseridos no ordenamento jurídico como 

instrumento de promoção do axioma do acesso à justiça.  

À luz das ondas renovatórias do acesso à justiça, encontram-se inseridos na 

terceira onda.  

São instrumentos de democratização, eis que aproximam o Judiciário da 

sociedade, notadamente aquela de baixa instrução e de parcos recursos financeiros, 

diante dos facilitadores previstos na legislação. 

Sua finalidade precípua é a prestação de uma atividade jurisdicional célere, 

eficaz e desburocratizada, através de um procedimento informal, oral e sem custos.  

Em sua gênese, foram instalados para que se evitasse a judicialização dos 

conflitos. Assim, foram constituídos com a valorização consensual de conflitos. 

Não havendo êxito na solução consensual, parte-se para a instrução, a partir de 

um procedimento mais elástico e flexível que o procedimento ordinário.   

Todavia, os juizados vivenciam uma crise de juridicidade, em razão do alto 

volume de demandas que recebem. 

Consoante os dados do CNJ, o microssistema possui um elevado número de 

processos em curso, tanto na fase de instrução como recursal. Nesta senda, constata-se 

que vem se afastado das premissas de sua origem.  
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Chama a atenção a quantidade ínfima de acordos e o índice de recursos em face 

das decisões prolatadas em sua competência. 

Destaca-se que a predominância dos conflitos é de natureza repetitiva, seja no 

âmbito cível, seja no âmbito fazendário. 

Sendo assim, os juizados, para a sua oxigenação e melhor prestação da sua 

atividade jurisdicional, devem ser inseridos na realidade do microssistema das 

demandas repetitivas. 

É vital para a sociedade a confiabilidade no Judiciário e isto, impõe, a 

previsibilidade das suas decisões, sob pena de fragilidade do ordenamento. Em relação 

as demandas que são processadas no juizado, a necessidade da legítima confiança é 

potencializada, pois é o órgão mais próximo da coletividade. 

Modernamente, a jurisprudência revela-se como fonte do direito dos países de 

tradição romano-germânica. Não há mais dois sistemas estanques: civil law e common 

law, mas sim, uma jurisdição mista em que ambos os sistemas se tocam e trocam 

informações. 

Devido à multiplicidade dos conflitos repetitivos nas relações jurídicas 

constituídas entre os indivíduos, a repetitividade do direito passou a ser nova era das 

lides, seja nos processos de competência do rito ordinário ou sumaríssimo. 

Por conseguinte, o direito processual precisa acompanhar estas mudanças, sob 

pena de não ser prestado um  acesso à justiça efetivo, resolutivo e satisfativo.  

Nesta senda, nos últimos anos, o ordenamento jurídico brasileiro passou por 

inúmeras reformas para se adequar aos conflitos de natureza coletiva. Passou a 

regulamentar institutos que promovam a uniformização da jurisprudência. 

Dessa forma, o Código de Processo Civil de 2015, ao fundar a nova ordem 

processual, solidificou o sistema de precedentes de uniformização da jurisprudência.  

A norma processual é categórica, no art. 926, em determinar que os tribunais 

têm o dever de manter uma jurisprudência uniforme; que ela deve ser estável, íntegra e 

coerente. 

Para tanto, houve a positivação de diversos instrumentos constituindo, desta 

forma, um microssistema de demandas repetitivas. 

Os institutos que integram esse microssistema têm por finalidade promover 

uma solução coletiva de conflitos quanto às demandas de caráter repetitivo.  
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Possuem por objetivo primário a preservação da segurança jurídica e a 

isonomia, através de um processo atento as peculiaridades das demandas repetitivas e a 

sua submissão ao devido processo legal.  

Sob outro ângulo, imprimem em médio prazo a celeridade, a duração razoável 

do processo e economia processual, eis que, uma vez fixada a tese jurídica, haverá o 

julgamento em bloco.   

A implementação da valorização da jurisprudência, bem como das técnicas de 

precedentes, promovem a necessidade da modificação da estrutura interna dos órgãos 

jurisdicionais. 

Dentre os instrumentos previstos no NCPC para o tratamento das demandas 

repetitivas está o incidente de resolução de demandas repetitivas. 

O IRDR é apontado como principal instrumento da nova ordem jurídica 

processual. Inspirado no direito comparado, notadamente no musterverfharen, trata-se 

de técnica de gestão processual em que irá estabelecer a tese jurídica quando a questão 

de direito comum (material ou processual) for repetitiva.  

