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RESUMO 
 
 

 
PINHEIRO, J. P. Incidente de resolução de demandas repetitivas: a efetiva atuação 
dos legitimados na busca de soluções para as questões comuns. 2020. 141 f. 
Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-graduação em Direito, 
Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, 2020. 
  
 
 
Este trabalho decorre de pesquisa cujo tema envolve a atuação de cada um dos 
legitimados pelo Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15) a suscitar o Incidente de 
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). O problema da pesquisa busca 
responder a seguinte pergunta: Será que todos os legitimados a suscitar o Incidente 
de Resolução de Demandas Repetitivas têm atuado efetivamente na solução de 
questões comuns? A pesquisa tem os seguintes objetivos: a) esclarecer o que são 
demandas repetitivas e a sistemática do Incidente de Resolução de Demandas 
Repetitivas introduzido pelo Código de Processo Civil de 2015; b) elucidar o conceito 
de legitimidade, justificar a atuação de cada um dos legitimados a propor o incidente 
de resolução de demandas repetitivas e apresentar possíveis obstáculos; c) analisar a 
performance dos legitimados na resolução de questões comuns de demandas 
repetitivas por meio de pesquisa empírica em cada um dos Tribunais de Justiça 
Estadual e Distrital, bem como em cada Tribunal Regional Federal. Como hipótese de 
pesquisa, sustenta-se que nem todos os legitimados estão contribuindo para a 
formação dos precedentes vinculativos advindos do Incidente de Resolução de 
Demandas Repetitivas. A metodologia a ser adotada pode ser sintetizada em pesquisa 
documental e pesquisa empírica e bibliográfica. A pesquisa documental está 
relacionada às decisões judiciais compreendidas entre os três primeiros anos de 
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.  
 
Palavras-chave: Processo Civil. Precedentes. Incidente de Resolução de Demandas 
Repetitivas. Legitimidade. 



 

ABSTRACT 
 
 

PINHEIRO, J. P. Incident of Resolution of Repetitive Claims: the effective claimants’ 
performance in solving common issues. 2020. 141 f. Masters dissertation – 
Postgraduate Program in Law, Estácio de Sá University, Rio de Janeiro, 2020. 
 
 
 
The aim of this research involves the work of each one of the claimants by the Code of 
Civil Procedure of 2015 (CPC/15) that brings the Incident of Resolution of Repetitive 
Claims (IRDR). The research tries to answer the following question: Could all those 
claimants that file the incident of resolution of repetitive claims have acted effectively in 
solving those common issues? The research also has the following objectives: a) to 
clarify what repetitive claims are and the system of Incident of Resolution of Repetitive 
Claims introduced by the Code of Civil Procedure of 2015; b) to elucidate the concept 
of legitimacy, to justify the claimants’ actions while proposing the Incident of Resolution 
of Repetitive Claims, and to present possible obstacles; c) to analyze the claimants’ 
performance in solving common issues of repetitive claims through empirical research 
in each one of the State and District Justice Courts, as well in each Regional Federal 
Court. This work suggests that not all claimant contributes to put together the binding 
precedents arising from the Incident of Resolution of Repetitive Claims. The adopted 
methodology can be summarized in documents, empirical and bibliographic research. 
The document research is related to judicial decisions that comprises the first three 
years of Incident of Resolution of Repetitive Claims. 
 
Keywords: Civil Procedure. Precedents. Incident of Resolution of Repetitive Claims. 
Legitimacy. 
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INTRODUÇÃO 

 

O direito existe para a sociedade. Esta regra basilar orienta e justifica o 

ordenamento jurídico de forma global. Por este motivo, a fim de coadunar-se com o 

propósito que o fundamenta, o Direito deve servir à sociedade para o qual está 

inserido, o que por vezes – e muito frequentemente – denota necessidade de se 

amoldar, evoluindo, de acordo com as necessidades de cada época.  

Com o processo de redemocratização do país, sobretudo após a entrada em 

vigor da Constituição Federal de 1988 (CRFB/88), houve a expansão e o 

fortalecimento do Poder Judiciário. A garantia da tutela jurisdicional eficaz, justa e 

que produza efeito prático tornou-se um objetivo a ser perseguido diante da 

ampliação do acesso à justiça. 

O protagonismo da atividade jurisdicional, tendência mundial observada a 

partir da Segunda Guerra Mundial, pode ser constatado a partir da eclosão 

quantitativa de demandas, fenômeno este impensável há algumas décadas.  

O movimento de constitucionalização do ordenamento, com vistas a conferir 

adequação das normas jurídicas à Carta Magna, elevou as garantias e os direitos 

fundamentais do cidadão, para o qual atingiu maior relevo o acesso à justiça. 

A cultura demandista reflete o comportamento baseado no modelo 

adversarial, focado no litígio e no processo judicial formal, sem discutir metodologias 

de administração ou resolução pacífica dos conflitos.  

A ausência de práticas voltadas para soluções consensuais e prevenção de 

litígios resulta de um ensino jurídico que geralmente forma profissionais treinados 

unicamente para o processo individual, em detrimento do processo coletivo, que é 

deixado de lado. 

A arraigada litigiosidade somada à falta de reformulação do aparato judiciário, 

bem como a tradição individualista do processo resultam em frustração por parte do 

jurisdicionado diante de uma expectativa não correspondida. 

A judicialização de diversas questões, por vezes atinentes a outros setores ou 

referentes a novos direitos, acaba por assoberbar a máquina judiciária. O tempo, 

gradualmente mais valioso, as relações, exponencialmente mais líquidas e 

massificadas, assim como as aceleradas mutações decorrentes da globalização com 

configuram uma nova formação social.  
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O natural aumento populacional, sobretudo em um país de dimensão 

continental como o Brasil, incrementado pela gradativa melhora de condições de 

vida e ao acesso à informação e à educação fizeram do Poder Judiciário o natural 

desaguadouro de expectativas, pretensões e desilusões.  

A crise judiciária resulta da litigiosidade de massa, que, por sua vez, culmina 

no represamento de demandas repetitivas, as quais abrangem o mesmo objeto e 

causa de pedir. A pulverização de ações individuais em detrimentos das ações 

coletivas se converte em uma análise fracionada onde dezenas de julgadores 

passam a apreciar uma mesma questão de direito.  

A problemática reside no fato de que, sob o pretexto da liberdade decisória do 

magistrado, em diversas ocasiões são proferidas decisões distintas, algumas vezes 

até mesmo antagônicas, acerca da questão comum. Nesse sentido, a coexistência 

de pronunciamentos díspares a causas iguais resulta na instabilidade do sistema 

jurídico. 

A discricionariedade e o subjetivismo do julgador não podem servir para fazer 

valer o seu entendimento casuisticamente. Na prática, o provimento jurisdicional 

está atrelado a qual magistrado o feito foi distribuído, dependendo, portanto, da 

aleatoriedade. 

O fenômeno viola o princípio da confiança face ao alto grau de 

imprevisibilidade das decisões judiciais. Desta forma, tanto o jurisdicionado quanto o 

profissional do Direito são surpreendidos. Nessa seara, da perplexidade decorre a 

interposição sucessiva de recursos, sobrecarregando ainda mais o Judiciário, 

simplesmente porque não há fundamentação para a ocorrência de decisões 

díspares a casos absolutamente idênticos. Torna-se um ciclo altamente perigoso 

para o ordenamento, principalmente diante da falta de isonomia entre os julgados e 

da ausência de segurança jurídica. 

O resultado da conjugação desses elementos revela que soluções 

completamente distintas eram dadas a casos absolutamente idênticos, acarretando 

a insegurança jurídica do ordenamento, vez que possibilita a existência de decisões 

incongruentes.  

A isonomia meramente formal não se demonstra suficiente. Provimentos 

demasiadamente subjetivos e particularizados comprometem a confiabilidade do 

Poder Judiciário. Já a segurança jurídica está atrelada à ideia de previsibilidade e 

estabilidade das decisões proferidas.   
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  A descredibilidade no Judiciário se deve à excessiva morosidade, à falta de 

isonomia dos julgados, bem como à imprevisibilidade das decisões. 

Diante deste cenário, tornou-se imprescindível a adoção de mecanismos 

específicos para a resolução dos conflitos de massa, mormente as técnicas 

referentes às chamadas demandas repetitivas, com o objetivo de promover 

hegemonia e coerência do ordenamento.   

O Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), face à multiplicidade de 

interesses paralelos, trouxe o instituto do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas (IRDR), inserido dentro do sistema de precedentes judiciais, a fim de 

criar o efeito vinculativo da decisão proferida sobre a questão comum, idêntica em 

processos individuais. 

Nessa seara, julgamentos mais uniformizados garantem a segurança jurídica 

e a paridade das decisões. A questão é tão relevante que o legislador previu 

expressamente no art. 926 do CPC/15 o dever dos tribunais em manter a 

jurisprudência estável, íntegra e coerente. 

O incidente de resolução de demandas repetitivas foi inspirado no 

procedimento-modelo alemão (Musterverfahren) do sistema commom law. Diga-se 

de passagem, não é a primeira vez que o ordenamento brasileiro, que adota o 

sistema civil law, utiliza mecanismo de interação de outro sistema normativo. A 

miscigenação da cultura romano-germânica e anglo-saxônica reflete a globalização 

dos instrumentos, em primazia da resolução do conflito com o menor dispêndio de 

tempo e energia. 

A adoção do sistema de precedentes também não é uma novidade no 

ordenamento pátrio. Algumas mudanças foram incorporadas para conter as 

demandas repetitivas no revogado Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73), tais 

como a criação da súmula vinculante e os recursos repetitivos. Não obstante, 

nenhuma tentativa se mostrou apta a resolver o problema da dispersão 

jurisprudencial. 

O incidente de resolução de demandas repetitivas tem por objetivo precípuo 

promover a isonomia e a segurança jurídica das decisões judiciais, de maneira a 

evitar a dispersão das decisões, a intranquilidade social, o descrédito das decisões 

emanadas do Poder Judiciário e o enfraquecimento das instituições jurídicas.  

Diferencia-se das ações coletivas posto que são pautadas por representantes 

adequados, de acordo com a lei ou o juiz. Já no incidente, o julgamento continua 
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sendo realizado de maneira individualizada, muito embora seja baseado em um 

pronunciamento concentrado com vistas às questões comuns. 

A técnica de coletivização de demandas individuais se destaca como uma das 

maiores inovações no ordenamento pátrio ao atribuir efeito vinculativo à decisão 

sobre a questão comum discutida. 

O instituto está previsto nos arts. 976 a 987 do CPC/15; possui natureza 

incidental e pode ser suscitado pelo juiz, pelo relator, pelas partes, pelo Ministério 

Público ou pela Defensoria Pública. Após um prévio e maturado debate, é fixada 

uma tese jurídica que será aplicada a todas as demandas com idêntica questão de 

direito que estejam em trâmite ou que venham a ser propostas na área de jurisdição 

do tribunal que fixou a tese. 

As alterações propostas pretendem a adequação processual às normas 

constantes na Constituição Federal, de modo a harmonizar a dogmática jurisdicional 

ao cotidiano do Poder Judiciário, bem como promover uma maior racionalização e 

eficiência dos meios processuais. Além disso, apresenta-se como uma maneira de 

desestimular eventuais demandas aventureiras com pretensões opostas à tese 

firmada. 

Esta pesquisa, vinculada à linha de pesquisa Acesso à Justiça e Efetividade 

do Processo do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Estácio de 

Sá tem como tema o estudo da legitimidade no incidente de resolução de demandas 

repetitivas, cuja delimitação envolverá a análise das disposições normativas relativas 

ao tema, assim como os posicionamentos doutrinários acerca de questões atinentes 

à pesquisa. 

Devido ao fato do legislador pátrio não ter se aprofundado na temática, 

inúmeras construções doutrinárias serão expostas neste trabalho, de maneira a 

justificar a inclusão de cada legitimado na construção dos precedentes vinculativos 

em sede de IRDR.  

Como objetivo geral, busca-se analisar o comportamento dos legitimados a 

suscitar o incidente de resolução de demandas repetitivas, tendo os seguintes 

objetivos específicos: 1) esclarecer o que são questões comuns no contexto 

sociojurídico contemporâneo; 2) explicar a sistemática do incidente de resolução de 

demandas repetitivas; 3) elucidar o conceito de legitimidade e justificar a atuação de 

cada um dos legitimados para suscitar o incidente de resolução de demandas 

repetitivas, apresentando eventuais controvérsias doutrinárias; 4) analisar a 
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performance dos legitimados na resolução de questões comuns por meio de 

pesquisa empírica no Tribunais de Justiça Estadual e Distrital, bem como nos 

Tribunais Regionais Federais, de maneira a conferir uma investigação a nível 

nacional. 

Para tanto, no Capítulo 1 será feita uma contextualização jurídica após o 

alargamento do acesso ao Poder Judiciário, detalhando o fenômeno das questões 

repetitivas – ou comuns – e o sistema de precedentes judiciais no ordenamento 

pátrio. 

Os pressupostos e o procedimento do incidente de resolução de demandas 

repetitivas serão detalhados no Capítulo 2, com o apontamento de possíveis 

obstáculos para o requerimento de instauração do incidente. Neste ponto da 

pesquisa, percebeu-se a necessidade de aprofundamento em relação à categoria 

“legitimidade”, bem como às possíveis discussões acerca dos legitimados elencados 

pelo Código de Processo Civil de 2015, o que será abordado no Capítulo 3. 

Durante a pesquisa, em algumas ocasiões serão levantadas hipóteses acerca 

da atuação dos legitimados, possíveis entraves encontrados na prática para a 

racionalização das questões comuns. 

Por fim, no Capítulo 4 será realizada uma pesquisa empírica com a finalidade 

de comprovar as suposições trazidas ao longo do trabalho e comprovar que nem 

todos os legitimados aptos a suscitar o IRDR que têm contribuído efetivamente para 

a solução das questões repetitivas. Além de ratificar ou invalidar as suposições 

aventadas, procura-se identificar como tem se dado a atuação dos legitimados na 

prática, bem como aferir a existência de uma tendência com relação ao manejo do 

incidente por determinados legitimados. 

Deste modo, para uma análise da efetiva atuação dos legitimados para 

suscitar o incidente de resolução de demandas repetitivas torna-se imprescindível a 

observação da performance de cada um desses legitimados no mundo dos fatos.  

Propõe-se, ainda, análises mais particularizadas, tais como recortes anuais e 

regionais para aferir possíveis mudanças comportamentais dos legitimados, sob 

circunstâncias diferentes. 

A partir deste ponto surge a importância de uma ampla pesquisa empírica que 

esclareça como tem sido a atuação dos legitimados com a verificação das hipóteses 

aqui mencionadas. 
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Quanto aos aspectos metodológicos empregados no desenvolvimento desta 

pesquisa, justifica-se como fonte primária a análise de posicionamentos doutrinários, 

com o escopo de demonstrar diferentes interpretações acerca do tema, 

compreendendo a pesquisa bibliográfica. Já a pesquisa empírica, de igual sorte, 

revela-se como fonte primária, porquanto analisadas pela pesquisadora de maneira 

inovadora. 

Por fim, no que se refere à pesquisa documental, a coleta de dados se dará 

pelo endereço eletrônico do Tribunal de Justiça de cada Estado e do Distrito 

Federal, assim como dos Tribunais Regionais Federais, utilizando-se o espaço 

público reservado aos precedentes judiciais e a categoria em exame neste projeto, 

restringindo-se aos incidentes admitidos. A pesquisa documental relacionada às 

decisões judiciais pretende compreender o período dos três primeiros anos do 

instituto dos incidentes de resolução de demandas repetitivas.  

Em atenção ao referencial teórico, destacam-se as preciosas lições de José 

Carlos Barbosa Moreira e Aluisio Gonçalves de Castro Mendes. 
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1 O CENÁRIO PÓS-CONSTITUIÇÃO DE 1988  

 

A partir da entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, deu-se início ao 

processo de redemocratização do país. O movimento de constitucionalização do 

ordenamento elevou as garantias e direitos fundamentais do cidadão, os quais até 

então não lhe haviam sido conferidos, dado o contexto histórico vivenciado pela 

população nas décadas anteriores. 

Surgiu então um novo cenário, onde foi possível a expansão e o 

fortalecimento do Poder Judiciário.  

Ao tentar esquivar-se do contexto histórico, marcado, sobretudo, pelo 

autoritarismo e pelo enfraquecimento das instituições, o longo processo de 

consolidação da democracia no Brasil propiciou expectativas excessivamente 

elevadas, tanto em decorrência do direito como instrumento de transformação social 

quanto da própria capacidade constitucional.  

Com a promulgação da CRFB/88 e a “volta a plenitude do Estado de Direito”,1 

é possível compreender que vários avanços foram alcançados após ultrapassados 

os mais de trinta anos daquele que foi o lento e gradual processo de 

redemocratização da sociedade brasileira. 

O novo ideal de cidadania foi erguido a partir da consolidação e do contínuo 

crescimento dos direitos e garantias fundamentais. Estabelece-se, pois, uma relação 

com os conceitos de soberania popular, direitos políticos e dignidade da pessoa 

humana, dentre outros.2 

Diante da vedação à autotutela, cabe ao Estado propiciar mecanismos 

eficazes para a solução de conflitos de interesses, aliados à criação de instrumentos 

processuais aptos a tal propósito, sobretudo à manutenção da paz social e à 

parametrização de razoabilidade dos conflitos jurídicos individuais e coletivos.3 

 

                                                           
1 Para Enrique Ricardo Lewandowski, mesmo com a edição da EC nº 11/78 que, em substituição aos 
atos institucionais complementares, introduziu na Constituição de 1969 instrumentos que permitiam 
ao presidente da República suspender algumas garantias constitucionais para preservação ou 
restabelecimento da ordem pública, a plenitude do Estado de Direito somente se deve após a 
Constituição de 1988. (LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. Colapso do populismo e regime militar no 
Brasil. Revista da Universidade de São Paulo. São Paulo: USP, v. 93, p. 229-245, jan./dez. 1998). 
2 SILVA, José Afonso da. Acesso à justiça e cidadania. In: Revista de Direito Administrativo. Rio de 
Janeiro: FGV, n. 216, p. 9-24, abr./jun. 1999. 
3 PAROSKI, Mauro Vasni. Direitos fundamentais e acesso à justiça na Constituição. São Paulo: 
LTR, 2008, p.141. 
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O acesso à justiça está consagrado no art. 5º, XXXV 4  da Constituição 

Federal, o qual trata das garantias e direitos fundamentais. A previsão constitucional 

também é conhecida como princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. 

Da leitura da norma, interpreta-se que todos têm acesso à justiça para 

postular tutela jurisdicional preventiva ou reparatória relativa a um direito.5 Dessa 

feita, aquele que pretende a satisfação de um direito, ou que seja cessada ameaça a 

ele, é garantido a tutela jurisdicional, a qual deve ser eficaz, efetiva e também que 

produza efeito prático. Acerca do estudo referente ao acesso à justiça, elucidam 

Mauro Cappelletti e Bryan Garth:6 

 

A expressão ‘acesso à justiça’ é reconhecidamente de difícil definição, mas 
serve para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico – o 
sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver 
seus litígios sob os auspícios do Estado. Primeiro, o sistema ser igualmente 
acessível a todos; segundo, ele deve produzir resultados que sejam individual 
e socialmente justos. [...] uma premissa básica será a de que a justiça social, 
tal como desejada por nossas sociedades modernas, pressupõe o acesso 
efetivo. 

 

Deve-se sopesar que o direito de acesso à justiça também envolve o direito a 

uma decisão justa. Caso assim não fosse, estar-se-ia diante de uma apreciação sem 

conteúdo a ser valorado, um conceito vazio.7 

Por este raciocínio, o direito fundamental de acesso adequado à justiça 

importa na garantia de uma tutela legítima quanto ao seu comando, permeada de 

características de imprescindível observância: adequada à ordem jurídica; 

tempestiva quanto ao momento de sua prestação; universal no que tange ao alcance 

social por ela proporcionado, ou seja, acessível a todas as classes, com alcance a 

um contingente máximo de conflitos; bem como efetiva em relação aos resultados 

materiais atingidos. 

                                                           
4 Art. 5º, XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 
5 NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2017, p. 94. 
6 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1988, p. 8. 
7Ainda segundo José Afonso da Silva: “Nessa concepção de um processo justo, o clássico direito de 
ação se transforma num direito de projeção social, não apenas como meio de recorrer ao Poder 
Judiciário para a defesa dos direitos individuais, mais para o estabelecimento de um verdadeiro 
direito material da justiça, que requer a remoção dos obstáculos econômicos e sociais que impedem 
o efetivo acesso à jurisdição”. (SILVA, José Afonso da. Acesso à justiça e cidadania. In: Revista de 
Direito Administrativo. Rio de Janeiro: FGV, n. 216, p. 9-24, abr./jun. 1999). 
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Nessa seara, não se revela adequada uma tutela jurisdicional que não 

confere ao cidadão as garantias constitucionalmente previstas, sobretudo a 

isonomia, a segurança jurídica e a duração razoável do processo. 

Fato é que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 a 

sociedade passou por profundas mudanças, muitas das quais o constituinte sequer 

poderia pressagiar.   

A verdade é que a experiência revela que a garantia de acesso à justiça 

efetiva, célere e democrática encontrou alguns entraves na prática, e justamente por 

este motivo torna-se imperioso que novos mecanismos sejam adotados para driblar 

as dificuldades encontradas para a realização em concreto dos princípios 

constitucionalmente previstos. 

 

1.1 O CONTEXTO SOCIOJURÍDICO CONTEMPORÂNEO 

 

O direito fundamental do acesso à justiça resultou em uma concepção 

equivocada de que qualquer indisposição da vida cotidiana cabe uma demanda ao 

Poder Judiciário. Seja qual for o conflito, o jurisdicionado tende a entregar a decisão 

para o Estado-Juiz. E mais, ao não se conformar com a decisão proferida, 

frequentemente maneja todos os recursos processuais disponíveis, na tentativa de 

reversão do pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável. 

A consequência da arraigada “cultura” da litigiosidade culminou no desmedido 

crescimento de demandas propostas a cada ano, razão pela qual a atividade 

jurisdicional assumiu protagonismo impensável durante a vigência da Constituição 

Federal.  

Ao deparar-se com uma expectativa não correspondida, eleva-se a 

probabilidade de frustração da sociedade, que, invariavelmente, deságua no Poder 

Judiciário. E assim, a coletividade passa a desacreditar no potencial efetivo do 

Direito.8 

Dentre os motivos ensejadores de descredibilidade, podem ser citados: a 

excessiva litigiosidade, a falta de isonomia dos julgados e a imprevisibilidade das 

decisões. 

                                                           
8 CAMPILONGO, Celso Fernandes. O direito na sociedade complexa. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 97-98. 
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O protagonismo da atividade jurisdicional pode ser constatado a partir da 

eclosão quantitativa de demandas, fenômeno este impensável há algumas décadas.  

A ampliação de direitos e garantias capazes de lançar expectativas e ideais 

teve como inexorável consequência a judicialização de diversas questões, 

inicialmente atinentes a outros setores, tais como à economia e à política.  

O fato do processo de redemocratização não ter sido precedido de uma 

reformulação do Poder Judiciário, tornou-o incapaz de absorver a quantidade de 

demandas propostas a cada ano. Diferentemente do que ocorreu em outros países, 

no Brasil esta mudança foi imediata e efêmera, caracterizada por um “curto-circuito 

histórico”.9 

No direito brasileiro sempre houve a tradição da percepção individualista do 

processo, na qual cada indivíduo deve ajuizar demanda própria em face de quem lhe 

tenha causado lesão ou ameaça de direito, deixando de lado o processo coletivo 

como um todo. Isso porque comumente as faculdades de Direito formam 

profissionais treinados unicamente para o processo individual.10  

A cultura demandista é devida, em grande parte, ao ensino jurídico brasileiro, 

que há dezenas de anos apresenta o modelo adversarial, arraigado da judicialização 

focada no litígio e no processo judicial formal, sem discutir a metodologia de 

administração ou resolução pacífica dos conflitos.  

Junte a isso a ausência da adoção de práticas voltadas à procura de soluções 

consensuais, bem como da prevenção de litígios. 

A realidade é que muitos operadores, sob uma visão excessivamente 

demandista com vistas a obter êxito a qualquer custo, agem na contramão dos 

princípios basilares do Direito, sobretudo em razão dos honorários sucumbenciais, 

que, somados aos honorários contratuais, reforçam a ideia de litigância pela 

condução do processo judicial. 

Há um paradoxo vivenciado nos tempos atuais. Se por um lado são visíveis 

as aceleradas mutações decorrentes da globalização na era da sociedade da 

informação e sociedade de consumo, por outro, percebe-se uma estagnação social, 

                                                           
9 SANTOS, Boaventura de Souza. Para uma revolução democrática da justiça. 3. ed. rev. ampl. 
São Paulo: Cortez, 2011, p. 20. 
10 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo código de processo civil. São Paulo: Atlas, 2015, p. 476-
477. 
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dada a impossibilidade de transformar o pensamento a fim de coadunar-se com a 

nova realidade. A incoerência sistêmica cria a sensação de inércia da sociedade.11 

Como consequência, não é se estranhar a imensa sobrecarga de processos 

judiciais e a demora – ainda mais longa – da prestação jurisdicional.  

A questão não é novidade. Já no ano de 1992, José Carlos Barbosa Moreira12 

antecipava que o aumento populacional, por si só, causaria sobrecarga de trabalho, 

acarretando na lenta tramitação processual. Somado a isso, a gradativa melhora das 

condições de vida, bem como do acesso à informação e à educação embalam os 

efeitos multiplicadores de processos no Poder Judiciário, natural desaguadouro de 

expectativas, pretensões e desilusões.13 

Pontue-se que, obviamente, este fenômeno não justifica a limitação do 

acesso à justiça, tampouco a inobservância de regras procedimentais, mas sim em 

mecanismos de adequação para a realidade vivenciada. Não obstante, devido ao 

excesso de demandas pendentes de julgamento, o Poder Judiciário se encontra em 

crise. 

O termo “crise jurídica” é empregado para designar esses momentos de 

perigo nas relações sociais. Cândido Rangel Dinamarco14 assim chama a crise de 

dúvida criada no âmbito social, elucidando que a problemática surge na sociedade 

como descrença no aparato jurisdicional, acarretando uma insatisfação 

generalizada; recomenda, ainda, a adaptação do pensamento jurídico à nova 

conjuntura, de maneira racional e moderna. 

Outro ponto alarmante no contexto sociojurídico contemporâneo reside no 

fato de muitas dessas demandas se repetem. Essas ações de massa, ou 

repetitiva, 15  somam-se às demais demandas, culminando no represamento do 

Judiciário.  

                                                           
11 SANTOS, Boaventura de Souza. Para uma pedagogia do conflito. In: SILVA, Luiz Heron da; 
AZEVEDO, José Clovis de; SANTOS, Edmilson Santos dos (Orgs.). Novos mapas culturais, novas 
perspectivas educacionais. Porto Alegre: Sulina, 1996, p. 15. 
12 MOREIRA, José Carlos Barbosa. A justiça no limiar de novo século. In: Revista Forense. Rio de 
Janeiro: Forense, ano 88, v. 319, p. 69-75, jul./ago./set. 1992. 
13 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Incidente de resolução de demandas repetitivas: 
sistematização, análise e interpretação do novo instituto processual. Rio de Janeiro: Forense, 2017, 
p. 3. 
14 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. v. 1. 8. ed. rev. São 
Paulo, Malheiros, 2016, p.153-154. 
15 O tema será melhor abordado no tópico 1.2. 
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A lastimável consequência fica a cargo dos jurisdicionados, que aguardarão 

cada vez um tempo maior para a solução de seus casos. Por efeito, cresce a 

descredibilidade no Poder Judiciário. 

Com vistas a tornar eficaz o princípio da duração razoável do processo,16 

diferentes maneiras de escoar este numeroso contingente foram pensadas para 

garantir uma melhor prestação jurisdicional, dentre elas o processo coletivo, 

abarcando tais conflituosas situações repetitivas e desenvolvido justamente para 

atender as necessidades da sociedade contemporânea e da litigiosidade de 

massa.17 

Não obstante, o processo coletivo não se mostrou eficaz, sobretudo mediante 

a possibilidade do titular do direito ajuizar individualmente a sua própria demanda.18 

A tutela de direitos coletivos, tais como a ação popular, o mandado de segurança 

coletivo e a ação civil pública, não demonstraram ser o bastante como forma de 

prevenção, ou ao menos de redução da litigiosidade de massa.19  

Ademais, o Poder Judiciário tem se apresentado lento na absorção das 

questões coletivas, o que alarga os problemas referentes ao acesso à justiça, uma 

vez que é justamente nestas questões que se encontram as grandes necessidades 

e carências da sociedade de massa.20 

A falta de sucesso do processo coletivo tornou premente a necessidade de 

adoção de novas técnicas processuais, talvez inspiradas em outro modelo de 

sistema, inclusive.  

Com relação à falta de isonomia dos julgados, não raramente constata-se que 

demandas judiciais semelhantes recebem tratamento diferenciado, em algumas 

ocasiões até pelo mesmo juízo.  

                                                           
16 Art. 5º, 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. 
17 TEMER, Sofia. Incidente de resolução de demandas repetitivas. 3. ed., rev., ampl. e atual. 
Salvador: Juspodivm, 2018, p. 34. 
18 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo código de processo civil brasileiro. 4. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Atlas, 2015, p. 477. 
19 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Anotações sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas 
previsto no projeto do novo código de processo civil. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, v. 36, n. 193, p. 255-279, mar. 2011. 
20 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Teoria geral do processo civil contemporâneo. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2010, p.11-12. 
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O princípio da isonomia é assegurado na Constituição Federal no art. 5º, 

caput,21 e não se trata de uma inovação no ordenamento pátrio. A Constituição 

Republicana de 1891 já apontava a importância deste preceito. 22  O direito ao 

tratamento igualitário é uma constante desde a nova ordem republicana.  

No preâmbulo da Constituição Federal de 1988 é ilustrado que o Estado 

Democrático é destinado ao “[...] exercício dos direitos sociais e individuais, a 

liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 

como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos”.23  

Fundamentado na premissa de que todos são iguais perante a lei, esta, 

invariavelmente, deve velar pelo tratamento uniforme a todos aqueles que estão em 

situação de igualdade. Assim, para situações jurídicas semelhantes, raciocínio 

equivalente deve ser empregado para solucioná-las. O julgador deve pautar-se pela 

máxima hegemonia e coerência quando for aplicar e interpretar as leis em concreto. 

Do contrário, resultará em violação aos preceitos constitucionais. 

O tratamento igualitário é apto a propiciar segurança jurídica, a qual deveria 

ser garantida pelo Estado Democrático nas relações jurídicas e sociais, 

proporcionando confiança e previsibilidade aos indivíduos.  

Do ponto de vista sociológico-juridico de Max Webber,24 em um ideal sistema 

jurídico racional as decisões judiciais estão envoltas por um alto grau de 

calculabilidade e previsibilidade. 

A segurança jurídica está adstrita ao ideal de estabilidade. Uma ordem 

jurídica que contenha diferenças abruptas não promove as condições mínimas para 

a organização e planejamento da sociedade. 

Apesar de distintos, os conceitos de previsibilidade e estabilidade se 

complementam para resguardar a segurança jurídica. Assim, previsibilidade aponta 

algum nível de certeza, que por sua vez se relaciona à estabilidade em certo grau de 

duração prolongada. Todavia, é certo que não é possível a aferição de uma certeza 

                                                           
21 Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade [...]. 
22 Artigo 72, §2º: Todos são iguais perante a lei. A Republica não admitte privilegios de nascimento, 
desconhece fóros de nobreza, e extingue as ordens honoríficas existentes e todas as suas 
prerogativas e regalias, bem como os titulos nobiliarchicos e de conselho.  
23 BRASIL. Congresso Nacional. Senado Federal. Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988. Preâmbulo. Brasília: Senado Federal, Presidência, 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.  Acesso em: 29 jan. 2020.  
24 WEBER, Max. Economia e sociedade. 3. ed. Brasília: Universidade de Brasília, 1994, p. 604-606. 
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absoluta e permanente, pois o próprio sistema também necessita de criar seus 

próprios avanços e mecanismos de adaptação.25 

A missão de estabilização das decisões judiciais é responsável por gerar a 

confiança de um grupo de pessoas quanto aos seus direitos, deveres e obrigações, 

seja para adequadamente exercê-los e cumpri-los, ou para que possam prever as 

consequências do descumprimento próprio ou por outrem. Este é o valor da 

segurança, indispensável ao convívio social civilizado e harmonioso.26 Desse modo, 

é indispensável que se viabilize diretrizes, para que os indivíduos tenham ciência de 

como será aferido o seu comportamento.  

