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RESUMO  

 

 

Com a finalidade de melhor compreender o novo mecanismo processual denominado 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), pretende-se examinar os 

aspectos políticos, sociais e processuais que levam à necessidade de que existam 

ferramentas de controle jurisdicional de demandas, em especial aquelas que possuem 

causa de pedir e pedidos pariformes, alguns de seus institutos mais controvertidos e um 

processo como modelo. O IRDR foi elaborado para resguardar a segurança jurídica e a 

isonomia processual, especialmente prevenindo que existam decisões conflitantes 

acerca de temas repetidos no âmbito de instâncias judiciárias equivalentes, mas, sua 

convivência com outros institutos processuais pode mostrar-se desarmônica dependendo 

da forma com a qual os tribunais nacionais aplicarão algumas das regras que o regulam. 

A metodologia utilizada consistiu, principalmente, na análise de textos de especialistas 

no assunto, no estudo da legislação atual e pregressa aplicável e no exame do IRDR nº 

0017256.92.2016.8.19.000. Levantaram-se algumas dúvidas acerca do rito e de 

situações jurídicas e materiais controvertidas, bem como de algumas omissões 

legislativas que foram empiricamente demonstradas a partir do exame do caso apontado. 

Com o passar do tempo e a consequente instauração de novos incidentes passíveis de 

análise, o presente trabalho poderá contribuir para a realização de um estudo mais 

aprofundado acerca da forma com a qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro (TJ/RJ) lida com algumas questões problemáticas, em especial com relação à 

possibilidade de prorrogação do sobrestamento de demandas repetidas em instâncias 

inferiores.  

 

Palavras-chave: Incidente de resolução de demandas repetitivas. Controle jurisdicional 

de demandas repetitivas. Isonomia. Segurança Jurídica. 

 

  



  
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

For the porpouse of understanding the new procedural mechanism named Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas, it is intended to examinate the political, social and 

procedural aspects that justify the need for jurisdictional control tools of repetitive 

demands, especially those that have similar cause of action and motion, some of the 

most contested institutes and one lawsuit as a model. The IRDR was elaborated in order 

too safeguard legal security and equality, mainly preventing the existence of 

controvertial decisions about repetitive themes under equivalent judicial authorities, 

although its coexistece with another procedural institutes can reveal itself 

disharmonious, depending on the way the courts will aply some of the rules that  

regulate it. The used methodology consisted, maily, on the analysis of texts writened by 

experts on the field, on the study of the current and past legislation and on the exam of a 

concrete case, embodied in the IRDR nº 0017256.92.2016.8.19.0000. Some doubts 

about the procedure and controverts judicial situations were asked, as well as some 

oversights in legislative provisions were pointed out from the analysis of the 

abovementioned case. Over time and the consequent establishment of new incidents, the 

present work can contribute to the realization of a more complete study about the 

manner to wich the Court of the State of Rio de Janeiro will deal with some problematic 

questions, specialy those related to the possible extension of the time limit to keep 

inferior instances repeated lawsuits paralyzed. 

 

Keywords: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Jurisdictional control of 

repeated lawsuits. Equality. Legal security.  
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INTRODUÇÃO 

A pesquisa proposta tem o escopo de desenvolver a necessidade e utilidade da 

instituição de mecanismos de controle jurisdicional de demandas repetitivas, em 

especial o novo procedimento processual denominado Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas. Objetiva-se investigar se realmente o IRDR é um mecanismo de 

promoção de direitos processuais, assim como a maneira com a qual o Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro lida com algumas das questões controvertidas 

apontadas ao longo do texto.   

Principalmente nas últimas três décadas, a globalização econômica 

transformou o cenário geopolítico mundial, projetando novos ideais e fazendo surgir 

novos conceitos. Com isso, os governos passam a encarar novas demandas, que por sua 

vez devem ser supridas pelas instituições. Todo direito representa uma garantia e toda 

garantia necessita de uma ação que a torne eficaz.  

Esse aumento de prerrogativas dos cidadãos (obrigações do Estado) alçou o 

Poder Judiciário a um papel de fiscalização da efetivação de tais direitos, e, portanto, 

garantidor do cumprimento de tais medidas. O resultado é uma latente massificação de 

questões submetidas a seu crivo, o que acaba evidenciando um controle progressivo da 

justiça sobre a vida coletiva, apontado como um dos grandes fatos políticos do século 

passado. Consequentemente, houve um aumento exponencial no número de demandas 

submetidas à avaliação do Poder Judiciário, que precisa apreciá-las observando os 

princípios da segurança jurídica, isonomia processual e duração razoável do processo.   

O fenômeno supracitado evidenciou a fragilidade estrutural das instituições, 

fazendo com que a justiça brasileira fosse associada a uma noção de iniquidade, 

incoerência, onerosidade e lentidão. A literatura jurídica está repleta de exemplos que 

demonstram, por vezes, o tratamento desigual em situações idênticas, o que se afasta do 

ideal democrático e dos princípios consubstanciados na teoria jurídica.  

Com o intuito de mitigar a problemática apresentada, promulgou-se um novo 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) (CPC/2015), que moderniza o 

tratamento conferido a diversas questões e cria mecanismos inexistentes no dispositivo 

superado. Preocupado com a unificação da jurisprudência dos tribunais, com a proteção 

da isonomia processual e da segurança jurídica, numa tentativa de conferir uma 

prestação jurisdicional mais célere, através da coletivização de resultados de demandas 
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semelhantes, o CPC/2015 positivou a mecânica dos precedentes judiciais e o Incidente 

de Resolução de Demandas Repetitivas.  

Regulamentado a partir do artigo 976 do Código de Processo Civil, o referido 

incidente ainda apresenta questões problemáticas não solucionadas pelos tribunais 

superiores, seja em razão do seu rito processual diferenciado, seja em razão de omissões 

legislativas ou, seja em razão da própria dificuldade de sopesar os direitos fundamentais 

envolvidos.  

A fim de analisar se os institutos processuais inseridos com o advento do 

Código de Processo Civil atual, especialmente com relação ao IRDR, são adequados à 

promoção de um ideal de justiça mais democrático, propõe-se o presente estudo. Para 

tanto, importa investigar o papel atual da jurisdição e os aspectos políticos de seu 

exercício, o que são demandas repetitivas e os motivos que justificam a existência de 

seu controle, além do próprio incidente supracitado e suas eventuais incongruências.  

Foram consultados estudiosos da justiça que são também juízes, como Antoine 

Garapon, Alexandre Câmara, Eugênio Zaffaroni e Luiz Roberto Barroso, especialistas 

renomados em Direito Processual Civil como Fredie Diddier Júnior e Daniel Amorim, 

bem como juristas renomados a exemplo de Lênio Streck, objetivando-se consolidar as 

teorias e teses neste trabalho estudadas, utilizando-se o método crítico dialético. Ainda, 

alguns posicionamentos jurisprudenciais e casos referenciais foram examinados, 

havendo a necessidade de pesquisa de campo na sede do Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro. 

O presente trabalho foi estruturado em três capítulos. No primeiro, discorre-se 

acerca dos aspectos gerais do controle jurisdicional de demandas repetitivas e dos 

princípios constitucionais e processuais envolvidos na temática proposta. No segundo, 

apresenta-se o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, seus aspectos 

processuais e os possíveis problemas os quais o sistema de justiça terá de enfrentar. No 

terceiro, propõe-se a análise de um caso modelo, relatando-o e estudando sua 

movimentação, tecendo comentários acerca das principais decisões e verificando, 

empiricamente, a forma com a qual o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro debruça-se 

sobre algumas questões problemáticas.  

O Tribunal supracitado foi selecionado porque abrange a área de impacto do 

presente trabalho e conta com processualistas renomados que integram, inclusive, a 

bibliografia utilizada. Há, por fim, uma sintética conclusão acerca dos fatos e 

fundamentos apresentados ao longo do texto, na qual se ressalta que a celeridade 
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processual é limitada pela segurança jurídica e que a inexistência de uma jurisprudência 

consolidada acerca do assunto dificulta a obtenção de resultados precisos quanto aos 

questionamentos apontados.   
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1. ASPECTOS GERAIS DO CONTROLE JURISDICIONAL DE DEMANDAS 

REPETITIVAS  

A ideia de democracia está intimamente ligada à existência infindável de 

conflitos, que a fazem se movimentar de forma que a ordem social e, portanto, jurídica, 

seja permanentemente construída. O controle progressivo da justiça sobre a vida 

coletiva é apontado como um dos grandes fatos políticos do final do século passado1. 

Como consequência, o Poder Judiciário é projetado a um espaço de destaque nas 

democracias modernas e instado a se manifestar em um número cada vez maior de 

setores da sociedade.  

Um dos principais objetivos do Estado Democrático de Direitos é exatamente a 

promoção de uma justiça imparcial, eficiente, independente e, dessa forma, respeitada 

por aqueles que a ela recorrem. Caso a justiça (e o processo) não seja fundada nos 

valores2 que justificam a existência da própria ordem jurídica, transmitir-se-ia um forte 

sentimento de descrédito, sendo certo que o alcance daquele ideal depende da maneira 

com a qual o processo é encarado e da forma como as instituições funcionam. 

Se o Estado possui a prerrogativa de sujeitar a vontade dos litigantes a 

parâmetros sociais de justiça previamente inseridos na lógica judiciária, é natural que 

exista um interesse cada vez maior em um tratamento igualitário por sua parte, em 

especial na esfera forense.  

Com a superação do conceito positivista jurídico puro e o surgimento do 

Neoconstitucionalismo3, admitiu-se que o sistema do direito recebesse influência de 

                                                           
1. GARAPON, Antoine. O juiz e a democracia: o guardião das promessas. Rio de Janeiro: Editora 

Revan, 1999. 272 p. p. 24.  

2. Exemplificativamente, a Constituição Federal apresenta, em seu Título I, alguns dos valores e 

objetivos da República Federativa do Brasil, dentre os quais se destacam: a soberania (artigo 1º, I); a 

cidadania (artigo 1º, II); a dignidade a pessoa humana (artigo 1º, III); a construção de uma sociedade 

livre, justa e solidária (artigo 3º, I); e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade, sendo vedadas quaisquer outras formas de discriminação (artigo 3º, IV). 

Ademais, na forma do artigo 1º, parágrafo único da Carta Magna “todo o poder emana do povo, que 

o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”, o que 

tipifica uma das mais importantes expressões do pacto democrático.  

3. O Ministro Luís Roberto Barroso aponta a Constituição Alemã de 1949 (pós-segunda guerra 

mundial – 1939/1945) como referência temporal do desenvolvimento de um novo direito 

constitucional, marcando sua ascensão, principalmente em países de tradição romano-germânica. No 

Brasil, contextualizada em um processo de redemocratização (pós-regime militar – 1964/1985), a 

Constituição Federal de 1988 simboliza a fé de toda a nação no regime democrático e nas 

instituições que o compõe. O referido autor indica ainda, no plano teórico, três grandes 

transformações que subverteram a noção pretérita relacionada à aplicação do direito constitucional, 

o que assinalaria o Neoconstitucionalismo: “a) o reconhecimento de força normativa à Constituição; 

b) a expansão da jurisdição constitucional; c) o desenvolvimento de uma nova dogmática da 

interpretação constitucional”. Com relação à característica apontada no item c, Barroso sinaliza que 

o sistema de interpretação normativo tradicional deixou de ser integralmente satisfatório, e fez com 
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outros microssistemas sociais, o que acabou por introduzir um conteúdo moral à norma, 

menos concreto que a letra fria da lei e com maior densidade interpretativa. Neste 

sentido, assim leciona Zaffaroni4:  

Um poder judiciário é um sistema que opera em um “ambiente”, onde 

mantém múltiplas relações com outros sistemas e subsistemas. É óbvio que 

em algumas sociedades, seus defeitos são compensados pelo ambiente, isto é, 

por fatores que vão do econômico ao cultural, passando pelo político geral e 

particular (sanitário, educacional, assistencial, étnico, etc.), cujo conjunto é o 

que, definitivamente, determina que uma sociedade seja mais ou menos 

democrática. 

 

Como se vê, o referido autor refuta a noção clássica de Kelsen de que a 

metodologia jurídica deveria excluir elementos de outras ciências como a sociologia, a 

filosofia e a economia, assentando ainda que as leis não tornarão, sozinhas, uma 

sociedade mais democrática. O ambiente a que faz menção engloba outras questões que 

tem o condão de determinar o acesso de parcela da população a algumas garantias.  

O caráter analítico, dirigente e central da Constituição Da República Federativa 

do Brasil de 1988 (CRFB/1988), na qual foram positivados inúmeros direitos e 

garantias sociais, fundamenta a propositura de incontáveis demandas que, via de regra, 

serão apreciadas pelo Poder Judiciário, observando-se o princípio da inafastabilidade da 

jurisdição5.  

Uma vez que a população toma ciência de que lhe são asseguradas inúmeras 

prerrogativas, a tendência é que haja um maior apelo às instituições da justiça as quais, 

por sua vez, deverão necessariamente observar o disposto na Carta Magna, que regula e 

permeia a forma com que os indivíduos convivem entre si e com o Estado.  

Por este ângulo, o supracitado controle das relações sociais pela justiça também 

tem relação com o efeito de constitucionalização do ordenamento jurídico, apontado 

pelos teóricos do Neoconstitucionalismo, já que é por meio da jurisdição constitucional 

que se promove, em diversos campos do direito, a aplicação de preceitos fundamentais 

que por incontáveis vezes acabam ditando a forma como determinada liberdade, 

garantia ou dever serão reproduzidos. 

                                                                                                                                                                          
que os interpretes se defrontassem com conceitos jurídicos indeterminados, como a existência de 

cláusulas gerais, o reconhecimento de normatividade aos princípios e a colisão de normas 

constitucionais. BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do 

Direito. O triunfo tardio do Direito Constitucional no Brasil. Teresina: Revista Jus Navigandi, 2005. 

53 p. Disponível em <https://luisrobertobarroso.com.br/publicacoes/>. Acesso em 25 out. 2018. 

4. ZAFFARONI, Eugênio Raul. Poder Judiciário: Crise, Acertos e Desacertos. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 1995. 216 p. p. 32. 

5. Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 5º, inciso XXXV. 
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Por sua vez, o fenômeno de descontentamento da população com a política 

enquanto instância governamental e com as instituições políticas acabou facilitando o 

desequilíbrio do sistema de freios e contrapesos idealizado por Montesquieu, fazendo 

surgir uma postura ativa por parte de alguns membros do Poder Judiciário, principal 

responsável pela contenção. Para alguns autores, tal postura materializa o conceito de 

ativismo judicial e, de fato, não se trata de uma ação aleatória e isolada de alguns juízes, 

mas sim, demonstra sua “evolução de expectativas quanto à responsabilidade política”6.  

Muitas vezes essas atitudes encontram respaldo social, eis que traduzem um 

ideal moralizado de justiça, fazendo crescer no imaginário popular a ideia de que o 

Judiciário é o último bastião de um sistema democrático eticamente falido7. 

Paradoxalmente, o contrário também é possível e o comportamento de alguns 

magistrados passa a ser visto com maus olhos, sendo estes penalizados socialmente por 

seus posicionamentos e proposições. 

O Brasil é um interessante laboratório no qual os sinais desse fenômeno podem 

ser claramente identificados. Em situações políticas controvertidas, como no recente 

processo de Impeachment da presidenta Dilma Rousseff8, o embate político-jurídico 

mais uma vez lançou o Supremo Tribunal Federal no centro das atenções do país, eis 

que houve uma judicialização do processo. Os reflexos dessa judicialização 

materializaram-se nas inúmeras participações da corte durante o trâmite da ação.  