Será cabível quando constatada a presença de dois requisitos ensejadores: a 

efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão 

unicamente de direito; risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. 

As suas pedras de toque são a preservação da segurança jurídica e a isonomia. 

Não tratam-se de meros requisitos, mas sim a essência do instituto.  

Extrai-se esta conclusão em razão da forma pela qual foi estruturado: a 

suspensão no curso da sua instrução; os efeitos vinculantes; a abstração do processo, a 

partir da cisão do julgamento para que se possa estabelecer a tese jurídica 

(procedimento modelo) e os efeitos da desistência.  

Outrossim, em que pese as expectativas doutrinárias quanto a sua aplicação,  

ainda suscita dúvidas em relação a sua aplicabilidade 

Conforme se depreende da análise do CPC de 2015, a previsão legal foi 

objetiva e, dentre uma das assertivas, se refere a sua extensão em relação aos juizados 

especiais. 

Com efeito, o microssistema deve estar inserido nesta nova fase do direito 

processual, entretanto, a redação do art. 985, inciso I, do NCPC, provocou dissenso 

doutrinário em relação à aplicação do IRDR aos processos de competência do juizado. 

Nessa esteira, foi defendida a inconstitucionalidade da previsão, sob o 

argumento de violação a estrutura dos juizados. O microssistema possui organização 
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constitucional autônoma na estrutura do Poder Judiciário, pois não estão vinculados aos 

tribunais, e sim as turmas recursais. As turmas são órgãos próprios da organização dos 

juizados e que não sofrem interferência dos tribunais.  

Malgrado os argumentos levantados, não se vislumbra inconstitucionalidade. A 

par de serem órgãos autônomos, certo é que fazem parte da estrutura do Poder 

Judiciário. A separação, trata-se, tão somente, para que a prestação da atividade 

jurisdicional seja mais efetiva. Ademais, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça já se manifestou que, eventualmente, possui jurisdição em relação aos juizados. 

Em relação à fixação da tese pelo tribunal no IRDR e, por conseguinte, a 

extensão dos seus efeitos ao microssistema, é decorrência lógica do sistema de 

precedentes. 

Ademais, consistiria em afronta a segurança jurídica e a isonomia, pois 

importaria em tratamento diferenciado quanto a mesma questão, simplesmente por 

causa das regras de competência procedimental.  

Por oportuno, ressalta a ideia do CPC/2015 de que a jurisprudência deve ser 

estável, íntegra e coerente. Portanto, as teses fixadas pelo tribunal local/ regional devem 

respeitadas pelos juizados, sob pena da decisão ensejar reclamação. Esta deve ser 

dirigida ao órgão que teve a autoridade da sua decisão violada, ou seja, o tribunal.  

Ultrapassada esta questão, surgem os questionamentos se um processo de 

origem dos juizados pode ser apto a fixar a tese jurídica.  

Há quem defenda esta impossibilidade, aduzindo a inconstitucionalidade e falta 

de previsão legal.  

Não obstante os argumentos apresentados, verifica-se que não há que se falar 

em inconstitucionalidade, eis que o presente trabalho defende que incumbe a órgão do 

próprio microssistema realizar todo o processo de  instrução em relação a tese jurídica. 

De toda sorte, não é desconhecido que há tribunais que vêm admitindo o IRDR 

em processos de origem do juizado, e que a competência para o julgamento está sendo 

realizado por órgão do tribunal. 

Esta não parece ser a técnica processual adequada, pois: os processos do 

juizado estão inseridos em um microssistema apartado dos tribunais, a competência do 

tribunal é somente em hipóteses restritas; o processamento perante os tribunais 

compromete a celeridade e economias processuais intrínseca aos juizados.  

A falta de previsão legal no CPC não é, per si, impeditivo. O fato da lei, não ter 

previsto expressamente a admissibilidade do processo de competência do juizado como 
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parâmetro para estabelecer o IRDR, não significa que o Código o proibiu. Com efeito, o 

melhor seria que tivesse previsto.  

Destarte, deve ser empregada uma interpretação sistêmica e integrativa da 

norma processual. É desarrazoado excluir os juizados quanto à sistematização da 

jurisprudência. Conforme apontado, são órgãos de alta proliferação de demandas 

repetitivas, devido a sua competência material.  

Não é também recomendável que se aguarde um processo legislativo que 

autorize a sua viabilidade. A bem da verdade, os tribunais, desde a vigência do CPC, 

vêm se organizando estruturalmente para que se possa realizar o processamento do 

incidente de resolução de demandas repetitivas com origem em processos do 

microssistema. 