Ocorre que, não por raras ocasiões a multiplicação de ações individuais e 

demandas idênticas, distribuídas aos variados órgãos judiciais por todo o país, 

acaba por resultar em decisões variadas, em alguns casos, até mesmo antagônicas. 

Assim, indivíduos em situações fáticas absolutamente idênticas recebem tratamento 

diversificado.27 

Em um sistema de justiça ideal, tal fenômeno certamente não pode ocorrer. 

A segurança jurídica envolve a compreensão de que os participantes do 

processo democrático tenham ciência, de antemão, de todas as regras do jogo para 

que possam avaliar corretamente, de maneira clara e antecipada as implicações 

decorrentes de suas ações.28   

Por efeito, baseando-se em decisões já proferidas naquele tribunal, o litigante 

terá condições de presumir se o provimento jurisdicional que almeja lhe será ou não 

favorável, com um plausível de grau de confiabilidade de que à sua demanda será 

dado o mesmo tratamento que a outros processos que discutem da mesma questão 

jurídica. 

Cria-se, desta maneira, uma legítima expectativa do jurisdicionado perante o 

Poder Judiciário. Ele confia que o seu litígio será de fato resolvido, sendo aplicado, 

por lógica, o mesmo raciocínio adotado na ocasião anterior. 

                                                           
25 MENDES, Bruno Cavalcanti Angelin. Precedentes judiciais vinculantes: a eficácia dos motivos 
determinantes da decisão na cultura jurídica. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2016, p. 81. 
26 DINAMARCO, Cândido Rangel. Efeito vinculante das decisões judiciárias. In: DINAMARCO, 
Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil moderno. 4. ed. Tomo II. São Paulo: Malheiros, 
2001, p. 1.145. 
27 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Incidente de resolução de demandas repetitivas: 
sistematização, análise e interpretação do novo instituto processual. Rio de Janeiro: Forense, 2017, 
p. 21. 
28 AHMED, Flávio. Apontamentos sobre segurança jurídica, estado constitucional e protagonismo 
judicial. In: RÊGO, Werson (Coord.). Segurança jurídica e protagonismo judicial: desafios em 
tempos de incerteza. Rio de Janeiro: LMJ Mundo Jurídico, 2017, p. 231. 
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Há mais de duas décadas, já se tratava do princípio da confiança como 

decorrência da segurança jurídica:  

 

O homem necessita de segurança para conduzir, planificar e conformar 
autônoma e responsavelmente a sua vida. Por isso, desde cedo se 
consideravam os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança 
como elementos constitutivos do Estado de Direito. Esses dois princípios – 
segurança jurídica e proteção da confiança – andam estreitamente 
associados, a ponto de alguns autores considerarem o princípio da 
confiança como um subprincípio ou como uma dimensão específica da 
segurança jurídica. Em geral, considera-se que a segurança jurídica está 
conexionada com elementos objetivos da ordem jurídica – garantia de 
estabilidade jurídica, segurança de orientação e realização do direito –, 
enquanto a proteção da confiança se prende mais com os componentes 
subjetivos da segurança, designadamente a calculabilidade e previsibilidade 
dos indivíduos em relação aos efeitos dos atos. 29 

 

A previsibilidade das decisões proferidas pelo Poder Judiciário é notável, não 

apenas para o contexto jurídico – mas, sobretudo a ele – como também à 

estabilização econômica e social. Sob tal perspectiva, é crucial que se atribua 

confiabilidade aos provimentos judiciais, a fim de promover a paz entre as partes, 

quer sejam particulares, quer seja o Poder Público, visando o fortalecimento do 

Estado Democrático de Direito.  

A realidade vivenciada em um contexto onde não há previsibilidade causa 

surpresa. O alto grau de incerteza dos provimentos judiciais foi maximizado, de 

forma que os profissionais do direito cada vez mais se surpreendem com as 

decisões proferidas.  

As suas expectativas restam frustradas, seja pela experiência de como 

determinada matéria é tratada no Judiciário, ou pela própria jurisprudência local. 

Além disso o jurisdicionado, não em raras ocasiões, tem ciência de casos 

semelhantes decididos de maneira diversa em seu seio familiar ou de amizade.30  

Por conseguinte, tal perplexidade acaba por fomentar a interposição 

sucessiva de recursos, na tentativa de reverter uma decisão, a qual desde o seu 

princípio deveria ter sido fixada, mas que não ocorreu em razão da dispersão 

jurisprudencial.  

                                                           
29 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. 
Coimbra: Livraria Almedina, 1999, p. 256. 
30 COELHO, Fábio Ulhoa. A justiça desequilibrando a economia. In: Valor Econômico, 10 nov. 2006. 
Disponível em: https://www.pressreader.com/brazil/valor-economico/20061110/282479999295505. 
Acesso em: 09 jan. 2020. 
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Estes recursos, sequer podem ser considerados protelatórios, uma vez que a 

decisão proferida de fato não atingiu o convencimento do jurisdicionado, ou de seu 

patrono, de que o provimento jurisdicional que lhe foi prestado de fato é o mais 

adequado para a situação em concreto. 

Isto posto, é altamente temerária a uma sociedade a atividade decisória 

advinda de um sistema que não oferece segurança e mínima previsibilidade, uma 

vez que, em absoluta deturpação de valores, cederia suas decisões ao mero 

dissabor do acaso. 

 

1.2  AS DEMANDAS REPETITIVAS 

 

Entende-se por demandas repetitivas aquelas catalogadas como idênticas e 

seriais, por possuírem mesmo objeto e causa de pedir, àquelas propostas em 

grandes quantidades perante o Judiciário. 31  Tratam-se, portanto, de questões 

comuns.  

Desde o início do século XXI, pode-se perceber um cenário com o aumento 

progressivo de conflitos de massa, seja em razão de fatores como o natural 

crescimento da população, sobretudo em países com extensão continental como o 

Brasil, seja pela difusão do conhecimento das garantias constitucionais. 

A pulverização de ações individuais em detrimento das ações coletivas faz 

com que a análise da causa igualmente seja fracionada.  

Como resultado, a demanda não resta decidida por um magistrado de 

primeiro ou de segundo grau, porquanto a questão trazida à baila é igualmente 

apreciada, simultaneamente, por centenas de julgadores. Neste sentido, somente 

teria relevância o pronunciamento final – provavelmente dos tribunais superiores – 

sob a perspectiva da solução do conflito.32 

Este, inclusive, é outro problema que assola o Poder Judiciário. A tendência 

ao esgotamento das instâncias recursais acaba por assoberbar os tribunais 

superiores. 

                                                           
31 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo código de processo civil. São Paulo: Atlas, 2015, p. 477. 
32 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Incidente de resolução de demandas repetitivas: 
sistematização, análise e interpretação do novo instituto processual. Rio de Janeiro: Forense, 2017, 
p. 19. 
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Com certa recorrência se afirma que a vida massificada em sociedade exige, 

por sua vez, um processo de massa, que contemple a proliferação de demandas 

individuais e supere posturas individuais tomadas pelo julgador.33 

Ao decidir isoladamente cada uma dessas ações idênticas, aumenta-se a 

possibilidade da coexistência de pronunciamentos díspares a causas iguais, em 

violação do princípio da isonomia. Isso sem contar com o volume excessivo do 

trabalho de juízes analisando o mesmo contexto, e ainda, a postergação do 

provimento final com o exaurimento das instâncias recursais e consumo 

desnecessário de recursos. 

Devido à atividade interpretativa do magistrado, este assume grande 

relevância quando da concreta aplicação da lei. Ocorre que, não em raras ocasiões, 

casos semelhantes têm recebido tratamento jurídico distinto, mediante a prolação de 

decisões demasiadamente subjetivas e particularizadas.  

O professor Alexandre Freitas Câmara34  atribui a este fenômeno o termo 

“jurisprudência lotérica”, que acarreta a insegurança jurídica do ordenamento, uma 

vez que possibilita a existência de decisões incongruentes:  

 

Muito frequentemente, porém, essas demandas repetitivas receberam, do 
Judiciário brasileiro, tratamentos diferentes, o que levou a incompreensíveis 
quebras de isonomia. É que muitos juízes e tribunais, em nome de uma 
suposta ‘liberdade decisória’, davam a casos rigorosamente iguais soluções 
completamente diferentes. Inaugurou-se, então, no Brasil o que se chegou a 
chamar de jurisprudência lotérica, já que o resultado do processo muitas 
vezes dependia da distribuição por sorteio e, dependendo do juízo para o 
qual o processo fosse distribuído, o resultado final poderia variar 
completamente. 

 

O fenômeno ocorre porque, ao ser posto diante de determinada demanda, o 

julgador projeta suas impressões pessoais, colocando, implicitamente, suas 

convicções, experiências e sentimentos. Apesar destes elementos não constarem na 

norma, é indubitável que irá refletir na decisão judicial por ele proferida. 

Importante destacar que o juiz deve ser imparcial, mas não importa dizer que 

ele deve ser neutro. Aliás, a neutralidade é incompatível com a condição de ser 

integrante de uma comunidade. O juiz, antes mesmo de sê-lo, é um ser político e por 

                                                           
33 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Teoria geral do processo. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 53. 
34 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo código de processo civil. São Paulo: Atlas, 2015, p. 478. 
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isso carrega todas as suas angústias, convicções ideológicas e até mesmo seus 

preconceitos para os autos.35 

Entretanto, a discricionariedade e o subjetivismo do intérprete não podem 

servir para fazer valer o seu entendimento casuisticamente, ou seja, variando de 

acordo com cada caso, em hipóteses idênticas.  

Sob o prisma do princípio da isonomia, há muito tempo a doutrina 

compreende que igualdade é tratar os iguais com igualdades e os desiguais com 

desigualdade, na proporção de sua dessemelhança. Cabe à atividade jurisdicional 

estabelecer quais condições são iguais e, consequentemente, as desiguais.  

Não há como subsistir efetividade no processo e na ordem jurídica justa caso 

a atividade jurisdicional esteja cercada de opiniões isoladas do julgador que tiver de 

conhecer a causa. A garantia do efetivo acesso à justiça restaria comprometida pela 

aleatoriedade, em detrimento do princípio da isonomia.36 

Desta feita, a sistemática do livre convencimento motivado não pode servir 

para desvirtuar o dever do Judiciário de prestar soluções aos casos concretos que 

lhe são submetidos, de maneira racional e isonômica. É extremamente indesejável 

para um Estado Democrático a experiência de decisões distintas a casos iguais, 

porquanto resulta na insegurança do jurisdicionado, que acaba por desacreditar no 

Poder Judiciário. 

Um cenário em que cada juiz ou tribunal decide de forma particularizada – e 

sem vinculação às decisões anteriores – acarreta a instabilidade do sistema, uma 

vez que diminui a segurança na atuação perante o Poder Judiciário. Luiz Guilherme 

Marinoni37 enfatiza que deveria ser evidente, mas não é, que o cargo de juiz existe 

para que ele possa colaborar com a prestação jurisdicional, e não para que aquele 

que o ocupa possa proferir a sua decisão, de acordo com suas próprias convicções, 

pois seria, em verdade, um desserviço à coletividade. 

Ao analisar o caso concreto, o magistrado precisa observar as decisões 

proferidas em hipóteses semelhantes, de forma a evitar julgamentos 

demasiadamente individualizados, descartando-se assim a pretensão de fazer valer 

a vontade do julgador a qualquer custo.  

                                                           
35 OLIVEIRA, Régis Fernandes de. O juiz na sociedade moderna. São Paulo: FTD, 1997, p. 87. 
36 TARANTO, Caio Marcio Gutterres. Precedente judicial: autoridade e aplicação na jurisdição 
constitucional. Rio de Janeiro: Gen-Forense, 2010, p. 121-123.  
37 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2016, p. 149-150. 
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O fenômeno referenciado fragmenta o sistema jurídico e acarreta 

intranquilidade na sociedade, por vezes, perplexa com as inconsistências nos 

julgamentos. 

Nessa seara, se dois ou mais litigantes estão em circunstâncias jurídicas 

semelhantes deve-se conferir a eles o mesmo tratamento. Isso porque apenas a 

igualmente formal não se demonstra suficiente, face à aplicação de entendimentos 

distintos – e, em alguns casos, até mesmo antagônicos. Assim, não há como 

sustentar a discriminação para conjunturas concretas idênticas ou semelhantes. A 

jurisprudência, pois, deve observar o princípio da isonomia.  

O Poder Judiciário somente poderá ser considerado estruturado e harmônico 

se atentar para a isonomia na prestação jurisdicional, bem como na formação dos 

julgados.38 Esta concepção é tão importante para o ordenamento que o legislador, 

como maneira de fulminar qualquer discussão doutrinária acerca da temática, 

prescreveu normativamente no art. 92639  do CPC/15 que é dever dos tribunais 

manter a sua jurisprudência estável, íntegra e coerente. 

Luiz Guilherme Marinoni,40 ao tecer comentários sobre o supracitado artigo, 

destaca que “linhas decisórias inconstantes violam expectativas legítimas do 

jurisdicionado. Aquele que se coloca em situação similar à do caso já julgado possui 

legítima expectativa de não ser surpreendido por decisão diversa.” 

À vista disso, quanto mais uniformizados forem os provimentos jurisdicionais, 

mais se garante a segurança jurídica, o que possibilita ao jurisdicionado uma 

expectativa legítima.  

A percepção de segurança jurídica se fundamenta em dois elementos 

nucleares: a sua estabilidade, posto que as decisões judiciais não devem ser 

casualmente alteradas; e a sua previsibilidade, correspondente à calculabilidade 

pela sociedade relativamente aos atos judiciais. 41 

O vertiginoso crescimento de demandas repetitivas provoca tanto a 

insatisfação do jurisdicionado quanto do próprio Judiciário, que resta impedido 

praticar suas funções de modo razoável. 

                                                           
38 DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo, Martins Fontes, 1999, p. 225. 
39 Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.  
40 MARINONI, Luiz Guilherme. Arts. 926 a 928. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JR., 
Fredie; DANTAS, Bruno (Coord.). Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2.074. 
41 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. 
Coimbra: Almedina, 2003, p. 258. 
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A litigiosidade de massa é uma realidade no ordenamento brasileiro, o que 

torna imprescindível a reformulação das regras processuais, condizente com a nova 

perspectiva. 

O problema se deve, sobretudo, à sociedade de consumo e coloca em perigo 

todo o sistema processual, uma vez que sobrecarrega demasiadamente os órgãos 

judiciais, em detrimento da prevalência dos princípios da isonomia, segurança 

jurídica e duração razoável do processo. 

Desta forma, é imprescindível a utilização de mecanismos específicos para 

lidar com as demandas de massa, assim como a criação de um instrumento capaz 

de lidar com as características peculiares das demandas repetitivas. 

A par da situação corriqueira, o direito processual teve de evoluir, ao manejo 

de todos os meios possíveis para a solução das demandas de massa. José Carlos 

Barbosa Moreira42 já prenunciava há décadas atrás: 

 

O remédio tem de ajustar-se às particularidades características da 
enfermidade. Não há, nem pode haver, receita que se mostre igualmente 
adequada ao tratamento eficaz de toda e qualquer situação litigiosa. A falsa 
crença, explícita ou implícita, em semelhante possibilidade foi um 
subproduto indesejável da excessiva ênfase que certa corrente de 
pensamento pretendeu dar à ideia da autonomia do direito processual, 
como se a preocupação – em si, legítima e necessária – de distingui-lo do 
direito material houvesse de traduzir-se em soberana indiferença do 
processo às peculiaridades da matéria sobre que verse. 

 

A relevância do sistema de precedentes judiciais, como modo de orientação 

das decisões judiciais, instrumentaliza a consistência do próprio sistema jurídico, 

posto que reduz a ocorrência de uma “justiça lotérica”, 43  reconhecida pela 

coexistência de pronunciamentos judiciais totalmente divergentes para casos 

absolutamente semelhantes, o que, por sua vez, compromete o Estado Democrático 

de Direito.  

É preciso, pois, haver um mecanismo para evitar tais disparidades, as quais 

comprometem o ordenamento como um todo. A concepção de um instrumento que 

                                                           
42 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Miradas sobre o processo civil contemporâneo. Revista de 
Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 20, n. 79, p. 142–153, jul./dez. 1995. 
43 O termo “justiça lotérica” é utilizado pelo Lênio Streck, que relaciona o ativismo judicial ao fato de 
os magistrados emitirem decisões contraditórias. (STRECK, Lênio. Justiça lotérica: ativismo judicial 
não é bom para a democracia. Revista Eletrônica Consultor Jurídico, 15 mar. 2009). Disponível 
em: https://www.conjur.com.br/2009-mar-15/entrevista-lenio-streck-procurador-justica-rio-grande-sul. 
Acesso em: 27 jan. 2020.  
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crie vinculação às decisões já proferidas passa a ser difundida com uma possível 

solução para o problema encontrado na sociedade contemporânea.  

 

1.3 OS PRECEDENTES NO DIREITO BRASILEIRO 

 

Precedente é qualquer decisão que venha a ser aproveitada como 

fundamento em um julgamento posterior. Dessa forma, sempre que houver um 

provimento jurisdicional que seja embasado por uma decisão anterior, esta última 

será considerada um precedente.44-45 

A partir desta definição, pode-se considerar o precedente judicial como o 

substrato da atividade jurisdicional que será utilizado em casos semelhantes, tanto 

pelos operadores do direito quanto pelos magistrados, que juntos, compactuando 

com o mesmo ideal de justiça – isonômica, previsível e efetiva, – reunirão esforços 

para criar o melhor ambiente possível de observância os princípios constitucionais 

basilares do processo justo. 

Neste ponto da pesquisa é importante tecer algumas distinções.  

Há uma recorrente confusão entre jurisprudência e precedente. O termo 

“jurisprudência” é empregado para referir-se a uma “forma de revelação do direito 

que se processa através do exercício da jurisdição, em virtude de uma sucessão 

harmônica de decisões dos tribunais”.46  

Não se pode olvidar, no entanto, que se trata de conceitos díspares. 

A diferença entre precedente e jurisprudência47 possui caráter quantitativo. O 

primeiro geralmente faz alusão a somente uma decisão relativa a um caso particular. 

Já quando se menciona jurisprudência, descreve-se uma pluralidade, muitas vezes 

                                                           
44 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 8. ed. Salvador: 
Juspodivm, 2016, p. 1.297. 
45 Conceituado, por Fredie Didier Jr. e outros, como “núcleo essencial que pode servir como diretriz 
para o julgamento posterior de casos análogos” (DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paulo Sarno; 
OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, teoria do 
precedente, decisão judicial, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 5. ed., v. 2. São Paulo: 
JusPodivm, 2010, p. 381). 
46 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 167. 
47 O conceito primário do termo “jurisprudência” é definido por Rubens Limongi França como “o 
conjunto de pronunciamento, por parte do mesmo Poder Judiciário, nem determinado sentido, a 
respeito de certo objeto, de modo constante, reiterado e pacífico”. (FRANÇA, Rubens Limongi. O 
Direito, a lei e a jurisprudência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1974, p.146). 
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ampla, de decisões relativas a vários e diversos casos concretos que se fundam na 

mesma ratio decidendi.48_49 

Percebe-se que o precedente se origina de uma decisão judicial, não obstante 

nem toda decisão constitui um precedente. Isso porque a decisão geradora de um 

precedente é dotada de potencialidade de firmar-se como paradigma a orientar tanto 

os magistrados quanto os jurisdicionados.  

Para constituir um precedente é preciso que a decisão enfrente todos os 

argumentos principais relativos à questão de direito – e não à questão de fato – 

posta diante do caso concreto. Ademais, os contornos de um precedente surgem 

mediante uma construção da solução judicial da questão de direito atinente a 

diversos casos.50 

Assim, uma decisão que não apresenta as características necessárias à 

formação de um precedente, seja por não tratar de questão de direito ou por se 

limitar à letra da lei, esta será apenas e tão somente um julgamento. 

O precedente, portanto, é formado a partir de uma decisão judicial que tenha 

o potencial de se tornar um paradigma, colaborando para a determinação e 

previsibilidade do direito. 

Para José Rogério Cruz e Tucci, 51  os precedentes estão associados ao 

núcleo de pronunciamentos com carga decisória, os quais são realizados pelos 

magistrados e compostos de duas partes distintas: “a) as circunstâncias de fato que 

embasam a controvérsia; e b) a tese ou o princípio jurídico assentado na motivação 

(ratio decidendi) do provimento decisório.” 

Dessa forma, não é cabível a invocação da decisão como um todo, mas 

somente da ratio decidendi.  

A função do precedente então seria unificar o direito, conferir segurança ao 

ordenamento, servir de exemplo para julgamentos futuros e acelerar procedimentos. 

O principal anseio do cidadão brasileiro na jurisdição é retratada pelo quadrinômio 

                                                           
48 TARUFFO, Michele. Precedente e jurisprudência. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, v. 36, n. 199, p. 139-155, set. 2011. 
49 A terminologia é adotada predominantemente no direito norte-americano e significa que o elemento 
que se refere às razões para a decisão ou razões de decidir. DUXBURY, Neil. The nature and 
authority of precedent. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, p. 67. No original: “Ratio 
decidendi can mean either ‘reason for the decision’ or ‘reason for deciding.”. 
50 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2016, p 156-157. 
51TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente judicial como fonte de direito. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2004, p. 11-12. 
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justiça – certeza – segurança – estabilidade.52 Sem estes valores, a credibilidade do 

Poder Judiciário é dissipada. 

Os precedentes judiciais, não obstante terem suas origens nos países de 

common law, foram integrados no ordenamento pátrio. A respeito dos sistemas 

adotados em cada país, Michele Taruffo53 destaca que “a referência ao precedente 

não é há tempos uma característica peculiar dos ordenamentos de commow law, 

estando agora presente em quase todos os sistemas, mesmo os de civil law.” 

A oportuna e positiva descaracterização se deve à efetivação e modernização 

do Direito. A força normativa dos precedentes, idealizada com o escopo de oferecer 

soluções semelhantes a situações que possuam o mesmo fundamento jurídico, 

sugere o fim de decisões díspares e a adoção de critérios mínimos de previsibilidade 

para a garantia da isonomia e segurança jurídica. 

A problemática das causas repetitivas, obviamente não é um dilema apenas 

do Brasil. Em vários países o fenômeno pode ser observado. 

Com o objetivo de solucionar a problemática e encontrar uma solução 

adequada, eficiente e coerente para das demandas repetitivas, diferentes 

ordenamentos jurídicos procuraram descobrir mecanismos para o tratamento 

adequado da nova realidade, de maneira a racionalizar e fornecer coerência aos 

julgamentos. 

Muitos destes ordenamentos concebem o que se chama convencionalmente 

de “procedimentos-pilotos” como instrumento para solução coletiva de processos, 

que têm por finalidade a resolução do caso ou a formação de tese jurídica.54 

Destarte, variados mecanismos foram concebidos para a tutela coletiva. Nas 

últimas décadas, o desenvolvimento de incidentes de agrupamentos processuais de 

processos originariamente individuais assumiu destaque. Nesses incidentes, as 

chamadas questões comuns referentes às demandas de massa são resolvidas com 

o pronunciamento de uma decisão a ser aplicada a todos os processos que 

contenham a mesma controvérsia. 

                                                           
52 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 4. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 59. 
53 TARUFFO, Michele. Precedente e jurisprudência. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, v. 36, n. 199, p. 139–155, set. 2011. 
54 CABRAL, Antonio do Passo. A escolha da causa-piloto nos incidentes de resolução de processos 
repetitivos. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 39, n. 231, p. 201-224, mai. 
2014. 
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No cenário jurídico nacional e comparado, dois modelos podem ser 

observados, causas piloto e processos-modelo: 

 

O primeiro é aquele das chamadas “causa piloto” ou “processos-teste”, uma 
ou algumas causas que são selecionadas para julgamento, e cuja solução 
permite que se resolvam rapidamente todas as demais pela multiplicação da 
decisão. Este formato revela unidade cognitiva (o mesmo órgão que aprecia 
a questão comum julga o processo originário) seguida da reprodução da 
tese definida no incidente (a ratio decidendi do julgamento da questão 
comum é replicada para todos os processos em que esta mesma questão 
esteja sendo objeto do debate), algo como um “julgamento por amostragem” 
da causa piloto. [...] O segundo formato é aquele dos “processos-modelo”: 
neste, no incidente são apreciados somente questões comuns a todos os 
casos similares, deixando a decisão de cada caso concreto para o juízo do 
processo originário. Ou seja, o que se observa neste segundo formato é 
cisão cognitiva e decisória (existe uma divisão de competências entre o 
órgão que julga a questão comum objeto do incidente, e outro órgão que 
decide o processo originário em todas as questões que lhe são próprias) e 
incorporação da tese definida do incidente aos processos repetitivos (a 
decisão do incidente é tomada como questão prévia pelo órgão que julgará 
o caso, e deverá ser adotada como premissa às considerações sobre as 
demais questões de cada processo). Neste caso, temos uma decisão 
objetiva e subjetivamente complexa: o que será executado posteriormente é 
uma combinação do que foi decidido pelos dois órgãos judiciários.55 

 

Na causa piloto, inúmeras ações são propostas com a finalidade de obter 

tutela jurisdicional a um grupo extenso de indivíduos, os quais guardam a mesma 

pretensão. 

O revogado Código de Processo Civil de 1973 recebeu a influência deste 

modelo, o que pode ser comprovado pela inclusão do art. 543-B, referente à 

repercussão geral afeta aos recursos extraordinários, bem como a inserção do art. 

543-C, que tratava do julgamento dos recursos repetitivos. 

Como se pode constatar, o agrupamento de processos não é um fenômeno 

novo no ordenamento brasileiro. Não obstante, as mudanças anteriormente 

realizadas não demonstraram potencial para solucionar as questões comuns 

advindas das demandas de massa. 

Na atualidade, as normas constantes aos artigos 926 e seguintes do CPC/15 

trazem, de forma expressa, a adoção do sistema de precedentes ao ordenamento 

pátrio.  

Assim, não subsiste mais a discussão acerca da obrigatoriedade – ou não – 

do dever dos tribunais em manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente.  
                                                           
55 CABRAL, Antonio do Passo. A escolha da causa-piloto nos incidentes de resolução de processos 
repetitivos. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 39, n. 231, p. 201-224, mai. 
2014. 
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Existindo um Poder Judiciário, há de haver um controle acerca da 

racionalidade das decisões proferidas. Em outras palavras, deve ser sopesada a 

viabilidade de universalização de todos os casos análogos a partir das mesmas 

razões de decidir (ratio decidendi). O sistema de precedente serve justamente para 

oferecer critérios para o cumprimento desta imperatividade constante à própria lei. 

O julgamento pautado em precedentes garante a observância de diversos 

princípios basilares do Direito, tal como o julgamento isonômico, de maneira, 

inclusive, a considerar as desigualdades eventualmente havidas entre as partes; a 

segurança jurídica, posto que não é coerente a existência de decisões antagônicas 

acerca de uma mesma questão jurídica; a razoável duração do processo, certo de 

que o precedente acabaria por reduzir quantitativamente o número de processos em 

trâmite no Poder Judiciário. Tratam-se, pois, de valores que extrapolam o interesse 

das partes no conflito, atingindo todo um grupo social.56 

A contemporaneidade traz não somente novas relações jurídicas e 

reconhecimento de novos direitos, mas também a possibilidade de interação entre 

os sistemas jurídico-normativos. Grandiosas são as tendências evolutivas da 

modernidade, que permitem transformações sociais e alteração no Direito de 

maneira globalizada. Embora guardadas suas devidas peculiaridades, muitas 

ideologias são suscetíveis de serem incorporadas em sistemas diferentes.57 

A partir do século XIX, um movimento de superação da referência positivista 

possibilitou que o precedente passasse a ser visto como fonte de direito, ainda que 

nos sistemas de civil law, o que se demonstrou pela experiência de que havia 

lacunas no ordenamento, este, insuficiente para resolver todos os litígios. É uma 

criativa solução do intérprete para desempenhar função integrativa nos 

julgamentos.58 

                                                           
56 BASTOS, Antonio Adonias Aguiar. A potencialidade de gerar relevante multiplicação de processos 
como requisito do incidente de resolução de causas repetitivas na projeto do novo CPC. In: DIDIER 
JUNIOR, Fredie et al (Coord.). O projeto do novo código de processo civil: estudos em 
homenagem ao professor José Albuquerque Rocha. Salvador: Juspodivm, 2011, p. 21-39. 
57 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. 
Porto Alegre: Fabris, 1988, p. 31-32. 
58 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente judicial como fonte de direito. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2004, p. 202. 
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A miscigenação das culturas romano-germânicas e anglo-saxônicas pode 

resultar em um desígnio maior para o processo em si, ou seja, a pacificação social 

com um menor dispêndio de tempo e energia.59  

Em verdade, o ordenamento brasileiro possui diversas fontes de inspiração, 

apesar de possuir a sua estrutura basilar no paradigma do civil law, como tradição 

da cultura romano-germânica, propagada na Europa continental. O sistema jurídico 

brasileiro é um tanto peculiar: o direito constitucional tem fonte de inspiração 

estadunidense; o direito infraconstitucional, sobretudo o direito privado, conduzido 

pela família romano-germânica (França, Itália e Alemanha); o controle de 

constitucionalidade misto, o difuso inspirado nos Estados Unidos e o concentrado no 

modelo austríaco. Além disso, inúmeras codificações legislativas no ordenamento 

pátrio foram construídos a partir de um sistema de evidência dos precedentes 

judiciais bastante complexo, tais como a súmula vinculante e a súmula impeditiva, 

que possuem inspiração óbvia do sistema de common law. 60 

A ineficiência do modelo jurídico adotado no ordenamento pátrio diante das 

chamadas demandas repetitivas trouxe consigo uma insatisfação generalizada com 

a atividade da justiça brasileira.  

Diante da nova realidade, o contexto sociojurídico impôs uma série de 

reformas legislativas com a finalidade de conferir eficiência às garantias 

constitucionalmente previstas, sobretudo a isonomia, a segurança jurídica e a 

celeridade processual, na tentativa de eliminar o exacerbado rigor formal 

procedimental.61  

Dentre as reformas ocorridas, a mais marcante foi a Emenda Constitucional nº 

45/2004, que além de incluir o inciso LXXVIII ao art. 5º da CRFB/88, positivando a 

garantia fundamental da duração razoável do processo, também promoveu a 

incorporação da súmula vinculante, cujas características típicas remetem ao 

ordenamento da common law, conforme já mencionado.  

Especificamente em relação às demandas repetitivas, foi promulgada a Lei nº 

11.672/2008, mais conhecida como a lei dos recursos repetitivos, cuja finalidade é a 

efetividade e celeridade do processo justo. 
                                                           
59 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Correntes e contracorrentes no processo civil contemporâneo. 
Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 29, n. 116, p. 313-323, jul./ago. 2004. 
60 DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, 
parte geral e processo de conhecimento. V. 1. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 59. 
61 DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova era do processo civil. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 
20. 
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No entanto, nenhuma dessas incorporações demonstrou potencial para 

resolver a problemática das demandas repetitivas, quer pela resistência aos 

institutos inseridos, quer pela falta de efetividade dos referidos. 

O fato é que, as inúmeras reformas que o Código de Processo Civil de 1973 

teve que se submeter para se adequar ao novo contexto sóciojuridico, 

inevitavelmente na a revogação do CPC/73 para dar lugar ao Código de Processo 

Civil de 2015.  

O CPC/15, por sua vez, consagra o instituto do incidente de resolução de 

demandas repetitivas, que vem a ser mais um exemplo da integração de disposições 

de sistema jurídico estrangeiro ao ordenamento pátrio. 