 Somente para analisar as ações que questionavam pontos do rito do 

Impeachment o STF realizou uma sessão extraordinária, no dia 14 abr. 20169 na qual 

foram julgados a Ação Direita de Inconstitucionalidade nº 5498, proposta pelo Partido 

Comunista do Brasil; o Mandado de Segurança nº 34127, impetrado pelo Deputado 

federal Weverton Rocha; o Mandado de Segurança nº 34128, impetrado pelo Deputado 

                                                           
6. GARAPON, op. cit., p. 46.  

7. Id, 1999, p. 48: “O sucesso da justiça é inversamente proporcional ao descrédito que afeta as 

instituições políticas clássicas, causado pela crise de desinteresse e pela perda do espírito público”.  

8. Ainda hoje os juristas debatem a solução dada pelos agentes políticos envolvidos no Impeachment 

da então Presidenta da República Dilma Rousseff (02 dez. 2015 – 31 ago. 2016), condenada pela 

prática de crimes de responsabilidade por ter executado as pedaladas fiscais e por ter feito uso de 

créditos suplementares sem a autorização do Poder Legislativo. Em síntese, a presidenta teve seu 

mandato cassado, mas conservou sua habilitação para ocupar cargos públicos por determinação do 

Senado Federal, a despeito do que havia ocorrido com seu predecessor Fernando Collor de Mello, o 

que contrariou o entendimento consolidado entre parte da doutrina constitucionalista. Nesse 

contexto, o então Presidente do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski, que ficou 

responsável pela condução do processo de Impeachment, teve seu nome atrelado a esta 

desorientação, como se fosse responsável pela aplicação imprecisa de normas constitucionais.  

9. Notícia sobre a sessão extraordinária realizada pelo Supremo Tribunal Federal no dia 14 abr. 2016 

disponível em <www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=314432>. Acesso em 

25 out. 2018.  
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federal Rubens Pereira Júnior; o Mandado de Segurança nº 34130, impetrado pela 

Advocacia-Geral da União; e o Mandado de Segurança nº 34131, impetrado pelos 

Deputados federais Paulo Teixeira e Wadih Damous.  

Como se as demais ações movidas não fossem suficientes para demonstrar o 

raciocínio, antes do termo da ação principal foi ainda ajuizada a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 378 – DF, na qual os Ministros da 

Suprema Corte entenderam que, caso o Senado Federal aceitasse a representação, o 

trâmite procedimental seguiria os mesmos moldes do que foi feito no ano de 1992 

(ressalvada a alteração da ordem da oitiva da ré no Senado), no Impeachment do então 

presidente Fernando Collor de Mello.  

Levou-se, portanto, ao conhecimento do Poder Judiciário, matéria não 

resolvida na esfera política nacional. É como se o STF, ao se manifestar por diversas 

vezes acerca do rito e sua validade, do cabimento de recursos e do direito material em 

si, conferisse legitimidade ao processo de Impeachment, já que foi disseminado um 

discurso de que se tratava, em verdade, de um golpe10 parlamentar orquestrado para 

destituir ilegalmente e inconstitucionalmente a presidenta Dilma Rousseff.  

A própria Constituição já é a responsável pela legitimação de toda a ordem 

jurídica. A judicialização da política e da vida como um todo é, neste sentido, um dos 

reflexos do que o Ministro Barroso chamou de “virtuosa ascensão institucional do Poder 

Judiciário”11, que para ele acarretou uma “expressiva judicialização de questões 

políticas e sociais, que passaram a ter nos tribunais a sua instância decisória final”12.  

A globalização econômica e outros conceitos como a própria progressão do 

ideal democrático na forma como o conhecemos introduziram novos objetivos ao Poder 

Público, que por sua vez encara novas e intermináveis reivindicações. Na figura do 

                                                           
10. Em seu discurso de defesa no Senado Federal, Dilma Rousseff proferiu a seguinte declaração: “Fica 

claro o vício da parcialidade, a trama, na construção das teses por eles defendidas. São pretextos, 

apenas pretextos, para derrubar, por meio de um processo de impeachment sem crime de 

responsabilidade, um governo legítimo, escolhido em eleição direta com a participação de 110 

milhões de brasileiros e brasileiras. O governo de uma mulher que ousou ganhar duas eleições 

presidenciais consecutivas. São pretextos para viabilizar um golpe na Constituição. Um golpe que, 

se consumado, resultará na eleição indireta de um governo usurpador”. Transcrição integral do 

discurso de defesa da presidente Dilma Vana Rousseff diante do Senado Federal disponível em: 

<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/ 2016/08/29/veja-a-integra-do-discurso-de-defesa-

de-dilma-no-senado>. Acesso em 25 out. 2018. 

11. BARROSO, op. cit., p. 45. 

12. Id, 2005, p. 45. 
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julgador, os cidadãos deixaram de buscar apenas o jurista e começaram a incitar o papel 

de conciliador, pacificador de conflitos e até animador de políticas públicas13. 

Embora as instituições jurídicas sejam concebidas como espaços de realização 

da justiça com escopo de pacificação social, o fim do conflito nem sempre coincide com 

o fim do rito processual. Existem conflitos intratáveis e outros administráveis, mas a 

natureza dicotômica e antagônica do processo acaba pressupondo uma disputa na qual 

sempre há perdedores e vencedores. 

Tal modelo processual é socialmente retrógrado, sobretudo porque existem 

processos nos quais o provimento parcial da pretensão de uma das partes pode levar à 

insatisfação de ambas. Nesse sentido, coloca-se em cheque o papel do Judiciário, que 

deve ser reformulado para o atendimento dos anseios sociais de realização da justiça em 

uma concepção mais moderna.  

Na esfera privada as pessoas, de uma forma geral, buscam o Estado-Juiz para 

promover o arbítrio de seus anseios mais recônditos, procurando a solução de questões 

outrora apartadas de sua chancela jurisdicional. Conforme se depreende do texto 

constitucional “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito”14. Segundo já mencionado, a jurisdição constitucional é uma das principais 

formas pela qual se busca a concretização deste princípio basilar.  

No sistema processual pátrio, a jurisdição é una e inafastável, o que significa 

dizer que somente o Poder Judiciário detém a prerrogativa de criar o direito, e como já 

visto, tem o dever de fazê-lo observando determinados valores. Fredie Didier15 elaborou 

um dos conceitos mais completos de jurisdição encontrados na literatura forense 

nacional, lecionando o seguinte:  

A jurisdição é a função atribuída a terceiro imparcial de realizar o direito de 

modo imperativo e criativo (reconstitutivo), 

reconhecendo/efetivando/protegendo situações jurídicas concretamente 

deduzidas, em decisão insuscetível de controle externo e com a aptidão para 

tornar-se indiscutível. 

  

A inafastabilidade da jurisdição decorre precisamente do já mencionado artigo 

5º, inciso XXXV da Constituição da República Federativa do Brasil, praticamente 

                                                           
13. GARAPON, op. cit., p. 24: “Os juízes são chamados a se manifestar em um número de setores da 

vida social cada dia mais extenso. Primeiramente, na vida política, quando se viu desenvolver por 

todo o mundo aquilo que os americanos chamam de um ‘ativismo judicial’ (judicial activism). O 

juiz é normalmente designado como árbitro de costumes, até mesmo da moralidade política: a 

atualidade cotidiana nos oferece múltiplos exemplos que não dizem respeito apenas a uma única 

família política”. 

14. Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 5º, inciso XXXV. 

15. DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil – Introdução ao Direito Processual 

Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. Salvador: Editora JusPODIVM, 2015. 786 p. p. 153. 
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repetido no artigo 3º, caput do CPC/201516 e tem como uma de suas consequências 

principais o direito fundamental de ação17, que por sua vez engloba as prerrogativas de 

provocar o Judiciário e o duplo grau de jurisdição18.  

Extrai-se da literalidade do texto constitucional que não existe matéria 

insuscetível de apreciação pelo Poder Judiciário, ressalvadas as exceções estabelecidas 

na própria Constituição e o julgamento de algumas autoridades19. Em resumo, 

praticamente tudo que o individuo considere pertinente será passível de análise.  

E mais, ressalvados os casos submetidos à justiça desportiva20, nos quais a 

Carta Magna exige o esgotamento indispensável de todas as instâncias administrativas 

para admitir o ajuizamento da demanda judicial, ainda que o legislador 

infraconstitucional decida condicionar a possibilidade de ingresso de determinadas 

ações ao exaurimento de tais instâncias, isso não afasta a possibilidade de análise por 

parte do Poder Judiciário caso haja indícios, no caso concreto, de que se trata de uma 

indevida restrição de direitos. 

Simplificando, eventual limitação do direito de acesso a justiça não representa 

um impedimento do juízo para conhecer e julgar vícios circunstanciais e não 

necessariamente significa uma diminuição no número de demandas protocoladas nos 

órgãos judiciais.  

Nesse contexto, houve um crescimento exponencial de casos submetidos ao 

crivo do Judiciário nas últimas décadas, o que mergulhou suas estruturas em um 

ineficiente e insatisfatório modelo, frequentemente associado à morosidade, onerosidade 

e insegurança.  

Ainda que o Poder Judiciário seja encarado como último recurso para a solução 

de conflitos, considerando a noção de que não existe e nem deve existir um filtro de 

acesso, questionam-se quais seriam as formas adequadas para evitar que essa profusão 

                                                           
16. Código de Processo Civil, artigo 3º, caput: “Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou 

lesão a direito”.  

17. O direito fundamental de ação encontra outras denominações na doutrina, como direito de acesso ao 

Poder Judiciário, direito de acesso à justiça ou direito à jurisdição.  

18. DIDIER JUNIOR, op. cit., p. 177: “O direito de ação é um complexo de situações jurídicas. Não se 

trata de direito de conteúdo eficacial único. O direito de ação contém o direito de provocar o 

Judiciário, o direito de escolher o procedimento, o direito à tutela jurisdicional e o direito ao recurso, 

por exemplo”.  

19. Id, 2015, p. 178: “A Constituição é, ainda, peremptória: não há matéria que possa ser excluída da 

apreciação do Poder Judiciário – ressalvadas raríssimas exceções por ela mesma postas, como a do 

processamento e julgamento de certas autoridades em certas hipóteses (art. 52, I e II, CF/88).” 

20. Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 217, §1º: “O Poder Judiciário só admitirá 

ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça 

desportiva, reguladas em lei”. 
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de demandas acabe por travá-lo, em especial nas instâncias superiores, dada a existência 

de variados recursos e o aumento da territorialidade sob sua autoridade.  

Um dos maiores desafios processuais da contemporaneidade é exatamente a 

forma com a qual será possível encontrar o equilíbrio entre um sistema juridicamente 

seguro, lastreado em decisões devidamente fundamentadas e formalmente adequadas, e 

um sistema célere, eficiente. 

A duração razoável do processo foi alçada ao status de direito fundamental do 

individuo pelo constituinte derivado e encontra previsão expressa no artigo 5º, 

LXXVIII, CRFB/198821. Está intimamente relacionada à ideia de efetividade da 

prestação jurisdicional e é responsável pela legitimação de alguns mecanismos que 

tornam o processo mais veloz.  

A noção de efetividade aqui tratada diz respeito à produção de um efeito 

concreto, a capacidade de atingir o real objetivo da justiça. Processos judiciais que se 

alongam excessivamente tendem a gerar sentenças infrutíferas para as partes, o que não 

é nenhuma inovação no meio jurídico, considerando que a comunidade internacional já 

elaborou alguns dispositivos neste sentido22. 

O processo é apontado como a ferramenta primária da jurisdição e “deve ser 

entendido como uma relação jurídica em contraditório”23. Por sua vez, o procedimento é 

o aspecto visível do processo, uma sucessão lógica de atos concatenados de forma que o 

evento seguinte dependerá do anterior, em uma progressão de etapas que culminará no 

alcance de determinado objetivo24.  

A adversidade reside exatamente na quantidade de tempo despendido para a 

prática de tais atos, levando-se em consideração que todas as relações humanas são 

impreterivelmente por ele reguladas. Não só a vida é finita, também o são as provas que 

                                                           
21. Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 5º, LXXVIII: “A todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a 

celeridade de sua tramitação (incluído pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004)”.  

22. Exemplificativamente, a Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (também conhecida como 

Pacto de San José da Costa Rica), elaborada no ano de 1969 e incorporada ao ordenamento pátrio 

com a publicação do Decreto nº 678/1992, prevê, em seu artigo 8º (que trata das Garantias 

Judiciais), item 1 o seguinte: “Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e 

dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, 

estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou 

para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de 

qualquer outra natureza”. 

23. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: Editora 

JusPODIVM, 2016. 3061 p. p. 238. 

24. Ibid., p. 238: “O procedimento é entendido como uma sucessão de atos interligados de maneira 

lógica e consequencial visando a obtenção de um objetivo final. Costuma-se dizer que o 

procedimento é a exteriorização do processo (...)”. 
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as partes podem produzir para comprovar suas alegações e até as teses jurídicas que 

resguardam suas pretensões no momento da propositura da ação.  

Como consequência, a morosidade judiciária poderá acarretar na perda do 

próprio objeto da ação, de nada servindo para a solução da controvérsia e para a 

efetivação de direitos materiais, causando às partes prejuízos de cunho patrimonial e 

extrapatrimonial, considerando que a judicialização de questões envolve, normalmente, 

o emprego de recursos financeiros e cria uma série de expectativas e ansiedades.   

Aqui, uma consideração mostra-se necessária. Ganhou força no Superior 

Tribunal de Justiça, em especial na ultima década, a chamada Teoria do Fato 

Consumado, que demonstra uma clara preocupação com o que foi descrito no parágrafo 

anterior. A dita teoria permite que na sentença de casos excepcionais, nos quais o 

Tribunal depara-se com uma situação concreta consolidada pelo nímio decurso do 

tempo em razão de verificada inércia administrativa ou de incontestável demora do 

Judiciário, o julgador reconheça essa letargia e apresente uma solução atípica, 

equilibrando a aplicação dos princípios jurídicos envolvidos de forma a evitar maiores 

prejuízos às partes. 

O Ministro Herman Benjamin, relator do Agravo Regimental no Agravo de 

Instrumento nº 997.268 – BA25 (2007/0270094-9), pronunciou, nos autos identificados, 

o seguinte:  

Dessa maneira, verifica-se que o Tribunal a quo, nas razões de decidir, fez, 

acertadamente, o sopesamento entre a situação fática consolidada e o 

substrato dos princípios jurídicos em relevo, os quais recomendam, em 

hipóteses excepcionais como a dos autos, que o estudante beneficiado com o 

provimento judicial favorável, não seja prejudicado pela posterior 

desconstituição da decisão que lhe conferiu o direito pleiteado inicialmente.  

 

No caso em amostra, um estudante com idade inferior a 18 anos prestou 

vestibular e obteve sucesso. À época, contudo, necessitava do certificado de conclusão 

do ensino médio para matricular-se na instituição de ensino superior relacionada, razão 

pela qual impetrou Mandado de Segurança junto ao Tribunal de Justiça do Estado da 

                                                           
25. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 997268-BA 

(2007/0270094-9). Relator: Ministro Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin. DJ: 19 dez. 

2008: “EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO EM 

EXAME SUPLETIVO. POSSIBILIDADE. APROVAÇÃO EM EXAME VESTIBULAR. 

SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA”. Disponível em: < 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=791872

&num_registro=200702700949&data=20081219&formato=PDF>. Acesso em 12 out. 2018. 
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Bahia e garantiu, liminarmente, o direito de realizar os exames para a conclusão do 

Ensino Médio na forma de supletivo26, que exige a idade mínima de 18 anos.  

