
 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF 

FACULDADE DE DIREITO 

 

 

 

 

 

RICK GARCIA DE ASSIS 

 

 

 

 

 

 

QUESTÕES SOBRE O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS 

REPETITIVAS E ALGUNS ASPECTOS SOBRE INSTRUMENTOS SEMELHANTES 

NO DIREITO ESTRANGEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2017  



 

  

Rick Garcia de Assis 

 

 

 

 

 

 

 

Questões sobre o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e alguns aspectos 

sobre instrumentos semelhantes no direito estrangeiro 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentada à 

Faculdade de Direito da Universidade Federal 

Fluminense – UFF –, como o requisito para a 

obtenção do título de bacharel em Direito. 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Marcelo Pereira de Almeida 

 

 

 

 

Niterói 

2017  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Universidade Federal Fluminense 

Superintendência de Documentação 
Biblioteca da Faculdade de Direto 

 

A848 

 

Assis, Rick Garcia de. 

Questões sobre o incidente de resolução de demandas 

repetitivas e alguns aspectos sobre instrumentos semelhantes 

no direito estrangeiro / Rick Garcia de Assis. – Niterói, 2017. 

56 f. 

 

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) 

– Universidade Federal Fluminense, 2017. 

 

1. Incidente de resolução de demandas repetitivas. 2. 

Direito comparado. 3. Acesso à justiça. 4. Princípio da 

efetividade. 5. Segurança jurídica. I. Universidade Federal 

Fluminense. Faculdade de Direito, Instituição responsável. II. 

Título. 

 

CDD 341.46 

 

 



 

  

RESUMO 

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) foi apresentado no Código de 

Processo Civil de 2015 como a nova ferramenta do Poder Judiciário brasileiro para reduzir a 

carga processual no primeiro grau de jurisdição dos Tribunais, especificamente quanto às 

causas envolvendo direitos processuais ou materiais homogêneos julgados reincidentemente 

nessas cortes. Portanto, esse incidente foi criado no intuito de conferir efetividade aos preceitos 

constitucionais do acesso à justiça e da isonomia, garantindo maior eficiência e segurança 

jurídica às demandas de massa. Nesse sentido, o presente trabalho tem como escopo analisar o 

contexto de criação do IRDR e sua aplicação no ordenamento jurídico brasileiro, traçando um 

paralelo com outros dois mecanismos análogos no Direito Estrangeiro: as Group Litigation 

Orders inglesas e Musterverfahren alemão. Em suma, a partir de um estudo sobre os Incidentes 

de Resolução de Demandas Repetitivas admitidos nos Tribunais de Justiça e Tribunais 

Regionais Federais, serão examinadas as reais repercussões na Justiça brasileira, ora decorridas 

da aplicação desse incidente, com o objetivo de aferir sua atual potencialidade para a redução 

da crise processual no nosso sistema jurídico. 

Palavras-chave: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – Acesso à justiça material – 

Segurança jurídica. 

 

ABSTRACT 

The Incident for Resolution of Repetitive Claims (IRDR) was set up in the Code of Civil 

Procedure of 2015, as new resource in the Brazilian Judiciary in order to reduce the procedural 

burden in the Court first levels of jurisdiction, particularly, regarding procedural law cases or 

cases consisting in both material entitlements and procedural rights, either individual or 

collective, recurrently judged in these courts. Thus, this incident was created for the sake of the 

effectiveness applied to the constitutional principles that guarantee the access to justice and 

isonomy, as well as efficiency and legal certainty to the mass claims. In such manner, the aim 

of this research is to analyse the context of the IRDR’s creation and its appliance in the brazilian 

legal system, drawing a parallel with the following two similar measures in Comparative Law: 

the English Group Litigation Orders and the German Musterverfahren. On the whole, in this 

work, the real impacts in the Brazilian law system will be analysed based on a study regarding 

the Incident for Resolution of Repetitive Claims cases conducted by the Court of Justice and 



 

  

Federal Regional Court, concerning the implementation of such incident and its actual 

capability of reducing the procedural crisis in our legal system. 

Keywords: Incident for Resolution of Repetitive Claims – Access to material justice – Legal 

certainty. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho busca analisar a eficácia do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas como instrumento para a consolidação do princípio constitucional do acesso à 

justiça material, em relação a outras técnicas no Direito Estrangeiro as quais o antecederam, 

além de analisar os impactos atuais desse incidente no cenário jurídico brasileiro, verificando 

qual a efetividade do IRDR como meio para garantir maior segurança jurídica, celeridade e 

economia processuais.  

O direito de acesso à justiça é um princípio fundamental inerente ao exercício da 

democracia e indispensável para o cumprimento da justiça em qualquer sociedade. Dessa forma, 

o direito de acesso à justiça foi honrado na Constituição Federal brasileira de 1988, com as 

garantias constitucionais da inafastabilidade da jurisdição, prevista no art. 5º, XXXV, e da 

razoabilidade do prazo de tramitação processual, acrescentada no inciso LXXVIII do art. 5º 

pela Emenda Constitucional nº 45/2004. 

Entretanto, verifica-se que no Brasil o acesso à justiça contraditoriamente também 

resultou em um grande obstáculo para o Poder Judiciário, pois sua implementação ocorreu de 

forma alheia ao aparelhamento estrutural do Estado, resultando em uma elevada quantidade de 

processos ajuizados em todas as alçadas de todos os Tribunais, superior a quantidade de 

processos que esses tribunais têm capacidade para julgar efetivamente.  

  Ademais, durante muito tempo vigorou no Judiciário brasileiro uma cultura 

processual que priorizava um exame jurídico individual das demandas, diante da carência 

legislativa para suprir com as demandas coletivas e, principalmente, os litígios individuais 

reiteradamente ajuizados em nossos tribunais para obterem providência jurisdicional sobre uma 

mesma tese jurídica, a qual já foi amplamente julgada em outras ações pretéritas. Por 

conseguinte, o próprio caráter material do acesso à justiça – o prazo razoável para o julgamento 

da lide – foi prejudicado. 

Para contornar essa crise processual, a Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015 – atual 

Código de Processo Civil – trouxe para o ordenamento jurídico brasileiro uma técnica 

direcionada a resolver coletivamente as demandas ajuizadas que tratam de uma mesma questão 

de direito material ou processual, concentrando o julgamento dessa questão em uma única 

sentença a qual tem força vinculante sobre todos os casos referentes a matéria julgada, presentes 

e futuros. Dessa maneira, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) surgiu 

como uma forma eficiente de uniformizar a jurisprudência do tribunal e reduzir a demanda 
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processual, assim como as custas que elas implicam, proporcionando maior segurança jurídica, 

celeridade processual e economia processual às demandas massificadas.   

Contudo, como será visto adiante, a utilização de instrumentos para a aglutinação de 

litígios atomizados referentes a questões comuns não é uma inovação nem no âmbito pátrio 

nem no internacional, tendo em vista que o abarrotamento processual dos Tribunais, 

especialmente no que tange aos processos de massa, não é um ônus exclusivo do nosso 

Judiciário, mas, pelo contrário, é um problema comum em diversos ordenamentos jurídicos 

estrangeiros, tanto dos que seguem o sistema de common law – Inglaterra –, quanto dos de civil 

law – Alemanha –, nos quais já existem outros procedimentos semelhantes há algumas décadas. 

No primeiro capítulo desse trabalho foi traçado um esboço da crise processual no 

cenário brasileiro, relacionando a ineficiência do Judiciário brasileiro com os processos 

individuais repetitivos e com o histórico legislativo antes da vigência do atual Código de 

Processo Civil. Em seguida, foram expostos os aspectos gerais do Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas, esclarecendo quais são os requisitos de admissibilidade para a 

instauração do incidente, quem são os legitimados parar propor e compor o incidente, quais são 

suas etapas de processamento e os efeitos da tese jurídica firmada.  

O segundo capítulo desse trabalho apresenta duas técnicas estrangeiras equivalentes 

ao incidente brasileiro em comento, as quais o precederam: (i) as Ordens de Litígio em Grupo 

(Group Litigation Orders) da Inglaterra e País de Gales; e (ii) o Procedimento-Modelo para 

resolução coletiva dos litígios repetitivos (Musterverfahren) da Alemanha. Nesse capítulo, foi 

realizada uma análise qualitativa, onde primeiramente foram expostas as razões para a criação 

e a aplicação de cada um desses procedimentos estrangeiros, além de suas respectivas 

características, relacionando, ao final, em que pontos essas técnicas processuais se assemelham 

e divergem do IRDR.  

Por fim, como Código de Processo Civil de 2015 vigora desde 18 de março de 2016, 

suas normas vêm produzindo efeitos há mais de um ano e, portanto, será justamente a respeito 

dos efeitos produzidos pelo IRDR entre março de 2016 a outubro de 2017 que versará o terceiro 

e último capítulo deste trabalho. Nesse sentido, foram analisados quantitativamente todos os 

incidentes admitidos nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais de todo o país, 

com base nos dados públicos desses Tribunais e do Conselho Nacional de Justiça. 

Através da análise quantitativa dos incidentes brasileiros se busca avaliar a atual 

eficácia do IRDR nas esferas estadual e federal da Justiça brasileira, evidenciando, 
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principalmente, quais legitimados ativos têm sido responsáveis pela propagação da técnica e 

quão efetivo vem sendo o papel do IRDR para promover maior celeridade processual e 

segurança jurídica com base na relação entre os processos sobrestados nesses incidentes e a 

carga processual enfrentada por seus tribunais de origem.  
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1 INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS: FUNDAMENTOS 

PARA ADOÇÃO DA TÉCNICA PELO NOVO CPC E SEUS ASPECTOS GERAIS 

  

1.1 Motivações para a criação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 

 

O ordenamento jurídico brasileiro vive uma intensa crise processual alimentada pela 

crescente distribuição de processos nos tribunais em todo o país. Essa crescente demanda 

judicial acompanha um movimento mundial que atinge inúmeras democracias, já que o 

abarrotamento do Judiciário é um revés vinculado ao princípio do acesso à justiça que é um dos 

pilares fundamentais do constitucionalismo democrático.  

Outro fator determinante à superlotação processual no judiciário brasileiro é o caráter 

individualista do Código de Processo Civil de 1973, que não representou uma grande renovação 

no sistema processual brasileiro, sendo muito criticado como uma continuação aprimorada do 

Código de Processo Civil de 1939, já que ambos eram fundamentalmente espelhados na 

tradição processual do Direito Português (DINAMARCO, 2013, apud SICA, 2016, p. 270).  

Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), compilados em pesquisa do IBGE, 

estimam que existam ao todo nos tribunais brasileiros cerca de 100 milhões de ações judiciais 

ativas, ou seja, um em cada dois brasileiros figura como litigante nos tribunais brasileiros, 

considerando-se que a população atual do Brasil é de 204 milhões de habitantes (CARVALHO, 

2015, p. 291). 

Ressalte-se que no ordenamento jurídico brasileiro o grande número de ações 

distribuídas também implica em um grande número de recursos e embargos às sentenças 

proferidas, portanto não se verifica uma elevada demanda processual apenas na primeira e 

segunda instâncias dos tribunais de justiça de todo o país, tal qual nos tribunais superiores.  

Segundo dados do Supremo Tribunal Federal, já na década de 1960 existiam em torno 

de 6.000 processos a cada ano distribuídos entre seus onze membros, sendo que um pouco antes 

da promulgação da Constituição de 1988, que reduziu o rol de competências do STF, esse 

número já havia saltado para 18.674 processos por ano (SICA, 2016, p. 277). 

Ao longo de toda a década de 1990 e início dos anos 2000 até 2006 foram realizadas 

no Brasil diversas reformas processuais para tentar diminuir a quantidade de processos 

atomizados que se acumulavam nos tribunais, mas isso não foi o suficiente para evitar que em 

2007 o número anual de processos no STF chegasse a 112.938 processos, o que influenciou 
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este tribunal a adotar neste mesmo ano a técnica de aglutinação nos julgamentos de causas 

semelhantes (SICA, 2016, p. 277). 

A partir de 2008 verificou-se a diminuição considerável de processos anuais recebidos 

pelo STF, de modo que se pode associar a adoção da técnica de aglutinação a essa queda. 

Entretanto, novamente nota-se que o efeito produzido pela técnica de aglutinação foi 

meramente paliativo, pois em 2012 verificou-se nova elevação da quantidade de processos 

recebidos pelo tribunal (SICA, 2016, p. 277). 

Outrossim, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi criado pela 

Constituição Federal em 1988 justamente para assumir parte das competências até então 

exclusivas do STF, já no ano de 1991 recebeu cerca de 23.368 processos para serem distribuídos 

entre seus trinta e três magistrados. Assim como se procedeu no STF, foram realizadas entre 

1990 e 2006 inúmeras tentativas de se acelerar o julgamento da crescente quantidade de 

processos que eram recebidos anualmente pelo STJ, no entanto, nenhuma tentativa surtiu efeito 

significativo até que em 2009, diante dos 347.426 processos recebidos, também foi adotado por 

esta Corte a técnica de aglutinação e, assim como no caso do STF, foi responsável por uma 

queda no número de processos deste tribunal entre 2009 e 2011. Infelizmente, bem como no 

caso do STF, essa diminuição do volume de processos foi temporária, e, em 2014, chegou ao 

número recorde de 386.423 (SICA, 2016, p. 277-278). 

Se essa é a realidade processual das duas principais Cortes Superiores brasileiras, 

conclui-se, sem exageros, que a situação enfrentada pelos Tribunais de Justiça e nos Tribunais 

Regionais Federais de todo o Brasil diante da quantidade de processos distribuídos é ainda mais 

alarmante.  

Segundo o Conselho Nacional de Justiça desde 2009 a quantidade de litígios em curso 

nos tribunais brasileiros cresce aproximadamente 4,5% ao ano, somando um total de quase 80 

milhões de processos em tramitação aguardando alguma solução definitiva no final de 2016. 