Embora tenha sido inspirada no modelo alemão,62 a figura do Musterverfahen 

(procedimento-modelo), ao longo da tramitação do CPC/15 na Câmara dos 

Deputados, acabou por se distanciar do instituto em alguns aspectos, assumindo 

feições eminentemente próprias do direito processual brasileiro:  

  

A influência da escola processual alemã no cenário mundial é notória, tendo 
direta e indiretamente significativa repercussão no Direito Processual Civil 
brasileiro. E, de modo publicamente assumido, o Incidente de Resolução de 
Demandas Repetitivas inspirou-se, em termos de experiência estrangeira, 
principalmente no instrumento alemão. Esta influência, contudo, não foi 
absoluta. Muito pelo contrário, o Incidente de Resolução de Demandas 
Repetitivas também buscou inspiração no próprio Direito Processual 
brasileiro e, por outro lado, ousou inovar em vários aspectos, o que torna o 
estudo comparado, no caso, entre os dois institutos (o Musterverfahen e o 
IRDR), um exercício complexo e desafiador. 63 

 

Sem a pretensão de comparar os supracitados institutos, resta cristalino que 

ambos representam uma técnica de coletivização de demandas comuns a 

pretensões individuais, o que permite que seja proferida a tomada de decisões em 

bloco, considerando, todavia, as peculiaridades de cada caso concreto. 

                                                           
62 De acordo com o apresentado na Exposição de Motivos do Anteprojeto do novo Código de 
Processo Civil: “Com os mesmos objetivos, criou-se, com inspiração no direito alemão, o já referido 
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que consiste na identificação de processos que 
contenham a mesma questão de direito, que estejam ainda no primeiro grau de jurisdição, para 
decisão conjunta.” (BRASIL. Congresso Nacional. Senado Federal Exposição de Motivos do 
Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil. Disponível em: 
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/512422/001041135.pdf. Acesso em: 27 jan. 
2020). 
63 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Incidente de resolução de demandas repetitivas: 
sistematização, análise e interpretação do novo instituto processual. Rio de Janeiro: Forense, 2017, 
p. 29. 
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O sistema de precedentes judiciais brasileiro engloba duas categorias: 

precedentes persuasivos e precedentes vinculativos. O primeiro grupo se presta 

para parâmetro de julgamento, de maneira a orientar o magistrado; já o segundo 

serve como instrumento de observância obrigatória.  

Embora o Brasil adote o sistema de civil law, os dois tipos de precedentes são 

encontrados no ordenamento pátrio.  

Os precedentes persuasivos equivalem às situações de invocação de 

determinado julgado com a finalidade unicamente de persuasão do magistrado, sem, 

contudo, obrigá-lo em sua fundamentação.64 Nesta perspectiva, a parte, ao trazer o 

precedente, pretende que o juiz considere decisões anteriores para a formação de 

sua convicção. Sem embargo, há plena discricionariedade em sua aplicação. O 

julgador pode desconsiderar o precedente invocado e deixar de segui-lo, uma vez 

que não está a ele adstrito, diante de sua fraca eficácia. 

Já os precedentes vinculativos possuem o mais elevado grau de importância 

atinente às decisões judiciais em sede de precedente. Bruno Cavalcanti Angelin 

Mendes65 certifica que a “eficácia vinculante se enquadra na posição mais rígida, 

isto é, em hipótese em que a decisão paradigma perfaz norma absoluta e sem 

exceções, com necessário cumprimento por outros juízes”. Em outras palavras, o 

juiz, apesar das garantias do livre convencimento e da motivação das decisões 

judiciais inerentes à sua atuação, deve observar, obrigatoriamente, os precedentes 

vinculativos, sobretudo porque estes são formados sob amplo debate, com a devida 

observância do contraditório.  

Este, inclusive, é o grande diferencial entre os precedentes vinculativos e os 

precedentes persuasivos. Na primeira hipótese, é indispensável que seja respeitado 

o devido contraditório. E não poderia ser de outra maneira. A discussão prévia e 

maturada da questão jurídica, bem como o exercício do contraditório é que justificam 

o grau de vinculação desta espécie de precedente: 

 
[...] é que o modo como se desenvolve o contraditório em cada um desses 
procedimentos será responsável por justificar a razão pela qual para alguns 
deles se atribui, expressamente, eficácia vinculante (razão pela qual para 
alguns deles se atribui, expressamente, eficácia vinculante (razão pela qual 
serão eles, no sistema jurídico brasileiro, padrões decisórios [formalmente] 
vinculantes), enquanto outros não têm esta eficácia vinculante 

                                                           
64 MENDES, Bruno Cavalcanti Angelin. Precedentes judiciais vinculantes: a eficácia dos motivos 
determinantes da decisão na cultura jurídica. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2016, p. 71. 
65 Ibid., p. 73. 
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expressamente estabelecida, razão pela qual deverão ser reputados 
padrões decisórios (meramente) persuasivos ou argumentativos.66 

 

A doutrina processual brasileira aborda três aplicabilidades elementares do 

precedente, razão pela qual o julgador exerce tripla missão: decidir o caso em 

concreto (função dikeológica), aplicar o comando normativo ao caso (função 

nomofilácica), e agrupar a aplicação e interpretação do direito (função 

paradigmática). Em breves linhas, o autor aponta que a função dikelógica está 

relacionada à concretização do princípio da isonomia, com o tratamento idêntico a 

situações equivalentes; a função nomofilácica está atrelada à segurança jurídica, em 

razão previsibilidade do resultado a circunstâncias semelhantes; já a função 

paradigmática é aquela que confere autoridade aos precedentes, que passam a ser 

encarados como exemplos. Esta última função também é responsável por 

desestimular que pretensões opostas à tese firmada sejam judicializadas. 67  

A função nomofilácica é, a longo prazo, a mais importante para a harmonia do 

sistema jurídica. Isso porque a tendência é que cada vez seja mais diminuta a 

quantidade de distribuição de demandas acerca da mesma questão de direito, certo 

de que a fixação da tese jurídica se mostra apta justificar, por exemplo, a 

improcedência liminar do feito, ao teor do constante no art. 332, inciso III68  do 

CPC/15.  

Um sistema calcado nos precedentes judiciais colabora para a razoável 

duração do tempo de tramitação dos processos, bem como desencoraja eventuais 

demandas aventureiras.69 

A incorporação do sistema de precedentes judiciais no ordenamento brasileiro 

é louvável e demonstra ser a grande aposta do CPC/15 para resolver a questão da 

excessiva judicialização e o enorme volume de trabalho que assola o Poder 

Judiciário.  

                                                           
66 CÂMARA, Alexandre Freitas. Levando padrões decisórios a sério. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2018, 
p 180. 
67 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 4. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 162. 
68 Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do 
réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: 
[...] 
III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de 
competência. 
69 MELLO, Patrícia Perrone Campos Mello; BARROSO, Luis Roberto. Trabalhando com uma nova 
lógica: a ascensão dos precedentes no direito brasileiro, versão digital, p. 11. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/dl/artigo-trabalhando-logica-ascensao.pdf. Acesso em: 26 jan. 2020. 
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Neste sentido, os juízes de primeira instância podem se dedicar aos casos 

concretos que não possuem tese firmada, possuindo um tempo maior para tanto. A 

diminuição da carga de trabalho não atinge tão somente os magistrados, mas toda a 

estrutura do sistema, os serventuários e os auxiliares da justiça. Reduz ainda o 

volume de recursos para os magistrados de segunda instância e os custos 

governamentais que mantêm a estrutura do Judiciário. 

Os precedentes judiciais demonstram ser meio hábil para o convencimento do 

jurisdicionado que, ciente de que todos os outros processos com casos semelhantes 

ao seu foram decididos da mesma forma, tende a satisfazer-se com o provimento 

jurisdicional, ainda que não corresponda às suas expectativas iniciais, posto que 

alcança a compreensão de que, de uma forma ou de outra, foi alcançada a justiça 

por igualdade. 

É preciso pontuar, contudo, que os precedentes judiciais não importam em 

uma atividade mecanizada e engessada do magistrado. Ao identificar que 

determinada causa submetida para a sua análise contém controvérsia já decidida 

pelo tribunal, cabe ao magistrado fundamentar a sua decisão tendo por base o 

precedente firmado. Por outro lado, cabe ao juiz comparar as semelhanças das 

situações jurídicas para valorar e justificar a aplicação do precedente. 

Sem embargo, até mesmo os precedentes vinculativos possuem técnicas de 

interpretação, aplicação, confronto e superação. 

O distinguishing é o método utilizado para identificar a existência de 

diferenças entre o caso em análise e o precedente. Por este motivo a delimitação da 

ratio decidendi é tão importante, assim como o contexto fático analisado quando da 

fixação da tese vinculativa. No caso da questão ora trazida distanciar-se da 

conjuntura anteriormente analisada, não será aplicado o precedente na hipótese 

posta à apreciação.70 

É importante destacar que apesar do distinguishing feito pelo juiz, isso não 

conduz ao entendimento de que é possível desrespeitar os precedentes quando lhe 

for conveniente ou quando sua íntima convicção estiver em desacordo com a tese 

firmada. 

Por isso, é imperioso que se delimite a ratio decidendi, que será aferida 

tomando por fundamento os fatos que conduziram ao raciocínio judicial como 

                                                           
70 MENDES, Bruno Cavalcanti Angelin. Precedentes judiciais vinculantes: a eficácia dos motivos 
determinantes da decisão na cultura jurídica. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2016, p. 108-109. 
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relevante. A técnica do distinguishing consiste na demonstração de diferenças 

fáticas entre o caso a ser decidido e o caso que deu origem ao precedente, ou na 

comprovação de que a ratio decidendi não deve ser aplicada por não se amoldar ao 

caso em julgamento.71 

Uma outra técnica atinente ao sistema de precedente é o overruling, o 

mecanismo de superação do precedente. Mais uma vez é preciso mencionar: o 

sistema de precedente visa a coerência do ordenamento, não o seu engessamento. 

Portanto, ao detectar a necessidade de mudança de entendimento, seja em razão 

de alteração legislativa que passou a considerar a norma como errada, seja porque, 

apesar de correta à época, agora passou a ser errada.72 

A superação de um precedente não é um procedimento simples, exige uma 

alta carga jurídico-argumentativa. Por via de regra, deve ser realizada pelo mesmo 

tribunal que fixou o precedente, já que quem cria o precedente tem o poder de revê-

lo. 

As hipóteses mais recorrentes de overruling são: quando verificada a 

obsolescência do precedente; quando emergir o entendimento de que o precedente 

é injusto, equivocado ou incorreto; quando se verificar a impossibilidade de seu 

cumprimento na prática; quando o contexto social foi alterado; ou quando o 

precedente não apresenta consistência sistêmica, sendo incompatível com novos 

dispositivos normativos.73  

Do exposto, compreende-se que o overruling é a técnica pela qual é realizada 

uma reavaliação do precedente, optando-se por fim pelo cancelamento do mesmo, 

por não ser mais considerado adequado. 

Na mesma linha de argumentativa, há também a técnica do overriding, que 

também constitui um entendimento pela mudança de entendimento acerca do 

precedente firmado, no entanto sem que haja a expressa revogação do referido. 

Neste sentido, tanto o overruling quanto o overriding se apresentam como 

técnicas importantes que pretendem evitar o engessamento do Poder Judiciário, que 

deve estar em harmonia com as necessidades da sociedade.  

                                                           
71 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2016, p. 326. 
72 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Estabilidade e adaptabilidade como objetivos do direito: civil law e 
common Law. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 12, n. 67, p. 133-170, jan. 
2016. 
73 MARINONI, Luiz Guilherme. A força dos precedentes. Salvador: Juspodivm, 2010, p. 390-391.   
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O Direito não é uma ciência estática, está em constante evolução. Os 

precedentes devem, portanto, estar inseridos sob uma perspectiva hodierna para 

que sejam justificados. Caso contrário, não haveria sentido algum na existência de 

um precedente que já não atende mais a questão controversa, senão o confronto 

com os princípios que justificam o próprio sistema de precedentes. 

Um sistema de precedentes vinculativos que abarcasse as questões comuns 

tornou-se uma imperiosidade para evitar o colapso do sistema jurídico. A ideia da 

criação de um incidente para tanto há muito tempo vem sendo debatida. Não por 

outro motivo o Código de Processo Civil de 2015 prevê expressamente o incidente 

de resolução de demandas repetitivas. 
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2 O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS NO NOVO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

 

A proeminência dos princípios constitucionais, sobretudo da isonomia e da 

segurança jurídica, e ainda, a adoção de estruturas com vistas à tranquilidade social 

não foi desprezada sequer na Exposição de Motivos do Código de Processo Civil de 

2015, a qual já delineia novos horizontes ao direito processual:  

 

[...] haver, indefinidamente, posicionamentos diferentes e incompatíveis, nos 
Tribunais, a respeito da mesma norma jurídica leva a que jurisdicionados 
que estejam em situações idênticas tenham de submeter-se a regras de 
conduta diferentes, ditadas por decisões judiciais emanadas de tribunais 
diversos. Esse fenômeno fragmenta o sistema, gera intranquilidade e, por 
vezes, verdadeira perplexidade na sociedade. [...] Por um lado, o princípio 
do livre convencimento motivado é garantia de julgamentos independentes 
e justos, e neste sentido mereceu ser prestigiado pelo novo Código, por 
outro, compreendido em seu mais estendido alcance, acaba por conduzir a 
distorções do princípio da legalidade e à própria ideia, antes mencionada, 
de Estado Democrático de Direito. A dispersão excessiva da jurisprudência 
produz intranquilidade social e descrédito do Poder Judiciário.74 

 

Com relação ao Código de Processo Civil de 2015, é nítido que a inovação, 

ao incorporar a teoria dos precedentes judiciais ao ordenamento pátrio, adota 

considerável mecanismo para o aperfeiçoamento de uniformização e de 

estabilização da jurisprudência, sobretudo face à finalidade de assegurar a isonomia 

e coerência do sistema jurídico.  

A importância do sistema de precedentes judiciais, como modo de orientação 

das decisões, instrumentaliza a consistência do sistema. Uma vez revestido de 

carga impositiva e expansiva, resta o precedente definitivamente introduzido no 

sistema jurídico-político, que até então estava acostumado ao raciocínio dedutivo. 

Cabe, pois, ao juiz bem manejar o novo instituto, identificando e extraindo a ratio 

decidendi dos elementos jurisprudenciais pertinentes à espécie, a fim de balizar o 

julgamento do caso concreto ao qual foi submetido. Desta forma, infere-se que o 

destaque ao sistema de precedentes no CPC/15 evita a dispersão e a 

intranquilidade social, bem como o descrédito nas decisões derivadas do Judiciário e 

o enfraquecimento das instituições jurídicas. 

                                                           
74 BRASIL. Congresso Nacional. Senado Federal. Código de processo civil e normas correlatas. 7. 
ed. Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2015. Disponível em: 
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/512422/001041135.pdf. Acesso em: 30 jan. 
2020. 
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Dentre as inovações trazidas pelo novo codex, destaca-se o incidente de 

resolução de demandas repetitivas, que, dentro do contexto de precedentes, cria 

efeito vinculativo à decisão proferida acerca de questão comum.  

A concepção do incidente foi apresentada por Paulo Cezar Pinheiro Carneiro 

à Comissão de Juristas. O presidente da Comissão, Luiz Fux, estabeleceu que cada 

um de seus membros apresentasse sugestões a serem acrescentadas dentro do 

anteprojeto do novo Código de Processo Civil que se pretendia criar. Inicialmente o 

instituto tinha a designação provisória de Incidente de Coletivização. A proposta 

considerava o anseio pelo fortalecimento dos precedentes judiciais, contudo, 

possuía natureza preventiva diante da potencialidade de repetição, a qual seria 

aferida em primeira instância. Em janeiro de 2010, a Comissão de Juristas expôs as 

linhas mestras do novo instituto processual, que propunha a coletivização dos litígios 

de massa, proporcionando a contenção da proliferação de demandas idênticas. A 

suspensão de todas essas demandas que se encontram na mesma situação seria 

necessária para garantir a isonomia dos julgamentos até que a controvérsia fosse 

firmada em tese amplamente discutida. 75 

 A denominação provisória de Incidente de Coletivização transmutou-se para 

o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, normatizado nos artigos 976 a 

987 do CPC/15. Conforme mencionado no item 1.3, o incidente foi inspirado no 

Musterverfahen (procedimento-modelo alemão), embora guarde peculiaridades 

eminentemente brasileiras, uma vez que o IRDR deve ser concebido à luz das 

premissas constantes em leis brasileiras, sobretudo da Constituição Federal.76 

Atente-se que o texto do projeto originariamente aprovado no Senado 

denotava que o incidente possuía natureza preventiva, já que poderia ser instaurado 

                                                           
75 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Incidente de resolução de demandas repetitivas: 
sistematização, análise e interpretação do novo instituto processual. Rio de Janeiro: Forense, 2017, 
p. 2. 
76 A esse respeito, Luiz Fux e Rodrigo Fux comentam que, não obstante o IRDR possuir inspiração no 
ordenamento alemão, isso não significa que houve a conversão do sistema brasileiro para a common 
law: “A partir de uma análise cuidadosa do texto do novo código, verifica-se que sua mens legis não é 
a conversão cega e absoluta ao sistema de commom law ou a adoção irrestrita de instrumentos 
daquele sistema legal, mas sim assegurar uma tutela jurisdicional efetiva e compatível com a 
realidade contemporânea.” (FUX, Luiz; FUX, Rodrigo. O novo código de processo civil à luz das 
lições de José Carlos Barbosa Moreira, um gênio para todos os tempos. Revista da EMERJ. Rio de 
Janeiro: EMERJ, v. 20, n.1, p. 22-38, jan./abr. 2018). Tal análise reforça o argumento mencionado no 
item 1.3 desta pesquisa, no que tange à miscigenação de culturas romano-germânicas e anglo-
saxônicas com vistas à garantia a efetividade do próprio ordenamento. 
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quando “identificada controvérsia com potencial de gerar relevante multiplicação de 

processos fundados em idêntica questão de direito”.77  

Dessa forma, não existiria a exigência de múltiplos processos, o que levava à 

compreensão de que a questão jurídica deveria ser enfrentada e decidida em 

diversos processos antes que pudesse ser instaurado o incidente processual.78 No 

entanto, a redação final do dispositivo exige a efetiva repetição de processos para a 

instauração do incidente, como se verá adiante.  

A referida alteração é notável, posto que é imprescindível um prévio e 

maturado debate acerca da questão jurídica em análise para possa ser instaurado o 

incidente de resolução de demandas repetitivas em momento posterior. 

Não obstante, em posição minoritária, Cassio Scarpinella Bueno79 entende 

que o incidente preservou o seu caráter preventivo. O autor defende o seu 

posicionamento a partir da possibilidade de instauração do incidente a partir da 

primeira instância, sem a necessidade de que haja recurso ou remessa necessária 

ao tribunal. Tal conclusão, contudo, não parece ser a mais acertada. A possibilidade 

de instauração do incidente com base em decisões contraditórias proferidas em 

primeira instância não conduz à lógica do autor quanto ao caráter preventivo do 

instituto. 

O objetivo maior do incidente é harmonizar a dogmática jurídica ao cotidiano 

do Poder Judiciário, de maneira a promover uma maior racionalização e eficiência 

dos meios processuais, bem como conter os litígios seriados e preservar a isonomia 

e a segurança jurídica das decisões judiciais. De um modo geral é possível constatar 

que as alterações processuais pretendem a adequação do sistema à Constituição 

Federal. Não por outra razão, os artigos 1º a 12 do CPC/15 refletem o arcabouço 

constitucional. 

Quanto ao propósito específico, sempre que presentes os pressupostos de 

admissibilidade, poderá ser suscitado o incidente de demandas repetitivas para que 

                                                           
77 BRASIL. Congresso Nacional. Senado Federal. Projeto de Lei nº 8.046/2010, art. 930. É 
admissível o incidente de demandas repetitivas sempre que identificada controvérsia com potencial 
de gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica questão de direito e de fato e de 
causar grave insegurança jurídica, decorrente do risco de coexistência de decisões conflitantes. 
Brasília: Senado Federal, 2011. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichade 
tramitacao?idProposicao=533392. Acesso em: 30 jan. 2020. 
78 MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil comentado: com remissões e 
notas comparativas ao CPC/1973. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.324. 
79 BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
2016, p. 791-792. 
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a questão controvertida seja apreciada pelo tribunal. Após os debates será fixada 

tese jurídica, a qual deverá ser aplicada a todas as demandas que contenham a 

mesma questão de direito, futuras e aquelas em trâmite, suspensas em razão da 

afetação da matéria ao IRDR.  

A concentração do debate sobre uma questão de direito repetitiva, com os 

debates necessários e análise de todos os argumentos tangentes à controvérsia, 

para a fixação de uma tese jurídica que será empregada por magistrados de 

primeira e segunda instância a todos os processos que contiverem a mesma 

questão jurídica é panorama geral do instituto em análise. 80 

O efeito esperado é a redução do acervo processual nos tribunais, uma vez 

que, com a aplicação da tese jurídica fixada será dado fim a um sem número de 

demandas análogas. 

Pontue-se, entretanto, que, em razão da suspensão das demandas repetitivas 

até a fixação da tese jurídica, em um primeiro momento não haverá a contenção 

esperada. Isso porque os processos estarão suspensos – represados – e não findos; 

estarão apenas aguardando a decisão acerca da questão controvertida. Desta 

forma, a diminuição de processos é esperada apenas após a fixação da tese 

jurídica. 

É importante que se mencione desde logo que, ao contrário do que ocorre no 

procedimento-modelo alemão, que abarca questões de direito e de fato, o IRDR se 

restringe apenas às questões de direito, conforme se demonstrará no próximo item. 

A natureza jurídica do IRDR, no entanto, é controvertida em razão das 

mudanças entre as versões apresentadas quando da tramitação do projeto de lei. 

Antes de adentrar na discussão propriamente dita, é preciso lembrar que no 

incidente de resolução de demandas repetitivas não há o julgamento da causa do 

processo paradigma, mas sim a fixação de uma tese referente a questões comuns, 

que será aplicada a todas as demandas similares pautadas na mesma questão de 

direito. 

Do exposto, a natureza do IRDR seria de incidente processual, na literalidade 

nominal do instituto. A técnica é voltada para a contenção da litigiosidade repetitiva 

                                                           
80 TEMER, Sofia. Incidente de resolução de demandas repetitivas. 3. ed., rev., ampl. e atual. 
Salvador: Juspodivm, 2018, p. 165. 
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por força de uma cisão cognitiva pelo procedimento-modelo. 81  O incidente de 

resolução de demandas repetitivas provoca a decisão em abstrato da questão 

jurídica controvertida. Trata-se, portanto, de incidente de natureza objetiva, em razão 

de fixar a ratio decidendi que deverá ser seguida não apenas no processo que lhe 

deu origem, mas também em todos os casos concretos que discutam a questão 

jurídica.82 

Ocorre que, o incidente, que durante a tramitação do CPC/15 era 

notadamente de um procedimento-modelo, passou a ser considerado, via de regra, 

uma causa-piloto em razão da inserção do parágrafo único do art. 97883 do CPC/15, 

uma vez que atribui ao tribunal a incumbência de, além de julgar o incidente, decidir 

também o processo paradigma.84 

Dentre os argumentos que indicam a natureza do incidente de resolução de 

demandas repetitivas diz respeito exatamente ao tema da presente pesquisa: a 

legitimidade para suscitá-lo.  

Como se verá detalhadamente no Capítulo 3, é possível que o incidente se dê 

por requerimento do Ministério Público e da Defensoria Pública, de acordo com o art. 

977, III do CPC/15. Tendo em vista que os mencionados órgãos, a rigor, não 

formularam pretensões no processo paradigma, e não são partes da demanda 

original, a legitimidade destes órgãos decorre justamente porque há uma 

fragmentação entre o julgamento da tese e o julgamento da causa.85 

Diante das elucidações trazidas, parece mais razoável o entendimento pela 

natureza incidental do incidente de resolução de demandas repetitivas, ainda mais 

                                                           
81 NUNES, Dierle. O IRDR do novo CPC: esse “estranho” que merece ser compreendido. Revista 
Justificando. Disponível em: http://www.justificando.com/2015/02/18/o-irdr-novo-cpc-este-estranho-
que-merece-ser-compreendido/. Acesso em: 31 jan. 2020. 
82 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Anotações sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas 
previsto no projeto do novo código de processo civil. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, v. 36, n. 193, p. 255-279, mar. 2011. 
83 Art. 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre 
aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal. 
Parágrafo único. O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará 
igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se 
originou o incidente. 
84 CABRAL, Antonio do Passo. Comentários aos arts. 976 a 987. In: CABRAL, Antonio do Passo; 
CRAMER, Ronaldo. Comentários ao novo código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2016, p. 1.418. O autor adverte que, no caso de haver desistência da causa–piloto, o 
incidente passa a assumir natureza distinta, porquanto não haveria decisão acerca do conflito 
subjetivo. 
85 MENDES, Aluisio Gonçalves de castro; TEMER, Sofia. O incidente de resolução de demandas 
repetitivas no novo Código de Processo Civil. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, v. 243, p. 283-331, mai. 2015. 
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diante do contexto trazido no que tange a legitimação para suscitar o referido 

incidente.  

Por mencionar a legitimidade, o art. 977 do CPC/15 prescreve quais são os 

legitimados86 para suscitar o incidente, que deverá ser dirigido ao presidente do 

tribunal: o juiz ou o relator, de ofício; as partes, o Ministério Público e a Defensoria 

Pública, por petição. A temática, conforme já mencionado, será estudada no 

Capítulo 3. 

Nada obstante, mencione-se desde logo a previsão constante no parágrafo 

único do art. 977 do CPC/15, que determina a necessidade de juntada dos 

documentos necessários à comprovação do preenchimento dos pressupostos de 

admissibilidade para a instauração do incidente, matéria esta que irá ser tratada no 

item 2.1 desta pesquisa.  

Ainda sob este raciocínio, justifica-se a previsão de tramitação no incidente de 

resolução de demandas repetitivas no tribunal – estadual ou regional, – sem que 

haja a necessidade do feito ter que chegar ao Superior Tribunal de Justiça ou ao 

Supremo Tribunal Federal, a depender da matéria discutida, justamente por uma 

questão de economia e celeridade processual, assim como melhor adequação do 

incidente aos princípios que lhe são basilares. Some-se a tais proposições o 

desafogamento do mencionados tribunais superiores: 

 

Pôr em primeira instância o centro de gravidade do processo é diretriz 
política muito prestigiada em termos modernos, e numerosas iniciativas 
reformadoras levam-na em conta. A rigor, o ideal seria que os litígios 
fossem resolvidos em termos finais mediante um único julgamento. Razões 
conhecidas induzem as leis processuais a abrirem a porta a reexames. A 
multiplicação desmedida dos meios tendentes a propiciá-los, entretanto, 
acarreta o prolongamento indesejável do feito, aumenta-lhe o custo, 
favorece a chicana e, em muitos casos, gera para os tribunais superiores 
excessiva carga de trabalho. Convém, pois, envidar esforços para que as 
partes se dêem por satisfeitas com a sentença e se abstenham de impugná-
la.87 

 

                                                           
86 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.  
Parágrafo único. O ofício ou a petição será instruído com os documentos necessários à 
demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente. 
87 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Breve notícia sobre a reforma do processo civil alemão. Revista 
de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 28, n. 111, p. 103-112, jul./set. 2003. 
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Não poderia haver outro raciocínio. Os tribunais superiores já possuem 

instrumentos que lhe são próprios para a construção do sistema de precedentes 

judiciais, quais sejam: recurso especial e extraordinário repetitivo. Estes, juntamente 

com o incidente de resolução de demandas repetitivas compõem o microssistema de 

solução de casos repetitivos, entendimento este que resultou no enunciado 345 do 

Fórum Permanente dos Processualistas Civis.88 Destaque-se que o entendimento do 

enunciado nada mais é do que a consolidação da prescrição constante no art. 92889 

do CPC/15.  

Sem embargo, há corrente doutrinária que entenda pela exigibilidade de 

processo em trâmite no tribunal, a qual se fundamenta a partir da natureza incidental 

do IRDR, não sendo possível a sua instauração caso não haja processo em trâmite 

no tribunal.90 O argumento, no entanto, não justifica tal raciocínio. Se assim o fosse, 

haveria mais um pressuposto – não normatizado – para a instauração do incidente 

de resolução de demandas repetitivas. Repudia-se, portanto, a exigibilidade de 

haver processo em trâmite no tribunal. 

Quanto à questão jurídica controvertida passível de objeto do IRDR, o 

parágrafo único do art. 928 descreve categoricamente que os casos repetitivos 

poderão envolver tanto questão de direito material quanto processual, mais um 

motivo que reforça a hipótese de não ser cabível a instauração de incidente de 

demandas repetitivas sobre questão de fato, na contramão do modelo alemão, pois, 

caso assim o quisesse, o legislador teria incluído esta possibilidade na aludida 

norma. 

                                                           
88 Enunciado 345 FPPC: “(arts. 976, 928 e 1.036) 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”. BRASIL. Fórum Permanente de Processualistas Civis (FCCP).  
Enunciado 345. Belo Horizonte, 05 a 07 de dezembro de 2014.  Disponível em: 
https://institutodc.com.br/wp-content/uploads/2017/06/FPPC-Carta-de-Florianopolis.pdf. Acesso em: 
24 jan. 2020. 
89 Art. 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão 
proferida em:  
I - incidente de resolução de demandas repetitivas;  
II - recursos especial e extraordinário repetitivos. 
Parágrafo único: O julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão de direito material ou 
processual. 
90 DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o 
processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária e querella nulitatis, incidentes 
de competência originária de tribunal. V. 3. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 625. 
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Torna-se inevitável tecer alguns comentários acerca dos pressupostos de 

instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, conforme já 

prenunciado. 

 

2.1 PRESSUPOSTOS E CABIMENTO 

 

De acordo com o caput do art. 97691 do CPC/15, o incidente de resolução de 

demandas repetitivas é cabível quando houver, simultaneamente, a efetiva repetição 

de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão de direito, bem 

como o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. 

Com relação ao primeiro pressuposto, qual seja, a efetiva repetição de 

processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de 

direito, alguns apontamentos se fazem necessários. 

Não obstante, da literalidade constante na redação legislativa subsiste uma 

dúvida. Certo de que um dos pressupostos para a instauração do incidente de 

resolução de demandas repetitivas é a repetição de processos que contenham 

controvérsia acerca de uma mesma questão de direito, sugere, portanto, o 

entendimento de que, na hipótese de haver diferentes questões de fato nestes 

processos, não seria cabível a instauração do IRDR. É necessário, pois, que a 

matéria fática seja incontroversa.92  

Ainda com relação ao requisito constante no primeiro inciso I do art. 976, 

parcela da doutrina considera que não há necessidade da existência de milhares de 

decisões conflitantes, com o vislumbre do caos em primeira instância, para a 

instauração do incidente.93 Por este motivo, não é fundamental um número muito 

grande de processos, desde que seja possível inferir o cunho repetitivo daquela 

espécie de demanda.94  

                                                           
91 Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando 
houver, simultaneamente: 
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. 
92 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de 
processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. II. 3. ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 593.   
93 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da 
Silva; MELLO, Rogerio Licastro Torres de. Primeiros comentários ao novo código de processo 
civil: artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.398. 
94 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. São Paulo: Atlas, 2015, p. 479.  
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Embora a análise quantitativa seja subjetiva, considerada casuisticamente, 

entende-se acertado o entendimento acima exposto, tanto que, não por outro motivo 

resultou no enunciado 87 do FPPC.95  

Em que pese não constar no texto legislativo, já se discute em sede 

doutrinária a imprescindibilidade de ao menos um processo em trâmite perante o 

tribunal para a instauração do incidente, quer seja pelo manejo de recurso, ou em 

virtude de reexame necessário.96 Não obstante, parece que este não foi o propósito 

do legislador. A limitação poderia comprometer os objetivos do incidente de 

resolução de demandas repetitivas, trazendo o risco de esvaziamento do instituto, o 

que não é, sob hipótese alguma, o almejado pelo ordenamento. 

A partir da leitura do tópico 2.3.2.321 do Parecer Final 956 do Senado,97 

pode-se denotar que a questão foi discutida, de tal maneira que o Substitutivo da 

Câmara dos Deputados foi modificado a fim de permitir a instauração do incidente 

em primeira instância, justamente pelo entendimento de que a prorrogação do 

debate resultaria em situações de incerteza e estimularia uma multiplicação 

desnecessária de demandas em primeira instância. 