Após regular marcha processual, o Tribunal de Justiça baiano cassou a liminar, 

considerando que a mesma foi de encontro ao disposto na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional27 (Lei nº 9394/1996), mas assentou que o retorno ao status quo ante 

seria excessivamente prejudicial às partes, em especial ao Autor, que já havia se 

matriculado no curso superior e durante a tramitação do feito veio a completar os 18 

anos.  

O Ministro Relator foi mais a fundo, ao afirmar que além de prejudicial ao 

estudante, caso a Teoria do Fato consumado não fosse aplicada na hipótese analisada, a 

atuação do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia mostrar-se-ia contrária ao senso de 

justiça, tendo em vista que todos os requisitos do ato foram cumpridos durante a 

tramitação do processo.  

Com isso, percebe-se uma preocupação da jurisprudência em regulamentar as 

situações em que o decurso do tempo acaba por gerar um direito ou uma legítima 

expectativa de direito em alguma das partes envolvidas, em especial nas situações 

ocasionadas exatamente pela sua própria atuação, ainda que em instâncias distintas.  

Sem embargo, a teoria ora destacada ainda tem pouca repercussão no mundo 

jurídico e não encontra previsão na legislação processual atual, o que deixa a 

jurisprudência integralmente responsável pela regulação de sua incidência.  

Há, no entanto, uma reiteração do já apresentado no artigo 5º, LXXVIII da 

Constituição Federal. O CPC/2015 dispõe o seguinte: “Art. 4º - As partes têm o direito 

de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 

satisfativa”. Razoável é entendido como o logicamente plausível, suficiente e não 

excessivo.  

Em se tratando de vida humana e suas condutas, as próprias partes podem 

acabar colaborando com a lentidão do processo, requisitando diligências desnecessárias 

e interpondo recursos meramente protelatórios, cabendo, ao juiz ou ao tribunal, no caso 

                                                           
26. O supletivo é uma medida social que visa dar oportunidades a jovens e adultos atrasados nos 

estudos, fomentando a conclusão do ensino médio em um período de tempo mais curto.  

27. Lei nº 9394/1996, artigo 38, caput: “Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, 

que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos 

em caráter regular”. 

“§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: 

(...) 

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.” 
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concreto, valerem-se das normas que possibilitam o indeferimento de tais pedidos ou o 

não conhecimento de tais recursos28.  

O CPC/2015 reforçou este raciocínio, vide o determinado em seu artigo 139, 

inciso II: “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: (...) II – velar pela duração razoável do processo”.  

Antes disso, com a edição da Emenda Constitucional nº 45/2004, houve um 

esforço na direção de relacionar a atividade dos magistrados à duração razoável do 

processo, com a alteração da alínea c29 do inciso II do artigo 93 e a inclusão da alínea 

e30 ao referido dispositivo constitucional. Em outras palavras, há uma orientação no 

sentido de tolher (com a não promoção e até com representação disciplinar) os juízes 

improdutivos e imprestáveis.  

A legislação infraconstitucional apresenta algumas hipóteses de situações 

tangíveis nas quais é possível compreender melhor essa orientação, como por exemplo, 

o artigo 97, caput da Lei das Eleições31 (Lei nº 9504/1997) e o parágrafo único do artigo 

7º da Lei da Ação Popular32 (Lei nº 4717/1965).  

                                                           
28. Alguns dispositivos do atual Código de Processo Civil merecem destaque:  

(I) artigo 80, caput e VII: “Considera-se litigante de má-fé aquele que (...) VII – interpuser recurso 

com o intuito manifestamente protelatório”; 

(II) artigo 918, caput e III: “O juiz rejeitará liminarmente os embargos (...) III – manifestamente 

protelatórios”; 

(III) artigo 918, parágrafo único: “Considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça o 

oferecimento de embargos manifestamente protelatórios”; 

(IV) artigo 1021, §4º: “Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou 

improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o 

agravante a pagar ao agravado a multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da 

causa”; 

(V) artigo 1021, §5º: “A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito do 

valor da multa prevista no §4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da 

justiça, que farão o pagamento ao final”; e 

(VI) artigo 1026, §2º: “Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o 

tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não 

excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”.  

29. O artigo 93, II, c da Constituição Federal passou a vigorar com a seguinte redação: “aferição do 

merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no 

exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de 

aperfeiçoamento”. 

30. Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 93, II, e: “não será promovido o juiz que, 

injustificadamente, retiver autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao 

cartório sem o devido despacho ou decisão”.  

31. Lei nº 9504/1997, artigo 97: “Poderá o candidato, partido ou coligação representar ao Tribunal 

Regional Eleitoral contra Juiz Eleitoral que descumprir as disposições desta Lei ou der causa ao seu 

descumprimento, inclusive quanto aos prazos processuais; neste caso, ouvido o representado em 

vinte e quatro horas, o Tribunal ordenará a observância do procedimento que explicitar, sob pena de 

incorrer o juiz em desobediência”.  

32. Lei nº 4717/1996, artigo 7º, parágrafo único: “O proferimento de sentença além do prazo 

estabelecido privará o juiz da inclusão em lista de merecimento para promoção, durante 2 (dois) 

anos, e acarretará a perda, para efeito de promoção por antiguidade, de tantos dias quantos forem os 
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Aquele juiz que não solucionar os processos em tempo adequado, atrasando, 

por culpa sua, o trâmite normal das ações, pela regra constitucional, não será promovido 

para atuar nas instâncias superiores, considerando sempre que em razão do desempenho 

de funções públicas no processo, os prazos a que está vinculada a atividade do 

magistrado são classificados como impróprios33, assim compreendidos aqueles que não 

são providos de força preclusiva.    

Tal qual o comportamento dos contendedores e das autoridades estatais 

envolvidas, a complexidade da causa também tem influência direta na duração do 

processo, o que, salvo melhor juízo, está relacionado à noção de celeridade que se 

analisa no presente trabalho. Quanto mais complexa a lide, maior o esforço despendido 

para sua solução. Aqui, a ideia de esforço não está somente associada ao gasto de 

tempo, mas de energia, recursos e material humano. 

Não se pode deixar de ressaltar que a estrutura dos órgãos do Poder Judiciário 

pode influenciar diretamente na duração do processo. Em outras palavras, a 

desqualificação ou o baixo contingente de serventuários, a insuficiência de material e 

até mesmo de espaço físico podem ter impacto direto da produtividade do juiz e do 

cartório, fazendo com que, naturalmente, os atos processuais sejam retardados.  

Seguindo o raciocínio do que foi demonstrado ao longo do texto, a lentidão na 

prestação jurisdicional viola direitos fundamentais do indivíduo, dissocia-se do ideal de 

justiça e aproxima-se da noção iniquidade. Contudo, existe o nefasto risco de que uma 

excessiva preocupação com a agilidade acabe promovendo um sistema injusto e rápido 

nas injustiças. Não por outro motivo exige-se a observância de princípios como o 

contraditório e a ampla defesa34, razoabilidade e proporcionalidade, todos corolários de 

um sistema jurídico seguro.  

A duração razoável do processo não se resume à simples e isolada noção de 

celeridade processual: é imprescindível que o processo demore o tempo básico para sua 

                                                                                                                                                                          
do retardamento, salvo motivo justo, declinado nos autos e comprovado perante o órgão disciplinar 

competente”.  

33. MONTENEGRO FILHO, Misael. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora 

Atlas, 2018. 988 p. p. 256: “Ao contrário dos prazos fixados para a prática de atos pelas partes, os 

destinados ao magistrado são impróprios, e por isso a sua fluência, sem a prática do ato, não acarreta 

consequência processual”.  

34. Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 5º, LV: “aos litigantes, em processo judicial 

ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os 

meios e recursos a ela inerentes;”. 



21 
 

conclusão justa, ainda que isso signifique o sacrifício de algumas das legítimas 

expectativas já apresentadas35.  

O princípio da segurança jurídica pode ser analisado por diferentes prismas, e 

segundo a literatura forense está relacionado a noções que dão funcionalidade ao 

ordenamento pátrio, tais como os já citados contraditório e ampla defesa, o devido 

processo legal36, o direito adquirido37 e até mesmo a irretroatividade da lei38. Trata-se de 

uma faceta do próprio Estado Democrático de Direitos.  

A boa reputação do Poder Judiciário também depende da confiabilidade de 

suas decisões. Um indivíduo somente exerce a faculdade de recorrer à justiça caso 

acredite na idoneidade, validade e eficácia dos atos ali produzidos.  

Os tribunais superiores vêm sendo sobrecarregados com processos cujas 

temáticas, muitas vezes repetidas, exigem uma apreciação segura e célere. A sobrecarga 

supracitada não é novidade, tanto é que em experiências pretéritas outras ferramentas 

foram introduzidas no sistema processual com o intuito de desafoga-lo, como por 

exemplo, o rito dos juizados especiais, a autocomposição (que ganhou destaque com a 

edição do CPC/2015) e a arbitragem.  

Um dos riscos que o crescimento exponencial de demandas representa para a 

promoção de uma justiça segura consiste na possibilidade de serem proferidas decisões 

conflitantes em situações jurídicas material e formalmente semelhantes, considerando a 

pluralidade de julgadores, a multiplicidade de teses e dispositivos que as fundamentam 

e, até então, a inexistência de mecanismos eficazes para uniformizar a jurisprudência. 

O novo Código de Processo Civil valorizou ainda mais o papel do julgador na 

construção do direito, tanto é que introduziu no ordenamento a mecânica dos 

precedentes judiciais e a noção de continuidade.  

Com o advento do CPC/2015 e a consequente aplicação de seu artigo 489, 

objetiva-se que as decisões prolatadas no processo avaliado não apresentem 

incongruências com outras já proferidas sobre os mesmos temas em circunstâncias 

                                                           
35. DIDIER JÚNIOR, op. cit., p. 96: “Não existe um princípio da celeridade. O processo não tem de ser 

rápido/célere: o processo deve demorar o tempo necessário e adequado à solução do caso submetido 

ao órgão jurisdicional”. 

36. Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 5º, inciso LIV: “ninguém será privado da 

liberdade o de seus bens sem o devido processo legal”.  

37. Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 5º, inciso XXXVI: “a lei não prejudicará o 

direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.  

38. Código Civil, artigo 2035: “A validade dos negócios jurídicos e demais atos jurídicos, constituídos 

antes da entrada em vigor deste Código, obedece ao disposto nas leis anteriores, referidas no art. 

2045, mas os seus efeitos, produzidos após a vigência deste Código, aos preceitos dele se 

subordinam, salvo se houver sido prevista pelas partes determinada forma de execução”. 
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similares de processos distintos. Cumulativamente, outros artigos do mesmo diploma 

legal, como os 92639 e 927, integram essa nova mecânica, que para uns inovou a ordem 

jurídica de tal maneira que significou a inauguração de um novo sistema processual, 

híbrido entre o Sistema do Common Law e o Sistema do Civil Law.  

A lei deixou de ser o único fator obrigatório a vincular a decisão do julgador, 

por expressa determinação do artigo 489, §1º, VI, CPC/2015, que considera sem 

fundamento qualquer decisão judicial que deixe de “seguir enunciado de súmula, 

jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de 

distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”.  

O artigo 92740 do CPC/2015 reforça esse raciocínio, eis que cria um rol de 

decisões as quais os juízos e Tribunais deverão observar ao prolatar suas próprias e, 

caso deixem de fazê-lo, serão consideradas sem fundamentação, na forma do §1º41 do 

mesmo dispositivo, que inclusive faz menção ao supracitado §1º do artigo 489, 

CPC/2015.  Conforme elucida Garapon42 “A lei tem agora dois senhores: o soberano, 

que lhe dá consistência e o juiz, que a sanciona visando a sua conformidade aos textos 

básicos e acolhendo-a na ordem jurídica”. 

Elaborou-se um mecanismo por meio do qual os provimentos dos Tribunais, ao 

menos os elencados no artigo 927, CPC/2015, equiparam-se à própria lei por terem o 

condão de vincular a atividade jurisdicional. A sanção legislativa pelo juiz, a qual faz 

menção o autor francês, não é (e não deveria ser) absoluta, já que a Constituição Federal 

dispõe acerca da imprescindibilidade de fundamentação das decisões judiciais, que 

decorre diretamente de seu artigo 93, IX, o qual dispõe o seguinte:  

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 

fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar 

a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou 

somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do 

interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; 

 

                                                           
39. Código de Processo Civil, artigo 926, caput: “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e 

mantê-la estável, íntegra e coerente”.  

40. Código de Processo Civil, artigo 927: Os juízes e os tribunais observarão: 

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 

II - os enunciados de súmula vinculante; 

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas 

e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; 

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do 

Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; 

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. 

41. Código de Processo Civil, artigo 927, §1º: Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e 

no art. 489, §1º, quando decidirem com fundamento neste artigo.  

42. GARAPON, op cit., p. 43. 
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A obrigação de fundamentar as decisões foi reafirmada no artigo 1143 do 

CPC/2015, e, além de uma garantia processual, trata-se verdadeiramente de uma 

garantia da própria justiça, porque viabiliza que as partes saibam exatamente o que 

motivou o magistrado a decidir da maneira como decidiu. Se a função jurisdicional é 

poder e é certo que todo o poder emana do povo, nada mais correto que exista uma 

forma de garantir a submissão dos atos de um agente público à fiscalização das partes.   

O furtivo não combina com justiça e tampouco com o que se entende por 

Estado Democrático de Direito. A fundamentação das decisões é a demonstração do 

raciocínio do julgador, por meio do qual será possível impugná-lo ou sustenta-lo. É 

devida aos cidadãos, ainda que não interessados no processo, a certeza (ou melhor, a 

segurança) de que seus direitos constitucionais serão assegurados e que a lei será 

aplicada de forma coerente e justa.  

Em um sistema no qual a elaboração das leis segue um procedimento formal, 

expressamente descrito na CRFB/1988 e os projetos legislativos são, por fim, 

submetidos a um controle político realizado pelo parlamento e pelo chefe do executivo, 

democraticamente eleitos, a interpretação de teses jurídicas deve ser feita, no mínimo, 

com cautela.  

Se a Lei é a expressão primária da soberania popular, ignorá-la por completo 

seria tergiversar a própria Constituição da República Federativa do Brasil, que, como já 

articulado, fundamenta e legitima o ordenamento jurídico nacional.  

A justa motivação das decisões é resultado de uma evolução centenária da 

hermenêutica jurídica, que busca, desde então, coibir o uso de práticas puramente 

discricionárias no ato decisório e no ato de interpretação das normas. A exposição do 

direito a tais práticas o deixa suscetível à convivência contumaz com arbitrariedades, 

incoerentes com o conceito de Estado Democrático de Direito porque violam 

prerrogativas que lhe são caras.  

Considerando que a lei não é um fim em si mesmo e que a essência da justiça 

projeta-se nos efeitos que são produzidos socialmente, além da noção de imparcialidade, 

outro aspecto que está relacionado ao princípio da segurança jurídica e, portanto, de 

ordem (pacificação) social, diz respeito à previsibilidade das decisões proferidas pelo 

órgão julgador.  

                                                           
43. Código de Processo Civil, artigo 11: “Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão 

públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”.  
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Embora a pluralidade de opiniões faça parte do ideal democrático, a 

diversidade não pode dar azo à existência de situações contraditórias, mostrando-se 

importante que os membros do Judiciário se atenham à noção de jurisprudência 

uniforme. Isso não significa propor um modelo engessado, no qual se tornaria 

impossível que os entendimentos fossem superados nas instâncias inferiores, 

proscrevendo a capacidade de inovação destes juízos, que acabariam por se tornar 

meros replicadores.  