Nesse cenário, 94,2% dos processos pendentes e 85,5% dos processos novos estão concentrados 

nos juízos de primeiro grau (Justiça em Números, 2017) 

Cabe destacar também que tal excesso inclusive produz e exacerba um efeito de 

morosidade em todo o sistema jurídico brasileiro e vai de encontro ao verdadeiro sentido do 

princípio de acesso à justiça, ou seja o acesso à justiça material, o qual deveria ser tutelado por 

nossas cortes, conforme prevê nossa Constituição. 
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1.2 Consequências do o CPC/1973 e evoluções do processo coletivo 

 

Nas últimas décadas o Estado buscou ampliar o acesso à justiça consagrado em nossa 

Constituição Cidadã (1988) em seu artigo 5º, XXXV, sendo dever de um verdadeiro Estado 

Democrático de Direito garantir a concretização do princípio da inafastabilidade da jurisdição. 

Assim, destaca-se que medidas como o fortalecimento das defensorias públicas, o instituto 

gratuidade de justiça e a criação dos Juizados Especiais, através da Lei nº 9.099/2001 e da Lei 

10.259/2001, foram essenciais para difundir o acesso formal à justiça, mas, consequentemente, 

também figuram como causas fomentadoras do abarrotamento dos tribunais, uma vez que a 

capacidade estrutural do nosso Poder Judiciário não conseguiu acompanhar o ritmo dinâmico 

da demanda processual (TEIXEIRA, 2016, p. 361). 

O acesso à justiça não se limita apenas ao seu caráter formal, representado pela 

oportunidade que todos os cidadãos têm de ingressar com as mais diversas ações nos tribunais 

e requerer a devida decisão dos magistrados acerca dos respectivos pleitos. Também está 

atrelado ao princípio do acesso à justiça um caráter substancial, segundo o qual a demanda não 

deve apenas ser atendida pelo magistrado através de uma sentença ou de um acórdão, mas 

atendida de forma eficiente e célere, pois logicamente a intenção das pessoas ao acionar a justiça 

não é de esperar indefinidamente por anos até que seus pedidos tenham uma resposta definitiva, 

caso contrário estaríamos diante de uma diretriz vazia de sentido de Justiça (VALCANOVER, 

2014, apud TEIXEIRA, 2016, p. 362). 

Nossa própria Constituição destaca em seu art. 5º, LXXVIII, acrescentado pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, que é uma garantia dos cidadãos que os processos judiciais 

e administrativos tramitem por um período de tempo razoável, assegurando-se o uso dos meios 

necessários para promover a celeridade processual. Apesar disso, verifica-se que mesmo com 

todas as reformas feitas nos últimos anos para tentar resolver o problema da morosidade 

processual, ainda é gritante a distinção entre a velocidade do ajuizamento de demandas e a 

velocidade de aparelhamento do Poder Judiciário para suprir toda a demanda de trabalho que 

os processos exigem (TEIXEIRA, 2016, p. 361-362). 

Ressalte-se que essa crise processual provocada pela crescente litigiosidade não é uma 

característica exclusiva do judiciário brasileiro, muito pelo contrário, conforme será exposto no 

próximo capítulo, outros países, pertencentes tanto ao sistema de common law como a sistema 
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de civil law, têm de lidar com o crescimento da morosidade processual que a cada ano se agrava 

por conta da contínua judicialização dos conflitos além da capacidade dos tribunais no mundo 

todo.  

 

1.2.1 A tutela dos direitos coletivos 

 

Parte da morosidade do judiciário se deve pelo fato de que o direito processual 

tradicionalmente se concentrou durante muito tempo no julgamento das lides individuais, 

envolvendo duas partes. Por mais que sempre tenha existido conflitos coletivos, o direito 

processual só passou a desenvolver estudos e disciplinar sobre a tutela de direitos difusos, 

coletivos e individuais homogêneos a partir da segunda metade do século XX com as class 

actions norte-americanas (DIDIER JR.; CUNHA, 2016, p.584). 

O desenvolvimento das sociedades ao longo das décadas passadas, com a ampliação 

em larga e escala da produção de bens e oferta serviços, cada vez mais acessíveis a grande 

massa de trabalhadores, somada às evoluções médico-científicas, inovações tecnológicas e a 

propagação dos direitos e garantias sociais com as ondas de constitucionalismo democrático 

social, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, favoreceram o surgimento de uma 

litigiosidade massiva que carecia de tutela (GONÇALVES, 2013, p. 222). 

No Brasil, destaca-se o papel da Ação Popular, prevista desde as Constituições de 1934 

e de 1946 e posteriormente na Lei 4.717 de 1965, que possibilitou a qualquer cidadão impugnar 

qualquer ato potencialmente lesivo ao patrimônio público, para que esse fosse declarado nulo 

ou anulado, figurando como um marco no ordenamento jurídico brasileiro no que tange à tutela 

dos direitos coletivos (SILVA; CERQUEIRA, 2016, p. 1).  

Como nosso antigo Código de Processo Civil de 1973 continuou a dar privilégio ao 

tratamento das demandas atomizadas, apenas dando suporte subsidiário as ações coletivas, se 

buscou durante a segunda metade do século passado amparar os direitos coletivos com diversas 

outras legislações que passaram a compor um microssistema de processos coletivos, cabendo 

destacar entre eles a Lei de Ação Civil Pública de 1985 – Lei nº 7.347/85 – e o Código de 

Defesa do Consumidor de 1990 – Lei nº 8.078/90 (SICA, 2016, p. 269-270). 

A Constituição Federal de 1988 também consagrou diversos direitos coletivos, 

ampliando o escopo da Ação Popular e abrangência da tutela de direitos e interesses 
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transindividuais, além de tornar mais acessível os instrumentos de controle concentrado de 

constitucionalidade (SILVA; CERQUEIRA, 2016, p. 2).  

O Código de Defesa do Consumidor de 1990 trouxe conceitos inovadores e definiu 

peculiaridades dos direitos coletivos lato sensu, conforme destaca o seu artigo 81, caput e 

parágrafo único. Além disso, algumas normas do Código de Defesa do Consumidor se aplicam 

não apenas aos direitos dos consumidores e aos direitos tutelados pela Ação Civil Pública, mas 

atuam na tutela de todos direitos coletivos. Assim, a Lei da Ação Civil Pública em conjunto 

com Código de Defesa do Consumidor formam o núcleo central desse microssistema dos 

processos coletivos (NOGUEIRA, 2016, p. 295).  

Entretanto, mesmo diante de todo o esforço legislativo do Estado brasileiro para 

amparar as demandas coletivas, observa-se que elas não são capazes de evitar o crescimento da 

litigiosidade processual excessiva, pois na verdade tais ações funcionam mais como mecanismo 

de acesso à justiça do que um meio de contenção do volume de processos distribuídos nos 

tribunais (DIDIER JR.; CUNHA, 2016, p.584). 

Assim como nas demandas processuais individuais as demandas processuais coletivas 

possuem certas restrições que limitam o seu alcance a todas as situações que tratam de direitos 

coletivos idênticos reiteradamente. 

Didier Jr. e Cunha (2016, p. 585) disciplinam que dentre as principais razões pelas 

quais a abrangência das ações coletivas enfrenta limitações sobre demandas coletivas 

repetitivas destacam-se que:  

(i) O processo coletivo produz coisa julgada coletiva que, sendo julgada procedente ou 

improcedente, vincula os legitimados coletivos os quais não poderão propor novamente a 

mesma ação coletiva, mas poderão propor ações individuais para pleitear os seus direitos 

individuais. Sendo que ocorrendo improcedência por ausência de provas, não gerará coisa 

julgada, de modo que qualquer legitimado poderá propor novamente a ação coletiva, ou, ainda, 

propor a mesma demanda em ação individual.  

(ii) A limitação territorial a qual está restrita a eficácia subjetiva da coisa julgada, 

conforme o art. 16 da Lei nº7.347/1985 e o art. 2º-A da Lei nº 9.494/1997, acaba provocando 

uma fragmentação de litígios.  

(iii) Existem casos em que é vedado o uso de ações coletivas, como por exemplo na 

hipótese da Medida Provisória nº 2.180-35/2001 que incluiu ao art. 1º da Lei de Ação Civil 
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Pública o parágrafo único que veda a propositura desta ação coletiva nos casos pretenda discutir 

sobre tributos, contribuições previdenciárias, FGTS, além de outros fundos de natureza 

institucional onde se possa identificar individualmente quem são os beneficiários. 

 (iv) O regime jurídico dos processos coletivos é adequado para resolver os litígios 

envolvendo direitos individuais homogêneos, mas não para tutelar direitos coletivos 

homogêneos e nem questões repetitivas envolvendo direito processual. 

Neste sentido, Didier Jr. e Cunha (2016, p. 587) também ressaltam que a submissão 

repetitiva das mesmas questões de direito material ou processual à apreciação judicial se deve 

principalmente à judicialização de diversas demandas que discutem acerca de: direitos 

individuais homogêneos, quando existem diversos titulares de um mesmo direito e o objeto da 

demanda é divisível; direitos coletivos homogêneos, ou seja aqueles que são atribuídos a 

diversos grupos distintos e gerados por um mesmo fato; direitos processuais que são 

amplamente discutidos nas mais diversas ações individuais ou coletivas, independente do 

objeto em litígio.  

 

1.2.2 As demandas repetitivas de massa 

 

As demandas de massa e as demandas coletivas se diferenciam por que as primeiras 

podem ser individualizadas, já que contemplam a situações jurídicas semelhantes, mas não 

possuem as mesmas partes, ou o mesmo pedido, ou, ainda, a mesma causa de pedir. O que se 

identifica nos processos repetitivos é apenas a reincidência de uma mesma tese jurídica a qual 

já foi amplamente julgada em outras ações pretéritas envolvendo outras partes, outros pedidos 

e, inclusive, outras causas de pedir (ZANFERDINI; GOMES, 2014, p. 190). 

Bastos (2010 apud ZANFERDINI; GOMES, 2014, p. 190-191) se refere a essas ações 

que tratam de situações jurídicas homogêneas como “demandas-tipo”, as quais possuem causa 

de pedir e pedido semelhantes, mas não iguais, e que, segundo seu entendimento, ensejariam 

“soluções-padrão”, tendo em vista que o reiterado ajuizamento de ações que tratam das mesma 

teses jurídicas para novas apreciações judiciais pode afetar a duração razoável de tramitação 

dos processos nos tribunais e produzir decisões antagônicas entre esses processos, em 

detrimento dos princípios da isonomia e da jurídica. 
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Por esta razão, observando que o procedimento individualista do CPC/1973 e que o 

tratamento conferido pelo microssistema das ações coletivas não se mostraram suficientes para 

conter o volume da litigiosidade de massa, Zanferdini e Gomes (2014, p. 191) atentam que tais 

demandas pedem a adição de um procedimento processual específico para essas demandas 

massificadas a fim de produzir um método de julgamento em bloco onde sejam escolhidas uma 

ou mais ações que exijam amparo jurisdicional acerca de uma situação jurídica homogênea, que 

servirão como processos-modelos (leading case), de modo que a decisão proferida para o caso 

apreciado seja dotada de eficácia vinculante sobre as demais ações que contestem conflitos 

análogos ao julgado.  

Dentre os temas repetitivos mais frequentes na litigância de massa são destaques 

aqueles que envolvem planos de saúde, serviços de telefonia, questões de direito tributário e de 

direito previdenciário, além de situações envolvendo relações de consumo em geral. 

O Conselho Nacional de Justiça constatou em pesquisa realizada para identificar os 

maiores litigantes do país que em um total de 83,4 milhões de processos ajuizados cerca de 

79,23 milhões de processos tem em seus polos passivo ou ativo um dos litigantes que mais 

figuram como sujeitos em relações processuais em todo o Brasil, cabendo destacar entre eles a 

Administração Pública (direta ou indireta; seja federal, estadual ou municipal), que litigava em 

51% das ações contabilizadas; os bancos, que litigavam em 38%  da ações; e empresas de 

telefonia que litigavam em 6% dos processos (SICA, 2016, p. 275). 

 

1.3 O Novo CPC e o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 

 

Diante do cenário processual brasileiro com o antigo CPC, compreende-se ser 

essencial para o bom funcionamento dos nossos tribunais que se dispusessem a estabelecer 

alguma técnica destinada a resolver a questão da litigiosidade de questões repetitivas de massa 

envolvendo direitos individuais ou coletivos homogêneos e também direitos processuais 

frequentemente discutidos nos tribunais.  

Em 2009, o Presidente do Senado Federal José Sarney instituiu uma Comissão de 

Juristas encarregada de elaborar um Anteprojeto para o Novo Código Civil. Essa Comissão era 

presidida pelo atual ministro do STF Luiz Fux e composta por diversos juristas brasileiros de 

renomado prestígio, como Teresa Arruda Alvim Wambier, Elpídio Donizetti Nunes, Humberto 

Theodoro Júnior, José Miguel Garcia Medina, dentre outros ilustres processualistas. 
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O Anteprojeto do Novo Código Civil foi apresentado ao Presidente do Senado Federal, 

em 8 de junho de 2010, e convertido no Projeto de Lei do Senado de nº 166/2010 – PLS nº 

166/2010. Durante quatro anos as disposições do Anteprojeto foram debatidas nas duas casas 

do Congresso Nacional, sendo, por fim, aprovado e posteriormente sancionado pela Presidente 

Dilma Rousseff, na Lei nº 13.105/2015, a qual entrou em vigor em 18 de março de 2016.  

Assim, a Lei nº 13.105 de 16 de Março de 2015, que instituiu o Novo Código de 

Processo Civil, buscou inovar trazendo para nosso ordenamento jurídico um procedimento 

capaz de produzir um precedente obrigatório aos mais variados julgamentos de casos 

repetitivos, atribuindo às sentenças a força vinculante necessária para englobar as futuras 

demandas que tratem das mesma questões de direito material ou de direito processual, com a 

finalidade de conter a quantidade absurda de processos que tramitam em nossos tribunais. 

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é, portanto, uma ferramenta 

direcionada a resolver de forma eficiente a situação das demandas ajuizadas nos Juízos de 

Primeiro Grau e que versem sobre uma mesma tese jurídica, a fim de estabelecer uma 

uniformização da jurisprudência desses tribunais acerca do conteúdo dessas demandas, 

conforme impõe o art. 926 do CPC/2015 (GONÇALVES, 2013, p. 223). 

Neste sentido, esse incidente pretende evitar a proliferação de decisões discrepantes 

sobre casos análogos, conferindo maior segurança jurídica e isonomia nos julgamentos dessas 

demandas repetitivas, conforme destaca o inciso II, do caput do art. 976 do CPC/2015, que 

introduz o incidente. 