 Em vista do acelerado tráfego de informações na sociedade contemporânea, 

a violação de um direito atinente a uma grande quantidade de pessoas é difundida 

com muita facilidade. Dessa feita, com facilidade é possível perceber uma 

determinada questão que provocará multiplicação de processos. Por tal motivo, não 

parece engenhoso ou inteligente aguardar que uma avalanche de demandas 

repetitivas seja proposta no Poder Judiciário para posteriormente instaurar o 

incidente. 

                                                           
95 Enunciado 87 FPPC: “(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”. 
BRASIL. Fórum Permanente de Processualistas Civis (FCCP).  Enunciado 87. Salvador, 08 e 09 de 
novembro de 2013.  Disponível em: https://institutodc.com.br/wp-content/uploads/2017/06/FPPC-
Carta-de-Florianopolis.pdf. Acesso em: 24 jan. 2020. 
96 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo CPC: Código de processo civil: Lei 13.105/2015: 
inovações, alterações, supressões comentadas. 3. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Método, 2016, 
p. 554. 
97 BRASIL. Comissão Temporária do Código de Processo Civil, sobre o Substitutivo da Câmara dos 
Deputados (SCD) ao Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 166, de 2010, que estabelece o Código de 
Processo Civil: Parecer nº 956, de 2014. “Os §§ 1º, 2º e 3º do art. 988 do SCD desfiguram o 
incidente de demandas repetitivas. Com efeito, é nociva a eliminação da possibilidade da sua 
instauração em primeira instância, o que prolonga situações de incerteza e estimula uma 
desnecessária multiplicação de demandas, além de torná-lo similar à hipótese de uniformização de 
jurisprudência.” Disponível em <http://www.senado.leg.br/atividade/plenario/ordemdodia/ 
#/divisao/SF/3/10/12/2014>. Acesso em: 30 jan. 2020. 
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Nesse sentido, o legitimado requerente deverá demonstrar a existência de 

múltiplas demandas análogas, as quais, postas diante do Estado-juiz, receberam 

tratamento diferenciado, em uma conjectura de desigualdade e insegurança dos 

jurisdicionados, muito embora descrevam direitos idênticos.  

Para Leonardo José Carneiro da Cunha98 o requerimento para instauração do 

incidente é mais adequado quando houver sentenças antagônicas, ora admitindo 

determinada solução, ora rejeitando-a. É imprescindível a existência de uma 

controvérsia disseminada. Para o autor, deveria ser um pressuposto de instauração 

a prévia controvérsia acerca da questão jurídica em análise. 

Portanto, faz-se necessário que o legitimado demonstre o efetivo potencial de 

dissenso jurisdicional, a fim de evitar a instauração de uma padronização preventiva 

das decisões judiciais. 

Já o segundo pressuposto, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, 

não precisam de maiores reflexões, posto que o tema já foi exaustivamente tratado 

no capítulo anterior. 

Pontue-se, todavia, que, diferentemente do pressuposto anterior, este é 

dotado de alta carga de subjetividade, devendo ser encarado com cautela. De 

qualquer forma, não parece descomedido o entendimento de que os requisitos 

constantes no art. 976 são complementares entre si. Explica-se: não basta a 

existência de efetiva repetição de controvérsia unicamente de direito, mas tais 

debates devem ser discrepantes, a ponto de comprometer a isonomia e a segurança 

jurídica. Para qualquer outra forma interpretativa que se atribua, simplesmente não 

haveria necessidade alguma de instauração do incidente de demandas repetitivas, 

pois, de toda sorte, as decisões proferidas seriam todas no mesmo sentido. 

Por fim, discute-se ainda a existência de mais um pressuposto implícito para a 

instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas. Parte da 

doutrina99_100 elenca como pressuposto negativo o constante no parágrafo quarto101 

                                                           
98 CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Incidente de resolução de causas repetitivas no novo CPC. 
In: ROSSI, Fernando; RAMOS, Glauco Gumerato; GUEDES, Jefferson Carús; DELFINO, Lúcio; 
MOURÃO, Luiz Eduardo Ribeiro (Coord.). O futuro do processo civil no Brasil: uma análise crítica 
ao projeto do novo CPC. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 329-347. 
99 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Incidente sobre resolução de demandas repetitivas: 
sistematização, análise e interpretação do novo instituto processual. Rio de Janeiro: Forense, 2017, 
p. 115. 
100 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo código de processo civil. São Paulo: Atlas, 2015, p. 479. 
101 Art. 976, § 4º: É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos 
tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição 
de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva. 
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do art. 976 do CPC/15, qual seja, a inexistência de recurso repetitivo, especial ou 

extraordinário, acerca da questão jurídica controvertida.  

A justificativa para tanto é simplesmente a falta de interesse. Não há sentido 

algum que uma questão, já decidida nos tribunais superiores – ou em vistas de ser – 

venha a ser novamente discutida em um tribunal de segunda instância. Caso assim 

fosse, resultaria na retirada de autoridade dos tribunais superiores, o que 

obviamente não pode ocorrer no sistema judicial. 

 

2.2 PROCEDIMENTO 

 

No item 2.1 foram abordados os pressupostos para a instauração o incidente 

de resolução de demandas repetitivas. Pontualmente também foram esclarecidos 

quais são os legitimados para suscitá-lo, muito embora a temática seja desenvolvida 

melhor no Capítulo 3. 

Na hipótese do incidente ser inadmitido por falta de algum dos pressupostos 

de admissibilidade não há óbice que outro incidente venha a ser suscitado acerca da 

mesma questão jurídica controvertida, desde que sejam satisfeitos todos os 

requisitos elencados pela lei processual, conforme preceitua o parágrafo terceiro102 

do art. 976 do CPC/15.  

A opção legislativa é elogiável, sobretudo diante dos princípios norteadores 

basilares do incidente. A falta de diligência por parte do legitimado que inicialmente 

requereu a instauração do incidente não irá prejudicar um pedido posterior. Advirta-

se que não se confunde tal possibilidade com o instituto da coisa julgada. 

O incidente de resolução de demandas repetitivas possui três fases: 

instauração; afetação e instrução; e julgamento, com a consequente aplicação da 

tese jurídica firmada às causas idênticas, bem como à possibilidade de revisão ou 

superação do entendimento firmado. 

Na primeira fase é aferida a admissibilidade do pretendido incidente. No 

pedido ou ofício formulado, havendo a comprovação do preenchimento dos 

pressupostos constantes no art. 976 do CPC/15, o órgão julgador (colegiado) irá 

deliberar pela admissibilidade ou não do incidente suscitado. 

                                                           
102 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. 
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É importante destacar que, embora o pedido de instauração seja direcionado 

ao presidente do tribunal, será o órgão colegiado competente pelo juízo de 

admissibilidade. Assim é a percepção do enunciado 91 do FPPC,103 encerrando 

qualquer discussão acerca do tema. 

Uma vez entendendo pela admissão, é necessário que o objeto do incidente 

seja delimitado, com a indicação precisa da questão jurídica, as teses e argumentos 

discordantes apresentados quando do momento do pedido de instauração, bem 

como os dispositivos normativos que se relacionam com a questão comum 

controvertida que se pretende solucionar. 

Apesar do incidente tratar apenas das questões de direito, conforme 

mencionado no item anterior, no momento da identificação da questão jurídica é 

necessário compreender a categoria fática subjacente para a definição do contexto 

em que a futura tese será aplicada.104  

Uma vez identificada a questão de direito controvertida é vedado que outras 

questões, ainda que relacionadas ao objeto original, venham a ser apreciadas pelo 

tribunal. Em tais hipóteses, é necessário um novo pedido de instauração de IRDR. 

Isso ocorre em decorrência do princípio da demanda, associado ao objeto do 

incidente, assim como à disponibilidade do direito das partes e à imparcialidade do 

julgador.105 

Ademais, o respeito ao contraditório como garantia constitucional é o que 

verdadeiramente justifica a vedação de fixação de tese sobre objeto distinto. Não 

seria razoável a suspensão de demandas acerca de determinada controvérsia para 

que no final a tese firmada abarcasse ponto diverso do trazido no pedido de 

instauração do incidente pelo legitimado. Nesse sentido, inclusive, foi o referendado 

no enunciado 606 do FPPC.106 

                                                           
103 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”. BRASIL. 
Fórum Permanente de Processualistas Civis (FCCP). Enunciado 91. Salvador, 08 e 09 de novembro 
de 2013.  Disponível em: https://institutodc.com.br/wp-content/uploads/2017/06/FPPC-Carta-de-
Florianopolis.pdf. Acesso em: 24 jan. 2020. 
104 TEMER, Sofia. Incidente de resolução de demandas repetitivas. 3. ed., rev., ampl. e atual. 
Salvador: Juspodivm, 2018, p. 131. 
105 ARENHART, Sérgio Cruz. A tutela coletiva de interesses individuais: para além da proteção de 
interesses individuais homogêneos. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 173. 
106 Enunciado 606 FPPC: “(arts. 982; 985). Deve haver congruência entre a questão objeto da 
decisão que admite o incidente de resolução de demandas repetitivas e a decisão final que fixa a 
tese”.  BRASIL. Fórum Permanente de Processualistas Civis (FCCP).  Enunciado 606. São Paulo, 18 
a 20 de março de 2016.  Disponível em: https://institutodc.com.br/wp-content/uploads/2017/06/FPPC-
Carta-de-Florianopolis.pdf. Acesso em: 24 jan. 2020 
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Caso ocorra do tribunal ampliar o objeto do IRDR, a decisão acerca de 

questão inexistente no pedido instauração do incidente será considerada meramente 

persuasiva nesta parte da tese, uma vez que não poderá ser considerada como 

fundamento determinante (ratio decidendi).107 

A admissibilidade do incidente, portanto, será realizada com fundamento na 

indicação precisa feita pelo legitimado das teses jurídicas controversas. Daí a 

relevância do legitimado para suscitar o incidente. Contudo, isso não significa dizer 

que novas informações, razões e fundamentos não possam ser apresentadas. Na 

verdade, é natural e extremamente proveitoso o debate pelos sujeitos participantes 

do incidente para melhor aderência à tese futuramente firmada. 

Admitido o incidente, serão suspensos todos os processos, individuais ou 

coletivos, pendentes no Estado ou na região, a depender da esfera de atuação do 

tribunal que deverá julgar o IRDR, conforme prescreve o inciso I do art. 982.108  

Da literalidade normativa, bem se vê que a suspensão ocorrerá apenas no 

âmbito de jurisdição do tribunal afetado. Contudo, tanto as partes do processo 

paradigma quanto o Ministério Púbico e a Defensoria Pública poderão requerer a 

suspensão em todo o território nacional de todos os processos, individuais ou 

coletivos, que tratem da mesma questão jurídica controvertida. A possibilidade 

constante no parágrafo terceiro do art. 982 do CPC/15 visa a garantia da segurança 

jurídica.  

                                                           
107 NUNES, Dierle. Art. 1.036 a 1.040. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JR., Fredie; 
DANTAS, Bruno (Coord.). Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2015, p. 2.328. 
108 Art. 982. Admitido o incidente, o relator: 
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na 
região, conforme o caso; 
II - poderá requisitar informações a órgãos em cujo juízo tramita processo no qual se discute o objeto 
do incidente, que as prestarão no prazo de 15 (quinze) dias; 
III - intimará o Ministério Público para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. 
§ 1º A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes. 
§ 2º: Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o 
processo suspenso. 
§ 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. 
§ 4º: Independentemente dos limites da competência territorial, a parte no processo em curso no qual 
se discuta a mesma questão objeto do incidente é legitimada para requerer a providência prevista no 
§ 3º deste artigo. 
§ 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. 
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Pontue-se que, tendo em vista vinculação da tese jurídica ao âmbito de 

jurisdição do tribunal – estadual ou federal, – a rigor, é possível que uma mesma 

questão jurídica venha a possuir teses jurídicas conflitantes, tendo um tribunal 

decidido por uma tese, e outro tribunal por tese antagônica. Dessa forma, seria 

bastante proveitoso para a consistência do ordenamento que a matéria chegasse ao 

tribunal superior para a definição de uma tese que será aplicada a todo o território 

nacional. 

Outra finalidade da suspensão nacional é evitar a tramitação de outros 

incidentes de resolução de demandas repetitivas acerca da mesma questão jurídica 

controvertida perante outros Estados e regiões, diante da alta probabilidade de que, 

dada a natureza do tema, a questão venha a suscitada também em outros 

tribunais.109  Neste caso, privilegia-se, além da isonomia e segurança jurídica, a 

celeridade processual. 

Note-se que o dispositivo elenca as partes, o Ministério Púbico e a Defensoria 

Pública para requerer a suspensão nacional, o que demonstra a importância desses 

sujeitos para a formação dos precedentes judiciais. 

Outro esclarecimento deve ser feito. A suspensão nacional não importa em 

um novo incidente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo 

Tribunal Federal, mas sim na ampliação de suspensão para todo o país. 

Com a admissão do incidente haverá a suspensão de todos os processos que 

tramitam na esfera de jurisdição do tribunal que tiver de julgar o IRDR. Duas 

considerações merecem ser feitas: uma com relação ao prazo e outra referente às 

demandas suspensas. 

Com relação ao prazo de suspensão, o art. 980110 do CPC/15 determina que 

o incidente deverá ser julgado no prazo de um ano, bem como terá preferência 

sobre os demais feitos, com exceção aos que envolvam réu preso e pedidos de 

habeas corpus. Este prazo de um ano deve ser considerado ope legis, devendo o 

tribunal seguir o prazo previsto em lei, com a faculdade de prorrogá-lo quantas 

                                                           
109 MENDES, Aluisio Gonçalves de castro; TEMER, Sofia. O incidente de resolução de demandas 
repetitivas no novo Código de Processo Civil. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, v. 243, p. 283-331, mai. 2015. 
110 Art. 980. O incidente será julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais 
feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus . 
Parágrafo único. Superado o prazo previsto no caput, cessa a suspensão dos processos prevista 
no art. 982, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário. 
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vezes forem necessárias, por meio de decisão fundamentada, contanto que não 

ofenda o princípio da duração razoável dos processos e do acesso à justiça.111 

Em razão da necessária divulgação e publicidade que determina o art. 979112 

do CPC/15, é igualmente indispensável que em todos os processos suspensos seja 

proferida decisão com a intimação das partes acerca do sobrestamento do feito e 

afetação da matéria ao IRDR. Isso se deve para garantir que a parte possa 

comprovar a distinção do seu caso à questão afetada pelo incidente (distinguishing), 

apresentando um processo argumentativo que manifeste a diferenciação entre as 

duas situações, afastando a aplicação do precedente.113 Comprovada a distinção, a 

suspensão naquele processo deverá ser revogada. 

De mais a mais, a decisão que dá ciência ao jurisdicionado que o seu 

processo foi sobrestado em razão da admissão de incidente de resolução de 

demandas repetitivas que trata da mesma questão daquela debatida em sua lide 

serve para que os sujeitos processuais tenham ciência da discussão promovida no 

incidente, facultando-lhes participar do debate na ceara do IRDR. 

A publicidade do incidente é um dos aspectos mais importantes, sobretudo 

para validar a eficácia da decisão vinculativa proferida ao término. É imensamente 

proveitoso que a sociedade tenha ciência de que o Poder Judiciário vem adotando 

meios para garantir a segurança dos julgados, criando, desta forma, um ambiente de 

previsibilidade acerca de determina questão comum.  

A credibilidade do Judiciário é elevada pelo jurisdicionado, que passa a 

melhor planejar as estratégias antes de ingressar com uma demanda judicial em que 

                                                           
111 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Incidente sobre resolução de demandas repetitivas: 
sistematização, análise e interpretação do novo instituto processual. Rio de Janeiro: Forense, 2017, 
p. 191. 
112 Art. 979. A instauração e o julgamento do incidente serão sucedidos da mais ampla e específica 
divulgação e publicidade, por meio de registro eletrônico no Conselho Nacional de Justiça. 
§ 1º Os tribunais manterão banco eletrônico de dados atualizados com informações específicas sobre 
questões de direito submetidas ao incidente, comunicando-o imediatamente ao Conselho Nacional de 
Justiça para inclusão no cadastro. 
§ 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. 
§ 3º Aplica-se o disposto neste artigo ao julgamento de recursos repetitivos e da repercussão geral 
em recurso extraordinário. 
113 MACÊDO, Lucas Buril. Precedentes judiciais e o direito processual civil. Salvador: Juspodivm, 
2015, p. 356. 
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pretende desfecho contrastante com a tese firmada. A dimensão de publicidade é 

tão relevante que resultou no enunciado 591do FPPC. 114 

Atente-se ao fato de que, muito embora não tenha suscitado o incidente, a 

parte interessada poderá participar do IRDR. Portando, a legitimidade para suscitar 

o incidente é mais restrita e inconfundível com a legitimidade para participar do 

debate que envolve o incidente, esta última é viabilizada diante do direito à influência 

no debate. 

No incidente, devido ao fato de não haver partes adversárias, o contraditório 

foge à concepção tradicional. Por este motivo, a legitimidade para atuação no 

incidente deve ser aferida a partir da perspectiva de cada ato a ser praticado. 

Em uma relação processual dinâmica, a situação legitimante é reduzida a 

certos momentos específicos. Não se trata apenas da pertinência subjetiva da 

demanda (legitimatio ad causam), mas ao ato processo específico (legitimatio ad 

actum), posto que o sujeito pode ter interesse e legitimidade apenas para participar 

pontualmente.115 Tal reflexão parece adequada ao IRDR, pois o incidente não visa 

proteger um direito subjetivo específico. 

No que tange ao julgamento do incidente de resolução de demandas 

repetitivas, o relator ouvirá as partes e demais interessados nos moldes da previsão 

constante no art. 983116 do CPC/15.  

Não há dúvidas acerca da possibilidade de participação dos interessados no 

incidente. No entanto, tal atividade deve se demonstrar adequada e eficiente. Afinal, 

se o contraditório é justificado pelo direito de influenciar no convencimento do órgão 

colegiado por ocasião da fixação da tese jurídica, não se revelaria absurda a 

vedação à repetição de argumentos já ventilados.  

                                                           
114 Enunciado 591 FPPC: “(arts. 927, §5º; 950, §3º; 979) O tribunal dará ampla publicidade ao 
acórdão que decidiu pela instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, incidente de 
assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas, cabendo, entre outras 
medidas, sua publicação em seção específica no órgão oficial e indicação clara na página do tribunal 
na rede mundial de computadores”.  BRASIL. Fórum Permanente de Processualistas Civis (FCCP).  
Enunciado 591. São Paulo, 18 a 20 de março de 2016.  Disponível em: https://institutodc.com.br/wp-
content/uploads/2017/06/FPPC-Carta-de-Florianopolis.pdf. Acesso em: 24 jan. 2020. 
115 CABRAL, Antonio do Passo. Despolarização do processo e zonas de interesse: sobre a migração 
entre os polos da demanda. In: DIDIER JUNIOR, Fredie et al (Coords.). Tutela jurisdicional 
coletiva. 2. série. Salvador: Juspodivm, 2012, p. 19-55. 
116 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. 
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Tais premissas não têm potencialidade de exercer influência. Dessa maneira, 

somente argumentos novos são aptos ao convencimento dos magistrados que 

devem julgar o feito. Caso contrário, a manifestação que se pretende não externa o 

direito fundamental ao contraditório, mas um mero tumulto processual.117 Ademais, 

atentaria contra o princípio da celeridade processual e o sobrestamento de diversas 

demandas por tempo superior ao necessário. 

Todos os sujeitos de processos sobrestados são potencialmente 

intervenientes, uma vez que seu interesse depende da análise em concreto de 

manifestações anteriormente apresentadas. Não há sentido em uma intervenção 

que apenas sirva para reforçar um argumento anteriormente trazido à discussão.  

O legislador teve esmero para garantir o contraditório, possibilitando a 

participação de outros indivíduos com interesse, o que é compatível com garantia de 

um instituto democrático e coerente com os preceitos pretendidos pelo incidente 

propriamente dito. 

Em vários dispositivos é possível aferir a atuação do Ministério Público, ainda 

que o órgão não tenha suscitado o incidente. A intervenção obrigatória será 

abordada no item 3.3.2 da presente pesquisa. Para o momento cabe apontar que o 

órgão ministerial atua no IRDR como custos iuris, ou seja, na qualidade de fiscal da 

ordem jurídica.  

Por isso a sua introdução no incidente de resolução de demandas repetitivas 

é imprescindível, sobretudo face à dimensão vinculativa do precedente judicial 

concebido com a tese jurídica firmada, que será aplicada a todos os processos, 

individuais ou coletivos, futuros ou em tramitação na área de jurisdição do respectivo 

tribunal, que versem acerca da mesma questão de direito, inclusive as demandas 

que tramitarem perante os Juizados Especiais do respectivo Estado ou região. É o 

que dispõe o art. 985 do CPC/15. Na hipótese de inobservância da aplicação da 

tese, será cabível reclamação ao respectivo tribunal. 

A revisão da tese firmada deverá ser realizada pelo mesmo tribunal, por ofício 

ou requerimento do Ministério Público ou da Defensoria Pública, de acordo com o 

art. 986 do CPC/15, que prestigia os legitimados constantes no art. 977, III do 

CPC/15. 

 

                                                           
117 SILVA, Ticiano Alves e. Intervenção de sobrestado no julgamento por amostragem. Revista de 
Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 35, n. 182, p. 234-257, abr. 2010. 
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2.3 CUSTAS E HONORÁRIOS 

 

O parágrafo quinto118 do art. 976 estabelece que não serão exigidas custas no 

incidente de resolução de demandas repetitivas, o que parece indicar que também 

não haverá fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, com exceção da 

norma específica prevista no §1º do art. 85 do CPC para as hipóteses em que 

houver interposição recurso, quando então serão cabíveis honorários sucumbenciais 

recursais. 

A dificuldade reside no fato do legislador não ter considerado que o IRDR 

possivelmente acarretará despesas, sobretudo relacionadas aos gastos com 

advogados. Some-se a isso o fato de que, ao considerar a dimensão estadual, 

regional ou nacional, bem como a proporção econômica que o incidente pode atingir, 

naturalmente, dispêndios adicionais e imprevisíveis podem vir a ocorrer. 

O problema é agravado se não estiverem presentes no incidente pessoas 

jurídicas de caráter institucional ou representativo, tais como o Ministério Público e a 

Defensoria Pública, ou ainda sindicatos e associações na qualidade de autores ou 

interessados, a fim de custear as despesas eventualmente necessárias. A par 

dessas considerações, pondera-se acerca do dispêndio ventilado: 

 

No ordenamento brasileiro, a ausência de norma sobre as despesas que 
não configuram custas judiciais poderá representar um problema prático 
relevante. Sob o prisma jurídico, como mencionado, o julgamento do IRDR 
em si parece indicar, à luz das regras gerais do CPC, para a conclusão de 
que cada parte arcará com as suas despesas, na medida em que o Código 
não incluiu os incidentes na lista das hipóteses em que são devidos 
honorários de sucumbência. Entretanto, há menção expressa, como regra 
geral, para a incidência de honorários sucumbenciais nos recursos 
interpostos, nos termos da parte final do §1º do art. 85 do CPC, o que 
poderá, de certo modo, resolver ou atenuar o problema do incremento de 
custos para o(s) interveniente(s) que se sair(em) vitorioso(s). Será, 
entretanto, um fardo pesado, a ser suportado de modo concentrado, para os 
que sucumbirem na etapa recursal.119 

 

Neste sentido, talvez se constate na pesquisa empírica que poucos incidentes 

de resolução de demandas repetitivas foram suscitados pelas partes, sobretudo 

                                                           
118 Art. 976, §5º: Não serão exigidas custas processuais no incidente de resolução de demandas 
repetitivas. 
119 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Incidente sobre resolução de demandas repetitivas: 
sistematização, análise e interpretação do novo instituto processual. Rio de Janeiro: Forense, 2017, 
p. 136. 
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quando o jurisdicionado for pessoa física. Se acaso se tratar de pessoa jurídica, é 

possível que o quadro seja diferente.  

De igual sorte, caso a Fazenda Pública esteja no polo ativo ou passivo do 

processo paradigma, é realizável o entendimento de que, devido ao fato de serem 

representada em juízo por Procuradorias, tenham maior potencial – e interesse com 

vistas à eliminação de demandas repetitivas dos acervos institucionais – para 

suscitar o referido incidente. 

Por este mesmo raciocínio, aos órgãos judiciais – juiz e relator – seria mais 

conveniente requerer a instauração do incidente, o que suspenderia todas as 

demandas que envolverem idêntica questão de direito, do que proferirem reiteradas 

vezes o mesmo fundamento em dezenas de decisões judiciais, sobretudo quando 

tiverem ciência de que entendimento diverso tem sido adotado por outro(s) 

magistrado(s). 

Não obstante, ao considerar a hermenêutica normativa, fica evidente que o 

escopo legislativo em solucionar questões repetitivas, aprimorando a produção 

estatal, a falta de previsão de pagamento de custas tende a ser vista como estímulo 

para que os indivíduos admitam a estrutura de solução em massa, ainda que 

gradualmente.120  

A questão, portanto, necessita ser debatida e devidamente ajustada, para que 

tais empecilhos não possam vir a se converter em óbice ao acesso à justiça ou 

desprestígio ao novel instituto, o que, diante da análise desta pesquisa, obviamente, 

é incompatível com a hermenêutica do incidente de resolução de demandas 

repetitivas.  

Em razão do tema da pesquisa em apreço, percebeu-se a necessidade de 

aprofundamento em relação à categoria “legitimidade”, assim como as possíveis 

discussões acerca dos legitimados elencados pelo CPC/15. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
120  MARINONI, Luiz Guilherme. Incidente de resolução de demandas repetitivas: decisão de 
questão idêntica x precedente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 80. 



 
65 

 

3 LEGITIMADOS PARA SUSCITAR OS INCIDENTES DE RESOLUÇÃO DE 

DEMANDAS REPETITIVAS 

 

Conforme já mencionado anteriormente, o incidente de resolução de 

demandas repetitivas possui inspiração no procedimento-modelo alemão 

(Musterverfahren),121 segundo o qual, uma vez eleita uma causa-piloto, as questões 

comuns a demandas paralelas são decididas. Desse modo, a solução adotada é 

aplicada a todos os demais processos onde se discute a mesma temática, 

formulando precedente para aplicação a outras demandas que porventura vierem a 

ser deflagradas. 

As semelhanças e diferenças entre o procedimento-modelo alemão e o 

brasileiro incidente de resolução de demandas repetitivas – à época disposto nos 

arts. 930 a 941 do PL 8.046/2010 – foram objeto de pesquisa de Daniele Viafore.122 

Relativamente à legitimidade para requerer a instauração, ponto central da presente 

pesquisa, a autora destaca que no Musterverfahren apenas o autor e o réu podem 

apresentar um pedido de instauração no âmbito de um processo em primeira 

instância. Já no incidente de resolução de demandas repetitivas brasileiro, tanto as 

partes, o juiz, o relator, o Ministério Público e a Defensoria Pública são legitimados a 

requerer a instauração do incidente, estando o processo em primeiro ou segundo 

grau.  

O CPC/15 não trata detalhadamente da matéria atinente aos legitimados a 

suscitar o incidente de resolução de demandas repetitivas. As poucas menções aos 

sujeitos ilustram apenas diretrizes gerais, tais como: i) o rol de legitimados para 

requerer a instauração (art. 977); ii) a intervenção obrigatória do Ministério Público 

(art. 976, §2º); iii) a oitiva de interessados, bem como do amicus curiae – em 

decorrência interpretativa do art. 138 – por escrito ou mediante sustentação oral (art. 

983 e 984, II); iv) audiências públicas com a oitiva de pessoas com conhecimento e 

experiência na matéria discutida (art. 983, §1º). 

                                                           
121 BRASIL. Congresso Nacional. Senado Federal. Anteprojeto do novo Código de Processo Civil. 
Brasília: Senado Federal, 2010, p. 29. Disponível em: 
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/496296>. Acesso em: 22 jan. 2020. 
122 VIAFORE, Daniele. As semelhanças e as diferenças entre o procedimento-modelo alemão 
Musterverfahren e a proposta de um “incidente de resolução de demandas repetitivas” no PL 
8.045/2010. Revista de Processo, São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 217, p. 257-308, mar. 2013. 
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Em virtude do silêncio normativo, por indução lógica se poderia afirmar que o 

regramento geral do CPC/15 seria aplicável às questões omissas. Sofia Temer123 

defende que, apesar do Código não tratar algumas questões específicas 

relativamente aos legitimados no incidente de resolução de demandas repetitivas, é 

plausível a aplicação do regramento dos sujeitos processuais constante na Parte 

Geral do Código, que trata das partes e dos procuradores. 

Com vistas a evitar o distanciamento do ponto nodal desta pesquisa, retomar-

se-á a investigação exclusivamente no que tange aos legitimados. 

O incidente de resolução de demandas repetitivas poderá ser instaurado por 

pedido do juiz ou relator, de ofício, assim como pelas partes, Ministério Público ou 

Defensoria Pública, por petição, conforme previsão normativa constante nos incisos 

I, II e III, do art. 977 do Código de Processo Civil de 2015.  

Por oportuno, há um apontamento a ser feito: não restam dúvidas quanto ao 

acompanhamento e intervenção no incidente quando este for suscitado pela parte, 

ou até mesmo pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública – uma vez que a 

atuação destes visa à proteção dos chamados direitos individuais homogêneos. No 

entanto, o mesmo não ocorre quando o incidente é suscitado pelo órgão judicial. 

Isso decorre porque, neste caso, as partes do processo originário passarão a ser 

interessados no incidente, sem que tenha havido a intervenção destes para a 

instauração do mesmo.  

E, mais do que isso, o incidente poderá ser provocado, instaurado e julgado 

sem que tenha havido a intervenção direta da maior parte dos interessados na 

resolução da questão jurídica trazida à baila.  

Por este motivo, o instituto vem sofrendo duras críticas por parte da doutrina 

em função da eventual falta de representatividade adequada, justamente por fixar 

tese vinculativa sobre questão de direito que afeta um número quantitativo de 

litigantes excluídos da discussão, os quais potencialmente poderiam contribuir para 

o debate da fixação da tese, agregando os mais diversos argumentos.  Por todos, 

destaca Marinoni:124 

 

                                                           
123 TEMER, Sofia. Incidente de resolução de demandas repetitivas. 3. ed., rev., ampl. e atual. 
Salvador: Juspodivm, 2018, p. 144. 
124 MARINONI, Luiz Guilherme. Incidente de resolução de demandas repetitivas: decisão de 
questão idêntica x precedente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 41. 
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No direito brasileiro, quando em jogo direitos individuais homogêneos, é 
impossível pensar em excluir o representante adequado, sob pena de 
violação ao devido processo legal. Portanto, o incidente de resolução de 
demandas deveria ter previsto, nos moldes da tradição do direito brasileiro, 
a participação dos legitimados adequados à tutela dos direitos dos litigantes 
excluídos. Contudo, o incidente nada previu em termos de representação 
adequada. Como já dito, o legislador partiu da premissa de que o incidente 
não estaria a resolver questão de titularidade dos litigantes das demandas 
repetitivas, mas simplesmente a abrir oportunidade à elaboração de 
precedente obrigatório (art. 927, III, do CPC/15) sobre questão de direito – 
curiosamente do interesse dos litigantes excluídos. 

 

Não obstante as análises depreciativas, fato é que a norma procedimental 

brasileira segue a tendência encontrada no direito estrangeiro, sobretudo com 

relação à sistemática de precedentes oriunda dos países de common law. O mesmo 

ocorre nos pronunciamentos de caráter vinculativo, com previsão no art. 927 do 

Código de Processo Civil/15. De modo geral, a regra de precedentes não exige a 

representatividade adequada ou outros requisitos característicos de processos 

coletivos.  

Mas o aspecto jurídico não foi desprezado no incidente de resolução de 

demandas repetitivas. Para a preservação dos direitos subjacentes aos 

interessados, os quais ficarão vinculados à decisão pronunciada no incidente, é 

fundamental que se adote certas medidas, tais como: i) a mais ampla e específica 

divulgação e publicidade possível, tanto nos bancos eletrônicos dos tribunais quanto 

por registro eletrônico do Conselho Nacional de Justiça; ii) a intimação de todas as 

partes dos processos sujeitos à suspensão – medida a ser aplicada pelos juízes e 

relatores assim que houver a decisão de suspensão, nos termos do art. 1.037, §8º 

ao ser combinado com o art. 982, §1º, ambos do CPC; iii) a possibilidade de 

intervenção dos interessados; iv) a intervenção obrigatória do Ministério Público. 