Tampouco significa propor um modelo no qual os magistrados abandonam a 

noção individual de cada processo, ignorando as peculiaridades que os envolvem e 

assim acabem simplesmente copiando e colando decisões já proferidas em casos 

análogos.  

Pelo contrário, tal noção deve associar-se ao conceito de estabilidade, de 

coesão e até de isonomia, considerando que no sistema anterior, a sorte de diversos 

processos dependia da distribuição para um ou outro órgão fracionário do respectivo 

tribunal que tinha a competência para julgá-lo.  

O artigo 926, caput, CPC/2015 utiliza o verbo dever ao dispor sobre a 

necessidade de uniformização da jurisprudência pelos tribunais, ou seja, cuida-se de 

uma obrigação e não uma faculdade. Isso porque a existência de decisões contraditórias 

representa uma nocividade44 para a sociedade de uma forma geral, ocasionando um 

descrédito no sistema jurídico como um todo.  

Em síntese, vivemos em uma situação na qual se busca promover a justiça de 

forma célere e segura, posto que para isto inovou-se na criação de alguns mecanismos 

processuais que não podem condenar o sistema a uma infeliz imobilização da 

hermenêutica e tampouco podem projetar o Judiciário a um patamar que lhe possibilite 

sobrepujar a soberania popular.  

  

                                                           
44. NEVES, op. cit., p. 2331: “Se é verdade que o desrespeito pelos juízos inferiores de entendimentos 

já consolidados pelos tribunais gera a quebra da isonomia e a insegurança jurídica, tornando o 

processo uma verdadeira loteria judiciária, ainda mais grave é a instabilidade presente nos próprios 

tribunais quanto ao respeito à sua própria jurisprudência. Ademais, quando os tribunais não 

respeitam a sua própria jurisprudência, ou seja, quando desrespeitam os seus entendimentos 

majoritários, os órgãos hierarquicamente inferiores não sabem qual entendimento aplicar no caso 

concreto à luz do entendimento do tribunal superior”. 
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2. O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) E 

A MECÂNICA DOS PRECEDENTES JUDICIAIS 

Essa massificação jurídica das relações sociais culminou com o crescimento 

exponencial de demandas submetidas ao crivo do Poder Judiciário. Em muitos casos, 

tais demandas apresentam litígios idênticos (possuem objeto e causa de pedir 

pariformes), manejados de forma repetitiva em inúmeros processos individuais. Existe, 

de fato, o risco de serem apresentadas soluções distintas para casos juridicamente 

semelhantes, conforme já elucidado.   

No Código de Processo Civil vigente o controle jurisdicional de demandas 

repetitivas manifesta-se, dentre outras formas, por meio do Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas, que visa mitigar os problemas causados em decorrência desse 

fenômeno de litigiosidade repetida. De maneira geral, instaura-se um incidente quando 

surge, no curso da demanda, questão controvertida secundária que precisa ser 

enfrentada antes da resolução do mérito principal.  

Na forma do artigo 976, CPC/2015, a instauração do IRDR é cabível quando 

houver simultaneamente: “I – efetiva repetição de processos que contenham 

controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;” e “II – risco de ofensa à 

isonomia e à segurança jurídica”. O requisito elencado no inciso I somente poderá ser 

aferido empiricamente pelos interessados. Por sua vez, o requisito apresentado no inciso 

II traduz os objetivos primários do novo instituto: assegurar os princípios da isonomia e 

da segurança jurídica.  

Segundo defende a doutrina majoritária, é preciso que exista ao menos um 

processo pendente no respectivo tribunal, que servirá como causa-piloto45 do IRDR. 

Esta demanda originária terá sua competência deslocada, na forma do artigo 97846, 

parágrafo único do CPC/2015 e tanto seu mérito quanto seus recursos serão julgados 

                                                           
45. DIDIER JUNIOR, Fredie e CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil – 

Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Salvador: Editora 

JusPODIVM, 2016. 719 p. p. 593-594: “Há dois sistemas de resolução de causas repetitivas: a) o da 

causa-piloto e b) o da causa-modelo. No sistema da causa-piloto, o órgão jurisdicional seleciona um 

caso para julgar, fixando a tese a ser seguida nos demais. Já na causa-modelo, instaura-se um 

incidente apenas para fixar a tese a ser seguida, não havendo a escolha de uma causa a ser julgada. 

(...)  

Já se percebe que o tribunal, no IRDR, julga a causa e fixa o entendimento a ser aplicável aos 

demais casos repetitivos. Trata-se, então, também, de uma causa-piloto, e não de uma causa-

modelo.” 

46. Código de Processo Civil, artigo 978, parágrafo único: “O órgão colegiado incumbido de julgar o 

incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo 

de competência originária de onde se originou o incidente”. 
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pelo mesmo órgão que assumiu a competência para decidir sobre o incidente. O órgão 

colegiado mencionado no dispositivo colacionado sentenciará o IRDR mesmo que a 

parte exerça a faculdade de desistir da demanda individual, já que sua desistência não 

obstará a conclusão47 do incidente.  

A cumulatividade dos requisitos do artigo 976, CPC/2015, revela que o IRDR 

não tem natureza preventiva: é necessário que haja um dissenso inicial acerca de uma 

questão, que precisa aparecer no tribunal de forma recorrente representando uma 

potencial ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Enquanto o incidente não é 

instaurado as demandas individuais continuarão a ser solucionadas de forma casuística, 

subsistindo o risco de serem prolatadas decisões conflitantes.  

Embora existam críticas pontuais no sentido de que essa demora na instauração 

do IRDR é contraproducente e expõe as partes ao perigo acima mencionado, a formação 

de uma decisão vinculante não pode ser feita as pressas48. O tempo viabiliza o 

surgimento de variadas teses que podem ser utilizadas na formação do paradigma, 

fomentando o debate e gerando complexidade, o que é essencial.  

Contudo, extrai-se da literalidade do Código de Processo Civil em vigor que 

apenas o risco à segurança jurídica/isonomia diante da verificação de demandas 

repetitivas é suficiente para fundamentar a instauração do IRDR, ou seja, não há 

necessidade de que, concretamente, existam decisões conflitantes. Essa ressalva é 

relevante porque revela, ao menos em um primeiro momento, que a preocupação do 

legislador não é o debate ou o sopesamento de teses jurídicas na formação do 

precedente, mas a potencial existência de contradições jurisdicionais. 

Considerando que a fixação da tese no incidente interessará a uma pluralidade 

de indivíduos que ajuizaram ou ajuizarão suas respectivas demandas individuais, o 

CPC/2015 tratou de estabelecer49 que sua instauração e julgamento serão sucedidos de 

ampla divulgação. Essa publicidade tem especial relevância diante da possibilidade de 

                                                           
47. Código de Processo Civil, artigo 976, §1º: “A desistência ou o abandono do processo não impede o 

exame de mérito do incidente”. 

48. NEVES, op. cit., p. 2479: “Entendo que deva ser encontrado um meio termo. Não deve se admitir o 

IRDR quando exista apenas um risco de múltiplos processos com decisões conflitantes, como 

também não será plenamente eficaz o IRDR a ser instaurado quando a quebra da segurança jurídica 

e da isonomia já forem fatos consumados. A instauração, dessa forma, precisa de maturação, debate, 

divergência, mas não pode demorar demasiadamente a ocorrer”.  

49. Código de Processo Civil, artigo 979, caput: “A instauração e o julgamento do incidente serão 

sucedidos da mais ampla e específica divulgação e publicidade, por meio de registro eletrônico no 

Conselho Nacional de Justiça”.  
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suspensão de processos repetitivos submetidos à competência do Tribunal que 

conhecerá o incidente, já que seus órgãos fracionários é que vão sobrestá-los. 

Ainda, dá ciência acerca da existência da controvérsia a terceiros, assegurando 

o direito de intervenção dos demais interessados no processo na forma do artigo 98350, 

CPC/2015 e é também útil na formação da jurisprudência, já que a manutenção de um 

banco eletrônico de dados atualizados51 facilita a metodologia de busca de decisões e 

entendimentos no mesmo sentido.  

O supracitado artigo 926 do Código de Processo Civil enuncia a existência de 

uma jurisprudência52 unificada (estável, íntegra e coerente), como forma de materializar 

o ideal de justiça mais igualitário e minimamente previsível, afinal, dar a mesma 

solução e o mesmo tratamento a casos concretos idênticos é corolário do princípio da 

isonomia. Adotou-se um modelo que irroga papel de destaque aos precedentes, com a 

atribuição de efeito vinculante a resolução de julgados de maior repercussão e de 

demandas repetitivas, na medida em que foram elaborados mecanismos para viabilizar 

tais objetivos. 

A ideia de estabilidade não impede a modificação de entendimentos 

consolidados, o que, como já demonstrado, teria consequências negativas para o sistema 

de justiça nacional. Estável é aquilo que não pode ser (e não é) constantemente 

modificado, razão pela qual os tribunais e seus órgãos fracionários não poderão ignorar 

ou alterar sua jurisprudência sem a devida fundamentação, na forma do artigo 927, §4º, 

CPC/2015: 

§4º - A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou 

de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade 

de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da 

segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. 

 

A possibilidade de superação da tese adotada em julgamento de casos 

repetitivos (conhecida pela expressão overruling) manifesta que o legislador estava 

                                                           
50. Código de Processo Civil, artigo 983, caput: “O relator ouvirá as partes e os demais interessados, 

inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia, que, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, poderão requerer a juntada de documentos, bem como as diligências necessárias para 

a elucidação da questão de direito controvertida, e, em seguida, manifestar-se-á o Ministério 

Público, no mesmo prazo”.  

51. Código de Processo Civil, artigo 979, §1º: “Os tribunais manterão banco eletrônico de dados 

atualizados com informações específicas sobre questões de direito submetidas ao incidente, 

comunicando-o imediatamente ao Conselho Nacional de Justiça para inclusão no cadastro”. 

52. NEVES, op. cit., p. 2328: “Jurisprudência, por sua vez, é o resultado de um conjunto de decisões 

judiciais no mesmo sentido sobre uma mesma matéria proferidas pelos tribunais. É formada por 

precedentes, vinculantes e persuasivos, desde que venham sendo utilizados como razões do decidir 

em outros processos, e de meras decisões”.  



28 
 

ciente de que os precedentes serão criados considerando situações empíricas que 

precisam continuar existindo para que eles continuem sendo aplicados53.  

É preciso que sejam estabelecidos critérios aptos a fundamentar que a 

estabilidade seja sobrepujada em prol do desenvolvimento do Direito. Diversos 

processualistas mencionam alguns dos critérios utilizados pelas cortes estrangeiras54, a 

fim de acalorar o debate. Muito embora alguns desses fatores sejam aplicáveis ao 

Processo Civil brasileiro, é preciso que se ressalte a inexistência (até o momento) de 

uma jurisprudência consolidada acerca do que, efetivamente, consistiria na tal justa 

fundamentação para a superação das teses fixadas.  

Fato é que se as relações sociais não são imutáveis, as leis não são eternas e até 

mesmo a Constituição Federal poderá ser alterada por meio de emendas, não faria 

sentido que inexistisse uma forma de renovar e até afastar uma tese ultrapassada55. 

Por sua vez, quando se pretende buscar a unificação da jurisprudência depara-

se com o conceito de integridade56, que revela uma especial preocupação com a ideia de 

universalidade do sistema jurídico, já que a formação da jurisprudência deverá levar em 

consideração os fundamentos acolhidos e não acolhidos dos julgados que tratem a 

respeito do mesmo assunto.  

A especificação das teses não adotadas é elementar no momento de superação 

do entendimento vinculante fixado, porque sintetiza os argumentos contrários ao 

discurso vencedor.  

A última característica do ideal de jurisprudência unificada apresentado pelo 

Código de Processo Civil é a coerência. Impõe-se que os julgadores apliquem o mesmo 

                                                           
53. CÂMARA, Alexandre Antônio Franco Freitas. O novo Processo Civil brasileiro. São Paulo: 

Editora Atlas, 2016. 484 p. p. 378: “A superação (muito conhecida pela designação inglesa 

overruling) evita o engessamento do Direito e reconhece que os precedentes são criados a partir de 

certas circunstâncias fáticas e jurídicas que precisam permanecer presentes para que possam eles 

continuar a ser aplicados”.  

54. MEDINA, José Miguel Garcia. Curso de DIREITO PROCESSUAL CIVIL MODERNO. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. 1215 p. p. 907: “Em seguida, expomos as três razões 

tradicionalmente aceitas, nos Estados Unidos, para a revogação de um precedente pela Suprema 

Corte norte-americana: um precedente está sujeito a overruling quando há: uma (1) intervenção no 

desenvolvimento do direito, ou seja, quando é tomada uma decisão posterior tornando o precedente 

inconsistente; (2) quando a regra estabelecida no precedente revela-se impraticável; ou (3) quando o 

raciocínio subjacente ao precedente está desatualizado ou mostra-se inconsistente com os valores 

atualmente compartilhados na sociedade”. 

55. Enunciado nº 322 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “A modificação de precedente 

vinculante poderá fundar-se, entre outros motivos, na revogação ou modificação da lei em que ele se 

baseou, ou em alteração econômica, política, cultural ou social referente à matéria decidida”. 

56. NEVES, op. cit., p. 2335: “Da mesma forma, devem se portar os magistrados nos tribunais: devem 

julgar sempre levando em conta o histórico institucional a respeito da interpretação e aplicação da 

norma a situações fático-jurídicas análogas”.  
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raciocínio jurídico na solução de um conjunto de demandas que versem sobre a mesma 

matéria, ainda que tal raciocínio não seja inteiramente compatível com as suas opiniões.  

Essa fidelidade ao raciocínio há de ser observada tanto na vertical como na 

horizontal57. Em outras palavras, o juízo deve ser coerente com as decisões proferidas 

pelos Tribunais hierarquicamente superiores a que está subordinado e também com as 

decisões proferidas pelos órgãos que se encontram no mesmo plano hierárquico que o 

seu. Não é mais tangível que cada cabeça dê uma sentença, ao menos em hipóteses 

repetitivas reconhecidas.  

A doutrina processualista vem tentando qualificar o que se entende como 

precedente no Brasil. Em síntese, a parte majoritária segue a ideia de que são decisões 

judiciais que transcendem a própria demanda e por isso possuem a capacidade para 

influenciar em julgamentos posteriores de casos análogos58. Os fundamentos jurídicos 

que sustentam a decisão apontada como precedente podem ser aplicados em outros 

processos, embasando-os de igual maneira, de forma que esse conceito não se confunde 

com o de jurisprudência.  

A jurisprudência será formada a partir dos precedentes, que por sua vez são 

capazes de surgir a partir de um único caso e não estão associados à noção de conjunto 

de decisões em um mesmo sentido. Aqui, faz-se outra ressalva: nem toda decisão é 

precedente e nem todo precedente é vinculante, mas, estes não tem relevância se 

inseridos dentro da temática proposta nesse trabalho.  

Conforme brevemente elucidado no capitulo anterior, alguns autores defendem 

a teoria de que o novo Código de Processo Civil inovou a ordem jurídica de forma que 

criou um sistema híbrido entre o Civil Law e o Common Law. Data vênia, essa 

comparação não parece acertada59 e pode representar algumas complicações.    

Nos países em que a tradição dos precedentes encontra-se consolidada, em 

especial naqueles de origem anglo-saxônica, as decisões proferidas são materiais e 

                                                           
57. Enunciado nº 316 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “A estabilidade da jurisprudência 

do tribunal depende também da observância de seus próprios precedentes, inclusive por seus órgãos 

fracionários”.  