Outrossim, cabe destacar que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 

(IRDR) prescrito nos arts. 976 a 987 do CPC/2015 é apenas uma das técnicas de julgamento de 

casos repetitivos albergadas pelo novo código processualista, que também inclui normas para 

o julgamento por amostragem de Recursos Repetitivos Especiais e Extraordinários no STF e 

no STJ (arts. 1.036 ao 1.041), além do Incidente de Assumpção de Competência (art. 947) que 

apesar de não ser diretamente uma técnica para tratar de causas repetitivas, pois analisa 

determinada questão de direito em um caso isolado, desponta como importante técnica de 

julgamento auxiliando na racionalização dos casos repetitivos por tratar de questões de “grande 

repercussão social” e “relevante questão de direito” cuja decisão vincula todos os juízes de 

primeiro grau e os demais órgãos do tribunal (AUFIERO, 2017, p. 290-295). 
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1.4 Aspectos gerais do IRDR: natureza jurídica; requisitos; legitimidade; competência; 

procedimento de instauração; e recursos cabíveis 

 

Os arts. 976 e 977 do CPC/2015 disciplinam os requisitos para que se possa instaurar 

o IRDR, são eles: (a) a legitimidade do proponente, que segundo os incisos do art. 977 pode ser 

do juiz ou relator de ofício, das partes do processo que desencadeia o incidente, do Ministério 

Público ou da Defensoria Pública; (b) o encaminhamento do pedido de incidente ao presidente 

do respectivo Tribunal –  de Justiça ou Regional Federal, no qual tramita a ação que originou o 

incidente –, devendo tal pedido ser acompanhado dos documentos necessários que demonstrem 

estarem preenchidos os pressupostos de instauração do incidente, conforme art. 977, caput e 

parágrafo único, para possibilitar o seu julgamento pelo órgão colegiado designado pelo 

regimento interno do tribunal em que tramita, nos termos do art. 978; (c) o cabimento da 

instauração do IRDR, vinculado simultaneamente à repetição de processos que contenham 

controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e ao risco de ofensa à isonomia e a 

segurança jurídica, respectivamente, nos termos dos incisos I e II do art. 976.  

Ademais, como bem observa Nogueira (2016, p. 302), o art. 976 do novo código 

processualista também destaca em seu § 4º um requisito negativo à instauração do IRDR, que 

é a hipótese de ser incabível tal incidente caso já tenha sido afetado recurso nos tribunais 

superiores para definição da tese acerca do direito material ou processual ao qual, a princípio, 

caberia o incidente na ausência dos recursos já existentes.   

A natureza jurídica do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é, tal como 

se observa pelo nome, de incidente processual, pois pode ser proposto pelos legitimados durante 

o processo servindo como uma etapa para o desenvolvimento da decisão e não como um meio 

de impugnação das decisões como é o caso dos recursos de outras ações autônomas.  

Observa-se que o novo código processual civil não estabelece uma quantidade mínima 

de processos envolvendo um tema jurídico em comento para que possa ser instaurado um IRDR. 

Entretanto, é lógico o raciocínio de que para que se propor esse incidente não basta que aja um 

número ínfimo de causas ajuizadas para a tutela de um mesmo tema jurídico, já que o próprio 

código deixa claro, em seu art. 976, que a função do incidente é evitar risco ou ofensa à 

segurança jurídica. De acordo com Carvalho (2016, p. 294), tal fato apenas ocorre em caso de 

efetivo contingente de processos repetitivos os quais possuam relevante potencial de gerar 

dissenso entre as teses jurídicas acerca de uma mesma questão de direito no mesmo tribunal.  
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Nesse âmbito, o Enunciado 87 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, 

ocorrido em março de 2016, já estabeleceu que “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”, deixando claro que o pressuposto do inciso I do art. 976 do CPC/2015 

corresponde a uma situação que pode implicar no risco de ofensa à isonomia e à segurança 

jurídica (pressuposto do inciso II), razão pela qual o cabimento do incidente está vinculado a 

simultaneidade desses incisos. 

Ainda sobre o inciso I do art. 976, ressalta-se que a controvérsia escopo das demandas 

repetitivas e sobre a qual cabe instauração do incidente deve ser unicamente de direito, sendo 

justamente o direito, e não fatos dos processos, a matéria julgada pelo órgão colegiado 

designado para estabelecer uma tese jurídica aplicável aos diversos processos. Essa foi a 

solução encontrada para tratar dos processos repetitivos já que mesmo antes do IRDR se 

observava que, independente das características fáticas singulares, nas ações de massa os 

julgamentos acerca do direito material ou processual possuíam certa padronização. Portanto o 

papel do IRDR seria justamente consolidar essa padronização em uma uniformização da 

jurisprudência acerca do direito material ou processual em comento (CARVALHO, 2015, p. 

295-296).  

O CPC/2015 estabelece que o IRDR deverá ter ampla publicidade e divulgação, por 

este motivo prescreve em seu art. 979, §1º que os tribunais deverão manter um banco eletrônico 

de dados atualizado com as informações específicas do direito em discussão no IRDR, o qual 

será supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça. Assim, após o julgamento do incidente 

e sendo fixada uma tese jurídica sobre o direito em questão, os cadastros deverão ser atualizados 

com a sentença ou o acórdão para que a tese jurídica seja aplicada a todos os processos 

individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de 

jurisdição do respectivo tribunal, inclusive os que tramitam nos juizados especiais do Estado 

ou região deste tribunal, e aos casos futuros que tratem da mesma questão de direito e tramitem 

na jurisdição do tribunal (art. 985, I e II). 

Assim como a instauração do processo se deve ao fato de haver interesse público para 

se atribuir maior previsibilidade à julgamento da questão de direito, na hipótese de desistência 

ou de abandono do processo por seu autor, o art. 976 do CPC/2015, em seus parágrafos 1º e 2º, 

prescreve que o exame de mérito do incidente não será impedido pois Ministério Público 
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assumirá a sua titularidade por conta do interesse público sobre a questão, com fulcro no art. 

127 da Constituição Federal e no art. 178 do CPC/2015. 

O interesse social na questão de direito também é o motivo pelo qual não se exige o 

pagamento de custas processuais para que seja instaurado o IRDR, conforme estabelece o § 5º 

do art. 976 (TEIXEIRA, 2016, p. 371). 

O código processual civil dispõe que após o pedido de IRDR ser dirigido ao presidente 

do tribunal (art. 977, caput), por ofício – quando o legitimado ativo for juiz ou relator do 

processo – ou petição – quando o legitimado ativo for uma das partes do processo, ou o 

Ministério Público, ou a Defensoria Pública –, acompanhado dos documentos que 

necessariamente demonstrem o preenchimento dos pressupostos para sua instauração (art. 977, 

I, II, III e parágrafo único), o incidente será distribuído ao órgão colegiado designado pelo 

tribunal que deverá proceder com o juízo de admissibilidade do incidente (art. 978 c/c 981) 

analisando seus pressupostos.  

Segundo o art. 982 do código processualista, após a admissão do incidente pelo órgão 

do tribunal, o seu relator procederá com a suspensão dos processos pendentes sobre o mesmo 

direito em questão, no âmbito da jurisdição do respectivo tribunal (inciso I); caso possível e 

necessário, com a requisição de informações a órgãos do juízo no qual tramita o processo que 

deu origem ao incidente, para que as forneçam no prazo de 15 dias (inciso II); e com a intimação 

do Ministério Público para que, havendo interesse, se manifeste sobre a questão no prazo de 15 

dias (inciso III). 

A suspensão dos processos pendentes perdurará pelo prazo de 1 ano no qual o incidente 

deverá ser julgado, sendo que após esse prazo restará cessada a suspensão prevista no art. 982, 

I, caso não haja decisão fundamentada do relator que determine o sobrestamento do prazo, de 

acordo com o art. 980, caput e parágrafo único do CPC/2015. Observa-se que norma do art. 

980, além de limitar o período de efeito suspensivo dos demais processos por um ano, buscou 

dar azo a discussão do incidente estabelecendo a preferência do julgamento deste sobre os 

demais feitos que necessitam de apreciação do respectivo colegiado, ressalvando-se a hipótese 

de réu preso e pedidos de habeas corpus, pretendendo com isso honrar o princípio constitucional 

da duração processual razoável. 

Acrescenta-se que enquanto perdurar o prazo do efeito suspensivo poderá ser dirigido 

ao juízo onde tramita o processo suspenso pedido liminar de tutela provisória de urgência, nos 

termos do art. 982, § 2º. Neste sentido, Teixeira (2016, p. 376) argumenta que, embora o código 
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mencione expressamente “tutela de urgência”, nada obsta que o juízo do processo suspenso 

aprecie pedido de tutela de evidência unicamente relacionada a questão de fato específico desta 

contenda ou relacionada a questão de direito objeto de evidência que seja diversa daquela do 

objeto do IRDR. 

O novo Código de Processo Civil dá outorga aos legitimados do art. 977, incisos I e 

II, a possibilidade de requerer perante ao Tribunal Superior competente a suspensão em nível 

nacional de todos os processos que versem sobre mesmo objeto do incidente (art. 982, §§ 3º e 

4º). Essa medida favorece maior segurança jurídica em âmbito nacional as questões de 

demandas repetitivas que ultrapassam os limites da jurisdição em que se propôs o incidente, 

pois a decisão do IRDR sobre essa questão terá sua eficácia vinculante expandida para todo o 

território nacional. Prosseguindo, o art. 982, § 5º prevê a cessação da suspensão na zona de 

jurisdição do tribunal em que foi instaurado o incidente caso não seja interposto recurso em 

face da tese firmada com o julgamento do incidente (TEIXEIRA, 2016, p. 376). 

O art. 983 do código processual civil amplia o direito ao contraditório no IRDR para 

todos os possíveis interessados na questão de direito em julgamento, os quais estão excluídos 

do processo original que desencadeou o incidente, que, no prazo comum de 15 dias, poderão 

requerer a juntada de documentos, além da realização das diligências necessárias para se 

esclarecer a contenda.  

O que se pretende com a abertura do julgamento do incidente à manifestação dos 

terceiros interessados é justamente ampliar o debate da questão de direito, agregando novas 

informações e fundamentos a discussão do tema, pois o que se pretende ao final do julgamento 

é estabelecer uma tese geral sobre a controvérsia. 

Conforme o art. 984 do CPC/2015 o julgamento do incidente se procederá, 

primeiramente, com a exposição do objeto do incidente pelo relator e em seguida serão 

sustentadas oralmente as razões do autor e do réu do processo originário, e também do 

Ministério Público, no prazo de 30 minutos cada. Os demais interessados no julgamento do 

incidente também poderão sustentar oralmente suas razões, desde que se inscrevam com 2 dias 

de antecedência para tal, pelo prazo total de 30 minutos divididos entre eles, podendo tal prazo 

ser estendido conforme o número de inscritos.  

Por conseguinte, o acórdão do IRDR deverá se manifestar acerca de todos os 

fundamentos que forem suscitados no julgamento e que sejam concernentes a tese jurídica em 

análise, como preceitua o art. 984, § 2º. 
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Cabe frisar também que, além da ampliação da discussão para os interessados, o 

CPC/2015 traz também previsão de possibilidade de designação de audiência pública para 

oitiva de pessoas com ampla experiência e conhecimento na matéria em julgamento para que 

possam contribuir maiores esclarecimentos sobre a questão, auxiliando o órgão colegiado como 

amicus curiae, nos termos dos arts. 138 e 983, § 1º, deste código. 

 Julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas a tese jurídica firmada 

pelo órgão colegiado deverá ser aplicada a todos os processos, individuais ou coletivos, 

presentes ou futuros, que versem sobre a mesma questão de direito, como destaca o art. 985 do 

código. Caso não seja observada de ofício a tese fixada, caberá a parte interessada no processo 

ou ao Ministério Público reivindicar a eficácia vinculante do incidente e garantir a aplicação da 

tese fixada no seu julgamento através de Reclamação ao tribunal da respectiva jurisdição, 

conforme os arts. 985, §1º e 988, IV, §1º. 

Outrossim, o código em comento também prevê a possibilidade de revisão da tese 

jurídica firmada no julgamento do IRDR, seja de ofício ou por requerimento do Ministério 

Público ou da Defensoria Pública, nos termos do art. 986 do CPC/2015. Nessa hipótese, 

diferente dos casos de reclamação – em que se pretende obrigar os tribunais a garantirem a 

observância de suas próprias teses firmadas, nos termos do art. 988 – e de recursos aos tribunais 

superiores, a revisão da tese caberá ao próprio órgão responsável pelo julgamento do IRDR que 

poderá modular os efeitos da revisão para fazer uma delimitação temporal da eficácia da 

mudança de entendimento, observando-se os princípios da segurança jurídica, da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Além disso, a revisão não poderá relativizar a coisa 

julgada em processo já transitado em julgado, nem implicar em rescisão dessas decisões 

transitadas em julgado, tendo em vista que o rol taxativo do art. 966 do CPC/2015 – que prevê 

as hipóteses de cabimento de ação rescisória – não albergou a revisão de tese firmada em 

julgamento de IRDR. 

  A tese jurídica firmada no julgamento de IRDR poderá ser impugnada através de 

recurso extraordinário ou especial, observando-se as hipóteses de cabimento constitucional de 

cada recurso, que terá efeito suspensivo devido a presunção de repercussão geral da questão 

constitucional em litígio, conforme disposto no art. 987, caput e § 1º. O interesse na interposição 

de recurso extraordinário ou especial é garantido a qualquer uma das partes no processo que 

originou o IRDR, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, a qualquer um dos terceiros 

interessados admitidos a se manifestarem no incidente e, ainda, é extensível a qualquer 
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interessado na matéria que seja parte em processo que foi suspenso diante do julgamento do 

incidente.  

O § 2º do art. 987 determina que após a apreciação do mérito do recurso interposto, a 

tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de justiça, quer 

seja no sentido de manter ou reformar a tese anterior dos tribunais locais, terá eficácia 

vinculante e deverá ser aplicada a todos os processos que versem sobre idêntica questão de 

direito e tramitem no território nacional. 
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2 TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO COLETIVA DE DEMANDAS REPETITIVAS DO 

DIREITO ESTRANGEIRO 

 

Conforme o exposto no capítulo anterior, a questão da excessiva litigiosidade de massa 

não é um problema apenas do Poder Judiciário brasileiro, mas de grande parte dos sistemas 

judiciários estrangeiros, de modo que nos últimos anos houve algumas inovações no cenário 

internacional que também visaram a controlar a demanda do judiciário, em especial as 

demandas repetitivas. 