Destaque-se que, no que tange à intimação das partes cujos processos foram 

suspensos, esta se faz absolutamente necessária para garantir a higidez do sistema, 

tanto para haver um controle de identidade entre a questão a ser dirimida no 

incidente e a que esteja sendo debatida no processo suspenso, quanto para 

possibilitar que as partes integrantes do processo suspenso possam acompanhar e 

intervir no procedimento do IRDR na qualidade de interessados. 

Não havendo a intimação, determinada pelo art. 1.037, §8º, somente se 

afastará o efeito vinculativo previsto nos art. 927, III e 985, I, todos do CPC/15 caso 

a parte prejudicada, além de comprovar a ausência de intimação, deverá também 

provar que não tomou conhecimento do IRDR e que as hipóteses jurídicas 
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suscitadas em seu processo não foram efetivamente debatidas e apreciadas no 

incidente. Essa situação decorreria devido aos argumentos não terem sido 

efetivamente analisados. Daí decorreria a exceção do efeito vinculativo do IRDR. 

Esse mesmo mecanismo ocorre nas class actions americanas quando o 

membro da classe não é notificado e consegue comprovar o efetivo prejuízo diante 

da falta de oportunidade para exercer o direito de exclusão. 

As garantias até aqui elencadas não excluem outras, ainda que não previstas 

expressamente.  

Ultrapassadas tais questões, cinge-se o estudo às basilares do novel instituto: 

os legitimados. 

Entende-se por legitimação a justaposição entre a situação jurídica de 

determinada pessoa e a situação prevista na lei como legítima para a posição 

processual que a pessoa se atribui ou pretende assumir, esclarece José Carlos 

Barbosa Moreira.125 

Ocorre que no Brasil sempre houve a cultura da percepção individualista do 

processo, cabendo a cada indivíduo ajuizar demanda própria em face daquele que 

lhe tenha causado lesão ou ameaça de direito. Além disso, destaque-se que as 

faculdades de Direito formam profissionais treinados para o processo individual, 

deixando de lado o processo coletivo como um todo. A partir daí depreendem-se as 

causas da massificação de demandas individuais repetitivas.126   

A visão individualista do processo é incompatível com a sociedade moderna e 

as tutelas repetitivas, uma vez que seria irrealizável que todos os detentores do 

direito material – ou potencialmente – deduzido em juízo ajam em nome próprio, o 

instituto previu, expressamente, o rol de legitimados. 

Como mencionado já mencionado neste trabalho, o incidente de resolução de 

demandas repetitivas será dirigido ao Presidente do Tribunal, podendo ser suscitado 

pelos órgãos judiciais – juiz ou relator, – de ofício, ou mediante petição, pelas partes, 

pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública. 

Do ponto de vista processual, a legitimidade não consiste apenas no 

ajuizamento de demandas, mas inclui a instauração de incidentes.  

                                                           
125 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de direito processual. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1998, 
p. 200-201. 
126 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo código de processo civil. São Paulo: Atlas, 2015, p. 476-
477. 
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A legitimidade pressupõe certo vínculo entre o sujeito e o concreto conteúdo 

do ato. A noção de legitimidade ad causam é pautada na existência de um vínculo 

entre os sujeitos da demanda com a situação jurídica a eles atinente, fato este que 

lhe autoriza a gerir o processo em que tal discussão será debatida.127 

No incidente de resolução de demandas repetitivas, não há como pleitear 

direito alheio, em substituição processual, posto que o art. 18 do CPC/15 ressalva 

esta possibilidade apenas às hipóteses taxativamente previstas em lei, o que não é 

o caso do IRDR.  

Dessa feita, pode-se atestar com tranquilidade que o referido incidente não 

pode ser suscitado por qualquer pessoa. Para fazê-lo é necessário ser sujeito de 

uma demanda que aborde o tema reproduzido em diversas outras causas 

repetitivas. Há de haver, portanto, pertinência subjetiva do sujeito processual com a 

tese jurídica que será fixada pelo tribunal. Na visão tradicional do processo civil 

individual, legitimidade e interesse são considerados como condições da ação pela 

maioria da doutrina.128 

O novel instituto assume peculiar relevância, em razão de ultrapassar os 

limites dos direitos subjetivos inicialmente discutidos pelas partes na demanda 

paradigma. Convencionalmente, verifica-se a “polarização da demanda, vinculando 

estaticamente a atuação dos sujeitos do processo à correlata posição que aquele 

sujeito ocupa na relação jurídica material”, conforme leciona Antonio do Passo 

Cabral.129 

Ocorre que no IRDR o objetivo é resolver a questão de direito, e não a 

demanda. Portanto, não há fundamento para manter a estrutura bipolar própria dos 

processos, os quais se desenvolvem em torno de uma lide.  

Nesse sentido, Eduardo José da Fonseca Costa 130  defende a estrutura 

multipolarizada do incidente de resolução de demandas repetitivas: 

 

                                                           
127 DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. 14. ed. Salvador: Juspodivm, 2012, 
p. 217.  
128 Há quem defenda, no entanto, o fim desta categoria. Para uma abordagem completa sobre o 
tema, ver: DIDIER JUNIOR, Fredie. Será o fim da categoria ‘condição da ação’? Revista de 
Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 197, p. 256-260, jul. 2011. 
129 CABRAL, Antonio do Passo. Despolarização do processo e zonas de interesse: sobre a migração 
entre os polos da demanda. In: DIDIER JUNIOR, Fredie et al (Coords.) Tutela jurisdicional coletiva. 
2. série. Salvador: Juspodivm, 2012, p. 19-55. 
130 COSTA, Eduardo José da Fonseca. Jurisdição constitucional, jurisdição coletiva e tutela de 
instituições. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 244, p. 247-284, jun. 2015. 
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Estando entre o processo subjetivo coletivo (em que há sempre duas 
partes) e o processo objetivo (em que não existem partes), a tutela dos 
interesses difusos afasta-se da bilateralidade privatista autor vs. réu (ainda 
bastante presa à visão contratualista da litiscontestatio romana) e dá 
nascimento a processos com uma maior veia publicística e potencialmente 
multilaterais e/ou multipolares. A depender da natureza das partes e do 
objeto litigioso, inúmeros participantes – cada um deles encarnando um 
interesse nele adequadamente representado – podem ingressar no 
processo para reconhecerem o fim jurídico institucional invocado na petição 
inicial, opondo resistência, porém, ao meio de alcance defendido pelo 
proponente da ação para a concretização da referida finalidade. Nesse 
sentido, os processos judiciais são assemelhados menos a uma “luta de 
boxe” e mais a uma “rodada de pôquer”. Isso é encontradiço, 
particularmente, nas demandas ambientais. 

 

A multipolaridade aqui mencionada é decorrente da pluralidade argumentativa 

dos diversos sujeitos. Relembre-se que a legitimidade para suscitar o incidente é 

mais restrita do que a legitimidade para participar do incidente. Isso porque é 

imprescindível que seja exercido efetivamente o contraditório para a aceitação social 

da tese que venha a ser firmada, bem como a fim de enriquecer os debates com 

vistas ao encontro da melhor resolução da questão controvertida. O contraditório 

está inserido no contexto da democracia deliberativa, aceitabilidade racional e razão 

comunicativa. 

Tal raciocínio tem por finalidade legitimar as decisões cujos efeitos 

ultrapassam os casos concretos específicos, tal como ocorre no incidente de 

resolução de demandas repetitivas.  

A racionalidade das pretensões está diretamente relacionada com a força do 

melhor argumento. Para que este possa se impor é preciso que os argumentos 

trazidos à discussão sejam devidamente contra-argumentados, tornando legítima a 

força legitimadora do melhor argumento.131 

Dessa forma, a decisão que firma a tese jurídica é legitimada pela certificação 

de que houve ao menos a possibilidade de convencimento por meio do direito de 

influência exercido ainda que não pelos legitimados a suscitar o incidente. 

Ademais, no incidente, os sujeitos assumem uma nova posição, deveras 

distinta daquela inicialmente vista no processo paradigma, sobretudo devido à 

finalidade do próprio incidente. O sujeito condutor do incidente deixa de atuar na 

defesa de seu direito, assumindo uma posição de líder, distanciando-se da posição 

que ocupava quando da defesa de seu direito material. A ele caberá o fornecimento 

                                                           
131 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Jurisdição constitucional, democracia e racionalidade 
prática. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p.297. 



 
71 

 

de argumentos para que o tribunal possa firmar a tese acerca da controvérsia que se 

repete em diversos processos. Note-se que a teoria tradicional entende que 

“legitimado ordinário é aquele que defende em juízo interesse próprio. A regra geral 

da legitimidade somente poderia residir na correspondência dos figurantes do 

processo com os sujeitos da lide”.132 

A situação legitimante para suscitar o incidente de resolução de demandas 

repetitivas não decorre de uma relação substancial, mas sim pela lei, a qual elenca 

no art. 977 do CPC/15 os escolhidos para condução do debate. Seria uma espécie 

de legitimação autônoma para a condução do processo, uma vez que “tendo em 

vista o caráter coletivo e abstrato do IRDR, o NCPC determina expressamente quem 

tem legitimação para suscitá-lo com o objetivo de resolver coletivamente as 

questões homogêneas de direito”.133 

Apesar de os interessados não figurarem, em princípio, no rol de legitimados 

para suscitar o incidente de resolução de demandas repetitivas, o CPC/15 traz 

menção expressa quanto à possibilidade da parte interessada requerer a suspensão 

nacional dos processos, conforme disciplina o §4º do art. 982. Outra amostra de seu 

poder de atuação voluntária no incidente é o direito de ser ouvido pelo relator, 

podendo requerer a juntada de documentos e diligências necessárias para a 

elucidação da questão de direito controvertida, conforme dispõe o caput do art. 983 

do CPC/15. Além disso, há previsão para a sua sustentação oral na alínea b, inciso 

II, do art. 984 do CPC/15. 

Estes são apenas exemplos da atuação da parte interessada no IRDR, uma 

vez que, via de regra, poderão praticar os processuais atinentes ao incidente, a 

considerar o interesse jurídico existente. Junte-se a estes a possibilidade de 

interposição de recurso ou requerimento de revisão da tese, sobretudo caso a 

decisão deixe de considerar detalhes relevantes da fundamentação trazida pelos 

interessados.  

Pontue-se que, enquanto tramitava na Câmara, o projeto do novo Código de 

Processo Civil chegou a ser aprovado com a previsão de legitimidade ativa da 

pessoa jurídica de direito público ou da associação civil que tivesse por finalidade 

institucional a defesa do interesse ou direito objeto do incidente. Note-se que, de 

                                                           
132 DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, 
parte geral e processo de conhecimento. V. 1, 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 344. 
133 CAVALCANTI, Marcos de Araújo. Incidente de resolução de demandas repetitivas e ações 
coletivas. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 539. 
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qualquer forma, havia a exigência da pertinência temática, a exemplo do que ocorre 

na propositura da ação civil pública. Embora o texto fosse omisso, exigia-se também 

a necessidade de existência jurídica da referida associação civil por pelo menos um 

ano.134 

De qualquer maneira, a redação final aprovada não conta com a legitimidade 

de pessoa jurídica de direito público ou da associação civil. Entretanto, a hipótese 

coordena o entendimento de que a pertinência temática é essencial para validar a 

legitimidade dos sujeitos autorizados a suscitar o incidente de resolução de 

demandas repetitivas. 

Portanto, o rol taxativo de legitimados impede outras figuras de requererem a 

instauração do incidente, inclusive as pessoas jurídicas de direito público e as 

associações, que somente poderão suscitá-lo quando figurarem como partes, 

inexistindo legitimação autônoma para tanto.   

Não obstante, curiosamente, as associações possuem legitimidade nas ações 

coletivas, casos em que, compreende José Carlos Barbosa Moreira135 tratar-se de 

legitimação extraordinária:   

 
O que é particularmente interessante é a possibilidade que se abre às 
entidades associativas de agir em juízo, em nome próprio, embora na 
defesa de direitos e de interesses que não pertençam a elas, às próprias 
entidades, e sim aos seus filiados. Ao dizer isso, estou tomando posição 
sobre a natureza dessa figura jurídica: a mim parece que não se trata de 
uma hipótese de representação, ao contrário do que sugere o teor literal do 
dispositivo, logo adiante, quando usa o verbo ‘representar’. Penso que aqui 
houve um cochilo técnico; o legislador constituinte não é especialista em 
direito processual, de sorte que não é de espantar que, aqui e acolá, nos 
defrontemos com alguma imperfeição, com alguma impropriedade desse 
ponto de vista. Mas meu pensamento é o de que se trata, na verdade, de 
legitimação extraordinária, que poderá dar lugar, isto sim, a um fenômeno 
de substituição processual, e não a um fenômeno de representação; 
porque, se se tratasse de um fenômeno de representação, quem estaria, na 
verdade, agindo em juízo seriam os filiados individualmente considerados, 
embora por meio de representante, e o fenômeno nada teria de curioso, ou 
de merecedor de maior atenção. 

 

De toda sorte, a mesma lógica não se aplica ao incidente de resolução de 

demandas repetitivas. O legislador, caso pretendesse a ampliação do rol de 

legitimados, teria inserido disposição, ainda que genérica, acerca da possibilidade 

                                                           
134 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo CPC: Código de processo civil: Lei 13.105/2015: 
inovações, alterações, supressões comentadas. 3. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Método, 2016, 
p. 556. 
135 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Ações coletivas na Constituição Federal de 1988. Revista de 
Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 16, n. 61, p. 187–200, jan./mar. 1991. 
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de instauração do incidente por outros legitimados além dos já descritos 

anteriormente. 

Sabrina Nunes Borges136 explica que terceiros interessados foram removidos 

no elenco previsto no art. 977 do CPC/15 na ocasião da última votação no Senado 

Federal. Não obstante o fato de não poderem suscitar o incidente de resolução de 

demandas repetitivas, a estes interessados resta assegurado o direito de 

manifestação, conforme preceitua o art. 983 do CPC/15. 

Pontue-se que qualquer dos legitimados elencados pelo CPC/15 a suscitar o 

incidente deve, necessariamente, comprovar a premência de sua instauração, a qual 

deverá ser pautada em prova documental, não se podendo ser admitido meio de 

prova diverso, dada a literalidade da redação constante no parágrafo único do art. 

977 do CPC/15. 

 

3.1 A ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS JUDICIAIS 

 

É indispensável mencionar que somente poderá suscitar o incidente de 

resolução de demandas repetitivas aquele que tiver, de fato, algum processo em que 

seja discutida a questão jurídica a ser dirimida no IRDR. Atentaria, pois, contra os 

princípios da inércia e do juiz natural a atuação do magistrado que, sem ter sido 

instado a se pronunciar com relação à determinada questão no deslinde de um 

processo, provocasse o incidente aleatoriamente. 

Assim sendo, cabe ao juiz ou ao relator instruir o ofício de instauração de 

incidente com os documentos necessários para demonstrar o preenchimento dos 

pressupostos para a instauração do incidente, conforme determina o parágrafo único 

do art. 977 do CPC/15. 

A legitimação do juiz e do relator para requerer a instauração do incidente 

reforça a importância desses sujeitos na formação de precedentes. Mediante um 

panorama global, serão eles os que possuem maiores condições de identificar 

ocasiões que há efetiva repetição de processos em torno de uma mesma questão 

jurídica. 

O requisito da repetição de processos não necessariamente deve estar 

adstrito a um único órgão jurisdicional.  
                                                           
136 BORGES, Sabrina Nunes. Incidente de resolução de demandas repetitivas: análise à luz do 
processo coletivo e do Código de processo civil. Indaiatuba: Foco, 2018, p. 90. 
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Apesar da norma não prever a quantidade de demandas que seriam 

necessárias para a existência de IRDR, certo é que o magistrado, ainda que em 

quantidade não expressiva, possa identificar a questão de direito, bem como juntar 

as peças representativas da controvérsia.137   

Tratando-se de questões repetitivas, o requisito numérico deve ser avaliado 

com cautela em relação ao resultado pretendido. Isso porque caso a repetição de 

processos, embora de natureza controvertida, não seja quantitativamente suficiente, 

um outro instituto, tal como o incidente de assunção de competência, o qual não 

exige repetição de processos, poderá ser utilizado. Seria esta uma excelente 

alternativa para resolver a questão jurídica controvertida que atenta contra os 

princípios da isonomia e segurança jurídica. 

Leonardo Carneiro da Cunha e Fredie Didier Júnior 138  apontam para a 

fungibilidade entre os supracitados institutos jurídicos de precedentes, 

exemplificando a questão: 

 

Para que se instaure o incidente de resolução de demandas repetitivas, é 
preciso que haja (a) efetiva repetição de processos que contenham 
controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; e (b) risco de 
ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Por outro lado, se houver 
múltiplos processos, não cabe a assunção de competência. Há situações 
que podem estar entre as duas hipóteses, acarretando eventuais dúvidas 
sobre o cabimento do incidente de assunção de competência. Imagine-se, 
por exemplo, que haja cinco ou dez processos sobre o mesmo tema. Todos 
foram julgados no mesmo sentido. Rigorosamente, há aí casos repetitivos, 
mas não há a existência de “múltiplos processos”. Por terem sido todos 
julgados no mesmo sentido, também não há risco de ofensa à isonomia, 
nem à segurança jurídica, mas a questão pode ser relevante, de grande 
repercussão social. Nesse caso, não caberá o incidente de resolução de 
demandas repetitivas (por não haver risco à isonomia, nem à segurança 
jurídica), mas é possível que se instaure a assunção de competência, por 
ser conveniente prevenir qualquer possível divergência futura (CPC, art. 
947, § 4º). 

 

Conforme mencionado no item 1.1 desta pesquisa, ocasião em que os 

princípios processuais alicerces do incidente de resolução de demandas repetitivas 

foram aprofundados, há uma breve questão a ser pontuada. Não se sabe se o IRDR 

tem por propósito a celeridade processual e a redução da quantidade de processos; 

                                                           
137 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Incidente de resolução de demandas repetitivas: 
sistematização, análise e interpretação do novo instituto processual. Rio de Janeiro: Forense, 2017, 
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138 CUNHA, Leonardo José Carneiro da; DIDIER JR., Fredie. Comentários ao art. 947. In: CABRAL, 
Antonio Passo; CRAMER, Ronaldo (Org.). Comentários ao novo código de processo civil. 2. ed. 
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ou se é baseado fundamentalmente para evitar a excessiva dispersão 

jurisprudencial, tendo em vista os princípios da isonomia e da segurança jurídica. De 

qualquer modo, parece que uma hipótese não exclui a outra, podendo ser 

encaradas, inclusive, como complementares.  

Na hipótese de se compreender que o ponto central do IRDR é o 

gerenciamento das repetitivas pela cúpula do tribunal – o que obviamente é uma de 

suas consequências – é plausível sustentar que a atuação dos órgãos judiciais 

assumirá o protagonismo na atuação de legitimados a suscitar o incidente, e, 

notadamente na proporcionalidade dos incidentes admitidos.  

No capítulo 4 do presente trabalho tal suposição será experimentada, com a 

apresentação de pesquisa empírica detalhada acerca da atuação de cada um dos 

legitimados a suscitar o IRDR. 

 

3.1.1 Magistrado de primeira instância 

 

Dentre os legitimados elencados no inciso I do art. 977 do CPC/15, o ponto 

mais sensível consiste na atuação do juiz, magistrado de primeira instância. Isso 

porque a autorização a ele conferida oculta um interessante debate referente à 

alteração da redação do texto que lhe confere legitimação durante a tramitação 

legislativa.  

Dessa maneira, despontam inúmeras discussões doutrinárias atinentes à 

possibilidade – ou não – de instauração do incidente de resolução de demandas 

repetitivas pelo juiz.  

A celeuma é detalhadamente descrita por Aluisio Gonçalves de Castro 

Mendes e Sofia Temer:139 

 

A previsão legal que confere legitimidade para o juiz de primeiro grau 
requerera instauração do incidente é ponto que vem gerando controvérsias 
doutrinárias. Na versão do CPC aprovada pelo Senado em 2010, o instituto 
poderia ser instaurado logo em primeiro grau, quando houvesse potencial 
de repetição de causas, à semelhança do modelo alemão (art. 930 do PLS 
166/2010). Na versão posterior, aprovada pela Câmara revisora, o instituto 
mudou de feição, somente sendo admitida sua instauração quando 
houvesse causa de competência do tribunal pendente de julgamento, sendo 
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a iniciativa de instauração restrita ao relator, não compreendendo o juiz de 
primeiro grau (art. 988, §§2º e 3º, I, do SCD ao PLS 166/2010).  
Por ocasião da votação e aprovação final pelo Senado, foi revigorada a 
autorização ao juiz para requerer ao tribunal a instauração do incidente, 
mediante ofício (art. 977, I), suprimindo-se a regra relativa à obrigatoriedade 
de pendência de causa no Tribunal resgatando-se, portanto, características 
do instituto adotadas na versão da casa iniciadora do projeto de lei, o que 
foi mantido na versão sancionada e publicada no Diário Oficial.  
Não obstante, foi inserida no parágrafo único do art. 978 uma previsão que 
menciona que o órgão que julgar o incidente deverá julgar o recurso, 
remessa necessária ou processo de competência originária do qual este se 
originar, o que sugere que o(s) processo(s) de onde se originar o incidente 
deverá(ão) estar tramitando perante os tribunais. 

 

Na realidade, a inclusão dos magistrados de primeira instância no rol de 

legitimados para suscitar o incidente de resolução de demandas repetitivas, em 

recuperação da previsão original do PLS 166/2010, retificou a distorção promovida 

pela Câmara dos Deputados. Isso porque não há justificativa para retirar a sua 

legitimidade, justamente porque muitas vezes é mais cognoscível ao magistrado de 

primeiro grau perceber, desde logo e antes dos tribunais, quando há repetição de 

demandas acerca de uma mesma temática.140 

Não obstante, Daniel Amorim Assumpção Neves141 parte da premissa de que 

o processo que deu origem ao incidente deve estar, necessariamente, em trâmite 

perante o tribunal. Por conta disso, o autor encontra dificuldade na compreensão da 

legitimidade do juiz de primeira instância para suscitar o IRDR, considerando que tal 

legitimidade somente existiria no caso concreto após a interposição do recurso de 

apelação contra a sentença prolatada. Portanto, a interposição de recurso seria a 

garantia de que o processo chegará ao tribunal, – já que o primeiro grau não realiza 

mais o juízo de admissibilidade da apelação – hipótese em que seria concebível a 

requisição de instauração do incidente pelo juiz. 

Em razão do disposto no parágrafo único do art. 976 do CPC/15, Antonio do 

Passo Cabral142 destaca que a intenção do legislador é que o IRDR somente possa 

ser suscitado quando houver pendência de processo no tribunal, já havendo 

decisões de primeira instância. 

                                                           
140 ZANFERDINI, Flávia de Almeida Montingelli; GOMES, Alexandre Gir. Tratamento coletivo 
adequado das demandas individuais repetitivas pelo juízo de primeiro grau. Revista de Processo. 
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 A despeito da respeitável doutrina mencionada, não parece que este é o 

entendimento mais acertado, porquanto a exigência de causa pendente no tribunal 

foi retirada da versão final. No Parecer n. 956/2014143 restou explicitado que tal 

previsão desfiguraria o IRDR e que a eliminação do magistrado de primeiro grau 

para suscitar o incidente prolongaria situações de incerteza, estimulando a 

multiplicação de demandas, desnecessariamente. 

Ademais, aguardar a tramitação de processos no tribunal importaria em uma 

prestação jurisdicional mais lenta, eis que despojado de celeridade e economia 

processual que se poderia alcançar com a instauração desde a primeira instância.  

Sendo assim, seria incongruente esposar o entendimento de que haveria o requisito 

de existência de processo perante o tribunal, uma vez que tal exigência foi 

expressamente retirada na versão final do dispositivo. Este, inclusive, é o 

entendimento adotado pelo Fórum da Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM).144 

Desta maneira, ao considerar os argumentos mencionados adicionados à 

literalidade da redação do inciso I do art. 977 do CPC/15, com facilidade pode-se 

inferir que o juiz possui, de fato, legitimidade para suscitar o incidente de resolução 

de demandas repetitivas. Seria, inclusive, plausível sustentar que o magistrado de 

primeira instância possui melhores condições de apurar a proliferação de demandas 

que envolvam questões jurídicas comuns. 

Portanto, não há razão para impedir que o juiz de primeiro grau possa suscitar 

o incidente. Salvo melhor juízo, a ele são distribuídas demandas de variados 

autores, patrocinadas por advogados distintos em muitas ocasiões, que tratam da 

mesmíssima questão de direito. Em tese, é este magistrado que possui melhores 

condições de constatar a ocorrência de demandas repetitivas.145 
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Enunciados ENFAM. Brasília, Conselho da Justiça Federal. Enunciado 22: “A instauração do IRDR 
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Deste modo, torna-se vazia a argumentação quanto à impossibilidade do juiz 

suscitar o incidente. Marcos Cavalcanti146 ultrapassada a discussão e interpreta que 

na verdade trata-se de um “poder-dever estabelecido em texto legal para o juiz ou 

relator, os quais devem requerer a instauração do incidente quando presentes os 

requisitos previstos no art. 976 do NCPC”. 

De acordo com a mencionada doutrina, seria muito mais acessível ao juiz de 

primeira instância conhecer das demandas mais recorrentes em sua jurisdição, em 

razão da proximidade com os maiores reclames da população por ele atendidos. 

Nessa seara, uma possível conclusão é que o juiz é o legitimado mais atuante para 

a solução das questões repetitivas. Esta é mais uma hipótese que será explorada na 

pesquisa empírica constante no Capítulo 4. 

 

3.1.2. Relator 

 

Por sua vez, o relator a que se refere o inciso I do art. 977 do CPC/15 é 

aquele que, em razão recurso, remessa necessária ou causa de competência 

originária, tomou conhecimento da matéria controvertida. Poderá então requerer a 

instauração do IRDR por ofício devidamente documentado.  

Isso significa que o relator legitimado é aquele que lhe tenha sido atribuída a 

relatoria de ao menos de um processo que abranja a questão de direito – material ou 

processual – repetitiva. Caso assim não fosse, não haveria sentido algum na 

disposição legislativa que confere legitimidade específica ao relator; bastaria que 

mencionasse qualquer magistrado de segundo grau. Assim, concretamente, a 

legitimidade do relator somente despontará quando o processo repetitivo tiver 

chegado ao tribunal em grau recursal, reexame necessário ou, excepcionalmente, 

em ações de competência originária que estejam em trâmite no tribunal.147 

Na mesma esteira de raciocínio, a partir da comparação entre as duas 

versões de projeto do novo Código de Processo Civil, com redações semelhantes, 
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Luiz Volpe de Camargo148 atribui ainda exemplos para melhor esclarecimento da 

figura do relator: 

 

Nos tribunais de 2º grau, são os desembargadores que receberam, por 
distribuição, um recurso ou o processo em remessa necessária para 
julgamento, que tem legitimidade para provocar a instauração do incidente. 
Veja-se que as duas versões do projeto atribuem legitimidade ao “relator” e, 
não, genericamente, a qualquer desembargador. Por conta disso, não é 
possível, por exemplo, que um desembargador que não tem, sob sua 
relatoria, recurso envolvendo a questão controvertida suscite o incidente. 
Também não é possível que o Presidente do tribunal de 2º grau, ao 
constatar a multiplicidade de recursos especiais versando sobre a mesma 
questão, provoque o tribunal que preside para instaurar o incidente. 
Também não é possível que o vice-presidente, no exercício do juízo de 
admissibilidade dos recursos de estrito direito provoque a instauração do 
incidente.  

 

O autor segue a ponderação indicando que os Ministros do Superior Tribunal 

de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não figuram como relatores legitimados 

para suscitar o incidente, o que se deve por dois fundamentos. Em primeiro lugar, 

aos ministros de cortes superiores é reservado o julgamento paradigmático por meio 

dos recursos repetitivos; em segundo, porque não há qualquer sentido que a 

relatoria de um caso repetitivo esteja sob a relatoria de um ministro, uma vez que 

serviria muito mais produtivo que este realizasse o afetamento com o recurso 

repetitivo, seria, pois, incoerente que optasse por remeter ofício para um tribunal de 

segundo grau para que lá se firme a tese, quando poderia desde logo ser 

estabelecida pela própria corte de superposição.149 

A análise parece apropriada, pois, além dos argumentos já mencionados, de 

nada iria servir a criação de um instituto processual com vistas à fixação de uma 

tese jurídica em âmbito estadual ou regional caso o relator a que a lei se 

referenciasse fosse um ministro dos tribunais superiores. Se assim fosse, fulminaria 

por completo a tentativa de redução de demandas a serem decididas perante os 

tribunais superiores, o que, diga-se de passagem, é um dos propósitos – mas não o 

objetivo principal – para que os incidentes de resolução de demandas repetitivas 

sejam suscitados perante os tribunais de segunda instância. 
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3.1.3 Possibilidade de atuação do órgão colegiado 

 

Quanto aos órgãos judiciais, o CPC/15 indica expressamente o juiz ou o 

relator, sem mencionar o órgão colegiado. Ante a ausência de disposição expressa, 

a celeuma residiria quando a questão submetida ao órgão colegiado resultasse em 

voto vencido do relator quanto à instauração do IRDR.  

Veja que a literalidade do artigo implicaria na redução de discricionariedade 

do órgão colegiado perante o relator, o que obviamente não parece ser o 

entendimento mais acertado.  

Correta seria a interpretação de que, segundo o CPC/15, podendo o relator 

suscitar o incidente, com ainda maior suporte autoritário poderia o órgão colegiado 

fazê-lo, pouco importando o posicionamento do relator isoladamente considerado, 

sobretudo em razão do princípio da colegialidade.  

Entretanto, tal hipótese se restringiria aos casos em que a questão fosse 

submetida ao órgão fracionário, uma vez que, diante do permissivo constante na 

legislação, o relator desde logo poderá suscitar o incidente, sem a necessidade de 

submissão ao órgão colegiado.150 

Entende-se que, em realidade, quanto maior e mais intenso for debate acerca 

da questão controvertida, proporcionalmente também será aumentada a 

possibilidade de amadurecido do tema em análise. Portanto, não há motivo para 

impossibilitar que o incidente de demandas repetitivas seja suscitado pelo órgão 

colegiado.  

A pesquisa empírica apresentada no Capítulo 4 verificará se o órgão 

colegiado tem suscitado o incidente, com a finalidade de aferir a aceitação prática do 

entendimento da doutrina quanto a esta possibilidade de legitimado. 

 

3.2 A ATUAÇÃO DAS PARTES 

 

De acordo com a lei processual em seu art. 977, II do CPC/15, poderá o autor 

e o réu suscitar o incidente, ao identificar a questão comum entre o seu e a de 

                                                           
150 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Incidente de resolução de demandas repetitivas: 
sistematização, análise e interpretação do novo instituto processual. Rio de Janeiro: Forense, 2017, 
p. 130. 
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outros processos, em quantidade significativa, as quais tenham sido atribuídas 

soluções diversas perante os órgãos judiciais. 

A legitimidade conferida às partes é pautada pela imediata participação 

daqueles que serão diretamente atingidos pelo provimento jurisdicional. Além disso, 

os seus representantes legais lidam, na prática, com as chamadas demandas de 

massa e, muito provavelmente têm ciência da existência da ocorrência de decisões 

contraditórias, as quais, muitas vezes são utilizadas pelos mesmos para 

fundamentar um recurso na hipótese em que a pretensão de seu cliente não venha a 

ser acolhida no provimento jurisdicional. 

Verdade seja dita, as partes são os maiores prejudicados com a existência de 

decisões antagônicas acerca de idêntica questão na mesma esfera de jurisdição. 

Este fenômeno de fato causa a sensação de que o desfecho da demanda depende 

unicamente de qual magistrado irá conhecer a causa. Tal insegurança não é 

benéfica para ninguém, sobretudo para o ordenamento como um todo, que passa a 

ser desacreditado pelo jurisdicionado. 