58. NEVES, op. cit., p. 2328: “Precedente é qualquer julgamento que venha a ser utilizado como 

fundamento de um outro julgamento que venha a ser posteriormente proferido”. 

59. CÂMARA, op. cit., p. 367: “A técnica de decidir a partir de precedentes, empregando-os como 

princípios argumentativos, é uma das bases dos sistemas jurídicos anglo-saxônicos, ligados à 

tradição jurídica do common law. Isto não significa, porém, que o ordenamento jurídico brasileiro, 

historicamente vinculado à tradição jurídica romano-germânica (conhecida como civil law), tenha 

“migrado” para o common law. Muito ao contrário, o que se tem no Brasil é a construção de um 

sistema de formação de decisões judiciais com base em precedentes adaptado às características de 

um ordenamento de civil law”. 



30 
 

individuais, mas dão azo ao nascimento de uma regra geral, utilizável na resolução 

posterior de demandas semelhantes.   

A fundamentação da demanda é que forma o precedente, e não a decisão em si. 

Os processualistas brasileiros importaram essa noção e tentam associar esse instituto à 

resolução repentina de alguns dos problemas que envolvem a segurança jurídica no país, 

que também tem relação com a qualidade das decisões proferidas e com outras falhas60 

da própria ordem jurídica. 

Ao contrário do precedente estrangeiro, que gera complexidade (e onde todo o 

sistema jurídico já está habituado à sua existência), o brasileiro é resultado de um 

contínuo esforço no sentido de estender o caráter vinculativo a diversos instrumentos 

decisórios. Desde 1993, com a edição da Emenda Constitucional nº 03, que alterou a 

redação do §2º ao artigo 10261 pela primeira vez, essa tendência pode ser verificada.  

A partir da vinculação das decisões do Supremo Tribunal Federal em sede de 

controle concentrado de constitucionalidade (em um primeiro momento apenas nas 

ações declaratórias de constitucionalidade), por exemplo, surgiu a súmula vinculante62 e 

atribuiu-se efeito vinculante para os entendimentos firmados em julgamento de recursos 

repetitivos63. 

O artigo 927 do Código de Processo Civil nada mais fez senão ampliar o rol de 

situações nas quais o juízo hierarquicamente inferior está vinculado ao posicionamento 

dos tribunais superiores e é nesse contexto que se insere o Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas. O precedente brasileiro tem a nítida função de reduzir a 

complexidade dos processos, no intuito de mitigar a problemática do excessivo número 

                                                           
60. STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – o sistema (sic) de precedentes no CPC? Disponível em 

<https://www.conjur.com.br/2016-ago-18/senso-incomum-isto-sistema-sic-precedentes-cpc>. 

Acesso em 25 out. 2018: “Parcela do pensamento processual civil entende que é possível resolver o 

problema de insegurança jurídica - que é, frise-se, um problema essencialmente qualitativo na 

prestação jurisdicional, conforme explicamos nos nossos comentários ao CPC (Saraiva, 2016) – 

mediante a criação de instrumentos de vinculação decisória, o que faz parecer que essa doutrina 

ignora que a própria constituição e a legislação que lhe é conforme vinculam efetivamente a atuação 

do Judiciário antes de tudo. E não o contrário”. 

61. O §2º do artigo 102 da Constituição da República Federativa do Brasil, passou a vigorar com a 

seguinte redação após a edição da Emenda Constitucional nº 03/1993: “As decisões definitivas de 

mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações declaratórias de constitucionalidade de 

lei ou ato normativo federal, produzirão eficácia conta todos e efeito vinculante, relativamente aos 

demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder Executivo”. Ressalte-se que este mesmo dispositivo 

teve sua redação novamente alterada após a edição da Emenda Constitucional nº 45/2004. 

62. A Súmula Vinculante foi incorporada ao ordenamento jurídico nacional a partir da edição da 

Emenda Constitucional nº 45/2004, ocasião em que o artigo 103-A (e seus parágrafos) foi editado. 

63. O CPC/1973 já previa a afetação e julgamento de recursos repetitivos pelos Tribunais Superiores, na 

forma da Lei nº 11.418/2006, que incluiu ao referido diploma legal o artigo 543 – B e seus 

parágrafos. 
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de demandas64. É como se fosse uma ordem direta, que não visa orientar e nem 

fundamentar, mas decidir situações repetitivas.  

Aqui, o precedente já nasce enunciado65: antes mesmo de proferir a decisão 

vinculante (em razão da lei que lhe confere esse caráter), os tribunais já recebem a 

demanda sabendo que ela constituirá paradigma para decisões futuras e tem o dever de 

instaurar um procedimento específico com o objetivo de harmonizar seus julgados.  A 

elaboração do precedente no IRDR acontece com base no caso-piloto e sua discussão 

termina ali. Fixada a tese, sua superação dependerá de fundamentação e sua aplicação 

estende-se a todas as demandas repetitivas, conforme já elucidado.  

A lógica dos precedentes do direito anglo-saxão é construtiva, tanto é que para 

explica-los, muitos processualistas utilizam a metáfora empregada por Ronald 

Dworkin66 para explicar a noção de continuidade, que os compara a um romance no 

qual cada capítulo é escrito por um autor diferente, sempre guardando uma relação 

lógica com o anterior. Ou seja, na aplicação da tese nos casos semelhantes ao 

paradigma, naqueles países o juiz vale-se de um raciocínio elaborado ao longo de outras 

demandas para fundamentar sua decisão67, ao contrário daqui, onde a tendência é que o 

juiz valha-se de uma decisão para fundamentar a sua própria.  

No julgamento de uma demanda repetitiva na qual já existe um precedente 

vinculante, parte-se da conclusão. Essa espécie de dedução jurídica empobrece o debate, 

depaupera a democracia e só serve para fortalecer o Judiciário de uma forma 

desnecessária. É fantasioso supor que os tribunais superiores serão capazes de elaborar 

                                                           
64. STRECK, op. cit.: “Os provimentos colocados no artigo 927 devem ser lidos como provimentos 

judiciais legalmente vinculantes, ou seja, textos normativos redutores de complexidade para o 

enfrentamento das nossas lides repetitivas. Só isso. Nada de common law aí.”  

65. Nesse sentido: “Ainda mais o precedente brasileiro, já que no sistema instituído pelo Novo Código 

de Processo, diferente do que ocorre com o precedente do direito anglo-saxão, o julgamento já nasce 

predestinado a se tornar precedente vinculante” (NEVES, op. cit., p. 2328-2329). 

66. CÂMARA, op. cit., p. 372: “Imagine-se que um grupo de romancistas resolve escrever um livro em 

conjunto, observado o seguinte método. Um deles escreverá o primeiro capítulo, e o enviará a outro 

integrante do grupo, o qual ficara responsável por escrever o segundo capítulo. Em seguida, esses 

dois capítulos serão encaminhados a um terceiro integrante do grupo, que escreverá o terceiro 

capítulo, e assim sucessivamente, até que o último escreva o capítulo derradeiro da obra (...). Pois, 

em um caso assim, o autor de cada capítulo (com exceção do primeiro, evidentemente) precisa, para 

que a obra coletiva faça sentido, interpretar tudo o que se escreveu antes do momento de sua 

participação para poder elaborar o capítulo que lhe incumbe” e NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção. Ob cit. p. 2335: “A doutrina vem se valendo da metáfora de Dworkin a respeito da 

criação do Direito como um romance no qual cada autor escreve um capítulo. Nesse caso, a partir do 

segundo capítulo, o seu autor terá necessariamente que considerar o(s) anterior(es) para que o 

romance tenha sentido.”.    

67. Id, 2017, p. 377: “Isto exige uma consideração especial: nos sistemas jurídicos vinculados à tradição 

de common law, quem diz que uma decisão judicial é precedente é o juiz do caso seguinte. (...) No 

direito processual civil brasileiro a situação é diferente. É que a lei já estipula, com antecedência, 

quais são as decisões judiciais que terão eficácia de precedente vinculante.” 
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decisões que sozinhas criarão uma moldura que resolverá de forma justa uma 

coletividade de casos semelhantes, como uma espécie de “solução coringa”68.  

Não se pode deixar de ressaltar que provimento jurisdicional não é lei, e que 

mesmo ela não consegue solucionar de forma definitiva as incontáveis controvérsias 

que podem nascer a partir dos conflitos sociais. Se reduzirmos a lógica do direito a uma 

incessante replicação de raciocínios, ou melhor, de decisões, o nosso sistema jurídico 

para de evoluir e eventualmente se tornará ainda mais desigual e inseguro.  

Se por um lado existe o risco de serem produzidas decisões conflitantes em 

situações repetitivas, por outro, existe o risco de serem proferidas decisões vinculantes 

(e vinculadas) descompromissadas com a qualidade e com a consistência do raciocínio 

jurídico utilizado, em razão da subtração da complexidade, o que por certo maculará 

uma coletividade de demandas nas quais não se realizará uma analise casuística, 

considerando as consequências do julgamento do IRDR, previstas no artigo 985, incisos 

I e II, CPC/2015: 

Art. 985.  Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: 

I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica 

questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, 

inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado 

ou região; 

II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a 

tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do 

art. 986. 

 

Mais uma vez, ressalte-se que se trata de aplicação compulsória de tese fixada 

em outro procedimento, a qual incidirá em casos presentes, não acobertados pelo manto 

da coisa julgada e em demandas futuras, análogas ao caso-piloto.  

O legislador preocupou-se especialmente com o juiz desobediente, visando 

resguardar a observância do precedente vinculante (além da possibilidade de 

interposição de recurso de apelação em razão da própria nulidade da sentença não 

fundamentada, na forma do artigo 489, CPC/2015), e estendeu o cabimento da 

reclamação69 70 para garantir a aplicação da tese fixada em IRDR, na forma do artigo 

                                                           
68. STRECK, op. cit.: “Não avançaremos se trocarmos o mito da completude da lei por decisões de 

tribunais superiores. Todo poder emana do povo e não do Judiciário. No passado, acreditava-se que 

a lei conteria a infinidade de solução dos casos. Atualmente, essa mística foi transportada e 

depositada nas decisões dos tribunais superiores. Isto é, há uma ingênua aposta de que o STJ e o 

STF pode(ria)m criar super decisões que, por si só, trariam a solução pronta (norma) para deslindar 

uma multiplicidade de casos”. 

69. DIDIER JUNIOR e CUNHA, op. cit., p. 533: “A reclamação é uma ação de competência originária 

de tribunal, prevista na Constituição Federal, nas Constituições Estaduais e no CPC, que tem o 

objetivo de preservar a competência e garantir a autoridade das decisões dos tribunais, bem como 

garantir a observância de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade, a 

observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art986
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988, caput e IV do CPC/2015: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do 

Ministério Público para: IV – garantir a observância de acórdão proferido em 

julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de 

assunção de competência”. 

Trata-se de um esforço adequado no sentido de assegurar o funcionamento 

correto da própria mecânica de precedentes e salvaguardar a segurança jurídica, na 

medida em que existe uma ação própria (já que a reclamação não tem natureza de 

recurso) para garantir a observância dos instrumentos decisórios vinculantes. 

Dependendo da hipótese que justificou o cabimento da reclamação, seus efeitos podem 

consistir na cassação da decisão reclamada, na avocação dos autos pelo tribunal superior 

ou na adoção de medida adequada à solução da controvérsia71.  

Fez-se questão de certificar que a aplicação indevida de tese jurídica também 

justifica o cabimento de reclamação, vide o disposto no §4º do dispositivo acima 

colacionado: “§4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida 

da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam”. Assim sendo, as 

partes de demanda repetida podem valer-se desta ação caso algum juízo estenda, de 

forma equivocada72, a incidência da tese fixada no incidente à lide em análise.  

Assim como o mecanismo de superação da tese (overruling), que visa manter o 

ordenamento jurídico em evolução, o precedente somente deverá ser aplicado em casos 

nos quais as condições que fundamentaram a sua criação se repitam73. Em outras 

palavras, caso verifique uma situação fático-jurídica distinta, o magistrado deverá 

distinguir74 o caso sob julgamento da causa-piloto, afastando a incidência da tese que 

deixa de ser vinculante em razão da inexistência de identidade entre as demandas.   

Esse ponto ganha especial relevância sob a ótica da duração razoável do 

processo e, consequentemente, de uma prestação jurisdicional célere, principalmente em 

razão do disposto no artigo 982, I, CPC/2015: “Admitido o incidente, o relator: 

                                                                                                                                                                          
repetitivos ou em incidente de assunção de competência”. Por sua vez, para o Supremo Tribunal 

Federal cuida-se de uma manifestação do direito constitucional de petição, na forma do artigo 5º, 

inciso XXXIV, a, CRFB, vide Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.212-1/CE. 

70. Código de Processo Civil, artigo 985, §1º: “Não observada a tese adotada no incidente, caberá 

reclamação”.  

71. Código de Processo Civil, artigo 992: “Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a 

decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia”. 

72. Ressalte-se que a eventual omissão do juízo quanto à incidência de tese fixada em IRDR enseja o 

cabimento de Embargos de Declaração.  

73. Enunciado nº 306 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “O precedente vinculante não será 

seguido quando o juiz distinguir o caso sob julgamento, demonstrando, fundamentadamente, tratar-

se de situação particularizada por hipótese fática distinta, a impor solução jurídica diversa”. 

74. A distinção dos precedentes ficou conhecida pela expressão inglesa distinguishing. 
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suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou 

na região, conforme o caso”. 

A admissão do Incidente dá-se de maneira majoritária ou unânime pelo órgão 

responsável na forma do regimento interno dos tribunais, e tem como consequência 

obrigatória o sobrestamento de todos os processos pendentes (submetidos à autoridade 

do tribunal) pelo relator. Esta suspensão afeta as demandas já em curso (no momento da 

admissão do incidente) e aquelas que por ventura sejam instauradas antes do julgamento 

do mérito do IRDR, na forma do supracitado artigo 985, I e II, CPC/2015. 

Parcela da doutrina entende que a decisão que determina o sobrestamento das 

demandas repetidas é ato vinculado contra o qual não caberá recurso algum75. De forma 

contrária, existe quem defenda que tal decisão é passível de Agravo Interno, na forma 

do artigo 102176, CPC/2015.  

Considerando que o Agravo Interno há de ser interposto por alguma das partes 

que compõem a causa-piloto, ele será dirigido ao mesmo órgão colegiado (o qual faz 

parte o relator) que já decidiu pela admissão do IRDR majoritariamente e é responsável 

pelo julgamento do recurso, de forma que a primeira corrente afigura-se mais coerente, 

já que o sobrestamento é consequência direta da admissão do incidente. Não haveria 

porquê o colegiado realizar um reexame da decisão do relator, tendo em vista que já há 

uma manifestação favorável à suspensão das demandas que decorre diretamente daquela 

que instaura o incidente.  

A própria legislação prevê o sobrestamento de demandas como consequência 

não facultativa da admissão do IRDR e o tribunal tem conhecimento disso. O não 

atendimento dos requisitos do artigo 976, CPC/2015 demonstra que a suspensão de 

demandas não era, na ocasião, medida proporcional e leva à inadmissão do incidente.  

Frise-se que inexiste previsão de manifestação de terceiros neste momento de 

instauração do incidente. A opção do legislador leva em consideração que essa 

possibilidade acarretaria um risco à adequada marcha processual do IRDR, eis que um 

número massificado de interessados poderia propor isoladamente seus respectivos 

recursos, sobrecarregando o tribunal.  

                                                           
75. NEVES, op. cit., p. 2493: “Não chego a tanto, mas entendo que a decisão de suspensão é um ato 

vinculado, e por essa razão contra ele não caberá recurso, afastando-se nesse caso, de forma 

excepcional, a aplicação do art. 1021, caput, do Novo CPC”. 