Por conseguinte, cabe destacar a importância do estudo do direito comparado e a sua 

influência na criação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no nosso 

ordenamento jurídico. 

A função básica do estudo do direito comparado, segundo Horbach (2015, p. 197), é 

conhecer as normas dos ordenamentos estrangeiros e seus elementos cognitivos, buscando 

assim alcançar determinadas finalidades com a utilização concreta das informações obtidas pelo 

método comparativo.  

Neste sentido, para Horbach (2015, p. 197- 198), o direito comparado possui 

atualmente os seguintes objetivos: (i) propiciar um conhecimento pleno da ciência jurídica que 

não se limite a técnicas interpretativas e aplicação de normas pátrias, mas que também implica 

na busca de modelos para prevenir e solucionar conflitos sociais; (ii) servir de auxílio para os 

legisladores na produção e estudo de novas técnicas processuais; (iii) incorporar técnicas 

interpretativas ao texto legal pátrio; (iv) agir como uma ferramenta que auxilie na formação 

jurídica dos nossos juristas, incentivando a comparação de culturas jurídicas e o 

desenvolvimento do raciocínio crítico no ordenamento jurídico nacional; (v) e preparar o direito 

nacional para o processo de unificação do direito do cenário internacional para a criação de um 

direito supranacional.  

Dentre as novas técnicas empregadas para sanar os problemas do excesso de demandas 

repetitivas em outros países, importa destacar as ordens de litígio em grupo da Inglaterra e o 

procedimento-modelo da Alemanha, tendo em vista que cada técnica evidencia um mecanismo 

próprio para solução das demandas de massa, respectivamente para o sistema de common law 

e para o sistema de civil law, e que ambas foram observadas pelos juristas brasileiros para a 

elaboração de uma técnica própria, hoje expressa no Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas. 



19 

  

Em muitos países as ações coletivas possuem regimes processuais singulares, de 

maneira que em alguns deles estas ações são suficientes para sanar os litígios de massa como é 

o caso dos Estados Unidos e das class actions for damages, ações de classe que conseguem 

alcançar de forma eficiente a economia processual, proporcionando uma redução das demandas 

judiciais, além de atenuar as custas processuais e o tempo de julgamento. (CAVALCANTI, 

2014, p. 1) 

Entretanto, Bastos (2010 apud CAVALCANTI, 2014, p. 2) destaca que em outros 

países, como no caso da Inglaterra e da Alemanha – assim como no do Brasil –, ao contrário do 

que se esperava as ações coletivas não proporcionaram uma diminuição das ações repetitivas 

pois as técnicas utilizadas não são tão eficazes como no caso das class actions norte-americanas.  

Andrews (2012 apud CAVALCANTI, 2014, p. 2), caso inglês, as representative 

actions só permitem que o autor da ação seja parte na demanda não abrindo participação no 

processo para os demais membros da classe representada, que no fim serão afetados pelos 

efeitos da decisão julgada a menos que requeiram autoexclusão do processo (opt-out).  

Além disso as representative actions não podem ser utilizadas para pretensões 

ressarcitórias, já que essas ações são direcionadas para “interesses comuns” e a jurisprudência 

inglesa entende que indenizações estão relacionadas com o interesse individual (MULLENIX, 

2011 apud CAVALCANTI, 2014, p. 2).  

Já no caso alemão, Cavalcanti (2014, p. 2) ressalta que a cultura jurídica tedesca 

tradicionalmente não é a favor de ações coletivas e demandas de massa que impliquem em 

processos com várias partes, assim se evita a vinculação de demandas que possam interferir nos 

conflitos bilaterais, portanto a tutela jurisdicional coletiva acaba sendo uma exceção à regra, 

além de haver uma parca sistematização legislativa que garanta essa tutela.  

Ato contínuo, em seguida serão expostas as técnicas adotadas por esses dois países 

para resolver a questão do excesso de litigiosidade em seus tribunais e as conexões desses 

procedimentos estrangeiros com o IRDR do Novo Código de Processo Civil. 

 

2.1 As Ordens de Litígio em Grupo inglesas 

 

Desde 1965 as representative actions foram utilizadas no direito inglês nas causas 

coletivas envolvendo interesses comuns, conforme a Order 15, Rule 12 das Rules of the 
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Supreme Court. Porém a eficiência e utilização das representative actions era escassa 

principalmente por conta da interpretação restritiva dos “interesses comuns” no direito inglês, 

que inadmite seu uso em pretensões indenizatórias, por exemplo, e também porque as Rules 

eram inábeis em relação ao litisconsórcio ativo (CONSOLO; RIZZARDO, 2006 apud 

CAVALCANTI, 2014, p. 16). 

Durante muito tempo os tribunais ingleses enfrentaram dificuldades práticas para lidar 

com demandas coletivas repetitivas, até que em 1994 o magistrado Lorde Harry Woolf, então 

presidente da Seção Civil da Court of Appeal, foi encarregado pelo Lorde Chanceler James 

Mackay para realizar uma pesquisa para analisar o sistema judicial inglês e sugerir propostas 

para sua melhoria (CAVALCANTI, 2014, p. 16). 

Dessa forma, o Relatório Woolf, dentre outras análises sobre o direito inglês, estudou 

o tratamento dado pela justiça inglesa à tutela dos direitos coletivos e chegou à conclusão de 

que divergindo do modelo de common law dos Estados Unidos, o modelo inglês não possuía 

regras que regulassem de forma eficiente a tutela dos direitos coletivos. Sendo assim, o 

Relatório aconselhou que uma situação de conflito coletivo poderia ser resolvida de forma 

satisfatória e econômica através de lead cases ou test claims (procedimentos-modelo), 

sugerindo também que todas as ações relacionadas a mesma situação de conflito coletivo do 

lead case fossem suspensas para reduzir os custos do Poder Judiciário e evitar o acúmulo de 

processos com demandas repetitivas (WOOLF, 1996 apud CAVALCANTI, 2014, p. 16). 

Assim, em 26 de abril de 1999 entraram em vigor na Inglaterra e no País de Gales as 

Civil Procedure Rules (CPR) – o Código de Processo Civil –, fruto da necessidade de reforma 

legislativa processual no direito inglês e resposta ao resultado da análise e sugestões acerca das 

questões processuais feitas do Relatório Woolf. No que tange à tutela jurisdicional coletiva, 

esta passou a ser prevista na Parte 19 das CPR e em 2000 foi introduzida uma emenda que 

incluía neste Código as ordens de litígio em grupo (GLO, em inglês), um incidente processual 

para resolução coletiva de demandas repetitivas de massa (MOREIRA, 2001 apud 

CAVALCANTI, 2014, p. 17).  

A CPR define as ordens de litígio em grupo como uma determinação judicial através 

da qual se dá um gerenciamento coletivo de litígios que se relacionam ou que tratem de uma 

mesma questão comum, de fato ou de direito, portanto, caso um tribunal identifique ex officio 

ou por requerimento das partes  de um processo que há uma multiplicidade de demandas deverá 

conceder uma ordem de litígio em grupo, para que seja realizado o processamento e 
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gerenciamento coletivo das ações individuais que pleiteiem acerca das mesmas questões de 

ordem de litígio em grupo (CONSOLO; RIZZARDO, 2006 apud CAVALCANTI, 2014, p. 18).  

Dessa forma, o objetivo das GLO foi tornar viável que uma grande quantidade de 

processos repetitivos lato sensu, ou seja, que versem acerca de qualquer tipo de matéria de fato 

ou de direito, possam ser gerenciados e julgados em bloco pelo Poder Judiciário utilizando-se 

uma estrutura mínima eficiente e econômica (CAVALCANTI, 2014, p. 18).  

Cabe ressaltar que não foi estabelecido em lei um número mínimo de processos 

individuais acerca de uma questão de ordem de litígio em grupo para que seja concedida uma 

GLO, mas os tribunais ingleses costumam adotar como parâmetro a quantidade de dez 

processos como um critério para as GLO, conforme havia sido sugerido previamente pelo 

Relatório Woolf, embora esse número possa ser inferior a dez dependendo do caso concreto 

(CONSOLO; RIZZARDO, 2006 apud CAVALCANTI, 2014, p. 18). 

Andrews (2012 apud CAVALCANTI, 2014, p. 19) esclarece que as ordens de litígio 

em grupo funcionam como um incidente de resolução coletiva das demandas repetitivas cujas 

principais características são: (a) instauração do procedimento através de requerimento das 

partes ou por iniciativa do magistrado que julgar o processo, seguido de um sistema de dois 

níveis de aprovação, pelo tribunal perante o qual o GLO é proposto, primeiramente, e em 

seguida por um senior judge, que dependendo do caso poderá ser o Lord Chief Justice, o Vice-

Chancellor ou o Head of Civil Justice; (b) o procedimento segue a regra opt-in do sistema de 

common law, ou seja, para que algum interessado aproveite os efeitos do julgamento deverá 

requerer expressamente sua inclusão no cadastro coletivo de interessados (the group register) 

e esse requerimento só será deferido pelo tribunal se comprovar o vínculo do caso concreto com 

as questões de ordem de litígio em grupo; (c) as demandas que deram azo a instauração do 

incidente serão suspensas até o julgamento do incidente que será administrado e instruído pelo 

Tribunal Gestor competente (management court) – costumeiramente atribuída ao tribunal que 

concedeu a GLO –, composto por um grupo de três juízes gestores designados (managing 

judges); (d) os efeitos vinculantes da decisão acerca das questões de fato e de direito comuns 

estão restritos ao grupo de interessados cadastrados, portanto, servirão de referência apenas as 

ações individuais cadastradas; (e) por conseguinte, caberão aos membros do grupo ratearem as 

custas decorrentes do julgamento das questões comuns.  

No que tange ao Tribunal Gestor, Cavalcanti (2014, p. 19) aduz que instaurado o 

incidente de ordem de ordem de litígio em grupo perante o tribunal competente é papel deste 
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instruir o processamento do incidente podendo dispor acerca de: (a) eventual modificação do 

objeto da GLO, ou seja, estabelecer quais questões de fato ou de direito serão apreciadas; (b) 

qual ação, ou quais ações, dentre as presentes no cadastro coletivo serão utilizadas como ações-

modelo (test claims); (c) quais dos advogados serão os advogados-principais dos autores e réus 

no julgamento do incidente; (d) como será a elaboração de um relatório demonstrando o 

cumprimento de todos os requisitos para o registro da demanda em cadastro coletivo; (e) qual 

será o prazo para que uma demanda possa ser incluída no cadastro coletivo; (f) como será o 

tratamento para o Grupo de Ações com Questões Particulares, ou seja, aquelas ações que 

embora versem sobre questões relacionadas à GLO instaurada também apresentam questões 

particulares que devem ser apreciadas separadamente; e (g) como as partes deverão pagar as 

custas relativas aos seus respectivos processos individuais e às ações-modelo.  

Em relação às características desse incidente processual inglês, cabe destacar que as 

GLO são concedidas subsidiariamente, ou seja antes de um interessado requerer a sua concessão 

ou o magistrado considerar instaura-la, deve-se primeiramente verificar se ao invés de se 

proceder com a GLO não é mais eficiente que o conflito seja resolvido através de uma 

consolidação dos litígios em um litisconsórcio (consolidated litigation ou ordinary joinder of 

co-claimants), ou através das representative actions prescritas na Parte 19, Seção II das CPR 

(LÉVY, 2011, apud CAVALCANTI, 2014, p. 19). 

Ressalta-se também que a regra opt-in adotada nas GLO representa uma grande 

característica desse incidente que o diferencia dos sistema de ações coletivas como as 

representative actions inglesas e as class actions norte-americanas que adotam a regra opt-out. 

No caso da regra opt-out aqueles que integram grupo vinculado a questão de fato ou de direito 

apreciada em juízo são involuntariamente atingidos pelos efeitos da decisão proferida na ação 

coletiva transitada em julgado, de maneira que caso algum dos interessados não queira sofrer 

os efeitos deverá requerer expressamente que não deseja ser representado pelo autor da ação 

(ANDREWS, 2012; MULLENIX, 2011 apud CAVALCANTI, 2014, p. 20).  

Outrossim, a regra do opt-in também representa um diferencial entre o incidente inglês 

para resolução coletiva de demandas repetitivas e o seu equivalente no direito alemão – o 

Musterverfahren –, que será exposto em seguida, já que no procedimento-modelo alemão os 

efeitos vinculantes da decisão mérito atingem todas as partes, inclusive as que não participaram 

ou se manifestaram acerca da questão apreciada no incidente, sendo que a única forma do autor 

de um processo individual que esteja vinculado ao procedimento-modelo não ser atingido pelo 
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efeitos da decisão será através de um pedido de desistência da própria ação individual 

(CONSOLO; RIZZARDO, 2006 apud CAVALCANTI, 2014, p. 19). 

Ainda sobre os efeitos vinculantes das decisões das GLO, importa destacar que não há 

na legislação inglesa norma que impeça novas demandas que também versem sobre a questão 

comum a um GLO já instaurado de serem registradas posteriormente no cadastro coletivo, 

mesmo que as ações-modelo já tenham sido julgadas pelo Tribunal Gestor, cabendo a este 

tribunal fixar a extensão dos efeitos da decisão para essas demandas registradas no cadastro 

coletivo posteriormente (CAVALCANTI, 2014, p. 22).  

Em conclusão, Cavalcanti (2014, p. 22) lembra que caberá recurso à decisão proferida 

pelo Tribunal Gestor desde que os recorrentes já estivessem registrados no cadastro coletivo 

antes do julgamento do incidente pelo tribunal. Dessa forma, as partes que apenas conseguiram 

efetuar o registro das suas demandas após o julgamento do incidente resolutivo dos litígios em 

grupo não poderão requerer qualquer anulação, mudança ou suspensão do julgado e nem 

recorrer. Portanto, caberá as partes registradas tardiamente apenas a possibilidade de 

demonstrar ao tribunal que a decisão proferida não é aplicável no caso concreto da sua demanda.  