Tendo em vista que a dispersão jurisprudencial pode vir a ser um prejudicial à 

efetivação do direito material perseguido na demanda, nada mais justo do que o 

permissivo para que estes sujeitos sejam legitimados a suscitar o incidente de 

resolução de demandas repetitivas. 

Sem embargo, não seria de se estranhar que as partes somente venham a 

suscitar o incidente de resolução de demandas repetitivas na hipótese de não 

acolhimento de sua pretensão. Explica-se: diante da controvérsia acerca da questão 

de direito, seria muito natural que se aguarde o provimento jurisdicional, pois não se 

sabe de antemão a qual entendimento será adotado por aquele magistrado em 

específico. Mesmo em um cenário onde já se conhece aproximadamente as 

decisões do magistrado, a parte tende a aguardar a sentença, pois a experiência 

revela que alguns magistrados proferem decisões antagônicas. 

Além disso, se a parte consagrar-se vencedora em determinada demanda, 

obviamente o último de seus desejos é o sobrestamento do feito, um dos efeitos da 

admissão do incidente, conforme analisado anteriormente. 

Por outro lado, ao menos para a parte ré, é extremamente útil o 

sobrestamento do seu processo nas ocasiões em que não tenha tido acolhidos os 

seus argumentos defensivos, seja para defender as suas razões em um debate mais 

amplo, onde potencialmente haverá outros interessados com alegações mais 
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robustas para o acolhimento da tese que lhe é favorável, ou simplesmente para 

postergar o cumprimento do comando judicial que lhe foi imposto por ocasião da 

sentença de mérito.  

Pontue-se que não há necessidade de consentimento da parte contrária, 

apesar de não haver impedimento para a convenção neste sentido. Tampouco há 

dispositivo que impeça a atuação conjunta de autor e réu. 

A atuação desses sujeitos processuais não se restringirá apenas quando do 

requerimento de instauração, mas também ocorrerá: a) na fase preparatória, nos 

moldes do caput do art. 983, quando poderão requerer a juntada de documentos e a 

realização de diligências necessárias para a elucidação da questão de direito 

controvertida; b) no julgamento, em sustentação oral, conforme alínea “a” do inciso II 

do art. 984; c) na fase recursal, com a interposição de recurso especial ou 

extraordinário, tanto na condição de recorrente quanto na de recorrido, de acordo 

com o art. 987; d) ou na eventual postulação de revisão de tese, ainda que sem 

menção expressa. 

Há doutrina que menciona a possibilidade de instauração de IRDR pelos 

litigantes de processos repetitivos, mesmo aqueles de primeira instância, ao 

tomarem conhecimento da pendência de julgamento de uma das demandas 

repetitivas no tribunal.151 Ocorre que, da redação literal do CPC/15 não se pode 

extrair tal hipótese, dado que, se quisesse o legislador abarcar tal proposição, o teria 

feito expressamente.   

Ao mencionar que o pedido da parte para a instauração do incidente deve ser 

feita por petição, há de se esclarecer que a legislação não exige que tal petição 

cumpra os requisitos formais de uma petição inicial, arrolados no art. 319 do 

CPC/15. No entanto, é fundamental que o requerimento esteja revestido de 

fundamentação, que demonstre o cumprimento dos pressupostos de 

admissibilidade, bem como os argumentos jurídicos para embasar a preponderância 

da interpretação jurídica que é favorável a quem requereu o incidente. A 

fundamentação é, inclusive, corolário do contraditório substancial, conforme já 

analisado. 

Na hipótese de mais de um legitimado requerer, perante o mesmo tribunal, a 

instauração do IRDR, em homenagem à economia processual, bem como para 

                                                           
151 CAVALCANTI, Marcos de Araújo. Incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR). São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 237. 
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evitar a perpetuação de decisões conflitantes, o melhor seria que todos fossem 

apensados e juntos processados. 152  Nesta hipótese, inclusive, potencialmente 

haveria um debate mais amplo, por atingir um número maior de interessados diretos 

em razão da anexação.  

Especificamente em relação às partes, é conveniente que se faça uma 

análise acerca do manejo do IRDR pelos litigantes ocasionais, grupo geralmente 

composto por pessoas físicas; assim como pelos litigantes habituais, em sua maioria 

pessoas jurídicas. Neste último grupo inclui-se o setor público em diferentes esferas, 

o que possivelmente evidenciará a atuação das Procuradorias.  

Tratando-se da defesa das partes, aqueles que atuam na defesa da Fazenda 

Pública talvez possuam maior predisposição a suscitar o incidente. Relembre-se 

que, em conformidade com a pesquisa no item 2.3, não há previsão de pagamento 

de custas processuais, tampouco de honorários advocatícios.  

Assim sendo, é possível que a ausência de previsão legal para tanto acabe 

por desestimular a instauração do incidente por iniciativa de partes compostas por 

pessoas físicas, cujos advogados geralmente são remunerados por cada demanda 

proposta. Dessa forma, a fixação de uma tese jurídica pode resultar em substancial 

perda de verba honorária contratual, já que esta independe de provimento 

jurisdicional favorável.  

Registre-se que a atuação das Procuradorias para suscitar o IRDR somente 

poderá ocorrer quando o ente público figurar como parte no processo que originou o 

incidente, já que não consta expressamente como legitimado no elenco constante no 

art. 977 do CPC/15. 

As partes em processos subjetivos, litigantes habituais ou com delicados 

interesses apresentam maior disposição para ver pacificado determinado assunto. 

Ilustrativamente, basta verificar a quantidade de demandas em que entes públicos 

figuram como parte. A fixação de tese acerca de uma questão repetitiva reduziria o 

                                                           
152 Neste sentido, dispõe o 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 apensados e sobrestados, cabendo ao órgão julgador considerar as 
razões neles apresentadas”. BRASIL. Fórum Permanente de Processualistas Civis (FCCP). 
Enunciado 89. Salvador, 08 e 09 de novembro de 2013.  Disponível em: 
https://institutodc.com.br/wp-content/uploads/2017/06/FPPC-Carta-de-Florianopolis.pdf. Acesso em: 
24 jan. 2020. 
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gasto da máquina pública, que poderia debruçar-se sobre outras questões 

particularizadas. 

Estas suposições serão igualmente aferidas no Capítulo 4 da presente 

pesquisa. 

 

3.2.1 Conceito de partes 

 

Sob a ótica tradicional do processo, autor e réu são partes, conceituadas por 

José Eduardo Carreira Alvim 153  como os “sujeitos parciais do processo, cujos 

interesses estão em lide, sendo o autor aquele que pede a prestação jurisdicional ao 

juiz e o réu aquele em que face de quem essa prestação é pedida”. 

A acepção de partes deve ser encarada em sentido amplo, de tal modo que 

abarque todos os sujeitos da relação processual particular, ou seja, do processo 

paradigma a partir do qual será suscitado o incidente de resolução de demandas 

repetitivas.154 

Sem embargo, o inciso II do art. 977 do CPC/15, ao conferir legitimidade 

especificamente às partes da relação processual, por lógica, exclui a possibilidade 

de requerimento elaborado pelo assistente simples, já que este não possui a 

condição processual de parte. Já o assistente litisconsorcial, por assumir os mesmos 

poderes e ônus processuais das partes, equipara-se a um litisconsórcio, 

resguardando, pois, legitimidade para suscitar o incidente de resolução de 

demandas repetitivas na condição de parte.155 

 

3.3 A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

Das funções essenciais do Ministério Público, dentre elas a defesa dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis encontram-se preceituadas no art. 127 

da Constituição Federal. Ao agir em nome próprio na defesa de interesse de terceiro 

– in casu, da sociedade, – o parquet atua com legitimação extraordinária.  

                                                           
153 ALVIM, José Eduardo Carreira. Teoria geral do processo. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, 
p. 171.  
154 OLIVEIRA, Fernando Antônio. Incidente de resolução de demandas repetitivas: teoria, contexto 
e aplicação. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2019, p. 134. 
155 SOUZA, Artur César de. Resolução de Demandas Repetitivas. São Paulo: Almedina, 2015, p. 
146. 
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A atividade do Ministério Público no incidente de resolução de demandas 

repetitivas – art. 976, §2º, e art. 977, III, ambos do CPC/15 – é regulada por dois 

alicerces.  

O primeiro suporte se pauta na defesa da ordem jurídica, preceituada no art. 

127, caput combinado com o inciso IX do art. 129, ambos da Constituição Federal. 

Em razão da proteção dos princípios da isonomia, segurança jurídica, acesso à 

justiça e duração razoável do processo, cabe ao Ministério Público, ainda que não 

atue como parte, buscar a preservação de tais valores. 

Já o segundo alicerce baseia-se na proteção dos direitos coletivos, quando a 

questão comum discutida tiver relação com os direitos individuais homogêneos – 

constantes na parte final do inciso III do art. 129, da Constituição Federal – atuando 

na condição de interveniente obrigatório. 

Em razão de sua intervenção obrigatória, seja na atuação como autor ou no 

desempenho como custos iuris, ao teor dos art. 5º, §1º, da Lei nº 7.347/85 e art. 92 

da Lei nº 8.078/90, o Ministério Público assume notória posição de destaque, tanto 

que a sua iniciativa gira em torno de noventa por cento dos processos coletivos.156 

O órgão ministerial, dada a importância de sua atuação, funciona 

obrigatoriamente no incidente de resolução de demandas repetitivas, como se verá 

com mais detalhes no item 3.3.2. 

 

3.3.1 Escopo institucional 

 

Em todas as versões do projeto do CPC/15 havia expressamente a 

legitimidade do Ministério Público para suscitar o incidente de demandas repetitivas. 

Não por outro motivo a redação final aprovada manteve o órgão ministerial como 

sujeito legitimado. 

Coadunando-se com a disposição constitucional descrita nos art. 127 e 129, 

III da Constituição Federal, resta evidente que a atuação do Ministério Público está 

condicionada à existência de interesse social, a exemplo do que ocorre quanto à 

                                                           
156 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações coletivas e meios de resolução coletiva de 
conflitos no direito comparado e nacional. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2012, p. 245. 



 
86 

 

legitimidade ativa do parquet para promoção de ação civil pública. Daniel Amorim 

Assumpção Neves157 explica: 

 

Conforme observado pela melhor doutrina, essa legitimidade era inspirada 
na legitimidade para a propositura da ação civil pública, que a exemplo do 
incidente tem como objetivo a economia processual e a harmonização dos 
julgados. A redação final do art. 977 do Novo CPC, entretanto, não conta 
com tal legitimidade, o que, apesar de limitar o rol de legitimados, não 
elimina a conclusão que justiça a legitimação para o Ministério Público e 
para a Defensoria Pública. 

 

Nesse sentido, a legitimidade do Ministério Público para suscitar o incidente 

de demandas repetitivas é ampla e irrestrita quando a problemática envolver direitos 

difusos ou coletivos. Não obstante, tratando-se de direitos individuais homogêneos, 

apenas subsistiria o interesse se o direito discutido for indisponível, ou disponível 

que tenha repercussão geral. Este, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça em relação à legitimidade do Ministério Público quando se trata de tutela 

coletiva.  

Apesar disso, ainda remanesce corrente doutrinária que entende pela 

legitimação ampla e irrestrita do órgão ministerial em qualquer hipótese, em razão 

da sua função institucional.  Esta, contudo, não é a posição mais adequada, 

justamente pelas razões acima mencionadas. Há de haver, portanto, interesse 

social, assim como ocorre nas ações civis públicas.  

A confusão talvez se justifique pelo fato de se tratar de um novo instituto 

processual, que, face aos seus objetivos precípuos, visa a garantia dos princípios 

constitucionais da isonomia, segurança jurídica e duração razoável do processo.  

No entanto, uma ampliação da atuação ministerial parece exagerada neste 

momento, uma vez que o texto constitucional não foi alterado e o debate quando do 

advento da lei de ação civil pública já havia demasiadamente discutido os limites de 

atuação do Ministério Público. Leonardo Carneiro da Cunha 158  detalha a 

controvérsia: 

 

                                                           
157 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo CPC: Código de processo civil: Lei 13.105/2015: 
inovações, alterações, supressões comentadas. 3. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Método, 2016, 
p. 557. 
158 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Anotações sobre o incidente de resolução de demandas 
repetitivas previsto no projeto do novo código de processo civil. Revista de Processo. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, v. 36, n. 193, p. 255–279, mar. 2011. 
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A legitimidade do Ministério Público, para suscitar o referido incidente, 
relaciona-se com sua legitimidade para a propositura de ação civil pública. É 
inegável que o Ministério Público dispõe de legitimação para intentar ação 
civil pública em defesa dos direitos difusos e coletivos. Quanto à defesa dos 
direitos individuais homogêneos, há candente discussão doutrinária, 
despontando várias opiniões: há entendimento no sentido de que a 
legitimidade do Ministério Público seria ampla e irrestrita. Por sua vez, 
sobressai a orientação segundo a qual o Ministério Público não detém 
legitimidade para defesa de direitos individuais homogêneos, por falta de 
previsão expressa no art. 129, III da CRFB/88. Há, ainda, quem admita a 
legitimidade do Ministério Público para defesa de direitos individuais 
homogêneos, que sejam indisponíveis. E, por fim, avulta o entendimento de 
que o Ministério Público só teria legitimidade para defesa de direitos 
individuais homogêneos, se presente um relevante interesse social, 
examinado concretamente. Nesse último caso, a legitimidade haveria de ser 
aferida em cada caso, a depender da relevância do interesse social.” 

 

Este último entendimento parece ser o mais coerente, tanto que tem 

prevalecido. É indispensável que seja analisado, concretamente, a existência de 

relevante interesse social, de modo a sustentar a legitimidade do Ministério Público 

na defesa dos direitos individuais homogêneos.  

Há de se recordar que muitas das questões trazidas à baila nos incidentes de 

resolução de demandas repetitivas se descrevem por representar situações jurídicas 

homogêneas. Sendo assim, parece razoável que a legitimidade do Ministério Público 

no IRDR deva seguir os moldes de sua legitimidade para o ajuizamento de ações 

civis públicas quando da defesa de direitos individuais homogêneos, os quais são 

analisados concretamente e reconhecidos somente se traduzir relevante interesse 

social.  

Nesse sentido, seria razoável considerar que talvez o Ministério Público não 

venha a suscitar tantos incidentes de resolução de demandas repetitivas, justamente 

devido ao fato de já haver outro instituto processual capaz de atingir o mesmo 

resultado prático, embora não vinculativo, que persegue o IRDR. O manejo de ações 

civis públicas seria, então, muito mais propenso a ser utilizado do que o incidente de 

resolução de demandas repetitivas, sobretudo em razão de que este último é um 

novo instituto e aquele já existe no ordenamento pátrio desde 1985, com a Lei nº 

7.347/85. Por este motivo já é esperado que outros legitimados sejam mais atuantes 

para requerer o incidente. 

Por pautar-se na representação da sociedade, bem como daqueles que por 

exclusão legal não podem suscitar o incidente, sua atuação ultrapassa a mera 

preocupação com o aperfeiçoamento do julgamento de demandas repetitivas.  
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Exatamente por isso, o §2º do art. 976 do CPC/15 prevê que o Ministério 

Público assumirá a titularidade do incidente, caso haja desistência ou abandono por 

parte do suscitante. Dessa forma, a análise do mérito não restaria prejudicada em 

tais casos. 

 

3.3.2 Intervenção obrigatória 

 

De acordo com a prescrição constante no art. 976, §2º do CPC/15, caso não 

seja aquele que suscitou o incidente de resolução de demandas repetitivas, certo de 

que é possível que outros sujeitos o façam, o Ministério Público intervirá 

obrigatoriamente no incidente, desempenhando função como custos iuris, lastreado 

na redação dos art. 5º, §1º, da Lei nº 7.347/85 e art. 92 da Lei nº 8.078/90. 

Ademais, há expressa previsão legal para as situações em que houver 

abandono ou desistência do sujeito condutor do incidente. Em tais hipóteses, o 

Ministério Público tem o dever institucional de assumir a sua titularidade, de acordo 

com a redação do art. 976, §2º do CPC/15. Isso se deve ao fato de que, em razão 

da relevância da temática discutida, seria extremamente prejudicial à sociedade 

como um todo, que um incidente devidamente admitido fosse arquivado em razão de 

motivos particulares. 

Basta imaginar a situação em que o incidente foi suscitado pela parte e, 

devido aos desdobramentos e à grande proporção tomada diante da questão 

controvertida, o advogado particular que conduzia o incidente teve de deixá-lo, seja 

pela ausência de previsão normativa quanto aos honorários advocatícios, seja pela 

impossibilidade de arcar com as despesas decorrentes de viagens que deverá fazer 

para deslocar-se até o Tribunal onde o tramita o incidente, hipótese esta mais 

corriqueira quando se tratar de patrono atuante em comarcas do interior. 

A exemplo do que ocorre com a desistência do recorrente em recursos 

repetitivos paradigmas, que não impede o processamento e julgamento da questão 

repetitiva, no IRDR a desistência ou abandono por parte do suscitante, de igual 

sorte, não poderia ser diferente, sobretudo ao considerar que ambos institutos 

compõem o microssistema de casos repetitivos, como esclarece o art. 928 do  

CPC/15. 



 
89 

 

Leonardo Carneiro da Cunha 159  pondera que, havendo a desistência ou 

abandono por parte do suscitante, qualquer legitimado poderia assumir a titularidade 

do incidente. No entanto, o Ministério Público possui o dever de fazê-lo caso não 

subsista outro sujeito para assumir a posição de líder do debate, o que parece ser 

bastante razoável, tendo em vista o interesse social em discussão: 

 

Nos casos em que não for requerente, o Ministério Público intervirá 
obrigatoriamente no incidente, podendo assumir sua titularidade nas 
hipóteses em que houver desistência ou abandono pelo suscitante. 
Realmente, se o suscitante desistir ou abandonar o incidente, o Ministério 
Público poderá assumir sua posição, passando a conduzir o procedimento. 
Na verdade, qualquer um dos legitimados pode assumir a posição do 
suscitante, caso este venha a desistir ou a abandoná-lo. Se nenhum 
legitimado assumir tal posição, poderá o Ministério Público fazê-lo, 
passando a acompanhar, na condição de suscitante, o procedimento do 
incidente perante o tribunal. 

 

De qualquer maneira, o Ministério Público sempre estará presente no debate 

das questões trazidas em incidente de resolução de demandas repetitivas, seja 

como suscitante, como fiscal da ordem jurídica ou como substituto do requerente.  

 

3.4 A ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 

 

A Defensoria Pública é instituição essencial à justiça,160 uma vez que são 

advogados apresentados pelo Estado aos necessitados carentes de recursos 

financeiros, representando-os tanto em processos administrativos quanto judiciais. 

Dessa maneira, a Defensoria Pública assume a mesma importância que o Ministério 

Público, a advocacia e a advocacia pública.  

A legitimação da Defensoria Pública no incidente de resolução de demandas 

repetitivas que se encontra no inciso III do art. 977 do CPC/15 resulta do movimento 

expansionista de atuação do órgão, no sentido de deixar de ser apenas a 

representação judicial em caráter individual, mas também assumir o encargo de 

legitimado extraordinário na defesa dos direitos e interesses coletivos, alcançando 

um maior número de pretensões, o qual se depara diariamente.  

                                                           
159 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Anotações sobre o incidente de resolução de demandas 
repetitivas previsto no projeto do novo código de processo civil. Revista de Processo. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, v. 193, p. 255-280, mar. 2011. 
160 Art. 5º, XXIV: O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos.  
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A sua atuação não se restringe às demandas em que figurar como parte. E 

não haveria sentido em ser limitada, pois, como é cediço, a Constituição Federal, em 

seu art. 134, confere à instituição a defesa dos direitos individuais e coletivos.  

Bem explicita Rodolfo de Camargo Mancuso 161  acerca da legitimação 

extraordinária acima apontada: 

  

A inserção do Ministério Público e da Defensoria Pública dentre os 
colegitimados à instauração do IRDR (inc. II do art. 977) prende-se às 
elevadas missões dessas instituições: o parquet, credenciado à “defesa da 
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses individuais 
indisponíveis” (CF, art. 127), enquanto a Defensoria vem vocacionada à 
“orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados” (CF, 
art. 134, caput), certo ainda que “o Estado prestará assistência jurídica 
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (CF, art. 
5º, LXXIV). 

 

Do exposto, pondere-se que a legitimidade do Ministério Público para o IRDR 

é ampla e fundamentalmente presumida em virtude de seu escopo institucional. Já 

com relação à Defensoria Pública, torna-se aplicável a regra da pertinência temática.  

Nesse sentido, a provocação do incidente deve atender aos interesses dos 

necessitados, sob sua acepção tendencialmente ampliativa, a qual José Carlos 

Barbosa Moreira162 apontou que “já não se delimita em função do atributo ‘judiciário’, 

mas passa a compreender tudo que seja ‘jurídico’”.  

 

3.4.1 Movimento expansionista de atuação 

 

A inclusão da Defensoria Pública no rol de legitimados a suscitar o incidente 

de resolução de demandas repetitivas advém da conjuntura de instituição essencial 

à jurisdição do Estado. Reflete, pois, a pretensão de ampliação de suas funções 

junto à sociedade, tal como ocorreu à época da promulgação da Lei nº 11.448/2007, 

a qual legitimou a Defensoria Pública a propor a ação civil pública.163 

Na esteira de raciocínio do que ocorre no incidente de assunção de 

competência, Aluisio Gonçalves de Castro Mendes e José Roberto Sotero de Mello 
                                                           
161 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Incidentes de demandas repetitivas: a luta contra a dispersão 
jurisprudencial excessiva. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 220. 
162  MOREIRA, José Carlos Barbosa. O direito à assistência jurídica: evolução no ordenamento 
brasileiro de nosso tempo. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 17, n. 67, p. 
124–134, jul./set. 1992.  
163 LÉVY, Daniel de Andrade. O incidente de resolução de demandas repetitivas no anteprojeto do 
novo Código de processo civil: exame à luz da Group Litigation Order britânica. Revista de 
Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, v.196, p. 165-205, jun. 2011. 
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Porto164 entendem que a expansão da atuação da Defensoria Pública muito se deve 

ao caminho percorrido pela instituição, que ampliou o desempenho de suas 

atividades para defender direitos e interesses coletivos: 

 

A nova incumbência dá prosseguimento a uma trajetória em que a 
Defensoria deixou de ter uma atuação apenas como representante judicial 
em caráter individual para assumir um papel institucional como legitimado 
extraordinário para a defesa de direitos e interesses coletivos. Representa, 
assim, um salto de qualidade nas suas funções, pois pode deixar de ter um 
desempenho atomizado, para desenvolver um trabalho mais amplo, 
molecularizado e mais eficiente, pois, com o dispêndio de menos recursos, 
pode pleitear e obter um alcance maior para as pretensões que lhe chegam 
no dia a dia. 

 

Em relação à atuação da Defensoria Pública, esta deve seguir o especificado 

em relação à performance quando do polo ativo da ação civil pública.  

Na hipótese de se considerar que é função atípica da Defensoria Pública a 

propositura de ação civil pública, na defesa dos hipossuficientes organizacionais, 

esta será também a sua equivalente atuação na instauração do incidente de 

resolução de demandas repetitivas.165 

Independentemente da posição doutrinária adotada, o fato é que a Defensoria 

Pública possui legitimidade para suscitar o incidente de resolução de demandas 

repetitivas, ao teor da redação normativa do art. 977, III do CPC/15, desde que, 

contudo, atue na defesa dos hipossuficientes. 

  

3.4.2 A regra da pertinência temática 

 

Discute-se se a legitimidade da Defensoria Pública para suscitar o incidente 

de resolução de repetitivas está atrelada, obrigatoriamente, a alguma demanda que 

figure como parte pessoa carente de recursos financeiros, ou que trate que questão 

jurídica atinente aos necessitados.  

Proveitoso recordar que a legitimidade da Defensoria Pública deve ser 

pautada às atribuições da instituição. Em outras palavras, a questão de direito que 

                                                           
164 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; PORTO, José Roberto Mello. Incidente de assunção de 
competência. Rio de Janeiro: GZ, 2020, p. 44 
165 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo CPC: Código de processo civil: Lei 13.105/2015: 
inovações, alterações, supressões comentadas. 3. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Método, 2016, 
p. 557. 
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se pretende firmar tese por meio do incidente há de estar atrelada à função típica da 

Defensoria Pública, que é a assistência jurídica aos necessitados.  

Dessa forma, não seria realizável a instauração de incidente em qualquer 

processo, havendo necessidade de subsistir vínculo entre a questão debatida e o 

interesse dos necessitados.  

A atuação da Defensoria Pública no incidente de resolução de demandas 

repetitivas é deveras semelhante àquela desempenhada pelo mesmo órgão na 

condição de legitimado ativo na ação civil pública.  

A esse respeito, Luiz Henrique Volpe de Camargo 166  elucida que a 

legitimidade da Defensoria Pública é restrita para as hipóteses em que a questão 

jurídica controvertida for relacionada com os direitos e interesses dos necessitados. 

Muito embora não esteja exposto na regra normativa, tal limitação decorre das 

atribuições que lhe foram outorgadas pela Constituição Federal em seu art. 134.  

A mesma lógica é descrita por Leonardo Carneiro da Cunha,167 que pontua 

que a atuação da Defensoria Pública no incidente deve guardar vínculo com a sua 

função típica determinada pela Constituição Federal:  

 

Tudo leva a crer que a possibilidade conferida à Defensoria Pública de 
suscitar o incidente de resolução de causas repetitivas constitui mais uma 
hipótese de função típica que lhe é atribuída pelo ordenamento jurídico, 
havendo necessidade de o caso envolver interesses de necessitados ou 
versar sobre o tema a que eles estejam relacionados. É preciso, em 
resumo, que haja a chamada legitimidade adequada ou representação 
adequada. A legitimidade da Defensoria Pública, para suscitar o aludido 
incidente, deve relacionar-se com sua função típica, definida 
constitucionalmente. 

 

Por fim, na hipótese da Defensoria Pública requerer a instauração do 

incidente enquanto desprovida de legitimidade para tanto – por extrapolar a esfera 

de defesa dos interesses de necessitados, – parece ser mais razoável que, ao invés 

de rejeitar de imediato o pedido de instauração, o tribunal conceda oportunidade e 

prazo para que seja feita a substituição do requerente, aquele que seja adequado. 

                                                           
166 CAMARGO, Luiz Henrique Volpe de. O incidente de resolução de demandas repetitivas no projeto 
de novo CPC: a comparação entre a versão do Senado Federal e a da Câmara dos Deputados. In: 
FREIRE, Alexandre et al. (Org.). Novas tendências do processo civil: estudos sobre o projeto do 
novo Código de Processo Civil. Salvador: Juspodivm, 2013, v. 3, p. 279-311. 
167 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Anotações sobre o incidente de resolução de demandas 
repetitivas previsto no projeto do novo código de processo civil. Revista de Processo. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, v. 193, n. 193, p. 255–279, mar. 2011. 
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Especialmente no que tange à Defensoria Pública, esta manobra seria a mais 

apropriada, o que não exclui a mesma viabilidade quando se tratar de qualquer um 

dos outros legitimados elencados no rol do art. 977 do CPC/15, tendo em vista o 

proveito social que a definição de tese para questões repetitivas representa para a 

coletividade. 

 

3.5 DISPOSIÇÕES COMUNS AO MINISTÉRIO PÚBLICO E À DEFENSORIA 

PÚBLICA 

 

Atente-se para a opção legislativa em relação ao elenco dos legitimados para 

suscitar o incidente de resolução de demandas repetitivas. Em reiteradas 

oportunidades da presente pesquisa foram apontados os sujeitos detentores do 

direito de suscitar o referido incidente.  

Mais uma vez é preciso mencionar: o teor do art. 977 do CPC/15 prevê que o 

incidente poderá ser instaurado por iniciativa não apenas do juiz, do relator e das 

partes, mas inclui o Ministério Público e Defensoria Pública. Isso importa dizer que, 

ao prever a sua legitimação em apartado das “partes”, há notória indicação que o 

Ministério Público e a Defensoria Pública poderão suscitar o incidente ainda que não 

estejam atuando como partes.168 

Apesar da possibilidade de desempenho autônomo, ou seja, desvinculado de 

uma relação subjetiva inicialmente deduzida em juízo, é imperioso que esta atuação 

esteja em conformidade com previsão constitucional, assim como à atribuição 

institucional de cada um desses órgãos, sob pena de ultrapassar a atividade que lhe 

foi conferida pelo texto constitucional. 

Marcos de Araújo Cavalcanti 169  destaca que a legitimação do Ministério 

Público e da Defensoria Pública possui forte relação com a legitimação 

extraordinária dessas entidades quando do ajuizamento de ação civil pública no que 

se refere à defesa de direitos individuais homogêneos. 

Na realidade, tanto a atuação da Defensoria Pública quanto do Ministério 

Público como legitimados para suscitar o incidente de demandas repetitivas deve 

guardar vínculo com as atribuições constitucionais que lhe foram atribuídas. Sendo 

                                                           
168 TEMER, Sofia. Incidente de resolução de demandas repetitivas. 3. ed., rev., ampl. e atual. 
Salvador: Juspodivm, 2018, p. 205.   
169 CAVALCANTI, Marcos de Araújo. Incidente de resolução de demandas repetitivas e ações 
coletivas. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 540.  
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assim, a Defensoria Pública deve encarregar-se de questões atinentes à esfera 

jurídica dos hipossuficientes. Por sua vez, o Ministério Público deve funcionar 

quando da defesa da ordem jurídica, do regime democrático, bem como da 

existência de interesse social e individual disponível.170 

Uma outra hipótese que sustenta a inclusão do Ministério Público e da 

Defensoria Pública no rol de legitimados para suscitar o incidente de resolução de 

demandas repetitivas está lastreada no fato de que, por serem órgãos públicos, não 

experimentam os reveses que um advogado particular, por exemplo, poderia 

sucumbir, sobretudo diante da ausência de previsão normativa em matéria relativa 

aos honorários advocatícios. 

Assim, devido ao fato de, ao menos em tese, não sucumbirem a sua atuação 

por motivos econômicos, bem como diante do fato de serem compostos de inúmeros 

membros e, tecnicamente, possuírem melhor aparato funcional, com muito mais 

tranquilidade atuariam os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública na 

função de sujeito condutor do debate inserido no IRDR. 

Esta suposição será testada no próximo capítulo, assim como todas as 

demais hipóteses apontadas ao longo deste trabalho, por meio de estudo empírico 

detalhado. 

Além de ratificar ou invalidar as suspeitas aventadas, busca-se identificar 

como tem ocorrido a efetiva atuação dos legitimados na busca de solução para as 

questões comuns, assim como avaliar a existência de uma tendência concernente 

ao manejo do incidente de resolução de demandas repetitivas por determinados 

legitimados e ainda, apontar possíveis obstáculos para a utilização do instituto pelos 

demais legitimados. 

Deste modo, para uma análise da efetiva atuação dos legitimados para 

suscitar o incidente de resolução de demandas repetitivas torna-se imprescindível a 

observação da performance de cada um desses legitimados no mundo dos fatos.  

Propõe-se, ainda, análises mais particularizadas, tais como recortes anuais e 

regionais para aferir possíveis mudanças comportamentais dos legitimados, sob 

circunstâncias diferentes . 

A partir deste ponto surge a importância de uma ampla pesquisa empírica que 

esclareça como tem sido a atuação dos legitimados com a verificação das hipóteses 

                                                           
170 RODRIGUES, Roberto de Aragão Ribeiro. Ações repetitivas: o novo perfil da tutela dos 
indivíduos homogêneos. Curitiba: Juruá, 2013, p. 110. 
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aqui mencionadas, o que será devidamente investigado no Capítulo 4 desta 

pesquisa. 
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4 A PESQUISA EMPÍRICA SOBRE A ATUAÇÃO DOS LEGITIMADOS PERANTE 

OS TRIBUNAIS NO BRASIL 

  

A pesquisa empírica é de extrema importância para a formação dos 

profissionais do direito, dado que possibilita a observação dos fenômenos jurídicos 

no mundo dos fatos, possibilitando a interação com outros ramos científicos, tal 

como as ciências sociais. No entanto, lamentavelmente, a grande parte das 

produções jurídicas pretere a pesquisa empirista. Por consequência, muitos 

operadores do direito se restringem apenas à letra da lei, desprezando os fatores 

sociais, econômicos e antropológicos quando da aplicação de suas pesquisas 

jurídicas. 