76. Código de Processo Civil, artigo 1021: “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno 

para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento 

interno do tribunal”. 
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A sentença que resolve o mérito do IRDR deverá ser prolatada no prazo 

máximo de um ano77, ressalvada a possibilidade de o relator estender os efeitos da 

suspensão78, em decisão fundamentada, por um período de tempo não especificado pelo 

Código de Processo Civil. Em outras palavras, em razão desta omissão legislativa, é 

hermeneuticamente possível que um julgador paralise o trâmite dessa comunidade de 

demandas por tempo indeterminado (desde que fundamente sua decisão), o que se afasta 

da noção de razoabilidade trabalhada.  

Em decorrência dessa possibilidade, questiona-se o que seria considerado 

motivo justo para estender o prazo de sobrestamento de inúmeras demandas e quais 

seriam as fundamentações adequadas para esse fim. Mais uma vez o legislador deixou a 

jurisprudência encarregada de regulamentar uma questão que por certo afetará o 

funcionamento do IRDR e a vida de inúmeras pessoas.  

Se o risco à segurança jurídica/isonomia somado à efetiva repetição de 

processos pode ensejar a instauração do IRDR em si, logicamente, a decisão do relator 

que prorroga o prazo de suspensão das demandas repetidas deverá ser algo ainda mais 

nocivo para o sistema jurídico como um todo. O uso indevido ou recorrente desta 

possibilidade afasta-se da noção de celeridade na prestação jurisdicional em proporções 

preocupantes.  

Imaginemos que os Tribunais dos Estados comecem a entender que sua própria 

incapacidade para julgar os incidentes, em razão do excesso de atribuições ou qualquer 

outro motivo, consiste em fundamentação adequada para a prorrogação do prazo. 

Considerando o histórico da justiça brasileira, a hipótese ora trabalhada não é kafkiana e 

certamente traria benefícios aos tribunais, que gozariam de mais tempo para resolver 

essas questões.  

Mas e quanto aos litigantes cujas demandas encontram-se sobrestadas? É 

preciso que fique claro se o IRDR será utilizado como ferramenta jurisdicional de um 

sistema célere e seguro ou se será usado como forma de mascarar inúmeros problemas 

afetos ao Poder Judiciário, que transcendem a questão das demandas repetitivas e não 

poderão ser solucionados sem os devidos investimentos, conforme já explicitado.   

                                                           
77. Código de Processo Civil, artigo 980, caput: “O incidente será julgado no prazo de 1 (um) ano e terá 

preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas 

corpus”. 

78. Código de Processo Civil, artigo 980, parágrafo único: “Superado o prazo previsto no caput, cessa a 

suspensão dos processos prevista no art. 982, salvo decisão fundamentada do relator em sentido 

contrário”. 
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No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não há uma orientação 

jurisprudencial consolidada acerca do questionamento apresentado, embora seja 

possível encontrar algumas decisões monocráticas isoladas nos Tribunais Estaduais.   

Ainda acerca do sobrestamento de demandas, agora sob a ótica daquelas que 

não são a causa-piloto do incidente, outra omissão legislativa merece destaque: o 

Código de Processo Civil não faz menção à fase processual em que ocorrerá o 

sobrestamento das demandas repetidas. No capítulo I discorreu-se acerca dos efeitos do 

tempo no âmbito processual, ocasião em que se destacou a finitude da própria vida 

humana, das teses jurídicas utilizadas e das provas que são possíveis produzir.  

O processo de conhecimento divide-se em quatro fases principais, a saber, a 

fase postulatória, saneatória, instrutória e decisória79. A questão é em qual delas mostra-

se mais adequado o sobrestamento dos feitos, em especial diante da possibilidade de 

extensão indeterminada do prazo de suspensão pelo relator. Salvo melhor juízo, 

entende-se que os tribunais têm algumas alternativas a seguir: ou paralisam os processos 

no estado em que se encontrarem ou aguardam o final da instrução, deixando apenas as 

respectivas decisões terminativas suspensas. Não é uma escolha fácil.  

Caso optem pelo primeiro, a instauração do IRDR acarretará de imediato à 

redução no volume de processos em pauta, mas submeterá as partes ao risco que o 

decurso do tempo representa. Algumas provas podem tornar-se impossíveis de serem 

produzidas e a própria prestação jurisdicional pode acabar tornando-se inútil.  

Por outro lado, ressaltou-se que o sobrestamento previsto afeta as demandas 

tematicamente repetidas que serão ajuizadas enquanto não há julgamento de mérito do 

incidente. Em tais hipóteses, a suspensão do feito não deveria ser concretizada logo 

após o recebimento da inicial, sem sequer citar o réu, haja vista que este também tem 

interesse em apontar eventuais distinções e superações, caso as verifique.   

Seria mais seguro se os juízos seguissem o curso natural dos processos, apenas 

aguardando a resolução do mérito do incidente para proferirem suas respectivas 

sentenças, mais precisamente ao final da instrução, antes da apresentação das alegações 

finais, porque, dessa maneira, poder-se-ia evitar os prejuízos apontados, salvaguardar a 

                                                           
79. Na fase postulatória o autor apresenta a inicial, expondo sua causa de pedir e seus pedidos, enquanto 

o réu apresenta sua contestação. A fase saneatória é aquela em que o juízo enfrenta questões 

preliminares. Na fase instrutória, também chamada de probatória, ocorre a 

produção/complementação de provas e a apresentação de alegações finais. Na fase decisória é 

proferida a sentença.   
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segurança jurídica e ainda garantir que as partes tenham uma última oportunidade de 

manifestação, antes da pronúncia da decisão terminativa.   

Essa alternativa não prejudica o andamento dos processos e não cria o risco de 

que o Judiciário adote medidas inúteis para a formação da opinião do julgador, já que, 

independentemente da conclusão do IRDR, todas as demandas repetidas individuais 

serão sentenciadas de maneira privativa, ressalvadas as hipóteses de demandas 

coletivas.   

Um último apontamento controvertido se faz necessário. O decurso do prazo de 

um ano sem a prolação da decisão terminativa faz cessar, automaticamente, os efeitos 

da suspensão. Nesses casos, a instauração do IRDR, pela ótica das demandas repetidas, 

significou tão somente um atraso: subsiste o risco de serem prolatadas decisões 

conflitantes e não existe uma tese vinculante a ser aplicada. Os processos voltam a 

tramitar normalmente nas instâncias inferiores e os juízes voltam a decidir seus méritos 

de forma casuística.  

As partes atrasadas pelo sobrestamento de tais feitos nada podem fazer, eis que 

se trata de um prazo impróprio (não preclusivo) e, como já observado, de uma decisão 

vinculante insuscetível de recursos. Ademais, não existe poder constituído capaz de 

obrigar um tribunal a decidir, assim como não se pode obrigar o legislador a legislar.  

Ao que parece, o IRDR é um mecanismo que visa resguardar a segurança 

jurídica e a isonomia processual, mas não é a resposta para todos os problemas que 

afetam o sistema de justiça nacional relacionados à temática da massificação de 

demandas repetitivas. Ainda, ressalte-se que o limite da celeridade processual é a 

segurança jurídica, sendo certo que, ao menos em uma análise elementar, o incidente 

não prima pela abreviação do tempo de duração das demandas.  
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3. RELATÓRIO DO IRDR Nº 0017256-92.2016.8.19.0000-RJ  

Com o objetivo de melhor compreender a forma com a qual, na prática, o 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro vem abordando as questões apontadas 

ao longo do texto, propõe-se a análise de um Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro foi escolhido porque 

abrange a área de impacto deste trabalho.  

A seleção deu-se em razão da afinidade do autor com a temática controvertida, 

bem como da escassez de incidentes cujo processamento tenha ocorrido após a edição 

do CPC/2015 vigente, cuja decisão de admissão tenha se dado de forma unânime e cuja 

tese tenha sido efetivamente fixada pelo Tribunal de Justiça80. Todos os documentos 

analisados foram encontrados diretamente no sítio eletrônico do TJ/RJ81. 

Não se pretende analisar propriamente o mérito do processo, mas a maneira com 

a qual ocorreu o trâmite do incidente, incluindo as decisões relevantes e o atendimento 

dos requisitos elencados no Código de Processo Civil.   

O IRDR separado tramitou na Seção Cível do TJ/RJ82, sob o número 0017256-

92.2016.8.19.0000 e teve como objeto a legitimidade e a forma da liquidação/execução 

individual de sentença prolatada em sede de Ação Civil Pública (ACP) cujo resultado 

foi a condenação do Estado do Rio de Janeiro ao pagamento de gratificação intitulada 

Nova Escola a professores da rede escolar estadual, assim como a competência para o 

conhecimento e julgamento das respectivas execuções individuais e de seus recursos. 

O referido incidente surgiu a partir de uma das execuções individuais (nº 

0049847-41.2015.8.19.0001) da Ação Civil Pública nº 0075201-20.2005.8.19.0001, 

ajuizada pelo Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (SEPE/RJ) e distribuída 

ao Juízo da 8ª Vara de Fazenda da Comarca do Rio de Janeiro, na qual se objetivou 

implantar, em favor dos servidores inativos, a gratificação do Programa Nova Escola. A 

                                                           
80. Insta salientar que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro elaborou uma tabela contendo os 

Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas por seus órgãos instaurados, disponível em: 

<http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home?p_p_id=com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPor

tlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_com_liferay_portal_search_web_

portlet_SearchPortlet_mvcPath=%2Fview_content.jsp&_com_liferay_portal_search_web_portlet_S

earchPortlet_assetEntryId=3607566&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_type=

document>. Acesso em 08 nov. 2018. 

81. <www.4.tjrj.jus.br/portalDeServicos/processoeletronico> 

82. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS 

REPETITIVAS Nº 0017256-92.2016.8.19.0000. Relator: Desembargador Cláudio Luis Braga Dell 

Orto. 2018.Termo de Distribuição dos autos do IRDR nº 0017256-92.2016.8.19.0000, p. 59. 

Disponível em: <http://www4.tjrj.jus.br/ejud/Consulta Processo.aspx?N=201629100009>. Acesso 

em 30 out 
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sentença coletiva reconheceu a pretensão do sindicato autor, com base no Decreto nº 

25.959/2000, o que foi confirmado em acórdão83 proferido pela Segunda Câmara 

Cível84. 

Vale ressaltar que, por tratar-se de questão envolvendo o direito de servidores 

inativos (em sua maioria, aposentados com mais de 65 anos de idade), a celeridade 

processual seria indispensável para que a prestação jurisdicional fosse, de fato, útil aos 

interessados. Feitas as considerações iniciais, é possível prosseguir rumo à elaboração 

de um relatório sobre o IRDR nº 0017256-92.2016.8.19.0000. 

O pedido85 de instauração do incidente em análise foi dirigido ao Presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro pelo próprio desembargador relator da 

ação de execução individual nº 0049847-41.2015.8.19.0001 (causa-piloto), na forma do 

artigo 977, I, CPC/2015. A peça processual em si é enxuta, eis que foi elaborada em 

duas páginas nas quais se aponta de forma sintética a existência de divergência repetida 

acerca da competência para conhecer a matéria em primeiro grau, da objeção 

prescricional reiteradamente alegada pelo Estado do Rio de Janeiro, da forma e da 

legitimidade da liquidação/execução da sentença coletiva.   

Ainda, o relator instruiu seu pedido com cópias de decisões proferidas em 

processos repetidos (0002521-13.2015.8.19.0025, 0022208-56.2014.8.19.0042, 

0000826-81.2015.8.19.0006 e 0168633-44.2015.8.19.0001) em primeiro grau de 

jurisdição, informando que, conforme comunicado pelo Estado do Rio de Janeiro, a 

                                                           
83. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelação nº 00752001-20.2005.8.19.0001. 

Relator:. Desembargador Heleno Ribeiro Nunes.  DJ: 17 out. 2007. Acórdão: “DIREITO 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE 

SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE EXTENSÃO A INATIVOS. 1) Nas relações de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o direito 

reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüenio anterior à 

propositura da ação (Súmula nº 85 do STJ). Se o ente público equipara todas as unidades da rede 

pública estadual de ensino, graduando-as no mesmo nível I do Sistema Permanente de Avaliação, 

todos os servidores da educação indiscriminadamente, passam a fazer jus à percepção da 

gratificação correspondente ao referido grau. 3) A concessão de gratificação pertinente ao aludido 

nível conferida de forma genérica, independentemente de apuração do desempenho da escola, na 

verdade, configura aumento a todos os servidores da educação, independentemente do cargo que 

estes ocupam, pelo que, da mesma forma, assiste direito aos inativos de recebê-la. Inteligência do 

art. 40, §8º, da CRFB, com a redação dada pela E.C 20/98, e do art. 89, §5º, da Constituição 

Estadual. 4) Considerando a pouca complexidade da causa, deve o valor dos honorários advocatícios 

ser reduzido para R$1.000,00. 5)Provimento parcial do recurso”. Disponível em 

<http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/defa 

ult.aspx?UZIP=1&GEDID=0003B2DF448CB334739B7939C6E31448891A1CC402075862&USE

R=>. Acesso em 08 de nov. 2018.  

84. O ente estatal interpôs recurso de apelação contra a referida sentença coletiva e obteve parcial 

provimento, tão somente para que fosse pronunciada a prescrição da pretensão do sindicato autor 

com relação às parcelas da gratificação relacionadas ao período anterior aos cinco anos que 

excederam o ajuizamento da Ação Civil Pública supracitada.  

85. Autos do IRDR nº 0017256-92.2016.8.19.0000, p. 02-55. 
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concessão da gratificação beneficiaria um número entre 50 e 70 mil professores e os 

recursos das respectivas execuções individuais acerca das matérias apontadas já 

estariam chegando às centenas em segunda instância, representando risco à segurança 

jurídica.   

Antes da decisão pela instauração do incidente, o Ministério Público do Estado 

do Rio de Janeiro (MP/RJ) foi intimado acerca do pedido e emitiu parecer86, elaborado 

com um relatório que sintetiza a demanda em si e os fundamentos do próprio pedido, 

bem como a argumentação jurídica que sustenta seu entendimento, qual seja, o de que 

existem questões e teses jurídicas que não foram minuciosamente delineadas pelo 

requerente.  

Percebe-se que o Procurador de Justiça parecerista entendeu que, muito embora 

a questão, de fato, represente riscos ao sistema jurídico, o pedido de instauração do 

IRDR não demonstrou, efetivamente, a presença dos requisitos simultâneos que exige o 

artigo 976, I e II, CPC/2015. Ao menos nessa hipótese, exigiu-se corretamente uma 

fundamentação meticulosa por parte do requerente, observando-se o disposto no artigo 

977, parágrafo único, CPC/2015.  

O desembargador suscitante foi então intimado para prestar esclarecimentos87, e 

o fez enumerando as questões que vinham recebendo tratamento divergente em primeiro 

grau, com o intuito de dirimir as dúvidas levantadas pelo MP/RJ: 

1. Da legitimidade e da forma da liquidação da execução individual 

Os Juízos das Varas de Fazenda Pública ora proferem sentenças extintivas, 

pela impossibilidade de aforamento de execução individual, entendendo que 

o legitimado seria tão somente o Sindicato, nos próprios autos da ação 

coletiva, ora admitem a execução individual. Apelações já julgadas que 

exemplificam a controvérsia: 0089861-04.2014.8.19.0001; 0093179-

58.2015.8.19.0001; 0134836-77.2015.819.0001. 

2. Da competência do Juízo para o processamento e julgamento das 

execuções individuais, bem como dos recursos. 