 

2.2 O Procedimento-Modelo alemão   

 

Primeiramente, é preciso destacar que no caso da Alemanha desde 1991 já existia um 

procedimento-modelo para a resolução coletiva dos litígios de massa, mas seu cabimento era 

restrito à Justiça Administrativa (CAVALCANTI, 2014, p. 5).  

Na Alemanha o Poder Judiciário é dividido de acordo com a matéria, conforme 

previsto no art. 95 da Lei Fundamental desse país (Grundgesetz). Dessa forma a Justiça se 

divide em Justiça Comum, Justiça do Trabalho, Justiça de Finanças, Justiça Administrativa e 

Justiça Previdenciária ou Social (LEAL, 2009 apud CAVALCANTI, 2014, p. 5). 

Sendo assim, em 1991 foi revisado o Código de Justiça Administrativa alemão 

(VwGO) de 1960, tendo sido incluído neste diploma legal a previsão para instauração de um 

procedimento-modelo como incidente processual para demandas coletivas em que as partes 

estivessem em situações equivalentes perante a Justiça Administrativa. No entanto, em 2005 a 

previsão de cabimento do procedimento-modelo foi ampliada por conta de um fato ocorrido na 
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Bolsa de Valores de Frankfurt popularizado como Caso Telekom (CAPONI, 2007 apud 

CAVALCANTI, 2014, p. 5).  

Entre os anos de 1999 e 2000 as ações ofertadas publicamente pela empresa de 

telecomunicações Deutsche Telekom na Bolsa de Valores de Frankfurt continham informações 

falsas prestadas aos investidores, de modo que os prospectos informativos da empresa 

apresentavam um patrimônio de 2 bilhões de euros, o que não era verdade. Logo após a oferta, 

o valor mobiliário dessas ações teve uma desvalorização significativa e prejudicou mais de três 

milhões de acionistas que haviam comprado as ações da empresa (MENDES, 2012 apud 

CAVALCANTI, 2014, p. 5).  

Nos anos seguintes ao ocorrido milhares de ações foram propostas perante a primeira 

instância (Landesgericht) do Tribunal de Frankfurt, que era o único competente para julgá-las, 

e consequentemente provocaram a paralisação total da Câmara de Direito Comercial deste 

tribunal, pois na época a aplicação dos procedimentos previstos no Código de Processo Civil 

Alemão (Zivilprozessordnung ou ZPO) não davam conta de atender a demanda 

(CAVALCANTI, 2014, p. 5-6).  

Insatisfeitos com a morosidade de tramitação processual, alguns autores dessas ações 

individuais do Caso Telekom passaram a interpor recursos de constitucionalidade ao Tribunal 

Federal Constitucional da Alemanha (BVertG) por conta da violação à garantia constitucional 

do prazo razoável para tramitação do processo (MENDES, 2012 apud CAVALCANTI, 2014, 

p. 5).  

O BVertG negou provimento aos recursos por conta das peculiaridades do caso, mas 

recomendou ao Landesgericht de Frankfurt que providenciasse maior celeridade no julgamento 

das ações individuais do Caso Telekom, inclusive citou a possibilidade de ser empregado nessa 

situação um incidente processual para resolução coletiva das ações individuais envolvendo 

demandas de massa. Diante dessa decisão do Tribunal Federal Constitucional alemão, em 2005 

foi editada a Lei de Introdução do Procedimento-Modelo para os Investidores em Mercado de 

Capitais (Gesetz zur Einführung Von Kapitalanleger-Musterverfahren, cuja sigla é KapMuG) 

que possibilitava o cabimento do procedimento-modelo para resolução coletiva de litígios de 

massa nos casos envolvendo matéria da justiça financeira do mercado de capitais 

(CAVALCANTI, 2014, p. 6).  

Cavalcanti (2014, p. 6) ressalta que inicialmente a lei foi criada para ser temporária, 

tendo entrado em vigor em 1º de novembro de 2005 e com prazo final de vigência para 1º de 
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novembro de 2010. No entanto, após alguns anos de utilização da KapMuG, os juristas alemães 

perceberam não só a importância da prorrogação do prazo de vigência da KapMuG para que se 

pudesse estudar o instituto, como também a necessidade da extensão do objeto da lei para que 

se pudesse aplicar o Musterverfahren nas outras áreas do direito alemão, como as demandas de 

massa envolvendo danos pessoais e responsabilidade do produto.  

Por conseguinte, o legislador alemão finalmente acabou por prorrogar a vigência da 

KapMuG, inicialmente até outubro de 2012 e depois o prazo foi novamente prorrogado até 1º 

de novembro de 2020. Além disso, no âmbito das controvérsias do mercado imobiliário a lei 

foi ampliada para abranger os casos em que informações atinentes ao mercado mobiliário são 

utilizadas para venda e distribuição de produtos financeiros ou na prestação de serviços de 

investimentos, portanto, o instituto também passou a ser utilizado nos conflitos contra bancos 

e empresas de consultoria de investimento (CAVALCANTI, 2014, p. 6).  

Ademais, em 2008 o Musterverfahren também foi introduzido na Justiça 

Previdenciária ou Social por conta da inclusão do §114ª na Lei dos Tribunais Sociais (SGG), 

com texto equivalente ao §93ª do Código de Justiça Administrativa (VwGO) de 1991. Com isso, 

Cavalcanti (2014, p. 6) aponta para o fato de que na Justiça alemã o incidente processual para 

resolução coletiva de demandas repetitivas conhecido como procedimento-modelo está previsto 

legalmente em três textos legais de três esferas diferentes da Justiça: 

 

Portanto, existem na Alemanha três textos legais que preveem o 

cabimento do Musterverfahren para a resolução coletiva de conflitos de 

massa. São eles: (a) o § 114a da Lei dos Tribunais Sociais (SGG); (b) o 

art. 93a do Código da Justiça Administrativa (VwGO); e (c) a nova Lei 

de Introdução do Procedimento-Modelo para os Investidores em 

Mercado de Capitais (KapMuG). 

 

Em seguida serão analisadas as peculiaridades deste incidente no que tange a cada uma 

dessas esferas da Justiça alemã. 
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2.2.1 O Procedimento-Modelo no caso da Justiça Administrativa e da Justiça 

Previdenciária e Social alemãs  

 

Em relação ao procedimento-modelo aplicado à Justiça Administrativa e a Justiça 

Previdenciária, importa destacar que as normas que prescrevem o incidente nessas duas esferas 

do Judiciário possuem a mesma redação, por este motivo foram aglutinadas neste tópico.  

Tanto o §93ª do VwGO quanto o §114ª da SGG preveem em seus respectivos incisos 

(1) que ajuizados mais de 20 ações judiciais acerca de uma mesma questão (de matéria 

administrativa ou previdenciária), o tribunal competente poderá suspender o processamento 

dessas ações, selecionando um ou mais processos que serão julgados como causas-piloto da 

questão controversa nesses processos com o intuito de formar decisões-modelo que serão 

aplicadas a todos eles1 (SILVA; et. al., 2009 apud MORAES, 2011, p. 69). 

Os incisos (1) das referidas legislações ainda preveem que: (a) aqueles que sejam 

partes nos processos sejam ouvidos precedentemente ao julgamento das causas-piloto, 

atendendo ao princípio democrático do contraditório; e (b) proferida a decisão-modelo, esta é 

irrecorrível (SILVA; et. al., 2009 apud MORAES, 2011, p. 69). 

Em relação à competência para processar e julgar o Musterverfahren no âmbito das 

Justiças Administrativa e Previdenciária, Mendes (2012 apud CAVALCANTI, 2014, p. 7) 

esclarece não haver regra especial quanto a fixação de competência para qualquer tribunal, 

quem deverá realizar o juízo de admissibilidade, assim como processar e julgar o 

Musterverfahren. O tribunal de primeira instância onde foram propostas as ações 

primeiramente exerce a competência plena de julgamento. 

Por sua vez, conforme Silva (et. al., 2009 apud MORAES, 2011, p. 69), o inciso (2) 

do §93ª do Código de Justiça Administrativa e do §114ª da Lei dos Tribunais Sociais estabelece 

que transitadas em julgado as causas-piloto, o tribunal poderá dar oportunidade às partes dos 

demais processos suspensos para se manifestarem acerca das particularidades fáticas ou 

jurídicas de seus respectivos processos, as quais, sendo comprovadas, poderão incidir na 

                                                             
1 § 93 a (Processo-modelo): (1) Se a legalidade de uma medida administrativa for questionada em mais 

de vinte processos, o tribunal poderá conduzir, primeiramente, um ou vários processos idôneos 
(Musterverfahren), suspendendo os demais. As partes deverão ser previamente ouvidas. Não cabe 
recurso contra essa resolução judicial. (Tradução do Código Alemão de Jurisdição Administrativa 
(VwGO) para a língua portuguesa realizada por Ricardo Perlingeiro Mendes da Silva, Hermann-Josef 
Blanke, Karl-Peter Sommermann e Sxymon Marek Mazur, 2009). 
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inaplicabilidade da decisão-modelo. Além disso, prevê a possibilidade de o tribunal aproveitar 

as provas do procedimento-modelo nos demais processos suspensos, assim como poderá 

determinar nova produção de provas, como oitiva de testemunhas ou realização de perícia.2 

Entretanto, o tribunal também poderá indeferir novos pedidos de provas caso sejam 

relativos a fatos já examinados no julgamento do procedimento-modelo, ou caso o tribunal 

entenda que tais pedidos de provas não são relevantes para a decisão acera da matéria. Não 

obstante, o próprio inciso in fine prevê o cabimento de recurso à decisão do tribunal que 

indeferir o requerimento de provas. 

 

2.2.2 O Procedimento-Modelo alemão para o mercado de capitais 

 

Diferentemente do Musterverfahren aplicado na Justiça Administrativa e na Justiça 

Social, o Musterverfahren introduzido pela Lei de Introdução do Procedimento-Modelo para 

Investidores em Mercado de Capitais (KapMuG) possui um regime próprio, de três fases 

processuais, exposto a seguir nessa seção (CAVALCANTI, 2014, p. 7).  

Ademais, Mendes (2012 apud CAVALCANTI, 2014, p. 7) ressalta que a KapMuG 

para questões fáticas ou jurídicas envolvidas em (i) ações cíveis de natureza indenizatória, 

diante dos prejuízos decorrentes da divulgação de informações públicas falsas, enganosas ou 

omissas no mercado mobiliário, inclusive quanto omissão à solicitação de esclarecimentos 

acerca da veracidade de informação dita falsa ou enganosa divulgada publicamente no mercado 

mobiliário – esta última parte foi incluída na redação da KapMuG durante a reforma desta lei 

                                                             
2 (2) Quando houver coisa julgada nos processos findos, o tribunal poderá, depois de ouvir as partes, 

decidir sobre os processos suspensos por resolução judicial, se, em sua opinião, por unanimidade, os 
casos não contiverem particularidades essenciais, fáticas ou jurídicas, ante os processos decididos, e 
se os fatos forem esclarecidos. O tribunal poderá introduzir as provas do processo-modelo 
(Musterverfahren) em outros processos, bem como, de acordo com sua discricionariedade, determinar 
novo interrogatório de testemunha ou realização de nova perícia pelo mesmo perito ou por outro. O 
tribunal poderá denegar proposições de provas relativas a fatos acerca dos quais já tenha havido 
produção de provas no processo-modelo, caso sua admissão não contribua, segundo sua livre 
convicção, à prova de novos fatos relevantes para a decisão e retarde a solução do litígio. A denegação 
poderá ser na própria decisão, de acordo com a primeira fase deste inciso. Contra a resolução judicial 
fundada na primeira frase deste inciso, as partes possuem o recurso judicial que seria admitido se o 
tribunal decidisse por sentença. As partes deverão ser informadas sobre esse recurso. (Tradução do 
Código Alemão de Jurisdição Administrativa (VwGO) para a língua portuguesa realizada por Ricardo 
Perlingeiro Mendes da Silva, Hermann-Josef Blanke, Karl-Peter Sommermann e Sxymon Marek Mazur, 
2009). 
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em 2012 –; e em (ii) ações cíveis de natureza condenatória para o cumprimento de contrato 

baseado em oferta no mercado de capitais.  

Cavalcanti (2014, p. 8) esclarece que, para os efeitos de aplicação da KapMuG, 

entende-se por informações divulgadas publicamente no mercado de capitais como informações 

lato sensu acerca das condições da empresa, ou de empresas coligadas, as quais são divulgadas 

para um grande número de investidores, ou seja: prospectos informativos; prospectos de vendas, 

informações privilegiadas, informações divulgadas em assembleia geral, balanços, relatórios 

financeiros e comprovantes de oferta. 

 

2.2.2.1 O requerimento do Musterverfahren na KapMuG 

 

O procedimento-modelo da KapMuG não pode ser instaurado ex officio pelo tribunal 

ou juiz, como ocorre no procedimento-modelo das Justiças Administrativa e Social. No âmbito 

das ações cíveis sobre questões atinentes ao mercado de capitais, o procedimento-modelo só 

pode ser instaurado através de requerimento de uma das partes da demanda repetitiva, perante 

o juízo que tramitam as demandas (CAVALCANTI, 2014, p. 8).  

O requerimento para a instauração do procedimento-modelo deverá conter todas as 

informações acerca das questões fáticas e jurídicas que ensejem a utilização de um incidente 

coletiva para julgar as demandas, assim como deverá discriminar todos os meios pelos quais se 

pretenderá provar suas alegações acerca das questões que devem ser julgadas no incidente, para 

que a decisão seja aplicada em casos idênticos. Da mesma forma, caberá ao juízo de origem 

assegurar o direito ao contraditório das partes opostas – contra quem o requerimento foi 

instaurado –, tal como garantido aos requerentes (CAVALCANTI, 2014, p. 8). 

Em relação ao juízo de admissibilidade do Musterverfahren na KapMuG, Cavalcanti 

(2014, p. 8) esclarece que recebido o requerimento para instauração do procedimento-modelo, 

o juízo de origem deverá admiti-lo caso sejam atendidos todos os pressupostos do requerimento. 