O estudo empírico oferece mecanismos para a sistematização do 

conhecimento em grau de complementaridade ao já conhecido modelo arraigado na 

cultura do ensino jurídico, uma vez que apresenta serventia prática aos comandos 

normativos.  

Com a finalidade de trazer aplicabilidade utilitária ao conteúdo desta 

pesquisa, procedeu-se à pesquisa empírica acerca de quais legitimados previstos no 

art. 977 do CPC/15 têm contribuído na busca de soluções para as questões comuns 

ao requererem a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas. 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES RELACIONADAS À METODOLOGIA 

 

A opção pelo estudo empírico realizado tem por objetivo o mapeamento da 

atuação dos legitimados a suscitar o incidente de resoluções de demandas 

repetitivas em cada um dos Tribunais de Justiça Estadual e Distrital, bem como em 

cada um dos Tribunais Regionais Federais. 

Esclareça-se que a presente pesquisa não pretende analisar os temas 

jurídicos a que se referem os incidentes suscitados; restringe-se tão somente à 

atuação dos legitimados previstos no art. 977 do CPC/15. 

A pesquisa visa à exposição geral da atuação dos legitimados a nível 

nacional, tanto perante a justiça federal quanto na estadual. Nesta última, propõe-se 

uma análise individualizada acerca dos incidentes admitidos em cada ano de 

vigência do CPC/15 e ainda, uma investigação pelas regiões brasileiras, com vistas 
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a aferir possíveis peculiaridades que se excepcionam à tendência nacional face às 

características de regionalidade. 

Em um primeiro momento, o método utilizado consistiu no levantamento 

documental, de ordem quantitativa, concebida a partir do banco de dados em que 

constam os números dos incidentes de resolução de demandas repetitivas de cada 

Tribunal de Justiça Estadual e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, 

bem como dos Tribunais Regionais Federais.  

Em conformidade com a disposição constante no art. 979, §1º do CPC/15, os 

tribunais têm o dever de manter um banco eletrônico de dados atualizados com 

informações específicas sobre questões de direito submetidas ao incidente, 

comunicando-o imediatamente ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para inclusão 

no cadastro. Em razão da atribuição na gestão do banco nacional de dados de 

demandas repetitivas e precedentes obrigatórios (BNPR), foi editada pelo CNJ a 

Resolução nº 235, de 13 de julho de 2016. 

A referida norma dispõe acerca da padronização relativa aos procedimentos 

administrativos de casos repetitivos, incidentes de assunção de competência e de 

repercussão geral. Tal sistemática se aplica no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ), do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), do Tribunal Superior do Trabalho 

(TST), do Superior Tribunal Militar (STM), dos Tribunais Regionais Federais (TRF), 

dos Tribunais Regionais do Trabalho (TRT) e dos Tribunais de Justiça dos Estados 

(TJ) e do Distrito Federal (TJ/DFT). 

Em observância à resolução, todos os órgãos acima mencionados deverão 

estruturar o seu próprio Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (NUGEP) em sua 

organização administrativa. Além desta incumbência, os tribunais deverão manter 

em seus respectivos endereços eletrônicos um banco de dados pesquisável, para 

acesso público. 

Por oportuno, é pertinente mencionar que a técnica utilizada se caracteriza 

como pesquisa documental, uma vez que verificada a partir da possibilidade de 

compreensão das decisões judiciais, que assim como as demais peças integrantes 

de um processo judicial, são verdadeiros documentos, podendo ser tomados como 

objetos de análise e investigação empírica: 

 
O levantamento de dados em autos de processos judiciais é uma vertente 
da técnica “pesquisa documental”, utilizada e desenvolvida principalmente 
em pesquisas das áreas de história e ciências sociais. Como tal, ela 
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reproduz o potencial e as limitações inerentes a essa técnica, com as 
peculiaridades tópicas da área do direito e da produção de conhecimento 
jurídico. Por um lado, a fonte é abundante e relativamente acessível; por 
outro, a forma pela qual os dados se apresentam e sua função na pesquisa 
exigem conhecimento e técnicas especiais para coleta e análise das 
informações. A pesquisa documental admite ser trabalhada em 
investigações de perfil qualitativo, mais comuns na história e nas ciências 
sociais, e também de natureza quantitativa.171  
 

 
Curiosamente, ao operador do direito subsiste certa dificuldade na 

compreensão de que este modelo de pesquisa é, de fato, documental. Por se tratar 

de um material usualmente utilizado, é comum que seja ignorado como documento 

diante do déficit proveniente da graduação em direito: 

 
Os documentos são sem dúvida alguma a principal fonte da pesquisa 
empírica em Direito. Uma primeira dificuldade quanto a esta estratégia de 
pesquisa reside no fato de que nós, juristas, somos tão íntimos dos 
documentos, que somos capazes de mobilizá-los sem nem nos darmos 
conta de que o que temos em mãos é um documento e que assim deve 
ser tratado. Acredito que essa invisibilidade não é resultante apenas da 
nossa falta de maturidade enquanto pesquisadores, mas que se 
consolida ainda durante a graduação em Direito, quando temos um íntimo 
contato com documentos que sequer nos são apresentados formalmente 
como tal. Simplesmente lidamos com eles sem nem pensar no que são 
ou de onde vêm. Explico: começamos a graduação e tão logo somos 
iniciados nas disciplinas de recorte dogmático, acessamos aos códigos e 
a outras compilações normativas e doutrinárias, que nos são 
apresentados como ferramentas de trabalho, nunca como documentos. 
Atos normativos, todavia, são documentos, assim como as decisões 
judiciais (sentenças ou acórdãos). No caso das últimas, tanto pior, posto 
que vamos aprendendo a pesquisas, coletar e selecionar a jurisprudência 
durante os programas de estágio, com a ajuda de quem também 
aprendeu a fazê-lo na prática.172 
 

Definido, pois, como documento, o refino dos critérios das informações 

constantes nos no banco de dados dos Tribunais – aqui englobados os Tribunais de 

Justiça Estadual e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, bem 

como os Tribunais Regionais Federais – é um fator trivial para que a análise não 

saia prejudicada.  

Mediante os dados coletados, optou-se apenas pela escolha dos incidentes 

de resolução de demandas repetitivas admitidos, ou seja, aqueles que observaram 

os pressupostos constantes no art. 976 do CPC/15, assunto detalhadamente tratado 

                                                           
171 SILVA, Paulo Eduardo Alves da. Pesquisas em processos judiciais.In:Machado, Maíra Rocha 
(Org.). Pesquisar empiricamente o direito. São Paulo: Rede de Estudos Empíricos em Direito, 
2017, p. 277. 
172 REGINATO, Andréa Depieri de Albuquerque. Uma introdução à pesquisa documental. In: 
Machado, Maíra Rocha (Org.). Pesquisar empiricamente o direito. São Paulo: Rede de Estudos 
Empíricos em Direito, 2017, p. 189-190. 
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no item 2.1 desta pesquisa. Tal opção se deve ao fato de que os incidentes 

suscitados e não admitidos inviabilizam a resolução de questões comuns, face à 

ausência de vinculação a casos futuros. 

Com relação ao recorte temporal, elegeu-se o período referente aos três 

primeiros anos de vigência do CPC/15, ou seja, desde a sua entrada em vigor173 até 

o dia 17 de março de 2019, certo de que a quantidade de incidentes admitidos se 

apresenta apta a credenciar a viabilidade da pesquisa. 

O critério adotado na elaboração da pesquisa foi analisar a atuação dos 

legitimados a suscitar o incidente de resolução de demandas repetitivas, em todos 

os incidentes admitidos pelos Tribunais de Justiça Estadual e Distrital, assim como 

pelos Tribunais Regionais Federais, durante os três primeiros anos de vigência do 

CPC/15.  

A escolha destes tribunais é pautada pela necessidade de analisar a 

performance dos legitimados em escala nacional, inclusive comparando a atividade 

no âmbito estadual e distrital com a esfera federal, a fim de verificar uma possível 

disparidade comportamental a depender do âmbito de litigância. 

Pontue-se que não foram contemplados os incidentes com data de admissão 

posterior ao marco fixado. 

Estabelecidas as balizas da pesquisa empírica em apreço, procede-se aos 

resultados obtidos. 

 

4.2 ANÁLISES DOS DADOS DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA ESTADUAL E 

DISTRITAL 

 

Antes de adentrar nos resultados obtidos com a pesquisa empírica em 

apreço, torna-se imprescindível tecer algumas considerações acerca dos dados não 

contemplados no presente estudo. O Tribunal de Justiça do Estado do Acre174 

(TJ/AC) não possui incidente de resolução de demandas repetitivas admitido. 

                                                           
173 O Superior Tribunal de Justiça definiu que o início da vigência do Código de Processo Civil, de 16 
de março de 2015, ocorreria em 18 de março de 2016, por meio do Enunciado Administrativo nº 1, 
que assim definiu : “O Plenário do STJ, em sessão administrativa em que se interpretou o art. 1.045 
do novo Código de Processo Civil, decidiu, por unanimidade, que o Código de Processo Civil 
aprovado pela Lei n. 13.105/2015, entrará em vigor no dia 18 de março de 2016.”. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Institucional/ 
Enunciados-administrativos>. Acesso: em 21 jun. 2019. 
174 Informação disponível em: https://www.tjac.jus.br/adm/nugep/consulta-de-precedentes/. Acesso 
em: 21 jun. 2019. 
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Apesar da determinação constante na Resolução nº 235 do CNJ, o Tribunal 

de Justiça do Estado do Piauí não disponibiliza informação acerca dos incidentes 

abrangidos por esta pesquisa, o que impossibilitou a análise dos dados no Estado 

do Piauí, em que pesem as inúmeras tentativas junto aos servidores integrantes do 

NUGEP do referido Estado. 

Nesse sentido, foram analisados os números constantes na base de dados de 

cada tribunal de justiça estadual e distrital que estavam disponíveis para consulta 

pública. A pesquisa abrange 25 (vinte e cinco) tribunais, que totalizam 224 (duzentos 

e vinte e quatro) incidentes de resolução de demandas repetitivas admitidos.  

O tabelamento de dados resultou na seguinte Tabela 1, a qual contempla os 

mencionados incidentes admitidos. A tabela contém informações acerca do 

quantitativo admitido por cada um dos legitimados previstos no art. 977 do CPC/15 – 

juiz (J), relator (REL), órgão colegiado (OC), parte autora (PA), parte ré (PR), 

Ministério Público (MP) e Defensoria Pública (DP), dispostos por Tribunal de Justiça 

Estadual ou Distrital. 

Apesar de não estar listado no rol dos legitimados previstos no art. 977 do 

CPC/15, o órgão colegiado figura como suscitante em diversos incidentes de 

resolução de demandas repetitivas em diferentes Tribunais, o que avaliza a corrente 

doutrinária favorável ao entendimento de que o órgão colegiado também é 

legitimado para suscitar o referido incidente. 

 

  J REL OC PA PR MP DP Total 

TJ/AL 1             1 

TJ/AM   1   1 1   1 4 

TJ/AP 1 1       1   3 

TJ/BA   3     5     8 

TJ/CE   1   1       2 

TJ/DFT 3     5 4 1   12 

TJ/ES 4 5     2     11 

TJ/GO   7     2     10 

TJ/MA   4   2 1     7 

TJ/MG 2 22 11 7 3 1   46 

TJ/MS 4 1   2 2     9 

TJ/MT 1     1       2 

TJ/PA 2       1     3 

TJ/PB   2           2 

TJ/PE 2     2       4 
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TJ/PR 4 5 3 1 5     18 

TJ/RJ 2 11   2 1     16 

TJ/RN       1       1 

TJ/RO   2           2 

TJ/RR           1   1 

TJ/RS 2 1 2 1 4     10 

TJ/SC 1 1 11 1 2     16 

TJ/SE   3     5     8 

TJ/SP 3 11   10 3     27 

TJ/TO       1       1 

Total  32 81 27 38 41 4 1 224 
Tabela 1: Total de Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas analisados, separado por 
legitimado, perante os Tribunais de Justiça Estadual e do Distrito Federal e Territórios. 
Fonte: A autora, 2019. 
 

Da tabela acima é possível a constatação de que nem todos os tribunais – 

estaduais e distrital – têm contribuído de maneira equilibrada. Perceba-se que o 

TJ/MG admitiu 46 (quarenta e seis) incidentes, seguido do TJ/SP com 27 (vinte e 

sete) admissões. Por outro lado, em alguns tribunais admitiram somente 1 (um) 

incidente, como o TJ/AL, TJ/RN, TJ/RR e TJ/TO. 

Além disso, é plausível a afirmação de que ocorreu atuação equilibrada dos 

legitimados em alguns tribunais, hipóteses em que houve ao menos 2 (dois) 

personagens com desempenho análogo. Tal fenômeno se verifica no TJ/AM, TJ/AP, 

TJ/CE, TJ/MT, TJ/PE e TJ/PR. 

Destacados os tribunais supramencionados, nos demais se denota a 

variabilidade comportamental dos legitimados.  

Há preponderância dos incidentes admitidos por ofício do juiz no TJ/AL, 

TJ/MS e TJ/PA.  

Por ofício do relator, destacam-se o TJ/ES, TJ/GO, TJ/MA, TJ/PB, TJ/RJ, 

TJ/RO e TJ/SP.  

Originados a pedido da parte autora, predominam os incidentes admitidos no 

TJ/DFT, TJ/RN e TJ/TO; já pela parte ré, no TJ/BA, TJ/RS e TJ/SE.  

O único tribunal em que há hegemonia da atividade do Ministério Público é o 

TJ/RR. 

Somente 1 (um) incidente suscitado pela Defensoria Pública foi admitido, este 

no TJ/AM, tribunal em que há desempenho nivelado com o relator, parte autora e 

parte ré. Por tal motivo, não houve destaque da Defensoria Pública no tribunal 

analisado. O órgão colegiado é mais atuante no TJ/SC. Diga-se de passagem, o 



 

mesmo participante é o segundo mais operante nos incidentes admitidos no TJ/MG

ambos com 11 (onze) incidentes admitidos.

A propósito, a possibilidade de atuação do órgão colegiado se encontra 

doutrinariamente examinada no item 

verificou a prevalência da posição integrativa, sobretudo diante do maior suporte 

autoritário do órgão colegiado

forma empírica, devido à aplicação prática deste preceito

Destaque-se, todavia, que tal hipótese é restrita

submetida ao órgão fracionário, posto que

relator desde logo suscitar o incidente, sem 

submissão ao órgão colegiado.

Diante da ausência de previsão legislativa dos órgãos colegiados, muito 

embora tal viabilidade seja aceita majoritariamente pela doutrina e comprovada 

diante da experiência desta pesquisa empírica, para fins didáticos os incidentes 

admitidos por iniciativa do órgão colegiado serão alocados 

incidentes provocados pelo relator

desembargadores. Feitas as primeiras 

dados coletados, dispostos 

 

Gráfico 1 – Quantidade de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
legitimado, perante os Tribunais de Ju
Fonte: A autora, 2019. 

 

mesmo participante é o segundo mais operante nos incidentes admitidos no TJ/MG

ambos com 11 (onze) incidentes admitidos.  

A propósito, a possibilidade de atuação do órgão colegiado se encontra 

doutrinariamente examinada no item 3.1.3 desta pesquisa, circunstância em que se 

verificou a prevalência da posição integrativa, sobretudo diante do maior suporte 

colegiado. A posição majoritária da doutrina é confirmada, de 

forma empírica, devido à aplicação prática deste preceito.  

se, todavia, que tal hipótese é restrita quando a questão de direito é 

submetida ao órgão fracionário, posto que diante do permissivo legisla

relator desde logo suscitar o incidente, sem que haja prévia 

o colegiado. 

Diante da ausência de previsão legislativa dos órgãos colegiados, muito 

embora tal viabilidade seja aceita majoritariamente pela doutrina e comprovada 

diante da experiência desta pesquisa empírica, para fins didáticos os incidentes 

or iniciativa do órgão colegiado serão alocados juntamente com os 

incidentes provocados pelo relator, uma vez que o órgão fracionário é composto por 

Feitas as primeiras considerações, passa-se à consolidação dos 

dados coletados, dispostos na Tabela 1, de maneira ilustrativa a partir do Gráfico 1.

Quantidade de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
legitimado, perante os Tribunais de Justiça Estadual e do Distrito Federal e Territórios.

Relator e Órgão Colegiado

Parte Ré

Parte Autora

Juiz

Ministério Público

Defensoria Pública
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mesmo participante é o segundo mais operante nos incidentes admitidos no TJ/MG, 

A propósito, a possibilidade de atuação do órgão colegiado se encontra 

quisa, circunstância em que se 

verificou a prevalência da posição integrativa, sobretudo diante do maior suporte 

. A posição majoritária da doutrina é confirmada, de 

quando a questão de direito é 

diante do permissivo legislativo, pode o 

que haja prévia necessidade de 

Diante da ausência de previsão legislativa dos órgãos colegiados, muito 

embora tal viabilidade seja aceita majoritariamente pela doutrina e comprovada 

diante da experiência desta pesquisa empírica, para fins didáticos os incidentes 

juntamente com os 

, uma vez que o órgão fracionário é composto por 

se à consolidação dos 

na Tabela 1, de maneira ilustrativa a partir do Gráfico 1. 

 
Quantidade de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, separada por 

Federal e Territórios. 

Relator e Órgão Colegiado

Parte Ré

Parte Autora

Ministério Público

Defensoria Pública
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Depreende-se da cumulação da Tabela 1 com o Gráfico 1 que 108 (cento e 

oito) do total de incidentes admitidos se deram por iniciativa do relator ou do órgão 

colegiado, o que constitui 48,2%, quase a metade de todos os incidentes admitidos.  

Por petição da parte ré e da parte autora, foram recebidos 41 (quarenta e um) 

e 38 (trinta e oito) incidentes, respectivamente, correspondente a 18,3% e 17%, 

nesta ordem. De iniciativa do juiz, decorreram 32 (trinta e dois) incidentes, ou seja, 

14,2% da integralidade de admissões. O limitado desempenho do Ministério Público 

com 4 (quatro) recepções, representa 1,8%. Por último, do funcionamento da 

Defensoria Pública apenas 1 (um) incidente admitido, exprime 0,4% da totalidade 

dos incidentes suscitados e admitidos.  

Sob uma macro-análise, bem se vê que os órgãos judiciais se revelam mais 

produtivos – e diga-se, com larga distância – em relação aos demais legitimados a 

suscitar o incidente de resolução de demandas repetitivas, previstos nos incisos do 

art. 977 do CPC/15. Para melhor demonstração do desempenho pautado pela 

performance de acordo com os referidos incisos, elaborou-se o Gráfico 2.   

 

 
Gráfico 2 – Percentual de Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas, separado pelos 
legitimados previstos em cada  inciso do art. 977 do CPC/15, perante os Tribunais de Justiça 
Estadual e do Distrito Federal e Territórios. 
Fonte: A autora, 2019. 
 

Do estudo realizado, pode-se averiguar que a tendência, ao menos a nível 

estadual e distrital, sugere a predominância na atuação dos órgãos judiciais, com 

moderada iniciativa pelas partes e escassa participação do Ministério Público e da 

62%

36%

2%

Legitimados Inciso I, art. 977

Legitimados Inciso II, art. 977

Legitimados Inciso III, art. 977
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Defensoria Pública, em que pesem as considerações realizadas nos itens 2.3 e 2.4 

desta pesquisa. 

Sem embargo, é possível aferir que alguns dos tribunais examinados, 7 (sete) 

para ser mais exato, excepcionam-se à regra nacional, porquanto os legitimados 

mais atuantes não são aqueles constantes no inciso I do art. 977 do CPC/15.  

A atuação das partes, legitimada pelo inciso II da norma em comento, é 

proeminente no TJ/DFT, no TJ/RN e no TJ/TO pela parte autora e no TJ/BA, no 

TJ/RS e no TJ/SE pela parte ré.  

Com relação ao Ministério Público, assume especial relevância perante o 

TJ/RR, tribunal este em que o órgão ministerial foi o responsável pelo único 

incidente lá admitido. 

Conforme anteriormente mencionado, a Defensoria Pública não se destacou 

em nenhum dos tribunais examinados. 

Dentre os incidentes suscitados pelas partes, considerando a sua totalidade 

perante os Tribunais de Justiça Estadual e Distrital, fundamental que algumas 

considerações sejam tecidas.  

Perante os tribunais analisados, pode-se sustentar que a atuação das partes 

– autora e ré – tem sido um tanto peculiar. 

Enquanto pela parte autora, das 38 (trinta e oito) admissões, 21 (vinte e um) 

incidentes se deram por iniciativa de pessoa física; 10 (dez) por pessoa jurídica de 

direito privado e 7 (sete) por pessoa jurídica de direito público, estas últimas 

representadas por suas respectivas Procuradorias Gerais, dentre estas, 3 (três) 

estaduais – Procuradoria Geral do Estado do Ceará, Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso, Procuradoria Geral do Estado do Paraná; – 1 (uma) distrital 

(Procuradoria Geral do Distrito Federal); – e 3 (três) municipais – Procuradoria Geral 

do Município de Ribeirão das Neves/MG, Procuradoria Geral do Município de 

Balneário Camboriú e Procuradoria Geral do Município de Andradina/SP, – enquanto 

atuavam como parte autora.  

O Gráfico 3 ilustra a divisão acima descrita. Para fins instrutivos, manteve-se 

o destaque reservado à atuação das Procuradorias Gerais sem a segmentação 

mencionada por entender-se que tal diferenciação não importaria em acréscimo à 

pesquisa em comento, porquanto a descrição acima ventilada se mostra suficiente 

para a compreensão dos dados refinados.  
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Gráfico 3 – Detalhamento da atuação da parte autora nos Incidentes de Resolução de 
Demandas Repetitivas perante os Tribunais de Justiça Estadual e do Distrito Federal e 
Territórios. 
Fonte: A autora, 2019. 
 

Já a segmentação trazida a partir da análise da atuação da parte ré implica 

em um incrível e inesperado resultado, uma vez que as Procuradorias Gerais 

preponderam, enquanto parte ré, na admissão dos incidentes de resolução de 

demandas repetitivas, consoante demonstrado no Gráfico 4. 

 

 
Gráfico 4 – Detalhamento da atuação da parte ré nos Incidentes de Resolução de Demandas 
Repetitivas perante os Tribunais de Justiça Estadual e do Distrito Federal e Territórios. 
Fonte: A autora, 2019. 
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Do esquema traçado pelo Gráfico 4, especifica-se que as Procuradorias 

Gerais deram início a 28 (vinte e oito) incidentes admitidos: 5 (cinco) pela 

Procuradoria Geral do Estado da Bahia, 5 (cinco) pela Procuradoria Geral do Estado 

do Paraná, 5 (cinco) pela Procuradoria Geral do Estado de Sergipe, 2 (dois) pela 

Procuradoria Geral do Distrito Federal, 2 (dois) pela Procuradoria Geral do Estado 

de São Paulo, 1 (um) pela Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo, 1 (um) 

pela Procuradoria Geral do Estado de Goiás, 1 (um) pela Procuradoria Geral do 

Estado do Maranhão, 1 (um) pela Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, 1 

(um) pela Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul e 1 (um) pela 

Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina, 1 (um) pela Procuradoria Geral do 

Município de Belo Horizonte/MG , 1 (um) pela Procuradoria Geral do Município de 

Gravataí/RS e 1 (um) pela Procuradoria Geral do Município de Agronômica/SC. 

Com relação aos demais incidentes suscitados pela parte ré, 11 (onze) foram 

deflagrados por pessoas jurídicas de direito privado e apenas 2 (dois) por pessoas 

físicas.  

Desse modo, forçosa a inferência de que a atuação das partes tem sido 

distinta e bastante característica. Sobressalta-se a atividade de pessoas físicas 

enquanto parte autora e a das pessoas jurídicas de direito público na qualidade de 

parte ré. 

De qualquer modo, seja como parte autora ou ré, resta inconteste a 

importância da atuação das Procuradorias Gerais – estaduais, municipais e distrital. 

Isso pelo motivo de que, somadas as 38 (trinta) admissões provocadas pela parte 

autora com as 41 (quarenta e uma) pela parte ré, resulta em 79 (setenta e nove) 

incidentes admitidos pelas partes, sendo 35 (trinta e cinco) destes foi suscitado 

pelas Procuradorias Gerais quando atuavam como partes.  

Tal atuação é muito superior ao desempenho do Ministério Público em todo o 

território, vide Tabela 1, ainda que o órgão ministerial não dependa de sua 

participação do processo originário como parte para suscitar o incidente de 

resolução de demandas repetitivas. 

Acrescente-se que os incidentes suscitados pelas Procuradorias Gerais 

superam ainda aqueles de iniciativa do juiz em todos os tribunais estaduais e distrital 

analisados. Neste sentido, não há como deixar de saudar o desempenho dos 

procuradores que atuam na defesa da Administração Pública. 

 



 

4.2.1 Análises anuais 

 

Para uma análise mais detalhada, a presente pesquisa 

investigação anual dos incidentes mencionados na subseção anterior. Ou seja, um 

diagnóstico individualizado de cada um dos 

finalidade de verificar a existência de variações anuais a depender do lapso temporal 

escolhido. 

Durante o primeiro ano, 

17 de março de 2017, foram admitidos um total de 65 (sessenta e cinco) incidentes. 

Saliente-se a preeminência da atuação do relator

(trinta e três) incidentes admitidos por ofício de sua iniciativa

do total de incidentes admitidos naquele ano

instaurados a requerimento da parte ré, equivalente a 20%; 12 (do

configurando 18,5%; 5 (cinco) pela par

pelo Ministério Público, retratado por 3

 

Gráfico 5 – Quantidade de In
legitimado, durante o primeiro ano de vigência do C
Estadual e do Distrito Federal.
Fonte: A autora, 2019. 
 

No decorrer deste período, não houve instauração d

de demandas repetitivas a pedido da Defensoria Pública.

Para uma análise mais detalhada, a presente pesquisa 

investigação anual dos incidentes mencionados na subseção anterior. Ou seja, um 

diagnóstico individualizado de cada um dos três anos de vigência do CPC/15, com a 

ade de verificar a existência de variações anuais a depender do lapso temporal 

Durante o primeiro ano, período compreendido entre 18 de março de 2016 a 

17 de março de 2017, foram admitidos um total de 65 (sessenta e cinco) incidentes. 

e a preeminência da atuação do relator do recurso interposto

(trinta e três) incidentes admitidos por ofício de sua iniciativa, representando 50,8

do total de incidentes admitidos naquele ano. Além disso, 13 (treze) incidentes foram 

requerimento da parte ré, equivalente a 20%; 12 (do

%; 5 (cinco) pela parte autora, correspondendo a 7,7

retratado por 3%, conforme se denota no Gráfico 

Quantidade de Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas
durante o primeiro ano de vigência do CPC/15, perante os Tribuna

e do Distrito Federal. 

No decorrer deste período, não houve instauração de incidente de resolução 

de demandas repetitivas a pedido da Defensoria Pública. 
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Para uma análise mais detalhada, a presente pesquisa apresenta uma 

investigação anual dos incidentes mencionados na subseção anterior. Ou seja, um 

três anos de vigência do CPC/15, com a 

ade de verificar a existência de variações anuais a depender do lapso temporal 

período compreendido entre 18 de março de 2016 a 

17 de março de 2017, foram admitidos um total de 65 (sessenta e cinco) incidentes. 

do recurso interposto, com 33 

, representando 50,8% 

13 (treze) incidentes foram 

requerimento da parte ré, equivalente a 20%; 12 (doze) pelo juiz, 

te autora, correspondendo a 7,7%; e 2 (dois) 

, conforme se denota no Gráfico 5. 

 
de Resolução de Demandas Repetitivas, separada por 

Tribunais de Justiça 

e incidente de resolução 

Relator

Parte Ré

Juiz

Parte Autora

Ministério Público



 

Já no segundo ano de análise 

2017 a 17 de março de 2018 

aumento de quase 25% 

Dentre a totalidade admitida neste período, 57 (cinquenta e sete) 

ocorreram por iniciativa do relator do recurso interposto, um equivalente 

predomínio da atuação do relator impressiona, sobretudo considerada a 

discrepância na atuação dos demais legitimados.

admitidos 15 (quinze) incidentes, constituindo 15,5

exprimindo 13,4%; por iniciativa do juiz deram

pelo Ministério Público apenas 2 (dois), refletindo em 2% da totalidade

com demonstrado no Gráfico 

 

Gráfico 6 – Quantidade de Incidente
durante Demandas o segundo ano de vigência do CPC/15, p
Estadual e do Distrito Federal.
Fonte: A autora, 2019. 
 

Em relação ao período anteriormente analisado, percebe

performática do relator no segundo ano de vigência do CPC/15, assim como um 

alargamento da atuação

houve um incremento 

diminuição na admissão de incidentes suscitados pela parte ré e pelo juiz. 

Assim como no período anterior, não houve instauraçã

resolução de demandas repetitivas a pedido da Defensoria Pública.

Já no segundo ano de análise – abarcado o período entre 18 de março de 

2017 a 17 de março de 2018 – foram admitidos 97 (noventa e sete) incidentes, 

aumento de quase 25% do total de admissões.  

Dentre a totalidade admitida neste período, 57 (cinquenta e sete) 

ocorreram por iniciativa do relator do recurso interposto, um equivalente 

predomínio da atuação do relator impressiona, sobretudo considerada a 

screpância na atuação dos demais legitimados. Por petição da parte autora foram 

e) incidentes, constituindo 15,5%; pela parte ré foram 13 (treze), 

exprimindo 13,4%; por iniciativa do juiz deram-se 10 (dez), caracterizando 10,3%; e 

inistério Público apenas 2 (dois), refletindo em 2% da totalidade

com demonstrado no Gráfico 6. 

Quantidade de Incidentes de Resolução de Repetitivas, separada 
Demandas o segundo ano de vigência do CPC/15, perante os Tribunais de Justiça 
e do Distrito Federal. 

Em relação ao período anteriormente analisado, percebe

do relator no segundo ano de vigência do CPC/15, assim como um 

alargamento da atuação deste em comparação aos demais legitimados. Além disso, 

houve um incremento atinente ao dobro na atuação da parte autora

diminuição na admissão de incidentes suscitados pela parte ré e pelo juiz. 

Assim como no período anterior, não houve instauraçã

resolução de demandas repetitivas a pedido da Defensoria Pública.

 
108 

abarcado o período entre 18 de março de 

foram admitidos 97 (noventa e sete) incidentes, um 

Dentre a totalidade admitida neste período, 57 (cinquenta e sete) incidentes 

ocorreram por iniciativa do relator do recurso interposto, um equivalente de 58,8%. O 

predomínio da atuação do relator impressiona, sobretudo considerada a 

Por petição da parte autora foram 

%; pela parte ré foram 13 (treze), 

se 10 (dez), caracterizando 10,3%; e 

inistério Público apenas 2 (dois), refletindo em 2% da totalidade, de acordo 

 
separada por legitimado, 

erante os Tribunais de Justiça 

Em relação ao período anteriormente analisado, percebe-se uma evolução 

do relator no segundo ano de vigência do CPC/15, assim como um 

deste em comparação aos demais legitimados. Além disso, 

tuação da parte autora e uma 

diminuição na admissão de incidentes suscitados pela parte ré e pelo juiz.  

Assim como no período anterior, não houve instauração de incidente de 

resolução de demandas repetitivas a pedido da Defensoria Pública. 

Relator

Parte Autora

Parte Ré

Juiz

Ministério Público



 

No terceiro e ultimo ano investigado 

17 de março de 2019 –

número de admissões por temporada

Neste intervalo, tanto o relator do recurso interposto quanto a parte autora 

suscitaram 18 (dezoito) incidentes admitidos cada um, corr

cada performance.    

Por petição da parte ré foram admitid

24,2%; por iniciativa do juiz deram

Defensoria Pública apenas 1 (um), exprimindo em 1,6

com o demonstrado no Gráfico 

 

Gráfico 7 – Quantidade de Incidente
legitimado, durante o terceiro ano de vigência do CPC/15
Estadual e do Distrito Federal.
Fonte: A autora, 2019. 
 