Divergem os Juízos monocráticos quanto ao juízo natural para conhecer da 

matéria em primeiro grau, seja nas Comarcas do Interior, seja na Comarca da 

Capital. Nesta última, discrepam os julgados quanto à competência do Juízo 

que proferiu a sentença coletiva, qual seja, o da 8ª Vara de Fazenda Pública, 

ou a livre distribuição. Apelações já julgadas que exemplificam a 

controvérsia: 0116774-86.2015.8.19.0001; 0306888-16.2014.8.19.0001; 

000148892.2014.8.19.0034.    

 

A exemplificação de demandas que vinham recebendo tratamento distinto é 

extremamente relevante porque, em princípio, demonstra por si só a ocorrência dos 

fatos narrados na peça que requer a instauração do incidente. Em seus esclarecimentos, 

                                                           
86. Autos do IRDR nº 0017256-92.2016.8.19.0000, p. 64-67. 

87. Autos do IRDR nº 0017256-92.2016.8.19.0000, p. 73-76. 
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o desembargador suscitante não deixou margem para dúvidas e expôs a situação 

vivenciada por inúmeros litigantes. Os casos por ele apresentados certificam a 

existência de tratamento distinto pelos juízos monocráticos, materializada em uma 

situação de difícil elucidação.  

Certamente, o Autor não saberia como proceder: dependendo da comarca ou 

até mesmo da vara em que a execução fosse distribuída, sequer seria possível a análise 

do feito. Para alguns filiados, busca-se a pretensão de uma maneira e para outros, de 

outra. É exatamente essa anarquia judiciária que se busca controlar.  

O MP/RJ foi novamente intimado e emitiu um segundo parecer88, estruturado 

da mesma forma que o anterior, dessa vez opinando pela admissão do feito. O pedido de 

instauração do incidente foi colocado em pauta e julgado pelo órgão colegiado em 15 de 

set. de 201689, ocasião em que o IRDR em análise foi admitido por unanimidade.  

O acórdão90 que o admite foi estruturado de maneira objetiva e foram 

integralmente transcritos os fundamentos apontados pelo relator do incidente. Além 

disso, enumeraram-se as questões controvertidas e apontou-se que a proliferação de 

decisões divergentes proporciona risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Já 

neste acórdão foi determinada a suspensão dos processos pendentes, individuais ou 

coletivos, que tramitam na área do Estado do Rio de Janeiro, na forma do artigo 982, I, 

CPC/2015, bem como a comunicação de todos os Presidentes das Câmaras Cíveis 

acerca do referido sobrestamento, para que adotem as medidas necessárias com relação 

aos processos sob sua jurisdição.    

Dar publicidade à instauração dos incidentes é essencial para que seja possível 

alcançar o objetivo de proteger a segurança jurídica e a isonomia processual nas 

decisões prolatadas pelo órgão que exerce a jurisdição. Não se observa aquilo que não 

se conhece.  

Ressalte-se que não houve interposição de agravo interno contra o acórdão que 

admitiu o incidente, razão pela qual não é possível inferir, a partir desta análise 

elementar, se o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro é ou não é favorável a 

tal possibilidade.  

                                                           
88. Autos do IRDR nº 0017256-92.2016.8.19.0000, p. 80-84. 

89. Autos do IRDR nº 0017256-92.2016.8.19.0000, p. 108. 

90. Autos do IRDR nº 0017256-92.2016.8.19.0000, p. 109-113. 
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Regularmente citado, o Estado do Rio de Janeiro apresentou suas razões 

defensivas91, pugnando, em síntese pelo reconhecimento da impossibilidade de 

discussão de questões relativas aos consectários legais do débito, considerando a 

afetação do tema aos tribunais superiores; pelo acolhimento da tese atinente à prescrição 

da pretensão executória individual dos interessados que tenham ajuizado suas 

respectivas execuções/cumprimentos após o decurso do quinquênio posterior ao trânsito 

em julgado da ação coletiva; e pela impossibilidade de ajuizamento de ação individual 

de cobrança diante da “manifesta ausência de agir dentro da ótica do transporte in 

utilibus da coisa julgada coletiva”92. 

A parte interessada (autora da causa-piloto nº 0049847-41.2015.8.19.0001) 

também apresentou suas razões93, ocasião em que apontou a necessidade da instauração 

do IRDR para uniformizar o entendimento sobre matérias divergentes e contrapôs as 

alegações do Estado do Rio de Janeiro.  

O rito do IRDR, como não poderia deixar de fazê-lo, prestigia o contraditório e 

a possibilidade de que as partes interessadas participem da formação da opinião dos 

julgadores.  

Novamente intimado, agora com a finalidade de se manifestar acerca das 

alegações dos interessados, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 

apresentou novo parecer94. Sua participação justifica-se especialmente porque, no 

julgamento do IRDR, se decide uma questão que transcende o interesse dos litigantes 

habilitados no processo. Além de incluir os atos posteriormente praticados no relatório, 

enumerou novamente os pontos controvertidos e opinou individualmente acerca de cada 

um95.  

                                                           
91. Autos do IRDR nº 0017256-92.2016.8.19.0000, p. 142-154. 

92. Autos do IRDR nº 0017256-92.2016.8.19.0000, p. 154. 

93. Autos do IRDR nº 0017256-92.2016.8.19.0000, p. 155-168. 

94. Autos do IRDR nº 0017256-92.2016.8.19.0000, p. 170-175. 

95. Autos do IRDR nº 0017256-92.2016.8.19.0000, p. 174-175:  

“1) Quanto à competência 

A jurisprudência dominante é no sentido que a execução pode ser proposta em juízo distinto do 

Juízo originário. Não só pelos princípios da razoabilidade e da economia processual, como também 

pela lógica, sob pena da sobrecarga processual ao juízo primário.  

2) Quando à forma de liquidação  

Atento ainda à jurisprudência aplicada maciçamente, ao nosso juízo não há prejuízo que esta se faça 

de forma diferente da consignada na sentença do juízo de origem. Até porque, caberá à parte 

apresentar as provas que dispõe e o simples cálculo aritmético possibilita o resultado do quantum 

debeatur. 

Por outra, com relação aos juros e correção monetária incidentes, somos que a correção deve se 

limitar às regras do art. 1º-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/2009, consoante já 

decidido nas instâncias superiores.  

3) Quanto à prescrição  
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O relator então determinou96 a manifestação do SEPE, no prazo de 15 dias, 

conforme dispõe o artigo 983, CPC/2015, bem como a apresentação de cópia da inicial 

da ACP nº 0075201-20.2005.8.19.0001, da sentença coletiva e do respectivo acórdão, 

na forma do citado dispositivo processual, que faz menção à possibilidade de 

requerimento da juntada de documentos indispensáveis para a elucidação da questão.  

Com a publicitação do feito, houve requerimento de terceiro para integrar o 

processo na qualidade de assistente litisconsorcial97, sustentando sua legitimidade no 

fato de ter ajuizado demanda de liquidação individual (nº 0000791-83.2015.8.19.0051) 

sobrestada em razão admissão do IRDR ora analisado. Na mesma peça processual 

foram expostas as razões do requerente. O Tribunal, entretanto, não se manifestou 

expressamente acerca de tal solicitação, o que fez com que o interessado apresentasse 

novo pedido de inclusão em fls. 285/286, somente apreciado após o inicio do 

julgamento do feito (em 07 de mar. de 2018).  

Em um primeiro momento, nada foi provido98 e então o terceiro interessado 

interpôs Agravo de Instrumento99, com a finalidade de obter uma manifestação do 

relator acerca de seu ingresso. Intimado para se manifestar acerca do referido recurso, o 

MP/RJ opinou, em fls. 306/308, no sentido de que o direito para intervir no feito seria 

assegurado ao recorrente, considerando a evidente pertinência temática da respectiva 

execução individual com o IRDR em análise, na forma do artigo 124, CPC/2015, ainda 

que os autos sejam recebidos no estado em que se encontrarem.  

Salvo melhor juízo, o relator foi omisso ao não se manifestar expressamente 

acerca do primeiro requerimento (fls. 179/196), mas, considerando que a petição foi 

protocolada de forma tempestiva, no julgamento do mérito, ainda seria possível que o 

colegiado levasse em consideração as teses ali suscitadas, não havendo grandes 

prejuízos ao ingressante. O pedido de assistência foi então deferido, em 11 de abr. de 

2018, conforme despacho de fl. 310, sem a oitiva dos demais participantes.  

                                                                                                                                                                          
O tema é que o débito é de natureza de trato sucessivo, renova-se. A par disto, com relação à 

prescrição o entendimento firmado é de que permanece íntegro o débito até cinco anos anteriores à 

data da propositura da ação.  

(...) 

O ponto controvertido é quanto àqueles que não integraram a Ação Civil Pública: se possuem ou não 

direito à gratificação a partir da propositura da Ação coletiva ou se o termo a quo seria o da data da 

propositura da Ação de Execução individual, iniciada posteriormente. Ora, se o espírito da lei é 

tratar os iguais entre os iguais, isto é, os professores do Estado, não seria lídimo afastar do direito à 

gratificação os que não integraram a Ação Civil Pública.” 

96. Autos do IRDR nº 0017256-92.2016.8.19.0000, p. 177. 

97. Autos do IRDR nº 0017256-92.2016.8.19.0000, p. 179-196. 

98. Autos do IRDR nº 0017256-92.2016.8.19.0000, p. 291. 

99. Autos do IRDR nº 0017256-92.2016.8.19.0000, p. 298-301. 
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Com isso, percebe-se que a intervenção de terceiros, desde que atenda às 

condições do CPC/2015, em especial com relação ao prazo para seu requerimento, é um 

direito daqueles que são partes em demandas que guardem pertinência temática com o 

IRDR, o que por certo poderá acarretar em um número elevado de interventores 

habilitados, embaraçando o curso natural do julgamento.  

Por outro lado, quanto maior for o número de manifestações distintas, maior a 

pluralidade de teses invocadas e de interesses resguardados. Talvez por isso o 

CPC/2015 não tenha apresentado nenhuma limitação quantitativa para o número de 

interessados que podem intervir nos incidentes. Conforme apontado no capítulo 

anterior, a complexidade não pode ser colocada em um segundo plano, ainda que isso 

exija um emprego mais dispendioso de recursos.  

Após o decurso do prazo para a manifestação dos terceiros interessados (15 

dias, na forma do artigo 983, CPC/2015), houve ainda pedido de “inscrição dos 

causídicos para a realização de sustentação oral na forma prevista no art. 984, inciso II, 

alínea ‘b’, do CPC/2015”100, igualmente lastreado no fato de ser o novo requerente, 

exequente em processo que trata da gratificação Nova Escola (autos nº 0000586-

17.2014.0.19.0010). Ao contrário do requerimento de fls. 179/196, este foi 

expressamente indeferido diante de sua intempestividade, conforme despacho de fl. 226, 

em decisão irrecorrível.  

Frise-se que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi quem conferiu a tal 

decisão o caráter de irrecorribilidade, não sendo este posicionamento consolidado no 

âmbito do Superior Tribunal de Justiça.  

Na primeira sessão de julgamento101, ocorrida em 06 de jul. de 2017, o feito 

não foi julgado porque houve pedido de vista dos autos por um dos desembargadores 

integrantes da Seção Cível. Na segunda sessão de julgamento102, ocorrida em 03 de ago. 

de 2017, decidiu-se pela suspensão do feito em razão da inexistência de peças essenciais 

da ACP nº 0075201-20.2005.8.19.0001 e da ação originária nos autos do IRDR.  Vale 

ressaltar que as peças supracitadas podem ser encontradas em diversos processos 

eletrônicos a disposição dos desembargadores no próprio sítio eletrônico do TJ/RJ.  

                                                           
100.  Autos do IRDR nº 0017256-92.2016.8.19.0000, p. 221-223. 

101.  Autos do IRDR nº 0017256-92.2016.8.19.0000, p. 230. 

102.  Autos do IRDR nº 0017256-92.2016.8.19.0000, p. 232. 
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Posteriormente, o colegiado da Seção Cível do Estado do Rio de Janeiro 

determinou103 o apensamento de todos os outros incidentes instaurados sobre matéria 

atinente à concessão da gratificação Nova Escola (por exemplo, o dos autos nº 0017850-

09.2016.8.19.0000, cuja instauração foi requerida pelo mesmo desembargador 

suscitante do IRDR em análise) aos autos nº 0017256-92.2016.8.19.0000. Tal 

determinação seguiu a orientação do Enunciado nº 89 do Fórum Permanente de 

Processualistas Civis104, conforme apontado pelo relator. 

Sobre a possibilidade de prorrogação do prazo de suspensão das demandas 

repetidas (artigo 980, parágrafo único, CPC/2015), abordada no capítulo anterior, na 

hipótese em análise foi o Estado do Rio de Janeiro quem a requereu. Percebendo o 

escoamento do prazo de um ano (em 15 de set. de 2017) para o julgamento do IRDR, 

protocolou uma simples petição105 na qual solicita a manutenção do sobrestamento até a 

fixação da tese, sem fundamentar juridicamente, de forma alguma, seu pedido.  

A partir da análise desta peça processual, é possível inferir que a douta 

Procuradoria do Estado tratou a prorrogação da suspensão das demandas sobrestadas 

como consequência natural e automática do decurso do prazo de um ano para o 

julgamento, o que não está de acordo com a literalidade do CPC/2015, que demanda 

fundamentação. Se no momento de instauração do IRDR exigiu-se minucioso respaldo 

jurídico, seria incoerente que a prorrogação da suspensão de milhares de execuções não 

fosse extensivamente justificada.  

Outra consideração relevante acerca deste tema consiste no fato de que, pelo 

menos em princípio, qualquer interessado poderá requerer a aludida suspensão, por ser, 

salvo melhor juízo, questão de ordem pública a qual poderia ser conhecida de ofício 

pelo TJ/RJ. Contudo, ainda que o pedido acima mencionado tivesse sido levado em 

consideração pelo relator nas condições em que foi elaborado, isso não o eximiria da 

responsabilidade de fundamentar sua decisão. 

 O relator elaborou novo relatório106, datado de 09 de ago. de 2018, no qual não 

menciona a prorrogação do sobrestamento dos processos (frise-se, passado praticamente 

um ano desde o termo do prazo original para o julgamento do IRDR) requerida pela 

                                                           
103.  Autos do IRDR nº 0017256-92.2016.8.19.0000, p. 267-274. 

104. Enunciado nº 89 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “(art. 976) Havendo apresentação 

de mais de um pedido de instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas perante o 

mesmo tribunal todos deverão ser apensados e processados conjuntamente; os que forem oferecidos 

posteriormente à decisão de admissão serão apensados e sobrestados, cabendo ao órgão julgador 

considerar as razões neles apresentadas”.  

105. Autos do IRDR nº 0017256-92.2016.8.19.0000, p. 978. 

106. Autos do IRDR nº 0017256-92.2016.8.19.0000, p. 339-341. 
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Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro e inclui novamente o feito em pauta para 

julgamento. Até a apresentação do referido relatório, não houve qualquer provimento 

jurisdicional acerca da referida suspensão.  

Nesse interim (entre 15 de set. de 2017 e 09 de ago. de 2018) houve a 

interrupção da paralisação dos processos repetidos, corretamente de forma automática 

uma vez que o Código de Processo Civil é claro em seu artigo 980, parágrafo único, ao 

determinar que superado o prazo de um ano, cessam os efeitos da suspensão, ressalvada 

decisão fundamentada em sentido oposto.  