Entretanto, o juízo de origem deverá inadmiti-lo caso: (a) já exista processo idêntico com 

julgamento próximo; (b) o meio probatório requerido seja inapropriado; (c) não se verifique o 

cabimento de incidente coletivo diante das questões suscitadas pelo requerente, ou caso um 

julgamento acerca destas questões não alcance outros processos semelhantes; ou (d) o juízo de 

origem entenda que o requerimento foi claramente proposto para retardar a ação individual do 

requerente.  
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Ainda de acordo com Cavalcanti (2014, p. 9), sendo admitido o requerimento, o juízo 

deverá torná-lo público divulgando as informações a respeito deste nos órgãos oficiais, para 

que sejam registradas num cadastro eletrônico público regulamentado e controlado pelo 

Ministério da Justiça alemão. Dessa maneira, os processos dos requerentes que forem 

registrados neste cadastro eletrônico serão automaticamente suspensos. 

Após o registro do requerimento no cadastro eletrônico, é necessário que num prazo 

de seis meses os demais interessados no julgamento da causa do procedimento apresentem 

outros requerimentos para instauração do procedimento-modelo acerca das mesmas questões 

que versem no incidente, de modo que caso não sejam apresentados no mínimo dez 

requerimentos, ao todo, o juízo competente deverá determinar que todos os processos já 

registrados no cadastro público sejam excluídos, interrompendo sua suspensão e prosseguindo 

com o julgamento individual de suas demandas (CAVALCANTI, 2014, p. 10).  

Sendo apresentados, no mínimo, dez requerimentos para instauração do procedimento-

modelo, o juízo de origem deverá provocar o seu respectivo tribunal de segunda instância 

(Oberlandesgericht; ou OLG), por meio de decisão judicial contendo os objetivos para 

instauração do incidente e um resumos das questões envolvidas, devendo este tribunal (OLG) 

ser o competente para julgar o incidente coletivo (CAVALCANTI, 2014, p. 10).    

Cabe ressaltar que o tribunal de segunda instância possui competência para julgar o 

Musterverfahren, mas o mérito do incidente é definido anteriormente pelo juízo original, não 

sendo permitido ao tribunal de segunda instância aumentar o escopo do objeto do incidente. 

Entretanto, quando a ampliação do objeto for requerida pelas partes, sendo comprovado que 

essa ampliação é necessária para que seja proferida decisão acerca do incidente – devido a 

relação intrínseca que possuem com as questões já trazidas para julgamento –, ou quando as 

questões complementares levantadas forem relevantes para as demandas individuais repetitivas 

(CAVALCANTI, 2014, p. 10).  

 

2.2.2.2 O processamento do Musterverfahren na KapMuG 

 

Com a remessa do incidente ao OLG, os juízes de origem deverão suspender todos os 

processos repetitivos que versem sobre o tema, mesmo que o autor do processo individual não 

seja um dos requerentes do incidente. Dessa forma, será dada oportunidade às partes dessas 

demandas individuais para se manifestarem no incidente como partes-interessadas.  
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O OLG que deverá escolher, através de decisão judicial irrecorrível, quem dentre os 

requerentes de instauração do procedimento-modelo serão as partes-principais do incidente – 

autor-principal e réu(s)-principal(ais) –, ou seja, aquelas que em conjunto com seus advogados 

deverão liderar a defesa dos seus interesses como litigantes, assim como os interesses dos 

demais interessados (partes interessadas ou partes intervenientes), conduzindo diretamente o 

procedimento-modelo conforme suas estratégias (MENDES, 2012 apud CAVALCANTI, 2014, 

p. 10).  

Segundo o KapMuG, a designação do autor-principal está vinculada ao montante do 

crédito pleiteado e a concordância do maior número de partes envolvidas no incidente. Além 

disso, sempre que entenderem ser necessário, as partes interessadas e partes intervenientes – 

aquelas registradas no cadastro de requerentes do incidente, mas não eleitas partes principais – 

poderão acrescentar argumentos na defesa dos seus interesses, desde que não sejam conflitantes 

com os argumentos das partes principais (CAVALCANTI, 2014, p. 12).  

Ademais, apesar da decisão que escolher as partes principais no incidente ser 

irrecorrível, o autor-principal poderá ser afastado e substituído sempre que restar comprovado 

que este não tem condições de representar os interesses da coletividade corretamente ou caso o 

autor-principal desista de sua demanda individual, consequentemente abandonando também 

sua litigância no incidente (CAVALCANTI, 2014, p. 11).  

No procedimento-modelo da KapMuG não é permitido ao autor de um processo 

individual suspenso requerer a exclusão do seu litígio do incidente (opt-out), salvo na hipótese 

de acordo realizado no decorrer do procedimento-modelo entre o autor-principal e réu-

principal, sendo necessário que o autor requeira pedido de desistência do seu processo 

individual, independente da anuência do réu, para que a decisão de mérito do incidente não o 

atinja (CONSOLO; RIZZARDO, 2006 apud CAVALCANTI, 2014, p. 10). 

Prosseguindo, pelo § 11 da KapMuG é permitida a aplicação das normas relativas aos 

procedimentos em primeira instância do Código de Processo Civil alemão 

(Zivilprozessordnung, ou ZPO) para o processamento do incidente, sempre que não houverem 

normas específicas para regula-lo. No entanto, há uma ressalva no que tange aos §§ 278, 348 

até 350 e 379 do ZPO, que não poderão ser aplicados ao Musterverfahren. 3 

                                                             
3 § 11º (Regras processuais gerais; autorização estatutária) : (1)  As disposições do Código de Processo 

Civil aplicável em primeira instância ao processo perante o Landgericht aplicam-se mutatis mutandis 
ao modelo de procedimento, salvo indicação em contrário. 2 § 278 (2) a (5) e §§ 306, 348 a 350 e 379 
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Cabe ao presidente do OLG, ou outro membro deste tribunal designado por ele, instruir 

a preparação de audiência de oitiva das partes-interessadas, para que estas apresentem 

complementações às razões já apresentadas pelas partes-principais, e, inclusive, requerer prazo 

para o esclarecimento de questões controversas (CAVALCANTI, 2014, p. 12). 

 

2.2.2.3 Os efeitos vinculantes da decisão sobre o Musterverfahren da KapMuG  

 

Após esclarecidas todas as questões envolvidas no incidente, o OLG julgará o mérito 

do procedimento-modelo, o qual terá efeito vinculante para o juízo de origem onde tramitam os 

processos individuais suspensos das partes-principais, partes-intervenientes e partes-

interessadas.  

No que tange a possibilidade de celebração de acordo entre as partes, Cavalcanti (2014, 

p. 13) explica que com a reforma da KapMuG em 2012 o OLG passou a mediar o acordo para 

que, sempre que este não for aceito por todas as partes, seja sugerido um novo acordo com 

outras alternativas viáveis para os pontos de conflito, visando com isso pacificar os 

entendimentos das partes. Além disso, se o entendimento prévio do OLG for no sentido de 

aprovar o acordo realizado, este tribunal deverá notificar as partes que terão um mês para 

apresentar pedidos de autoexclusão (opt-out) do procedimento-modelo para que não aproveitem 

o acordo proposto, de maneira que, se dentro desse prazo mais de 30% das partes-interessadas 

requererem sua autoexclusão, o acordo sugerido não terá eficácia. 

Caso não sejam requeridos pedidos de autoexclusão por mais de 30% das partes, o 

acordo será eficaz e a decisão que o profere será irrecorrível.  De qualquer forma a decisão-

modelo que atestar o acordo entre as partes vinculará todos os processos daqueles que não 

pediram autoexclusão (CAVALCANTI, 2014, p. 13).   

O KapMuG prescreve que caberá recurso contra a decisão-modelo quanto as questões 

jurídicas, aplicando-se subsidiariamente o Código de Processo Civil alemão. De modo que, 

qualquer uma das partes do incidente possui legitimidade para interpor tal recurso ao Tribunal 

Federal de Justiça alemão (BGH), que é órgão competente para julga-lo. Admitido o recurso 

pelo BGH, as demais partes do incidente terão o prazo de um mês para requerer seu ingresso 

                                                             
do Código de Processo Civil não são aplicáveis. 3 Em decisões, as partes convocadas não deve ser 
chamado (Tradução própria do site https://dejure.org/gesetze/KapMuG/11.html ). 
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no recurso e apresentar complementos as razões recursais já apresentadas pelo recorrente-

principal, caso contrário o recurso prosseguirá sem considerá-lo (CAVALCANTI, 2014, p. 13). 

Ademais, também é permitido que as partes-interessadas impugnem a decisão-modelo 

quando demonstrarem que o autor-principal não conduziu devidamente o incidente, tendo este 

prejudicado os interesses das demais partes, por negligência ou intencionalmente 

(CAVALCANTI, 2014, p. 15). 

Em relação as custas do processamento e do julgamento do Musterverfahren, a 

KapMuG prescreve a distribuição dessas custas entre todos os litigantes dos processos 

individuais suspensos, tendo como base a proporção dos valores pleiteados por estes em suas 

demandas individuais (CAPONI, 2007 apud CAVALCANTI, 2014, p. 15). 

Por fim, uma importante característica do procedimento-modelo alemão é que o efeito 

vinculante sobre os juízos de origem pela decisão-modelo proferida pelo OLG está relacionado 

a prévia suspensão dos processos individuais por estes juízos de origem, ou seja, é necessário 

que as ações já tenham sido ajuizadas e estejam suspensas no decorrer do Musterverfahren para 

sejam vinculadas a coisa julgada pelo incidente. Dessa forma, os efeitos vinculantes do 

Musterverfahren não incidem sobre os processos individuais que forem propostos futuramente, 

após a decisão do incidente. 

Destarte, em relação a natureza do Musterverfahren no âmbito direito alemão do 

mercado de capitais, Consolo e Rizzardo (2006 apud CAVALCANTI, 2014, p. 15) destacam 

que o papel da KapMuG é basicamente de: (a) sanar a problemática envolvendo a legitimação 

extraordinária para reclamar as questões envolvidas nas demandas individuais repetitivas em 

incidente coletivo, tendo em vista que todas as partes tem o mesmo direito de serem ouvidas e 

litigarem em favor dos seus interesses; (b) garantir a submissão de todas as ações individuais 

ajuizadas, em relação a um mesmo tema, aos efeitos vinculantes da decisão-modelo proferida 

no incidente, independentemente dessa ser favorável ou desfavorável aos interesses das partes 

envolvidas; e (c) determinar o rateio das custas do Musterverfahren a todas as partes de forma 

proporcional. 
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2.3 Análise das relações entre o IRDR e as técnicas de resolução de demandas repetitivas 

nos tribunais ingleses e alemães   

 

Conforme podemos observar da análise da evolução no direito inglês e no direito 

alemão para tratar dos processos individuais envolvendo temas repetitivos, podemos perceber 

que incidentes processuais para resolver coletivamente processos individuais repetitivos de 

longe não são uma novidade no direito processual estrangeiro, mas muito pelo contrário tais 

procedimentos já estão em vigor há décadas nesses países e seus resultados vem sendo 

estudados pelos seus juristas e pelos juristas de outros países, para que a técnica desses 

incidentes e de futuros incidentes sejam aperfeiçoadas. 

Neste sentido, cabe ressaltar inclusive que o Musterverfahren alemão, em especial 

aquele disciplinado pela Lei de Introdução do Procedimento-Modelo para os Investidores em 

Mercado de Capitais (KapMuG), serviu como uma forte fonte de inspiração e estudo para os 

legisladores brasileiros durante a elaboração dos projetos de lei para a criação do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas, hoje presente no NCPC. 

Portanto, concluída a exposição dos incidentes estrangeiros para a resolução coletiva 

de processos repetitivos, é possível então traçar alguns pontos importantes de interseção e de 

distanciamento que aproximam e distanciam esses procedimentos estrangeiros do incidente 

processual pátrio para tratar das demandas massificadas. 

 

2.3.1 Distinções entre o IRDR e os seus equivalentes estrangeiros    

 

2.3.1.1 Quanto ao tema 

 

Segundo Rodrigues (2011, p. 102), a primeira grande diferença destacada entre o 

procedimento-modelo alemão e o IRDR brasileiro, e também a mais clamorosa, é a 

especificação temática. Conforme se observa, pela análise dos dois incidentes, enquanto o 

legislador alemão limitou o Musterverfahren aos ramos do direito alemão que o legislam – 

Justiça Administrativa, Justiça Previdenciária ou Social e no âmbito do mercado de capitais  –, 

o legislador brasileiro ao incluir o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no Código 

de Processo Civil de 2015 não o restringiu a nenhum ramo do direito específico.  
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Inclusive, cabe destacar, por exemplo, que como o CPC é lei processual geral aplicada 

subsidiariamente ao direito trabalhista, admite-se a aplicação do incidente nos Tribunais 

Regionais do Trabalho. 

 

2.3.1.2 Quanto as formalidades para requisição 

 

Outra grande diferença entre o Musterverfahren e o IRDR é o requisito quantitativo, 

já que no caso do incidente alemão a lei exige que, após publicado o requerimento de admissão 

do procedimento-modelo no registro eletrônico, deverão ser requeridos, no prazo de seis meses, 

mais nove pedidos de instauração do procedimento-modelo acerca do mesmo tema, para que o 

procedimento-modelo seja instaurado (RODRIGUES, 2011, p. 103).  

No caso do incidente inglês, não há previsão legal que estabeleça um número mínimo 

de requerimentos para que seja concedida uma GLO, mas por costume os tribunais ingleses 

adotam um critério quantitativo de pelo menos dez processos, podendo variar para menos 

conforme as peculiaridades do caso concreto (CONSOLO; RIZZARDO, 2006 apud 

CAVALCANTI, 2014, p. 18). 

No incidente brasileiro para resolução coletiva de demandas de massa, no entanto, não 

foi estabelecido pelo legislador critério quantitativo fixo, mas apenas os seguintes critérios 

qualitativos: (i) constatação de efetiva repetição de processos acerca de uma mesma questão 

(art. 976, I, CPC), com potencial risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (art. 976, II, 

CPC); e (ii) desde que algum dos tribunais superiores já não tenha definido tese referente a 

questão de direito material ou processual sobre a qual se instaurou o incidente (art. 976, § 4º, 

CPC). Portanto, havendo mais de um processo sobre uma mesma questão bastaria para a 

instauração do incidente.  