Percebe-se, pois, uma 

com o relator, consolidam

do verificado nos anos anteriores, onde este último ocupava posição de larga 

predominância. Ademais, com a retração d

houve um crescimento moderado na 

Outra peculiaridade deste último período reside na atuação do Ministério 

Público, o qual não motivou

está no funcionamento da

incidente que foi admitido. 

No terceiro e ultimo ano investigado – período entre 18 de março de 2018 a 

– foram admitidos 62 (sessenta e dois) incidentes

por temporada registrado até o momento. 

e intervalo, tanto o relator do recurso interposto quanto a parte autora 

suscitaram 18 (dezoito) incidentes admitidos cada um, correspondendo a 29

Por petição da parte ré foram admitidos 15 (quinze) incidentes, constituindo 

24,2%; por iniciativa do juiz deram-se 10 (dez), caracterizando 16,2

penas 1 (um), exprimindo em 1,6% da totalidade, de acordo 

demonstrado no Gráfico 7. 

Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas, separada 
eiro ano de vigência do CPC/15, perante os Tribunais de Justiça 

e do Distrito Federal. 

se, pois, uma evolução da atuação da parte autora

m-se como os legitimados de maior atuação, d

do verificado nos anos anteriores, onde este último ocupava posição de larga 

Ademais, com a retração da atuação do relator e órgão c

houve um crescimento moderado na representação do juiz e da parte ré.

Outra peculiaridade deste último período reside na atuação do Ministério 

motivou nenhum dos incidentes admitidos. A grande novidade 

está no funcionamento da Defensoria Pública, que pela primeira vez suscitou um 

incidente que foi admitido.  
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período entre 18 de março de 2018 a 

foram admitidos 62 (sessenta e dois) incidentes, o menor 

registrado até o momento.  

e intervalo, tanto o relator do recurso interposto quanto a parte autora 

espondendo a 29% em 

os 15 (quinze) incidentes, constituindo 

e 10 (dez), caracterizando 16,2%; e pela 

% da totalidade, de acordo 
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tuação, diferentemente 

do verificado nos anos anteriores, onde este último ocupava posição de larga 

o relator e órgão colegiado, 

do juiz e da parte ré. 

Outra peculiaridade deste último período reside na atuação do Ministério 

nenhum dos incidentes admitidos. A grande novidade 

Defensoria Pública, que pela primeira vez suscitou um 
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Parte Autora

Parte Ré

Juiz

Defensoria Pública



 

Para ilustrar os da

Gráfico 8 – Quantidade de Incidente
durante os três primeiros anos de vigência do CPC/15, separad
os Tribunais de Justiça Estadua
Fonte: A autora, 2019. 
 
 

Gráfico 9 – Percentual de Incidente
os três primeiros anos de vigência do CPC/15, separado por ano e legitimado, perante os 
Tribunais de Justiça Estadua
Fonte: A autora, 2019. 
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dos acima, seguem os seguintes Gráficos 8 e 9. 
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4.2.2 Análises regionais 

 

Além da investigação anual, há de se feito um diagnóstico regional, com a 

análise da atuação em cada uma das cinco regiões brasileiras. Tal exame se 

justifica devido ao fato de existir uma grande oscilação quantitativa dos incidentes 

admitidos, a depender da região estudada.  

Ademais, conforme verificado no item 4.2.1 desta pesquisa, o único incidente 

admitido suscitado pela Defensoria Pública ocorreu no Tribunal de Justiça do 

Amazonas, havendo, portanto, indícios de variabilidade comportamental dos 

legitimados de acordo com a região observada. 

Em razão do mencionado, inicia-se a investigação justamente pela região 

norte, onde se inclui o Tribunal de Justiça do Amazonas, acima referenciado, e os 

Tribunais de Justiça dos estados do Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.  

Ressalte-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Acre não possui 

incidentes admitidos ocorridos dentro do limite temporal de três anos de vigência do 

CPC/15. 

Na região norte foram admitidos um total de 14 (quatorze) incidentes durante 

o período pesquisado, o menor quantitativo por região, apesar de englobar 6 (seis) 

tribunais estaduais.  

Por ofício do relator foram admitidos 4 (quatro) incidentes, um representativo 

de 28,6%; pelo juiz foram originados (três) incidentes, caracterizando 21,4%.  

De maneira equilibrada, por petição da parte autora, da parte ré e do 

Ministério Público decorreram 2 (dois) incidentes admitidos oriundos de cada um, 

exprimindo 14,3%, respectivamente.  

Já pela Defensoria Pública, apenas 1 (um) incidente foi admitido, constituindo 

7,1%, conforme se depreende no Gráfico 10. 

 



 

Gráfico 10 – Quantidade de Incidente
legitimado, na região norte do Brasil, perante 
Fonte: A autora, 2019. 
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Gráfico 11 - Percentual de Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas, separado por  
cada inciso do art. 977 do CPC/15 na região norte do Brasil, perante os Tribunais de Justiça 
Estadual. 
Fonte: A autora, 2019. 
 

Como se pode observar, metade dos incidentes admitidos se deu por 

iniciativa dos legitimados previstos no inciso I do art. 977 do CPC/15, com o 

comportamento próximo entre os demais participantes na busca de solução das 

questões comuns. 

A seu turno, na região nordeste foram admitidos 33 (trinta e três) incidentes, 

muito embora abarque a maior quantidade de tribunais estaduais, 8 (oito) ao todo, 

quais sejam, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande 

do Norte e Sergipe. Relembre-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí não 

disponibiliza informação acerca dos incidentes contemplados por esta pesquisa, o 

que inviabilizou a análise dos dados no Estado do Piauí. 

Deflagrados pelo relator, foram 13 (treze) incidentes, correspondente a 39,4% 

da totalidade nesta região; por petição da parte ré, foram 11 (onze) incidentes, 

configurando 33,3%; por petição da parte autora, decorram 6 (seis) incidentes, 

refletindo 18,2%; por fim, pelo juiz deram-se apenas 3 (três) incidentes, retratando 

9,1% dos incidentes admitidos na região nordeste, de acordo com o representado 

nos Gráfico 12 e 13. 
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Gráfico 12 – Quantidade de Incidente
legitimado, na região nordeste do Brasil, perante os Tribunais de Justiça Estadua
Fonte: A autora, 2019. 
 

Gráfico 13 - Percentual de 
cada inciso do art. 977 do CPC
Justiça Estadual. 
Fonte: A autora, 2019. 
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Não houveram incidentes admitidos suscitados pelo Ministério 

Defensoria Pública na região nordeste, o que torna impossível a segmentação que 

contemple o inciso III do art. 977, CPC/15 para a região nordeste. 

Já na região centro

de Justiça dos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e ainda,

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ao todo, podem ser encontrados 

33 (trinta e três) incidentes admitidos. 
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brasileiras, na acepção de paridade 

por parte do relator quanto do juiz, da parte autora e da parte ré

admitidos 8 (oito) incidentes

No mais, denota-se uma tímida atuação do Ministério Público, o qual suscitou 

apenas 1 (um) dos incidentes 

Gráfico 14. 

 

Gráfico 14 – Quantidade de Incidente
legitimado, na região centro
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
Fonte: A autora, 2019. 
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Não houveram incidentes admitidos suscitados pelo Ministério Público e pela 

Defensoria Pública na região nordeste, o que torna impossível a segmentação que 

contemple o inciso III do art. 977, CPC/15 para a região nordeste.  
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O único dos legitimados não atuante na região centro-oeste foi a Defensoria 

Pública. Excepcionando a atuação do Ministério Público, todos os demais 

personagens atuaram de forma equivalente. No entanto, tal variação é suficiente 

para refutar a afirmação anteriormente feita atinente à atuação equilibrada dos 

legitimados nesta região, ao considerar o desempenho por incisos, tal como se 

denota a partir do Gráfico 15. 

 

 
Gráfico 15 - Percentual de Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas, separado por 
cada  inciso do art. 977 do CPC/15, na região centro-oeste do Brasil, perante os Tribunais de 
Justiça Estadual e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 
Fonte: A autora, 2019. 
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Gráfico 16 – Quantidade de Incidente
legitimados, na região sudeste do Brasil, perante 
Fonte: A autora, 2019. 
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Gráfico 17 - Percentual de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, separado por  
cada inciso do art. 977 do CPC/15 na região sudeste do Brasil, perante os Tribunais de Justiça 
Estadual. 
Fonte: A autora, 2019. 
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Foram 23 (vinte e três) incidentes de iniciativa do relator, caracterizando 

52,3%; 11 (onze) pela parte ré, imprimindo 25%; 7 (sete) pelo juiz, refletindo 15,9%; 

e 3 (três) pela parte autora, retratando 6,8%.  
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por iniciativa do Ministério Público e da Defensoria Pública, apresentando ambas as 

regiões o menor número quantitativo de legitimados atuantes. Por tal motivo, não há 

como contemplar neste recorte a atuação dos legitimados previstos no inciso III do 

art. 977 do CPC/15 nos Gráficos 18 e 19. 
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Gráfico 18 – Quantidade de Incidente
legitimado, na região sul do 
Fonte: A autora, 2019. 
 

Gráfico 19 – Percentual de Incidente
cada inciso do art. 977 do CPC
Estadual. 
Fonte: A autora, 2019. 
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Mais uma vez, restou demonstrado a ativa participação dos órgãos judiciais 

na solução das questões repetitivas. 

Aliás, um fenômeno uníssono observado em todas as regiões brasileiras é a 

predominância da atuação do relator. A título de enriquecimento da pesquisa 

investigada, trouxe-se, ainda, a hipótese em que não houvesse participação por 

parte do relator. Nesta circunstância, na região norte prevaleceria a atuação do juiz; 

na região nordeste e sul, a parte ré; na região centro-oeste, permaneceria o juiz e 

partes autora e ré; e na região sudeste, a parte autora. 

Por tais considerações, é plausível o entendimento de que as partes – autor e 

réu – têm atuação mais ativa na região nordeste do país. Ressalte-se que nas 

regiões sudeste, sul e centro-oeste apresentam considerável atuação das partes, 

destacando que nesta última alia-se de igual maneira atuação do juiz. No mais, a 

atuação do Ministério Público na região norte se destaca, por ser o órgão ministerial 

mais atuante na região setentrional. 

Dito isso, comprova-se a hipótese anteriormente ventilada acerca da 

variabilidade comportamental dos legitimados de acordo com as características de 

regionalidade. 

 

4.3 ANÁLISES DOS DADOS DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS 

 

Em conformidade com a proposta apresentada no início deste capítulo, a 

pesquisa em apreço tem a finalidade de analisar a performance dos legitimados 

previstos no art. 977 do CPC/15, no que tange à iniciativa para a resolução das 

questões comuns. Nesse sentido, com vistas à observação em escala nacional, 

além da investigação já apresentada pormenorizada em relação aos incidentes 

admitidos perante os Tribunais de Justiça Estadual e Distrital, inevitável que o 

presente estudo se debruce sobre o exame dos incidentes admitidos perante a 

justiça federal, uma vez que um ensaio restrito à justiça estadual e distrital poderia 

conduzir a resultados deficientes. 

A justificativa da exploração descrita pretende verificar uma possível 

disparidade comportamental dos legitimados, cuja variabilidade advém da esfera de 

litigância – federal ou estadual. 

Utilizando-se os mesmos critérios adotados na verificação anterior, recorte 

temporal e opção pelos incidentes admitidos, perante a justiça federal foram 
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recepcionados 30 (trinta) incidentes de resolução de demandas repetitivas, 

pulverizados entre os 5 (cinco) Tribunais Regionais Federais. 

O Tribunal Regional Federal da 1ª região (TRF1) abrange as seções 

judiciárias dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato 

Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e do Distrito Federal, sendo 

este o tribunal regional que contempla maior quantidade de seções judiciárias. 

Apesar disso, o referido tribunal possui 2 (dois) incidentes admitidos, sendo 1 (um) 

suscitado pelo juiz e 1 (um)  pela parte ré. 

Já o Tribunal Regional Federal da 2ª região (TRF2) engloba as seções 

judiciárias dos estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. O aludido tribunal 

possui 2 (dois) incidentes admitidos, sendo que 1 (um) decorreu por iniciativa da 

parte ré e 1 (um) a requerimento do Ministério Público Federal. 

No Tribunal Regional Federal da 3ª região (TRF3), que abarca as seções 

judiciárias dos estados Mato Grosso do Sul e São Paulo, também podem ser 

detectados 2 (dois) incidentes admitidos, certo que 1 (um) por iniciativa da parte 

autora e 1 (um) por petição do Ministério Público Federal. 

Os Tribunais Regionais Federais da 2ª e da 3ª região são os que possuem 

menos seções judiciárias, apenas 2 (duas) cada tribunal. 

O Tribunal Regional Federal da 4ª região (TRF4) conta com um feito 

absolutamente dissonante quando comparado aos demais tribunais regionais 

federais. Isso porque, apesar de abranger 3 (três) seções judiciárias – Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul, – conta com 21 (vinte e um) incidentes admitidos, 

razão pela qual pode ser considerado o tribunal regional mais atuante na solução 

das questões comuns. Foram 11 (onze) incidentes admitidos por petição da parte 

autora; 5 (cinco) por iniciativa do juiz; 2 (dois) pelo órgão colegiado de segunda 

instância; 2 (dois) por pedido da parte ré; e 1 (um) por disposição do Ministério 

Público Federal. 

Por último, o Tribunal Regional Federal da 5ª região (TRF5) abraça as seções 

judiciárias dos estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do 

Norte e Sergipe. O predito tribunal possui 3 (três) incidentes admitidos: 2 (dois) por 

ofício do juiz e 1 (um) do relator. 

Para melhor ilustrar os incidentes admitidos, observa-se o Gráfico 20: 

 



 

Gráfico 20 – Quantidade de Incidente
legitimado, perante os Tribunais de Regionais Federais.
Fonte: A autora, 2019. 
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das Repetitivas, separada por 

se aferir a carência de atuação da 

restrito desempenho 

apenas 1 (uma) uma ocorrência, no TRF5 – acabou por ser 

2 (duas) demonstrações, no 

Conveniente ratificar, mais uma vez, a possibilidade de atuação do órgão 

.1.3 desta pesquisa, diante a utilização 

 

O desempenho do Ministério Público em 3 (três) tribunais regionais federais – 

representa 10%  dos incidentes admitidos, o que já denota a 

diversidade comportamental de acordo com o tribunal região analisado. 

O TRF1, TRF2 e TRF3 apresentam igualdade de atuação por 2 (dois) 

legitimados, embora estes sejam diferentes em cada tribunal. Substancial 

discrepância em relação aos demais tribunais está no TRF4, que de se destacar 
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pelo elevado quantitativo de incidentes admitidos, prepondera a representatividade 

da parte autora, fenômeno este até então não observado neste estudo.

O Gráfico 21 ilustra percentualmente a atividade de cada legitimado

os tribunais regionais federais.

  

Gráfico 21 – Percentual de Incidente
cada inciso do art. 977 do CPC
Fonte: A autora, 2019. 
 

Sob uma macro-análise, ou seja, considerando todos os incidentes 

perante os tribunais regionais federais no recorte temporal destacado, 

apresenta o panorama geral 

legitimado previsto nos incisos do art. 977 do CPC

   

0

2

4

6

8

10

12

14

TRF1 TRF2

pelo elevado quantitativo de incidentes admitidos, prepondera a representatividade 

da parte autora, fenômeno este até então não observado neste estudo.

ilustra percentualmente a atividade de cada legitimado

os tribunais regionais federais. 

Percentual de Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas
cada inciso do art. 977 do CPC/15, perante os Tribunais de Regionais Federais.

análise, ou seja, considerando todos os incidentes 

s tribunais regionais federais no recorte temporal destacado, 

apresenta o panorama geral e o Gráfico 23 o percentual da atividade de cada 

previsto nos incisos do art. 977 do CPC/15. 

TRF3 TRF4 TRF5

Legitimados Inciso I, art. 977

Legitimados Inciso II, art. 977

Legitimados Inciso III, art. 977

 
123 

pelo elevado quantitativo de incidentes admitidos, prepondera a representatividade 

da parte autora, fenômeno este até então não observado neste estudo.  

ilustra percentualmente a atividade de cada legitimado perante 
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Gráfico 22 – Panorama geral da q
Repetitivas, separada por legitimado
Fonte: A autora, 2019. 

 

Gráfico 23 – Panorama geral do p
Repetitivas, separado por cada 
Regionais Federais. 
Fonte: A autora, 2019. 
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de Resolução de Demandas 

perante os Tribunais Regionais Federais. 
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A título adicional, dos incidentes admitidos na seara federal, 2 (dois) foram 

suscitados pela Defensoria Pública da União, um perante o TRF1 e outro no TRF3. 

 

4.3.1 Análises anuais 

 

A partir da mesma premissa estabelecida enquanto da investigação perante 

os tribunas de justiça estadual e distrital, apresenta-se uma apuração individualizada 

dos incidentes mencionados na subseção anterior, separando-os por ocorrência em 

cada um dos três anos de vigência do CPC/15, com vistas a diagnosticar possíveis 

variações anuais a depender do período analisado. 

Durante o primeiro ano de vigência do CPC/15, período compreendido entre 

18 de março de 2016 a 17 de março de 2017, foram admitidos 12 (doze) incidentes. 

No segundo período – de 18 de março de 2017 a 17 de março de 2018 – ocorreram 

14 (quatorze) admissões, enquanto no terceiro período – de 18 de março de 2018 a 

17 de março de 2019, – foram admitidos 4 (quatro) incidentes.  

Os Gráficos 24, 25 e 26 a seguir ilustram o panorama de cada um dos 

períodos referenciados. 

 

 
Gráfico 24 – Percentual de Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas, separado por 
legitimado,  durante o primeiro ano de vigência do CPC/15, perante os Tribunais de Regionais 
Federais. 
Fonte: A autora, 2019. 
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Gráfico 25 – Percentual de Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas, separado por 
legitimado, durante o segundo ano de vigência do CPC/15, perante os Tribunais de Regionais 
Federais. 
Fonte: A autora, 2019. 
 
 

 
Gráfico 26 – Percentual de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, separado por 
legitimado, durante o terceiro ano de vigência do CPC/15, perante os Tribunais de Regionais 
Federais. 
Fonte: A autora, 2019. 
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No ano seguinte, houve um tímido incremento desta quantidade. Conquanto, 

no terceiro período analisado, ocorreu uma retração expressiva no quantitativo de 

admissões. 

Ademais, imprescindível mencionar que em nenhum dos tribunais regionais 

federais esteve presente o predomínio da atividade do relator.  

Disso isso, oportuno analisar as nuances comparativas entre os tribunais 

estaduais e distrital com tribunais regionais federais. 

 

4.4 COMPARAÇÕES ENTRE OS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA ESTADUAL E 

DISTRITAL COM TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS 

 

A primeira grande distinção é o quantitativo de incidentes admitidos de acordo 

com a competência da organização judiciária: 224 (duzentos e vinte e quatro) 

registrados perante a justiça estadual e 30 (trinta) na justiça federal. 

No tocante aos legitimados mais atuantes, na seara estadual e distrital 

prepondera o relator, juntamente com o órgão fracionário. Já na esfera federal, a 

parte autora assume notoriedade. 

Em relação ao desempenho de acordo com os incisos do art. 977 do CPC/15, 

destacam-se os órgãos judiciais perante os tribunais de justiça estadual e distrital, 

enquanto que as partes evidenciam a sua performance na justiça federal. 

Infere-se, pois, que, ao menos no âmbito federal, a ausência de previsão de 

custas e honorários não foi fator para desestímulo para que os legitimados 

suscitassem o incidente de resolução de demandas repetitivas, como ventilado no 

item 2.3 desta pesquisa. 

Não obstante, algumas semelhanças podem ser verificadas, tal como a tímida 

iniciativa do Ministério Público e inexpressiva ou nula atividade por parte da 

Defensoria Pública. 

Nos dois âmbitos foi possível apurar ação por parte dos advogados e 

procuradores públicos. 

Guardadas as devidas competências de organização judiciária, os tribunais 

da região sul brasileira, juntamente com o TRF4, cuja abrangência envolve os 

mesmos estados federativos, podem ser considerados os mais atuantes, se 

analisados conjuntamente – 44 (quarenta e quatro) admissões na região sul e 21 

(vinte e um) perante o TRF4. 
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Adicionalmente, uma investigação a partir de cada período de vigência do 

CPC/15 sugere que em um primeiro momento houve um incremento quantitativo do 

primeiro – de 18 de março de 2016 a 17 de março de 2017 – para o segundo 

período – de 18 de março de 2017 a 17 de março de 2018.  

Em contrapartida, igualmente nos dois âmbitos – estadual e federal, – houve 

uma retração expressiva no terceiro período – de 18 de março de 2018 a 17 de 

março de 2019, cujas justificativas, talvez possam ser explicitadas em um trabalho 

futuro, uma vez que tal pesquisa demanda estudos mais aprofundados. 
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CONCLUSÃO 

 

O incidente de resolução de demandas repetitivas, instituto inserido no 

ordenamento brasileiro com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 

2015, como defendido no presente trabalho, reflete a tendência global para 

fortalecimento de mecanismos para a resolução dos conflitos de massa, face à 

configuração da sociedade moderna atual. 

A adoção de tal sistema é legitimada pela preservação dos princípios da 

isonomia, da segurança jurídica, do acesso à justiça e da duração razoável do 

processo, esculpidos na Constituição Federal de 1988. 

A legitimação para requerer a instauração do incidente está taxativamente 

prevista pelo CPC/15, em que pese haver previsão no direito estrangeiro o 

alargamento do rol de legitimados.  

Conforme previsão normativa constante no art. 977 do Código de Processo 

Civil de 2015, o incidente de resolução de demandas repetitivas poderá ser 

instaurado a pedido do juiz ou do relator, de ofício (inciso I), assim como pelas 

partes (inciso II), Ministério Público ou Defensoria Pública (inciso III), por petição.  

Para suscitar o referido incidente é imprescindível a demonstração 

documental pelo legitimado quanto ao cumprimento dos requisitos para a 

instauração – efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a 

mesma questão unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança 

jurídica.  

Como apontado no item 2.1, parte da doutrina entende que há ainda um 

pressuposto negativo insculpido no §4º do art. 976 do CPC/15, que é a desafetação 

da matéria perante os tribunais superiores, o que parece ser a conclusão mais 

lógica, tendo em vista que não há sentido algum em admitir um IRDR perante um 

tribunal estadual ou regional quando a mesma questão já se encontra afetada no 

Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal. 

Em que pese a taxatividade do rol de legitimados, a pesquisa em apreço 

destacou que a legitimidade para suscitar o incidente é mais restrita do que a 

legitimidade para participar do debate, ocasião esta em que os interessados poderão 

intervir apresentando novos argumentos para demonstrar a prevalência de sua 

posição. Aliás, quanto mais amplo e maturado for debate acerca da questão jurídica 
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debatida, maior será a aceitabilidade da tese firmada, face à pluralidade 

argumentativa dos diversos sujeitos. 

No Capítulo 3 foi realizado um estudo minucioso acerca de cada um dos 

legitimados com a indicação da justificativa da inserção dos sujeitos escolhidos.  

Em linhas gerais, a legitimidade dos órgãos judiciais se restringe às hipóteses 

em que tenha sido distribuído processo contendo a questão controvertida àquele juiz 

ou relator, em razão do princípio da inércia e do juiz natural.  

A inclusão do juiz de primeira instância se justificaria devido ao fato de possuir 

maiores condições de aferir as principais demandas na sua área de atuação. 

Portanto, em tese, ele detém o conhecimento de quais são as demandas repetitivas. 

Ademais, restou assentado o debate quanto à desnecessidade de tramitação de ao 

menos um processo perante o tribunal.  

No que tange ao relator, foi pontuado que este deve ser o relator do recurso 

ou da remessa necessária, e não qualquer relator aleatoriamente. Além disso, 

firmou-se que os ministros dos tribunais superiores não são os relatores a que se 

refere a lei processual, até porque estes já possuem instituto próprio para a afetação 

da matéria controvertida: os recursos repetitivos. Não há, pois, sentido algum da 

norma se referir aos ministros. 

No item 3.1.3 foi trazida a discussão acerca da possibilidade do incidente de 

resolução de demandas repetitivas ser suscitado pelo órgão colegiado, uma vez que 

nem sempre um recurso ou remessa necessária é decidida monocraticamente. 

Apesar de não constar no rol do art. 977 do CPC/15, restou evidenciado que, se o 

relator pode fazê-lo, com ainda mais suporte autoritário poderá o órgão colegiado 

em razão do princípio da colegialidade. 

A legitimidade das partes é justificada em razão de que estas são em verdade 

os maiores prejudicados com a prolação de decisões antagônicas. Certo de que não 

há necessidade de consentimento da parte contrária, tampouco qualquer óbice que 

impeça a atuação conjunta, autor e réu podem passar a figurar como suscitantes no 

IRDR. 

A grande importância do Ministério Público não foi deixada de lado. O órgão 

ministerial pode atuar tanto como suscitante em razão de seu escopo institucional na 

defesa da ordem jurídica e proteção dos direitos individuais homogêneos. Ou seja, o 

Ministério Público atuará como custos iuris ou como interveniente obrigatório (art. 

976, §2º do CPC/15). Além disso, o Ministério Público assumirá a titularidade do feito 
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no caso de desistência ou abandono por parte do suscitante para evitar a extinção 

sem a análise do mérito. Diante da relevância social do incidente, a exemplo do que 

ocorre nos recursos repetitivos, é extremamente proveitoso que a lei tenha previsto 

esta alternativa. 

Já a legitimidade da Defensoria Pública é resultado do movimento 

expansionista do órgão, deixando de atuar apenas na representação judicial em 

caráter individual, assumindo o encargo de legitimado extraordinário na defesa dos 

direitos e interesses coletivos. A sua atuação deve ser balizada pela regra da 

pertinência temática conferida pela Constituição Federal (art. 134). Portanto, há de 

existir vínculo entre a questão debatida e os interesses dos necessitados. 

Depreende-se, ainda, da leitura do rol de legitimados, que o Ministério Público 

e a Defensoria Pública estão em inciso próprio, o que significa que tais órgãos não 

necessitam integrar a relação jurídica processual paradigma, ou seja, não precisam 

ser parte no processo que originou o incidente, o que justifica, inclusive, a natureza 

incidental do IRDR.  

Portanto, é possível inferir que a situação legitimante para suscitar o incidente 

de resolução de demandas repetitivas não decorre em razão de uma relação jurídica 

substancial, mas sim da lei. 

Uma vez admitido o incidente, todos os processos que contiverem a mesma 

questão comum serão suspensos na jurisdição do tribunal que o admitiu. Não 

obstante, é possível que o IRDR seja levado aos tribunais superiores em razão de 

requerimento formulado pelas partes, pelo Ministério Público ou pela Defensoria 

Pública. 

A decisão que determina a suspensão deverá constar em todos os processos 

suspensos, sobretudo para que o interessado possa participar do debate caso 

queira apresentar seus argumentos em sede de IRDR. 

Com relação à pesquisa empírica, importantes conclusões podem ser 

mencionadas, sobretudo no que tange à hipótese de que nem todos os legitimados 

estão atuando efetivamente para a solução das questões comuns. 

Na esfera estadual e distrital, destaca-se a atuação dos juízes e dos relatores, 

assumindo o órgão judicial maior relevo na atividade de uniformização das decisões 

relativas às questões idênticas. Poucos incidentes foram suscitados pelo Ministério 

Público e apenas 1 (um) pela Defensoria Pública. 
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Já as partes demonstraram uma menor colaboração. Os motivos 

determinantes, conquanto, fazem jus a maiores detalhamentos futuro. Dentre os 

incidentes suscitados pela parte autora, 55% foram feitos por pessoa física. Quando 

na qualidade de parte ré, 68% decorreu da atuação de Procuradorias Gerais.  

Da pesquisa empírica proposta, restou constatada a variabilidade 

comportamental: o juiz foi o legitimado mais atuante no TJ/AL, TJ/MS e TJ/PA; o 

relator no TJ/ES, TJ/GO, TJ/MA, TJ/PB, TJ/RJ, TJ/RO e TJ/SP; a parte autora no 

TJ/DFT, TJ/RN e TJ/TO; e a parte ré no TJ/BA, TJ/RS e TJ/SE.   

Na análise anual da esfera estadual e distrital, no primeiro e segundo ano 

pode-se denotar a prevalência da atuação dos relatores. Já no terceiro ano, a 

performance dos relatores se igualou à da parte autora. Percebeu-se também a 

evolução da atuação da parte autora ao mesmo tempo em que houve a retração por 

parte do relator e órgão colegiado. 

Na análise regional, o relator foi o legitimado com maior atuação nas regiões 

norte, sudeste e sul, onde os legitimados previstos no inciso I foram mais atuantes. 

Na região centro-oeste, o comportamento do relator, do juiz, da parte autora e da 

parte ré foi equilibrado. Na região nordeste, apesar do relator figurar como 

predominante, a performance das partes, conjuntamente, chega a 52% dos 

incidentes admitidos. 

Aliás, um fenômeno uníssono observado em todas as regiões brasileiras é a 

predominância da atuação do relator. A título de enriquecimento da pesquisa 

investigada, trouxe-se, ainda, a hipótese em que não houvesse participação por 

parte do relator. Nesta circunstância, na região norte prevaleceria a atuação do juiz; 

na região nordeste e sul, a parte ré; na região centro-oeste, permaneceria o juiz e as 

partes autora e ré; e na região sudeste, a parte autora. 

Plausível o entendimento de que as partes têm atuação mais ativa na região 

nordeste. Destaque-se que as regiões sudeste, sul e centro-oeste apresentam 

considerável atuação das partes, destacando que nesta última se alia de igual 

maneira atuação do juiz. No mais, a atuação do Ministério Público na região norte se 

destaca, por ser o órgão ministerial mais atuante na região setentrional. 

Na esfera federal, a parte autora assume a posição de predominância, 

tornando os legitimados constantes no inciso II mais atuantes. Não houve incidente 

suscitado pela Defensoria Pública. Na análise anual, no primeiro ano houve 
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prevalência da atuação do juiz; no segundo, da parte autora; e no terceiro uma 

performance equilibrada entre o juiz, a parte autora, a parte ré e o Ministério Público.  

Durante a pesquisa algumas hipóteses foram levantadas. 

A primeira consiste na ausência de previsão de honorários advocatícios nos 

incidentes de resolução de demandas repetitivas, o que potencialmente obstaria a 

atuação das partes, sobretudo quando se tratar de pessoa física. Da análise 

empírica concluiu-se que tal hipótese não prospera. Na esfera estadual e distrital, de 

fato as partes contribuíram menos. Porém, dentre os incidentes suscitados pela 

parte autora, 55% foram por pessoas físicas. Já na esfera federal, a parte autora é o 

legitimado mais atuante. 

A segunda suposição é no sentido de que o juiz seria o mais atuante em 

razão da proximidade com os maiores reclames da população. De igual sorte, não 

se revelou verdadeira. A proeminência é do relator, e não do juiz.  

A terceira é atinente ao órgão colegiado. Pelo fato de não constar 

expressamente no texto processual, a doutrina discute acerca da possibilidade do 

IRDR ser requerido pelo órgão colegiado. O resultado aponta para o acolhimento 

prático da teoria encampada pela doutrina majoritária.  

A quarta suposição se refere ao Ministério Público e à Defensoria Pública. 

Seria plausível que os órgãos mencionados não suscitariam muitos incidentes, posto 

que  existe outro instituto processual capaz de atingir o mesmo resultado prático, a 

ação civil pública. Esta tese foi confirmada. 

Por fim, confirmou-se o protagonismo dos órgãos judiciais, o que ratifica a 

hipótese de que a finalidade precípua do incidente de resolução de demandas 

repetitivas é evitar a excessiva dispersão jurisprudencial, tendo como princípios 

basilares a isonomia e a segurança jurídica, conforme aventado no item 3.1. 

Espera-se que com o amadurecimento da prática de julgamentos repetitivos 

no âmbito dos Tribunais de Justiça Estadual e Distrital, bem como nos Tribunais 

Regionais Federais, acrescido do reconhecimento de sua importância para a 

preservação dos princípios constitucionais, a quantidade de IRDR instaurados seja 

exponencialmente maior do que a hoje praticada. Do mesmo modo, parte-se da 

perspectiva na qual os todos os legitimados confluam para a otimização do sistema 

processual, adotando os mecanismos disponíveis para a segurança jurídica das 

decisões judiciais no ordenamento pátrio. 
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