Ressalte-se que o cartório não certificou o escoamento do prazo original de um 

ano para o julgamento do incidente e que o relator não comunicou seu decurso aos 

órgãos fracionários. Cada um deles teve que retomar o andamento dos processos 

sobrestados individualmente, o que requer organização dos servidores e atenção das 

partes. Em um universo de milhares de demandas repetidas, é plenamente possível que 

algumas tenham ficado sem movimentação, sendo certo que a simples certificação do 

escoamento do prazo com a posterior ciência aos órgãos subordinados não seria medida 

excessiva e tampouco desnecessária.  

Em hipóteses nas quais não há decisão fundamentada acerca da prorrogação da 

suspensão das demandas repetidas, ao que tudo indica, a responsabilidade pela retomada 

de seu andamento processual pertence aos órgãos fracionários respectivamente 

competentes pelo seu julgamento e deverá ser realizada independentemente de 

autorização, pedido ou determinação da Seção Cível. Não está claro se este raciocínio se 

estenderá as hipóteses nas quais existe um vício manifesto (como por exemplo, a 

inexistência de fundamentação) na decisão que determina a prorrogação do 

sobrestamento.  

Todos os habilitados foram então intimados para se manifestarem novamente 

acerca das questões controvertidas, pela última vez antes do julgamento final. 

Considerando que não houve produção de provas periciais, a oitiva em juízo dos 

interessados, manifestação de amicus curiae (artigo 983, §1º, CPC/2015) em audiência 

pública ou o requerimento de nova documentação complementar, em verdade, tais 

manifestações colocam um fim na instrução processual do incidente, semelhante à 

função das alegações finais do procedimento ordinário. Embora estas manifestações não 

estejam previstas no rito do IRDR, não atrapalham o andamento processual e 

contribuem para o debate e para a formação da opinião dos julgadores. 
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 Conjuntamente com a causa-piloto, o IRDR nº 0017256-92.2016.8.19.0000 foi 

então julgado em sessão realizada no dia 04 de out. de 2018. O Procurador do Estado do 

Rio de Janeiro habilitado usou da palavra em sustentação oral e apenas um dos patronos 

de terceiro habilitado encontrava-se presente durante o julgamento. Vale ainda ressaltar 

que 26 desembargadores que compõe a Seção Cível do TJ/RJ, ressalvados três casos de 

impedimento e um e suspeição, participaram do julgamento. 

No Acórdão107 final, além da ementa, apontaram-se as teses fixadas por 

unanimidade e as teses fixadas por maioria, bem como se transcreveu, integralmente, o 

voto do relator, que faz menção aos fundamentos jurídicos superados (com o objetivo de 

possibilitar e até orientar eventual situação de superação ou distinção, em atendimento 

                                                           
107. Autos do IRDR nº 0017256-92.2016.8.19.0000, p. 442-454. Acórdão: INCIDENTE DE 

RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ARTIGO 976 DO NCPC. Execução individual 

de sentença proferida na ação civil pública nº 0075201-20.2005.8.19.0001, proposta pelo 

SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO - 

SEPE/RJ. Gratificação criada pelo programa “Nova Escola” - Decreto 25.959, de 12 de janeiro de 

2000. Repetição de processos contendo controvérsias unicamente de direito e que ensejam risco de 

ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Aprovação de teses jurídicas para resolução das demandas 

repetitivas. TESES APROVADAS POR UNANIMIDADE: (a) Limites subjetivos da coisa julgada: 

Todos os profissionais de educação inativos do Estado do Rio de Janeiro foram beneficiados com a 

coisa julgada formada na citada ação civil pública, porque não houve qualquer limitação dos seus 

efeitos aos associados do sindicato. (b) Legitimidade para propor a execução: I - O sindicato, autor 

da ação coletiva, poderá prosseguir com a liquidação e a execução, nos autos do respectivo processo, 

em relação aos profissionais de educação nela arrolados. II - A legitimidade do sindicato não é 

exclusiva, podendo o beneficiário propor execução individual, hipótese que acarretará sua exclusão 

da execução proposta pelo sindicato. III - Os profissionais de educação não associados ao sindicato 

poderão pleitear, individualmente, as respectivas liquidações e execuções de seus créditos fundados 

na sentença coletiva. (c) Forma de liquidação: Não há óbice a que a liquidação da sentença se faça 

de forma diferente daquela nela consignada, até porque caberá à parte apresentar as provas de que 

dispõe e simples cálculo aritmético possibilita a apuração do quantum debeatur. (d) Prescrição: No 

caso da gratificação “Nova Escola”, o débito porta natureza de trato sucessivo, aplicando-se o 

entendimento sufragado na Súmula 85, do STJ, no sentido de que "nas relações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação. TESES APROVADAS POR MAIORIA: (a) Competência do Juízo para o processamento e o 

julgamento das execuções individuais: Ressalvados os processos já distribuídos e as hipóteses de 

credores domiciliados na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, que deverão, com 

fundamento no artigo 516, II do CPC, propor as liquidações e execuções de seus créditos derivados 

da ação civil pública nº 0075201-20.2005.8.19.0001 perante o juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública 

da Capital, as demais liquidações e execuções individuais serão livremente distribuídas para os 

Juízos competentes em matéria fazendária, no foro do domicílio do exequente. (b) Competência 

recursal: Ressalvados os recursos já distribuídos e a prevenção deles decorrente, os novos recursos 

que venham a ser interpostos contra sentenças proferidas nas execuções individuais serão 

distribuídos por prevenção, para a Segunda Câmara Cível do TJRJ, com fundamento no artigo 930, 

parágrafo único do CPC. CRITÉRIOS PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA: é incabível a fixação de tese neste incidente, nos termos do § 4º, do art. 976, do 

NCPC, porque a matéria está sendo julgada pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso 

Extraordinário nº 870947/SE, pela sistemática da repercussão geral. INCIDENTE QUE SE 

RESOLVE COM FIXAÇÃO DE TESES. JULGAMENTO CONJUNTO DA CAUSA-PILOTO (AP 

0049847-41.2015.8.19.0001), NOS TERMOS DO ART. 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC. 

Prosseguimento da execução. PROVIMENTO DA APELAÇÃO.   
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ao CPC/2015), embasa os posicionamentos fixados e decide acerca do mérito da causa-

piloto.  

Com o objetivo de prequestionar a matéria e viabilizar a interposição de 

recurso extraordinário ou especial (conforme o caso), o Estado do Rio de Janeiro 

apresentou embargos de declaração108. O referido recurso encontra-se pendente de 

julgamento, sendo a última movimentação processual até então datada do dia 20 de nov. 

de 2018. Por certo, não houve trânsito em julgado do acórdão que fixou a tese, podendo 

esta, inclusive, ser modificada, seja pela própria Seção Cível, dando provimento aos 

embargos, seja pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, 

dada a possibilidade elencada no artigo 987109, CPC/2015. 

 Compulsando os autos, notou-se a realização de cinco sessões de julgamento 

pelo órgão colegiado, o decurso de cerca de três anos contados a partir do pedido de 

instauração do incidente e a participação de mais de trinta desembargadores. Tamanha 

movimentação da máquina judiciária é justificável, considerando que a natureza do 

IRDR é tutelar a segurança jurídica e a isonomia processual.  

Quanto à duração razoável do processo, a principal preocupação do Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro não foi, ao menos na hipótese analisada, a observância do 

prazo de um ano para o julgamento do incidente ou o fato de serem os interessados, em 

sua maioria, aposentados em idade avançada, e sim, a coletivização do resultado da 

prestação jurisdicional. Tal preocupação evita a existência de decisões conflitantes na 

medida em que dita o tratamento que será conferido a vários processos individuais, o 

que também assegura a isonomia. 

Não houve a prorrogação do sobrestamento das demandas repetidas, portanto, 

qualquer análise acerca do posicionamento do TJ/RJ no que tange a algumas das 

questões apontadas no capítulo anterior seria despropositada. O que se pode inferir é 

que o princípio da segurança jurídica limita a celeridade processual e no caso do IRDR, 

inexiste um mecanismo eficaz de controle da atuação dos magistrados quanto à 

observância de prazos processuais, o que se mostra problemático em hipóteses de 

repetição massiva de demandas.  

Na demanda analisada, a demora do trânsito em julgado do acórdão que fixou a 

tese, dada a interposição de Embargos de Declaração e, possivelmente, a interposição de 

                                                           
108. Autos do IRDR nº 0017256-92.2016.8.19.0000, p. 479-490. 

109. Código de Processo Civil, artigo 987, caput: “Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso 

extraordinário ou especial, conforme o caso”.  
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algum dos recursos previstos no artigo 987, CPC/2015 (dotados de efeito suspensivo), 

reforça a má fama do Poder Judiciário.   

Pela ótica da efetividade da prestação jurisdicional enquanto consequência 

sistêmica, considerando o trâmite da questão que motivou a instauração do IRDR 

nºm0017256-92.8.19.0000, verificou-se que milhares das pessoas afetadas pela sentença 

coletiva proferida nos autos da ACP nº 0075201-20.2005.8.19.0001 (cuja distribuição 

ocorreu no dia 24 de jun. 2005, resguardando direitos adquiridos até a data de 24 de jun. 

de 2000) ainda não obtiveram a integralidade do que lhes foi assegurado. 

São mais de treze anos de conflito não resolvido em definitivo, que envolveram 

milhões em recursos financeiros, exigiram a atuação de incontáveis agentes públicos 

além de afetar a vida de milhares de pessoas. Ao que tudo indica, levará tempo para que 

os novos mecanismos inaugurados pelo CPC/2015 atinjam os resultados esperados. A 

elaboração de sólida orientação jurisprudencial que vise tornar o IRDR menos 

controverso e mais eficiente ainda é necessária para assegurar o propósito de sua 

existência. 
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CONCLUSÃO 

Considerando que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é 

relativamente recente, eis que foi introduzido com o advento do novo Código de 

Processo Civil, inexiste, ao menos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, uma 

jurisprudência consolidada acerca de seu rito processual e da aplicação de seus 

institutos, razão pela qual a análise de alguns dos questionamentos apontados restou 

prejudicada, especialmente quanto à fundamentação da decisão que prorroga a 

suspensão das demandas sobrestadas e quanto à possibilidade de interposição de Agravo 

Interno contra o acórdão que recebe o IRDR. 

Ainda, encontrou-se dificuldade na análise de causas influenciadas pelo 

incidente trabalhado no capítulo 3, considerando que o Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro não disponibiliza, para muitas delas, a integralidade dos autos 

processuais de forma acessível ao público universitário, o que não permitiu uma 

conclusão acerca do momento processual no qual efetivamente haverá o sobrestamento 

das demandas repetidas.  

 Reitera-se que, ressalvados os posicionamentos em sentido contrário, melhor 

seria se a paralização mencionada ocorresse somente após a produção de todas as 

provas, especialmente devido à possibilidade de prorrogação do prazo de suspensão, 

com a finalidade de evitar que o decurso do tempo acabe tornando impossível a 

apresentação de algumas ou todas elas.  

O crescente número de questões submetidas à apreciação do Poder Judiciário 

fez surgir uma série de problemas que demonstram a fragilidade de suas estruturas. O 

Estado precisa elaborar medidas eficientes na defesa e efetivação de direitos 

fundamentais positivados na Constituição da República Federativa do Brasil.  

A nova lógica processual pátria enuncia a existência de ferramentas 

desenvolvidas com a intenção de tutelar garantias associadas ao Processo Civil. O 

mecanismo denominado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas foi criado 

para resguardar os princípios da segurança jurídica e da isonomia processual, na medida 

em que evita a prolação de decisões distintas em sede de demandas repetitivas, o que era 

um problema recorrente no sistema anterior.  

A observância dos princípios apontados é essencial para o alcance de um ideal 

de justiça mais democrático, considerando que conferir o mesmo tratamento a situações 

formal e materialmente idênticas é corolário de um sistema mais isonômico. O controle 
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jurisdicional de demandas, em especial aquelas de natureza repetitiva, pode representar 

uma medida eficiente na promoção deste ideal de justiça, porque previne a ocorrência 

de situações que subtraem esses direitos.  

Parte da literatura jurídica indica a coletivização da prestação jurisdicional, 

principal consequência quando há conclusão do IRDR, como medida de promoção da 

duração razoável do processo, uma vez que poupa tempo na execução de atos em 

processos repetidos. A noção de duração razoável, contudo, não se resume à de 

celeridade processual. Em verdade, não existe um princípio da celeridade processual: o 

processo deve demorar o tempo necessário a sua conclusão justa, o que vai depender de 

outros fatores como a complexidade da causa, o comportamento dos litigantes e até a 

estrutura do órgão julgador.  

Dessa maneira, a duração razoável do processo é invariavelmente limitada pela 

segurança jurídica, porque de nada adiantaria uma prestação jurisdicional veloz, mas 

injusta. A postura do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro durante o julgamento do 

IRDR nº 0017256-92.2016.8.19.0000, corrobora com este raciocínio, eis que a corte não 

se preocupou com a observância do prazo de um ano para seu julgamento, mas sim com 

o contraditório e o alcance de uma decisão mais acertada.  

Entretanto, faz-se necessário apontar que tergiversar por completo a noção de 

celeridade poderá tornar inútil a prestação jurisdicional, em razão do nímio decurso do 

tempo, o que faz persistir o risco à segurança jurídica.  

Ainda há certa confusão acerca do rito processual do incidente, considerando a 

análise do trâmite do processo supracitado, no qual o relator deixou, inclusive, de 

apreciar alguns pedidos e o cartório deixou de certificar o transcurso de alguns prazos. 

Igualmente, a inexistência de um mecanismo de controle eficaz acerca dos prazos 

processuais a serem observados pelos julgadores pode acabar prejudicando a prestação 

jurisdicional.  

No caso analisado, mais de 13 anos separam a data de ajuizamento da demanda 

coletiva da fixação da tese (ainda sem o trânsito em julgado) do incidente, que 

viabilizará a execução/cumprimento de sentença por parte dos interessados. Soluções 

novas para problemas antigos. Uma atuação mais incisiva por parte do Conselho 

Nacional de Justiça, efetivamente fiscalizando a atuação dos magistrados e vindicando a 

observância dos prazos estabelecidos em lei poderia tornar o IRDR mais eficiente.  

Embora alguns dos autores consultados defendam a ideia de que a mecânica de 

precedentes judiciais, inserida pelo novo dispositivo processual, acabou criando um 
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sistema híbrido entre o civil law e o common law, concluiu-se que se trata de um 

exagero. O precedente brasileiro é resultado de um contínuo esforço para estender, cada 

vez mais, um caráter vinculativo aos provimentos dos tribunais superiores. 

Se por um lado este caráter vinculante assegura decisões isonômicas e 

padroniza as posições dos tribunais, por outro existe o risco de que a complexidade 

acabe sendo subtraída na formação de sentenças em hipóteses repetidas. A lógica do 

precedente aplicada ao direito alienígena é construtiva porque fomenta o debate ainda 

que fora do caso paradigmático, ao passo que a lógica do precedente pátrio é 

vinculativa, porque limita a discricionariedade do magistrado à observância de teses 

previamente fixadas. Até então, nada de common law. 

É certo que os operadores do direito ainda precisarão se habituar à mecânica 

dos precedentes, em especial com relação às hipóteses de superação e diferenciação das 

teses, considerando que as circunstâncias fáticas que fundamentam a sua criação 

precisam continuar existindo para que eles continuem a ser aplicados de maneira 

correta. Do contrário, existe um risco de interrupção do progresso da ordem jurídica. 

Em conformidade com o que foi elucidado, nem a lei e tampouco as decisões 

vinculantes têm o condão de esgotar a infinidade de problemas que podem surgir a 

partir dos conflitos sociais em uma democracia, de forma que a complexidade 

jurisdicional não pode ser subtraída da esfera processual, especialmente quando se 

estiver diante de uma solução previamente apontada.    
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