 

2.3.1.3 Quanto a aplicação 

 

Ato contínuo, Rossoni (2010) destaca que o incidente brasileiro para resolução coletiva 

de demandas individuais repetitivas também se difere dos seus equivalentes alemão 

(Musterverfahren) e inglês (Group Litigation Orders) no que tange ao objeto de análise, pois 

no incidente brasileiro só se admite que o Tribunal examine as questões jurídicas envolvidas 
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nos processos repetitivos (art. 976,I,CPC), enquanto que nos incidentes estrangeiros, conforme 

a exposição anterior, é permitido para analisar tanto questões jurídicas quanto questões fáticas. 

 

2.3.1.4 Quanto a legitimidade ativos 

 

Como destaca Rossoni (2010), a legitimidade para instaurar o incidente é outra 

diferença entre o Musterverfahren e o IRDR, já que na justiça alemã o KapMuG prevê que o 

procedimento-modelo será instaurado somente através de requerimento das partes de um 

processo individual; enquanto que no segundo o CPC estabelece que o incidente pode ser 

instaurado tanto por requerimento das partes, quanto por requerimento do Ministério Público 

ou pela Defensoria Pública, além de poder ser instaurado ex officio pelo próprio juízo de origem.  

Outrossim, o IRDR se diferencia do Musterverfahren aplicado nas esferas 

administrativa e previdenciária alemã, pois nessas últimas o procedimento-modelo só pode ser 

instaurado pelos juízos de origem (CAVALCANTI, 2014, p. 7). 

 

2.3.1.5 Quanto a amplitude dos efeitos da decisão 

 

Uma das diferenças mais evidentes entre o procedimento-modelo alemão, as ordens 

de litígio em grupo e o incidente brasileiro de resolução coletiva de processos repetitivos, sem 

dúvida é a limitação quanto aos efeitos vinculantes da decisão do incidente.  

Conforme as análises dos incidentes nos tópicos anteriores, nota-se que no caso do 

procedimento-modelo alemão a decisão é aplicada apenas aos casos pendentes no momento em 

que esta foi proferida, ou seja, para que a decisão-modelo seja aplicada é necessário que haja 

litispendência.  

Nas ordens de litígio em grupo subsiste a regra opt-in, dessa forma só aproveita os 

efeitos do julgamento a parte interessada que integrar o cadastro coletivo de interessados no 

julgamento da respectiva GLO, havendo a possibilidade de inclusão no cadastro posteriormente 

ao julgamento, mas os efeitos vinculantes aplicáveis a essas demandas cadastradas tardiamente 

serão submetidos aos critérios do Tribunal Gestor (CAVALCANTI, 2014, p. 22) 
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Inclusive, Cavalcanti (2014, p. 20) ressalta que devido a regra do opt-in no GLO, serão 

suspensos até o julgamento desse incidente somente os processos registrados no cadastro 

coletivo, enquanto que no IRDR todos os processos que tramitam na jurisdição do Tribunal 

julgador e que versem sobre o tema em litígio no incidente serão suspensos. 

No caso do IRDR, entretanto, o CPC prescreve que, julgado o incidente, a tese jurídica 

proferida deverá ser aplicada a todos os processos que tramitem ou que venham a tramitar na 

área de jurisdição do tribunal julgador que versem sobre o tema (art. 985, I e II), portanto, 

aplica-se o IRDR também aos processos que serão ajuizados futuramente.  

 

2.3.1.6 Quanto a incidência de custas processuais 

 

Por último, cabe ressaltar que o IRDR se diferencia dos métodos resolutivos de causas 

repetitivas alemão e inglês quanto às custas processuais envolvidas no julgamento das questões 

de massa, pois o Código de Processo Civil fixa expressamente no §5º do art. 976 que não serão 

exigidas custas processuais para a instauração do incidente. De modo que, como já mencionado, 

Teixeira (2016, p. 371) destaca que essa norma procede da relevância social inerente às questões 

envolvendo direitos homogêneos materiais e processuais as quais se destina o IRDR. 

No Musterverfahren e nas Group Litigation Orders, entretanto, por lei são exigidas 

custas processuais que deverão ser rateadas entre os litigantes das causas individuais 

cadastradas para o julgamento da matéria comum em cada procedimento. Sendo que no sistema 

alemão as custas são distribuídas de forma proporcional ao valor das pretensões individuais de 

cada parte, enquanto no direito inglês o pagamento das custas é definido previamente pelo 

Tribunal Gestor, o qual irá avaliar quais custas serão relativas ao julgamento das ações-modelo 

e quais serão relativas a cada litigante por seus processos individuais (CAVALCANTI, 2014, 

p. 15 e 21).  

 

2.3.2 As semelhanças entre os procedimentos estrangeiros e o incidente brasileiro para 

resolução de demandas de massa 

 

É notável que as técnicas estrangeiras e o incidente pátrio possuem diversas 

singularidades que os diferenciam, conforme identificado nos tópicos anteriores. Entretanto 
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independentemente das suas diferenças, cabe ressaltar que a maior semelhança, e também a 

mais evidente, é que todos são instrumentos de tutela coletiva cujo objetivo é concentrar a 

discussão jurídica a respeito de um mesmo tema, o qual é amplamente judicializado, com o 

intuito de promover um entendimento mais uniforme sobre essa questão na respectiva jurisdição 

do tribunal competente, concedendo maior isonomia e segurança jurídica ao julgados e 

promovendo maior celeridade processual na tramitação dos processos.  

Ademais, os incidentes estrangeiros e o incidente pátrio também são todos submetidos 

a um tribunal específico, tendo em vista que o art. 978 do CPC dispõe que o julgamento do 

IRDR caberá ao órgão indicado pelo regimento interno do respectivo Tribunal no qual o 

incidente foi proposto, da mesma forma que a KapMuG designa o Tribunal de Segunda 

Instância (Oberlandesgericht) para o julgamento do Musterverfahren, segundo o §6º da Seção 

1 da KapMuG4, e o Código de Processo Civil inglês (Civil Procedure Rules ou CPR) delega o 

julgamento da GLO a uma respectiva management court informada pelos requerentes, 

conforme o §19.11, inciso 2, da Parte 195 e o §8º da Parte 19B6do CPR. 

Outrossim, os incidentes brasileiro e alemão também se assemelham por conta da 

criação de cadastros públicos que contenham a relação de processos submetidos aos respectivos 

incidentes e ainda pela suspensão de todos processos que tramitem na jurisdição do incidente 

                                                             
4 § 6º (Submissão ao Tribunal Regional): (1) O juízo de origem em que a questão estiver submetida 

deverá efetuar, por ordem judicial, uma decisão do tribunal de instância imediatamente superior, o 
Tribunal Regional, sobre o objetivo de instauração de requerimentos relacionados para a instauração 
de um procedimento-modelo (decisão do procedimento-modelo), se: (1) O primeiro pedido, de acordo 
com a data de instauração do procedimento-modelo, for submetido ao procedimento antes do juízo de 
origem analisar o caso; (2) Em pelo menos outros nove processos relacionados com pedidos de 
instauração de um procedimento-modelo tiverem sido submetidos antes da mesma ou por outros 
órgãos jurisdicionais dentro de quatro meses subseqüentes ao anúncio público. A decisão submetida 
ao tribunal deverá ser irrecorrível e vinculativa para o Tribunal Regional. A decisão, conforme a data de 
entrega dos pedidos de instauração do procedimento-modelo submetido ao tribunal, é determinada de 
acordo com a data do anúncio público no cadastro eletrônico público e gratuito (Tradução própria do 
site https://dejure.org/gesetze/KapMuG/6.html ). 
 
5 Parte 19.11: (2) um GLO deve: (a) conter instruções sobre o estabelecimento de um registro (o 

"registro de grupo") em que as reivindicações geridas sob o GLO serão inseridas;(b) especifique os 
problemas GLO que identificarão as reivindicações a serem gerenciadas como um grupo sob o GLO; 
e (c) especificar o tribunal (o "tribunal de administração"), que gerirá os pedidos no registro do grupo. 
(Tradução própria do site https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part19). 
 
6 Parte 19B: (8) Um juiz ("juiz responsável") será nomeado para os fins do GLO o mais rápido possível. 

Ele assumirá a responsabilidade geral para o gerenciamento das reivindicações e geralmente ouvirá 
os problemas do GLO. Um mestre ou um juiz distrital podem ser nomeados para lidar com questões 
processuais, o que ele fará de acordo com as instruções dadas pelo juiz responsável. Um juiz de custas 
pode ser nomeado e pode ser convidado a participar de audiências de gerenciamento de casos. 
(Tradução própria do site https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part19/ 
pd_part19b). 
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instaurado nos quais a sentença dependa da tese a ser estabelecida no incidente, como consta 

no art. 979, caput e §2º, e 982, I, do CPC/2015 e nos §§ 4º e 8º da KapMuG.7 8 

Por fim, cabe lembrar que tanto o incidente brasileiro quanto o inglês podem ser 

instaurados de ofício pelo juiz de origem ou a requerimento das partes, tendo em vista o art. 

977, I e II, do CPC e §19.11, inciso 1, Parte 199 e §3.1, Parte 19B10 do CPR; além de não 

possuírem qualquer restrição temática.  

                                                             
7 § 4º (Registro de queixas; autorização estatutária): (1) uma amostra de aplicação cujos objetivos de 

determinação se relacionam com a mesma causa subjacente da existência (aplicações modelo 
retificadas) deve ser registrada no registro de reivindicações na ordem de sua publicação. (2) O tribunal 
que emite a notificação tem a responsabilidade de proteção de dados pelos dados que publicou no 
registro de reclamações, em particular pela legalidade de sua cobrança, a admissibilidade de sua 
publicação e a precisão da apresentação. (3) O acesso ao registro de reclamações é gratuito para 
qualquer um. (4) Os dados armazenados no registro de queixa devem ser excluídos imediatamente 
após o término final do processo do modelo ou, no caso do § 6 (5), após a rejeição do modelo de 
inscrição. (5) 1 O Ministério Federal da Justiça e da Proteção do Consumidor é autorizado por decreto 
a tomar disposições mais pormenorizadas sobre o conteúdo e a estrutura do registo das queixas, 
nomeadamente sobre as entradas, alterações, eliminações, direitos de acesso, segurança dos dados 
e proteção de dados. 2 Esta eliminação períodos estão a ser fornecidos, bem como disposições para 
assegurar que os avisos: permaneçam intactos, completos e atualizados também; possam ser 
designados a qualquer momento de acordo com sua origem (Tradução própria do site 
https://dejure.org/gesetze/KapMuG/4.html ). 
 
8 § 8º (Suspensão):  (1) 1 Na sequência da publicação do pedido de reenvio no registo dos pedidos, o 

tribunal de primeira instância suspende todos os processos pendentes ou pendentes de uma decisão 
final sobre os objetivos de determinação ao abrigo do procedimento modelo, se o resultado da disputa 
depender dos resultados declarados. 2. Isso se aplica independentemente de um pedido de amostra 
ter sido feito no processo. 3. As partes devem ser ouvidas a menos que tenham renunciado. (2) O 
requerente pode retirar a ação no prazo de um mês a contar da notificação da decisão de suspensão 
sem o consentimento do requerido, mesmo que o processo oral já tenha sido realizado no processo 
principal. (3) Por ordem de suspensão, o tribunal de primeira instância informa os requerentes que: os 
custos proporcionais do projeto são parte dos custos da disputa e que o parágrafo 1 não se aplica se a 
ação for retirada no prazo de um mês após a notificação da decisão de suspensão no processo principal 
(§ 24 (2)). (4) O tribunal de primeira instância deve informar o Tribunal de Recurso que conduz o 
processo modelo da suspensão sem demora, indicando o montante do pedido, na medida em que seja 
afetado pelos objetivos de determinação do processo modelo. (Tradução própria do site 
https://dejure.org/gesetze/ KapMuG/8.html ). 
 
9 Parte 19.11: (1) O tribunal pode fazer um GLO onde há ou provavelmente será uma série de 

reivindicações que dão origem às questões do GLO. (Tradução própria do site 
https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part19). 
 
10 Parte 19B: § 3.1.  Um pedido de GLO deve ser feito de acordo com a Parte 23 da RCP, pode ser feito 

em qualquer momento antes ou depois de qualquer reclamação relevante ter sido emitida e pode ser 
feita por um requerente ou por um réu. (Tradução própria do site 
https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part19/ pd_part19b). 
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3 IMPACTOS DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS: 

ANÁLISE QUANTITATIVA DOS INCIDENTES ADMITIDOS NOS TRIBUNAIS DE 

JUSTIÇA E DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS 

 

A Lei nº 13.105 de 2015 – CPC/2015 – entrou em vigor em 18 de março de 2016 e, 

menos de um mês depois, em 14 de abril de 2016 ocorreu o primeiro julgamento de 

admissibilidade de um Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) brasileiro pelo 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que julgou um IRDR a respeito da correção 

monetária e do pagamento retroativo de parcelas vencidas referentes à remuneração dos 

servidores públicos estaduais. 

Segundo os dados do Conselho Nacional de Justiça, entre abril de 2016 e agosto de 

2017 foi admitido um total de 89 Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas em todos 

os Tribunais Justiça do país. Nos Tribunais Regionais Federais foram admitidos 20 Incidentes 

de Resolução de Demandas Repetitivas, de acordo com os dados recentes dos cadastros de 

IRDR disponíveis nos próprios sites dos TRF. 

Os estados da região sudeste são os que mais concentram IRDR admitidos em 

tramitação na Justiça Estadual, com um total de 38 incidentes admitidos, dos quais 15 incidentes 

tramitam no TJMG, de modo que Minas Gerais é o estado com o maior número de IRDR 

admitidos no país entre 2016 e 2017.  

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que engloba os estados da região sul do 

país (RS, SC e PR), foi o que mais admitiu incidentes no âmbito da Justiça Federal, com 15 

IRDR admitidos.  

