
RESUMO 

MENDES, Bruno Cavalcanti Angelin. Julgamentos de demandas repetitivas: a seleção da 

amostragem para a elucidação das questões comuns e a fixação das respectivas teses jurídicas. 

2019. 210 f. Tese (Doutorado em Direito) – Programa de Pós-graduação em Direito, 

Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, 2019. O presente estudo tem como substrato a 

crescente busca, pelo ordenamento processual civil, em proporcionar à sociedade a plena 

satisfação dos seus direitos materiais, pela via do processo, em harmonia com as garantias 

constitucionais do Estado Democrático de Direito. É certo que o Poder Judiciário brasileiro, 

neste início do século XXI, tem sido chamado a dirimir grande número de processos veiculando 

conflitos de massa, o que denota que o perfil das demandas hodiernas, antes de caráter 

individualista, passou a ser essencialmente coletivo. Nesse cenário, exigiu-se do processo uma 

nova postura tanto dogmática quanto pragmática para atender a essas novas demandas, antes 

represadas em excesso por alguns óbices que impediam o amplo acesso à justiça. Com a 

edição da Lei 13.105/2015, o Código de Processo Civil de 2015, duas técnicas processuais 

foram reunidas e passaram a compor um microssistema de gestão e julgamento de casos 

repetitivos: o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) e os recursos 

extraordinário e especial repetitivos, garantindo, assim, que a sistemática seja efetivamente 

adotada no âmbito de todo o Poder Judiciário. Com efeito, quando se observam as decisões 

em sede de casos repetitivos proferidas na fase de admissibilidade do incidente, nota-se a 

ausência de fundamentação sobre quais foram os critérios considerados pelo tribunal (se é 

que foram) para seleção dos casos paradigmas. O novo Código não trouxe expressamente a 

previsão de critérios de seleção e o tema carece de maior aprofundamento por parte da 

doutrina. O risco de decisões com base em casos paradigmas inadequados é iminente, seja 

pelo viés da hermenêutica crítica ou a partir da perspectiva de formação de precedentes. Com 

base nisso, o problema que se exibe é: quais devem ser os critérios utilizados pelos órgãos 

julgadores na seleção dos casos paradigmas (representativos da controvérsia) a fim de lastrear 

a concepção de precedentes judiciais coerentes? Por se tratar de tema sensível e fundamental 

à Teoria da Decisão, o objetivo principal desta tese é apresentar uma proposta de um rol de 

critérios de seleção dos casos paradigmas que viabilize a concepção adequada e legítima de 

precedentes coerentes. Em breve prognóstico, é indubitável que tais critérios, uma vez 

concebidos a partir dos parâmetros de coerência, integridade e respeito ao contraditório, 

terão maiores condições de garantir a legitimidade democrática da decisão, em conformidade 

com a Constituição. Serão abordadas, portanto, questões como os elementos essenciais e 

caracterizadores do microssistema de casos repetitivos, a competência do tribunal, a teria da 

decisão no tocante aos aspectos de coerência e integridade no afastamento da 

discricionariedade judicial, os critérios propriamente ditos, a ideia de racionalidade e 

vinculação, a necessidade de fundamentação da decisão que seleciona os paradigmas, a 

formação de precedentes judiciais, dentre outros temas. Em suma, se buscará trazer algumas 

contribuições inéditas ao Direito, ressaltando o papel da doutrina na concepção dos critérios 

de seleção e na construção de um novo capítulo na Teoria da Decisão em matéria de 

julgamento de casos repetitivos. Palavras-Chave: casos repetitivos, competência, critérios de 

seleção, casos paradigmas, tese jurídica, precedentes. 

 

 

 



ABSTRACT 

MENDES, Bruno Cavalcanti Angelin. Repetitive demand judgments: the selection of sampling 

for the elucidation of common issues and the establishment of the respective legal theses. 

2019. 210 f. Thesis (Doctorate in Law) – Postgraduate Program in Law, Estácio de Sá University, 

Rio de Janeiro, 2019. The present study is based on a growing search for civil procedural law to 

provide society with the full satisfaction of its material rights through the process, in harmony 

with the constitutional guarantees of the Democratic State of Law. It is true that the Brazilian 

Judiciary at the beginning of the twenty-first century has been called upon to resolve a large 

number of processes by conveying mass conflicts, which indicates that the profile of today's 

demands, before being individualistic, has become essentially collective. In this scenario, the 

process was required to adopt a new dogmatic and pragmatic stance to meet these new 

demands, which had previously been overburdened by a number of obstacles that prevented 

widespread access to justice. With the enactment of Law 13.105/2015, the Code of Civil 

Procedure of 2015, two procedural techniques were assembled and began to compose a 

microsystem of management and judgment of repetitive cases: the Incident of Resolution of 

Repetitive Claims (IRDR) and extraordinary resources and especially repetitive, ensuring, 

therefore, that the systematic is effectively adopted within the scope of the entire Judiciary. In 

fact, when one observes the decisions in cases of repetitive cases given at the stage of 

admissibility of the incident, one notices the absence of a statement of reasons on which were 

the criteria considered by the court (if any) for the selection of paradigm cases. The new Code 

did not expressly provide for the selection criteria, and the subject needs to be further 

elaborated by the doctrine. The risk of decisions based on inappropriate paradigm cases is 

imminent, either by the bias of critical hermeneutics or from the perspective of forming 

precedents. On the basis of this, the problem that is presented is: what should be the criteria 

used by the judging bodies in the selection of paradigmatic cases (representative of the 

controversy) in order to support the conception of coherent judicial precedents? Because it is 

a sensitive and fundamental issue to Decision Theory, the main objective of this thesis is to 

present a proposal of a list of criteria for the selection of paradigm cases that will enable the 

proper and legitimate conception of coherent precedents. In short, it is clear that such criteria, 

once conceived from the parameters of coherence, integrity and respect for the adversary, will 

be better placed to guarantee the democratic legitimacy of the decision, in accordance with 

the Constitution. It will therefore address issues such as the essential and characterizing 

elements of the microsystem of repetitive cases, the jurisdiction of the court, the decision on 

aspects of consistency and integrity in the removal of judicial discretion, the criteria 

themselves, the idea of rationality and linkage, the need for justification of the decision that 

selects the paradigms, the formation of legal precedents, among other subjects. In short, we 

will seek to bring some unpublished contributions to the Law, highlighting the role of doctrine 

in the design of selection criteria and in the construction of a new chapter in Decision Theory 

in the matter of repetitive case judgment. Keywords: repetitive cases, competence, selection 

criteria, paradigm cases, legal thesis, precedents. 