 O dinamismo, a velocidade e a realidade dos juizados reclamam respostas 

imediatas quanto ao tratamento das suas demandas de natureza repetitiva, sob pena de 

sua falência. 

Não é apenas a lei em sentido estrito que estabelece a segurança jurídica e 

autoriza a normatização. 

Instrumentos infralegais se revelam aptos a estabelecer a sistematização. Em 

diversas oportunidades, se utilizou de outras ferramentas jurídicas para normatizar o 

processamento: portarias; atos do regimento interno; enunciados; resoluções. 

Denota-se que o estabelecimento das regras quanto ao IRDR no âmbito dos 

juizados, é norma de caráter procedimental. Assim, não se observa qualquer ilegalidade 

e inconstitucionalidade para que seja realizada sua sistematização. 

Noutro giro, a sistematização é essencial, a fim de que seja estabelecido um 

padrão de aplicação do incidente de resolução de demandas repetitivas.  

Todo e qualquer instrumento processual, ao ser aplicado, deve ser previsível, 

tanto para o operador do direito, quanto para quem sofre os efeitos.  

Outro argumento refutando a sua aplicação deve-se à previsão quanto às 

turmas de uniformização. Entretanto, como exposto, estas possuem algumas lacunas, 

com destaque a exclusão em relação a repetição da matéria de cunho processual; o 

momento pelo qual pode ser suscitado o IRDR (ainda quando está em primeiro grau) 

evita a extensão da lide a fase recursal, visto que este incidente tem por objeto a 

controvérsia entre as turmas recursais. 

Denota-se que, ao admitir o incidente de resolução de demandas repetitivas ao 

microssistema, pretende-se que haja a integração entre os diversos instrumentos 
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processuais. O processo civil vige a era do sistema multiportas: não há apenas um 

caminho exclusivo para a prestação da atividade jurisdicional. O Judiciário para que 

possa-se prestar um acesso à justiça efetivo deve possuir uma gama de instrumentos que 

se complementam. Esta vertente ganha força no âmbito das demandas repetitivas, pois é 

constituído um microssistema.   

Com efeito, durante a elaboração da pesquisa da presente tese, diversas ideias 

surgiram e foram debatidas, pois, como acima pontuado, os juizados precisam de uma 

resposta célere frente às suas necessidades e particularidades.  

Há em tramitação Projeto de Lei a fim de regularizar a questão, todavia, 

entende-se que este poderia ter sido pormenorizado, ou seja, tratar das questões 

subjacentes do tema. 

Ante o exposto, diante da omissão legislativa, a multiplicidade de 

interpretações quanto ao tema, tanto doutrinariamente como na própria jurisprudência, a 

presente tese tem por fito apresentar os standards para aplicação do IRDR no 

microssistema dos juizados especiais.  

Pretende contribuir para o fortalecimento do incidente e do microssistema, a 

fim de que ambos possam cumprir o seu postulado constitucional: a prestação do acesso 

à justiça, célere, efetivo e resolutivo à luz das garantias processuais constitucionais. 

Desta forma, foi sistematizado um sistema estruturado, com normas claras e 

objetivas, respeitando as especificidades do microssistema e do IRDR. Apresentou as 

várias hipóteses quanto à competência material e procedimental, com o objetivo de que 

houvesse a estruturação de forma mais ampla e profunda.  

Assim, parte-se da premissa de que é cabível que seja suscitado o incidente de 

resolução de demandas repetitivas, tendo por paradigma processo de competência dos 

juizados. 

Todavia, com o fito de evitar-se o dissídio, a competência material deve ser 

restrita aos processos de competência exclusiva dos juizados.  

Subsidiariamente, admitindo-se para a matéria concorrente, somente é possível 

em caráter residual, ou seja, caso não tenha sido fixada a orientação pelo tribunal – seja 

através do IRDR ou outro mecanismo de uniformização da jurisprudência. 

Neste caso, a tese jurídica fica adstrita aos processos de competência do 

juizado. Em relação aos processos do procedimento comum, possui efeito meramente 

indicativo. Apresenta-se aconselhável que haja a similitude no entendimento, pois, 
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como já afirmado, a jurisprudência deve ser coerente e em relação a todos os órgãos que 

compõem o sistema.  