Em relação aos sujeitos processuais responsáveis pela instauração dos IRDR admitidos 

na Justiça Estadual, somente foi possível obter informações acerca dos sujeitos de 72 desses 

incidentes nos cadastros de IRDR dos Núcleos de Gerenciamento de Precedentes dos Tribunais 

de Justiça, resumidos na tabela a seguir: 

 

Quadro 1: Relação dos Sujeitos Processuais Responsáveis pela Instauração do IRDR nos 

Tribunais de Justiça 

Tribunal 

Estadual 

Incidentes 

admitidos 

Instaurados de 

ofício (%) 

Requeridos 

pela parte (%) 

Requeridos 

pelo MP(%) 

TJRJ 8 8 (100%) - - 

TJSP 10 4 (40%) 6 (60%) - 
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TJES 5 5 (100%) - - 

TJMG 15 14 (93,33%) 1 (6,66%) - 

TJPR 6 6 (100%) - - 

TJSC * 5 - - - 

TJRS 4 2 (50%) 2 (50%) - 

TJMT * 1 - - - 

TJMS * 1 - - - 

TJGO ** 5 3 - 1 

TJDFT 9 3 (33,33%) 6 (66,66%) - 

TJRO 2 2 (100%) - - 

TJAC - - - - 

TJAM 1 1 (100%) - - 

TJRR - - - - 

TJAP 4 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 

TJPA - - - - 

TJTO 1 - 1(100%) - 

TJMA *** - - - - 

TJPI *** - - - - 

TJCE - - - - 

TJRN - - - - 

TJPB - - - - 

TJSE - - - - 

TJPE * 2 - - - 

TJAL 1 1 (100%) - - 

TJBA 6 - 6 (100%) - 

Fonte: dados de pesquisa não publicada do professor Marcelo Pereira Almeida. 

   

Assim, conforme o Quadro 1, dos 72 processos admitidos nos Tribunais de Justiça em 

todo Brasil, nos quais se podem obter informações acerca dos sujeitos, identificam-se: 48 

incidentes (66,66%) instaurados de ofício pelos seus juízos de origem; 23 incidentes (31,94%) 

                                                               
* não foi possível a pesquisa dos respectivos processos no site do TJ o que, portanto, inviabilizou a 

identificação dos sujeitos processuais responsáveis pela instauração do incidente. 
** um processo estava sob segredo de justiça, não sendo possível a identificação do suscitante. 

***
 Apesar de constarem 2 dois IRDR no site do CNJ, as informações referentes aos dois Estados 

são idênticas e indicam processos que não estão tramitando nos referidos tribunais 
 
 



41 

  

instaurados por requerimento de uma das partes do processo originário; e apenas 1 (1,38%) 

instaurado por requerimento do Ministério Público.  

Portanto, por ora, a efetividade dos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas 

tem sido incitada majoritariamente pela atuação dos magistrados, contudo a iniciativa das partes 

interessadas dos processos originais pela instauração de incidentes tem sido bastante 

expressiva.  

O Quadro 1 também evidencia a expressiva ausência de informações precisas acerca 

dos IRDR admitidos nos Tribunais de Justiça estaduais, mesmo após mais de um ano e meio de 

vigência do CPC de 2015. Apenas os Tribunais de Justiça da região sudeste apresentam uma 

ampla divulgação de dados detalhados no cadastramento de IRDR em seus respectivos sites.  

Igualmente, os tribunais estaduais do Sudeste detêm mais da metade dos incidentes 

admitidos até agora, somando 38 incidentes no total, sendo que só os incidentes admitidos pelos 

TJSP, TJMG e TJRJ – os três principais Tribunais de Justiça de grande porte do país – 

concentram 45,8% dos IRDR admitidos. 

Neste sentido, é preciso destacar que, até outubro de 2017, diversos Tribunais de 

Justiça ainda não disponibilizaram cadastros de IRDR em seus sites, possuem problemas na 

acessibilidade desses cadastros ou sequer possuem um Núcleo de Gerenciamento de 

Precedentes, conforme foi verificado nos casos dos Tribunais de Justiça do Acre, de Roraima, 

do Pará, do Maranhão, do Piauí, do Rio Grande do Norte, do Ceará, de Sergipe, de Pernambuco, 

do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul.  

Ademais, o Banco Nacional de Demandas Repetitivas e Precedentes Obrigatórios do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) também não apresenta dados completos acerca dos IRDR, 

pois em alguns casos somente foi possível compilar informações de alguns incidentes nos sites 

dos tribunais que o admitiram, pois nada constava no CNJ, como é o caso dos Tribunais de 

Justiça do Tocantins e do Amapá. 

Segundo a base de dados do CNJ em relação à matéria jurídica de que tratam os IRDR 

admitidos até agora, a maioria dos incidentes discorre principalmente sobre questões de Direito 

Administrativo, sendo que a mais abordada é a respeito do sistema remuneratório e de 

benefícios dos servidores públicos e de militares; seguidas pelas matérias de Direito Civil e 

Direito Processual Civil e do Trabalho. 
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Até o momento pelo menos 77.574 processos dos Tribunais de Justiça de todo o país 

foram sobrestados por conta de Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas, um valor 

ainda pouco significativo se comparado aos 63,09 milhões de processos pendentes na Justiça 

Estadual, segundo o Relatório do CNJ (Justiça em Números, 2017, p. 36) sobre dados 

estatísticos do Poder Judiciário, mas ainda assim é um resultado importante se considerarmos 

a quantidade de incidentes admitidos no período entre 2016 e 2017.  

No quadro abaixo seguem as informações coletadas na base de dados do CNJ e dos 

Tribunais de Justiça acerca da relação entre os incidentes admitidos, os processos escolhidos 

como causa-modelo nesses incidentes e a quantidade de processos suspensos por conta do 

vínculo com os IRDR: 

 

Quadro 2: Efeito Suspensivo dos IRDR nos Tribunais de Justiça 

Tribunal Estadual 
Incidentes 

admitidos 

Quantidade de 

processos 

paradigma 

selecionados 

Quantidade de 

processos 

sobrestados 

TJSP 10 10 41.482 

TJES 5 5 439 

TJMG 15 15 1.074 

TJPR 6 6 30.787 

TJSC 5 5 479 

TJRS 4 8 130 

TJGO 5 5 270  

TJRO 2 2 104 * 

TJPE 2 2 17 

TJAL 1 1 5 

TJBA 6 6 2.892 

Fonte: dados de pesquisa não publicada do professor Marcelo Pereira Almeida. 

 

De acordo com os dados compilados no quadro acima, apesar da pouca quantidade de 

IRDR admitidos no plano nacional, é notório que alguns desses incidentes já estão surtindo 

efeitos positivos para os tribunais onde tramitam quanto à repercussão que o julgamento 

unificado de demandas repetitivas tem para a celeridade e a economia processual. 

                                                             
 valor referente aos processos sobrestados de apenas alguns dos incidentes admitidos. 
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Analisando os dados referentes ao TJSP e ao TJPR, os quais nitidamente são tribunais 

que mais se destacam no quadro exposto pela elevada quantidade de processos sobrestados em 

relação com a quantidade de incidentes admitidos, verifica-se que somente esses dois tribunais 

respondem por 91,87% dos processos sobrestados por IRDR em todo o país, cada um 

apresentou em média uma proporção entre 4 mil e 5 mil processos sobrestados por incidente 

instaurado. 

Paralelamente, nota-se que na Justiça Federal, além da quantidade de incidentes 

admitidos ter sido menor do que nos Tribunais de Justiça, por enquanto, os IRDR que tramitam 

nos Tribunais Regionais Federais apresentaram uma eficácia processual menor em relação à 

economia processual se comparada com a dos tribunais da esfera estadual, como demonstrado 

no quadro abaixo:   

 

Quadro 3: Sujeitos Processuais Responsáveis pela Instauração dos IRDR nos Tribunais 

Regionais Federais e Efeitos Suspensivos do Incidentes 

Tribunal 

Federal 

Incidentes 

admitidos 

Instaurados 

de ofício (%) 

Requeridos 

pela parte 

(%) 

Requeridos 

pelo MP(%) 

Quantidade 

de processos 

sobrestados 

TRF da 

1ª Região 
1 1 (100%) - - - 

TRF da 

2ª Região 
1 - - 1 (100%) 712 

TRF da 

3ª Região 
1 - 1 (100%) - 316 

TRF da 

4ª Região 
15 5 (33,33%) 10 (66,66%) - 2.101 * 

TRF da 

5ª Região 
2 ** - - - - 

Elaboração própria. 

 

De acordo com o quadro 3, na Justiça Federal a maior parte dos incidentes instaurados 

e divulgados publicamente provém de requerimento das partes nos processos originários, 

representando 61,11% dos incidentes admitidos; em seguida vêm os incidentes instaurados de 

                                                             
*
 valor referente aos processos sobrestados em apenas 8 dos 15 incidentes suscitados. 

** incidentes instaurados em processos que tramitam em segredo de justiça, razão pela qual não foi 

possível obter informações. 



44 

  

ofício, representando 33,33% do total, e por último os instaurados a requerimento do MP, com 

5,55% dos IRDR. 

 Dessa forma, por enquanto as questões que são temas de demandas repetitivas na 

esfera federal tiveram uma adesão proporcionalmente maior à da Justiça Estadual em relação 

ao uso do IRDR por parte dos sujeitos ativos e passivos envolvidos nessas demandas.  

Segundo os dados do CNJ, nos Tribunais Regionais Federais os principais temas que 

atualmente figuram como objeto de IRDR versam sobre matéria de Direito Administrativo, 

assim como ocorre nos Tribunais de Justiça, sendo que dentre eles a maioria também é sobre o 

sistema remuneratório dos servidores públicos e os seus benefícios; logo após, seguem os temas 

de Direito Tributário e Direito Previdenciário, respectivamente. 

Não obstante, na prática o impacto dos Incidentes de Resolução de Demandas 

Repetitivas na Justiça Federal foi ainda menor do que os observados nos tribunais estaduais, 

pois resultaram na economia de apenas 3.129 processos em um universo com mais de 10 

milhões de casos pendentes, segundo o CNJ (Justiça em Números, 2017, p. 36). Assim, mesmo 

que a carga processual dos Tribunais de Justiça seja seis vezes maior do que a dos Tribunais 

Regionais Federais, a parcela de processos economizados com o IRDR nesses últimos (0,03%) 

foi quatro vezes menor em comparação com a parcela de processos sobrestados por IRDR no 

plano estadual (0,12%).    

Por ora, percebe-se que, devido ao tempo decorrido desde o advento da Lei nº 13.105 

de 2015, ainda é cedo para avaliar os resultados da implementação do Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitivas, tanto por conta da falta de adequação de alguns Tribunais para 

compilação de informações dos IRDR, quanto pela defasagem na publicidade de dados mais 

precisos, das cortes estaduais e federais, o que inviabiliza uma apuração mais precisa dos efeitos 

do incidente no Poder Judiciário.  
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CONCLUSÃO 

 

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas foi incluído no Código de 

Processo Civil de 2015, em seus artigos 976 a 987, como uma importante ferramenta para 

auxiliar o Poder Judiciário brasileiro na contenção de uma crise sistêmica, provocada pelo 

grande desequilíbrio enfrentado pelos Tribunais em relação a quantidade de processos 

pendentes e a capacidade estrutural da Justiça para atender todos os pleitos.  

Esse incidente, portanto, surgiu para ser a nova resposta do Judiciário em seu esforço 

para promover não somente o controle processual das causas que tratam de matérias 

reincidentemente julgadas nas cortes brasileiras, mas também a efetivação do acesso à justiça, 

tal qual previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal de 1988, proporcionando 

economia processual para a Justiça, maior celeridade processual às demandas e mais segurança 

jurídica à tutela jurisdicional 

Como se observou, o combate à proliferação de processos repetitivos sobre direitos 

materiais homogêneos e direitos processuais não é exclusiva do ordenamento jurídico pátrio. 

Assim como no caso brasileiro, tanto Inglaterra quanto Alemanha não conseguiram sanar 

problemas envolvendo a litigiosidade de massa nos seus tribunais, pois não possuíam 

legislações eficientes para tutelar direitos homogêneos coletivos ou individuais.   

Outrossim, tanto no sistema jurídico inglês quanto no alemão, também foi necessário 

elaborar técnicas processuais que assegurassem rapidez no processamento e maior 

uniformidade jurisprudencial em relação aos processos repetitivos. Nesse sentido, deu-se 

origem às Group Litigation Orders na Inglaterra e ao Musterverfahren na Alemanha, 

mecanismos de convergência de demandas processuais para o julgamento uno da matéria 

comum entre elas. 

Embora esses mecanismos possuem essencialmente a mesma finalidade que o 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, conforme foi destacado neste trabalho, 

existem diferenças cruciais entre eles, especialmente em relação aos legitimados processuais e 

efeitos vinculantes dos julgados. 

No direito alemão, o Musterverfahren só pode ser instaurado na seara administrativa 

e previdenciária pelo juízo de origem, quando houver no mínimo vinte processos versando 

sobre a mesma matéria, enquanto que no âmbito do mercado de capitais e demais ramos do 

direito alemão abrangidos pela KapMuG, para que seja instaurado o incidente esse deve ser 
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exclusivamente requerido pelas partes de dez processos nos quais se pleiteiam uma mesma 

questão de fato ou de direito. Diante disso, os efeitos vinculantes da decisão proferida no 

Musterverfahren só atingem os processos cujas partes participaram da discussão da matéria 

julgada.   

Por sua vez, no caso das Group Litigation Orders inglesas, os efeitos da decisão 

também só atingem os processos daqueles que se cadastrarem no rol de interessados no 

julgamento, sendo que nos tribunais ingleses a instauração desse procedimento, tanto de ofício 

como a requerimento das partes, está vinculada a um mínimo subjetivo de processos sobre uma 

mesma questão de fato ou de direito. 

Dessa forma, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é mais amplo e 

acessível como método de aglutinação processual dos litígios de massa do que seus 

equivalentes, tendo em vista a ausência de critério quantitativo objetivo para sua instauração e 

a abrangência dos efeitos vinculantes da sentença sobre o direito julgado no incidente a todos 

os processos, presentes e futuros, que versem sobre o mesmo. Portanto, em tese, notoriamente 

o incidente brasileiro foi designado para ser uma ferramenta mais abrangente para a 

uniformização jurisprudencial e, consequentemente, diminuição da carga de trabalho do 

Judiciário. 

Contudo, de acordo com os dados da Justiça brasileira, entre 2016 e 2017, conclui-se 

que o desempenho do IRDR nos Tribunais de Justiça e Regionais Federais ainda é mínimo, 

tanto por conta da gigantesca acumulação processual dessas cortes, quanto pela disparidade de 

aplicação do incidente nas respectivas jurisdições estaduais e regionais. Em vista disso, faz-se 

necessário uma análise do IRDR no longo prazo para averiguar a real potencialidade desse 

instrumento na promoção do acesso à justiça material no ordenamento jurídico brasileiro.  
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