Havendo supervenientemente, a fixação de tese jurídica pelo tribunal e 

ocorrendo o conflito entre as teses, aquela prevalece. Em relação aos processos do 

juizado, com esteio na boa-fé objetiva e legitima expectativa do jurisdicionado, possuirá 

efeitos ex nunc.  

A efetiva repetição de processos deve ser em relação a processos que estejam 

na competência do juizado.  

Pode ser suscitado ainda na fase de conhecimento, pois evita-se o 

prolongamento a fase recursal. Não obstante, deve haver atenção com o timing, eis que 

não pode ser suscitado prematuramente, sob pena de inadmissibilidade. Assim, é um 

critério qualitativo analisado a luz do caso concreto. 

Outro pressuposto é a ausência de afetação da tese pelos tribunais superiores, 

pois a tese fixada pelas Cortes é dotada de efeito nacional.  

Sobrevindo tese fixada em caráter repetitivo, a tese do IRDR fixada no âmbito 

dos juizados também perde eficácia. 

Caso o ato normativo preveja de forma expressa que somente cabe o IRDR nas 

hipóteses de competência material exclusiva, pode haver o controle de competência pelo 

tribunal. Esta situação é cabível na forma da solida jurisprudência do E. Superior 

Tribunal de Justiça. Outra variante é que seja suscitado o conflito de competência, pois 

o órgão com competência para julgamento da tese pode concluir que não possui 

competência quanto a matéria. Nesta hipótese, também incumbe o tribunal se 

posicionar.  

A par da legislação que compõe o microssistema vedar expressamente a 

intervenção de terceiros, cabe ressaltar a possibilidade do ingresso do amicus curiae.  A 

sua participação não será no procedimento em si, mas no processo-modelo para fixação 

da tese. Destaca-se que, suscitado o IRDR, é realizada cisão no julgamento e, por 

conseguinte, passa a coexistir dois processos paralelos: o processo particularizado/ 

individualizado entre os litigantes e outro correspondente ao incidente, sobre qual será 

fixada a tese jurídica. Em relação a este procedimento especializado que haverá a figura 

do amicus curiae. A sua participação é essencial para a melhor fixação da tese jurídica, 

pois haverá qualidade colaborativa na sua composição por todos aqueles que sejam 

afetados pelos seus efeitos. A instrução e análise da tese deve ser a mais contributiva e 

cooperativa possível, com a existência de um contraditório ampliado. 
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Nessa esteira, defende-se a ideia de que nos processos de competência do 

procedimento comum, na forma do art. 985, inciso I, CPC, deve haver a participação de 

representante dos juizados.   

A competência quanto ao processamento do IRDR deve ser de órgão integrante 

do próprio microssistema, eis que o processo paradigma é de competência daquele. 

Neste ponto, reitera-se a previsão constitucional da estrutura autônoma dos processos do 

juizado. Trata-se de aplicação do princípio constitucional do juiz natural.  

Não obstante, fato é que alguns tribunais vêm admitindo o julgamento pelos 

tribunais. O fundamento é a redação do CPC. Salvo melhor juízo, esta parece uma 

interpretação equivocada, pois a aplicação do instituto deve observar as especificidades 

do microssistema.  

  Com base nos argumentos supra, a tese jurídica firmada através do processo 

do microssistema não pode ser extensível a processos de outra competência. Por outro 

lado, como já exposto, serve de caráter persuasivo. 

O órgão com competência adequada é a Turma de Uniformização, eis que é 

órgão que tem por essência estabilizar a jurisprudência. O pedido deve ser dirigido ao 

seu Presidente.  

A publicidade deve ser verticalizada, considerando o público dos juizados. Um 

banco de dados no tribunal e no Conselho Nacional de Justiça não é suficiente. As 

especificidades do microssistema devem ser observadas, caso contrário, a aplicação 

restará frustrada. Assim, considerando o público dos juizados, deve ser feita a 

divulgação da tese em linguagem clara, acessível e simplificada, por intermédio de 

cartilhas, das redes sociais e informações nas páginas dos tribunais. Quando matéria 

relativa ao direito do consumidor, a informação também pode ser realizada pelo 

PROCON. 

As demais instituições também possuem o dever de realizar a publicização da 

tese jurídica.  

A publicidade também é importante, a fim de evitar a divergência entre os 

tribunais de estados e regiões diversas. Com efeito, a tese irá ficar restrita aos limites da 

jurisdição da Turma de Uniformização. De toda sorte, o conhecimento da jurisprudência 

fortalece o sistema e evita que haja decisões contraditórias.  

No que tange ao sobrestamento, sua extensão é apenas quanto aos processos 

em curso no juizado. Esta hipótese é aplicável ainda que seja suscitado o IRDR quanto à 

matéria de competência concorrente e julgada a tese pelo tribunal.  O limite territorial é 
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circunscrito a competência local, salvo se for suscitado recurso a Corte Superior, desde 

que haja decisão neste sentido. Reitera-se, ainda assim, que esta suspensão é somente 

aos processos em tramitação no juizado. 

Eventualmente, a suspensão poderá ser flexibilizada, na forma que vem sendo 

admitida pela jurisprudência em relação aos incidentes admitidos no procedimento 

ordinário. 

O procedimento recursal acende dúvidas relativa a duas hipóteses: a 

interposição de recurso no Tribunal e no E. STJ. Sendo a tese fixada na esfera do 

microssistema, ou seja, por órgão que o integra, se revela incompatível que seja 

interposto recurso. 

Em caso de matéria concorrente, caso seja fixada a tese e esta conflita com a 

orientação persuasiva, cabe ser suscitado o conflito perante o tribunal. Mais uma vez 

reitera-se o art. 926 do CPC de 2015.  

O cabimento de recurso especial somente seria, eventualmente, possível, caso a 

tese fosse fixada pelo tribunal. Outrossim, diante do processo paradigma ser oriundo da 

competência dos juizados, poder-se-ia ser alegada inconstitucionalidade, visto que a 

CRFB de 1988 não estabeleceu recurso especial para tanto.  

Por outro lado, caso a tese afronte a jurisprudência consolidada do Superior 

Tribunal de Justiça, cabe o manejo de reclamação.  

Em relação à interposição de Recurso Extraordinário, devem ser fixados 

enquanto parâmetros os seguintes julgados: ARE 835833, ARE 837318 e ARE 836819. 

O caráter vinculante da tese é o elemento que estabelece o respeito a tese 

fixada, pois, ao revés, teria sentido de mera indicação. Aquela será aplicada a todos 

processos pendentes e futuros. A inobservância da tese enseja reclamação, e esta será 

dirigida ao órgão com competência para processamento do incidente de resolução de 

demandas repetitivas. 

Em relação aos processos que já foram sentenciados e transitado em julgado, 

em que pese haver doutrina que defenda a possibilidade de ação rescisória, esta 

medida, no microssistema dos juizados, denota-se incabível. Há expressa vedação 

legal no art. 59 da Lei n. 9099/95. 

Aplica-se o positivado no art. 985, parágrafo 2º, CPC - comunicação ao órgão, 

ao ente ou à agência reguladora competente. Neste caso, não se trata de efeito 

vinculativo, mas indicação a fim de que possam se adequar às orientações e evitarem a 

judicialização.  
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Destaca-se que, modernamente, os juizados vivenciam um paradoxo quanto à 

sua atuação. Sua criação teve por fim abrir as portas de acesso ao Judiciário, porém, 

diante do volume de demandas, reflexo da litigiosidade excessiva, são buscadas 

alternativas para frear o demandismo.  

A hipótese do art. 985, parágrafo 2º, CPC, vem neste viés de desjudicialização 

dos conflitos.  

A revisão da tese deve ser realizada perante o microssistema, todavia, com 

fundamentação adequada e específica.   

Por fim, como exposto, o grande dilema do Poder Judiciário, em todas as 

esferas, é lidar com a cultura da judicialização. O excesso de processos em curso 

inviabiliza que seja prestada uma tutela jurisdicional satisfativa.  

Neste cenário, a fim de melhor gerir o seu acervo, vem a lume o uso da 

inteligência artificial. O tema ainda está sendo amadurecido no direito brasileiro, 

contudo, se revela como meio para sistematizar a aplicação do IRDR.   

O acesso à justiça amplo fez crescer de forma exponencial o número de 

demandas, sem que, todavia, se tenha adotado de estrutura humana e física suficiente a 

alta litigiosidade   

O incidente é técnica de gestão, portanto, deve ser empregado mecanismos que 

potencialize à administração da atividade jurisdicional.  Assim, com o melhor 

gerenciamento do acervo, possibilitará que se prestado uma atividade em tempo mais 

célere e com maior qualidade. 

Notadamente, no que tange Através do investimento da inteligência artificial 

em relação ao incidente, poder-se-ia identificar que a demanda se refere à questão de 

direito com tese jurídica já fixada; indicar ainda, nos casos em que ainda não há tese 

fixada, o caráter repetitivo da demanda.  
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