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RESUMO 

O presente trabalho objetiva analisar o instrumento processual trazido pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015: o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). O 

incidente visa garantir a isonomia nas decisões judiciais nos casos que contenham mesma 

questão de direito e multiplicação de casos repetitivos, fazendo jus aos princípios da equidade, 

segurança jurídica e duração razoável do processo. O trabalho possui o intuito de realizar uma 

contextualização teórica e doutrinária, através dos artigos 976 a 987, do CPC/2015, que 

estabelecem o incidente e o seu posterior processamento. Além disso, será abordado um 

panorama geral do IRDR nos Tribunais de Justiça Estaduais das Regiões Sul e Sudeste, como 

uma forma de demonstrar como tem sido a aplicação do incidente pelo Poder Judiciário. 

Também, será feita uma análise pormenorizada por meio de dados e casos concretos que 

envolvam a temática do Direito do Consumidor, a fim de indicar quais tem sido os 

entendimentos jurisprudenciais nessa área jurídica, bem como a tramitação e, posteriormente, 

a fixação de tese do incidente.  

Palavras-chave: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Tribunais de Justiça 

Estaduais das Regiões Sul e Sudeste. Direito do Consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

This paper aims to analyze the procedural instrument brought by the 2015 New Code of Civil 

Procedure: the Repetitive Claims Resolution Incident (IRDR). The incident seeks to ensure 

equality in court decisions in cases that contain the same issue of substantive law and 

multiplication of repetitive cases, paying homage to the procedural constitutional principles of 

equity, legal certainty and reasonable duration of the process. This monographic work intends 

to carry out a theoretical and doctrinal contextualization, through articles 976 to 987, of the 

CPC/2015, which established the incident and its subsequent processing. In addition, an 

overview of the IRDR in the State Courts of Justice of the South and Southeast Regions will 

be addressed, as a way to demonstrate how the application of the incident by the Judiciary has 

been. Also, a detailed analysis will be carried out through data and specific cases involving 

the theme of Consumer Law, in order to indicate what has been the jurisprudential 

understandings in this legal area, as well as the processing and, later, fixation of the thesis of 

the incident. 

Keywords: Repetitive Claims Resolution Incident. State Courts of Justice of the South and 

Southeast Regions. Consumer Law.  
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INTRODUÇÃO 

 

O ordenamento jurídico de um Estado Democrático de Direito deve ser voltado para 

a proteção dos direitos constitucionais e garantias fundamentais, bem como sua aplicação nos 

moldes da Carta Magna. No âmbito processual, há a existência de importantes princípios que 

moldam o procedimento jurídico, como, por exemplo, a isonomia, a inafastabilidade da 

jurisdição e o devido processo legal. O Código de Processo Civil (CPC) de 2015 foi um 

esforço para uma reestruturação, tendo como intuito resolver as lacunas existentes no 

ordenamento anterior, bem como aprimorar alguns instrumentos. A dinamicidade jurídica é 

inerente e as legislações devem acompanhar as mudanças sociais que acontecem com o passar 

dos anos. Desse modo, as modificações que advém de uma nova legislação buscam um 

aprimoramento diante dos novos contextos atuais. 

Segundo o Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil (BRASIL, 2016) era 

preciso “deixar de ver o processo como teoria descomprometida de sua natureza fundamental 

de método de resolução de conflitos, por meio do qual se realizam valores constitucionais.”. 

Desse modo, ficou evidente que a finalidade precípua do Novo CPC era gerar “um processo 

mais célere, mais justo, mais rente às necessidades sociais e muito menos complexo”. Além 

disso, a nova legislação processual inovou ao trazer, como um dos principais objetivos, a 

uniformização da jurisprudência, por meio da concretização de teses jurídicas, bem como a 

criação de instrumentos que visassem garantir a isonomia nas decisões judiciais, sem 

comprometer a qualidade da prestação jurisdicional. 

Com isso, um axioma basilar, vem ganhando espaço, principalmente com a chegada 

do ordenamento processual: o princípio da segurança jurídica. Trata-se da busca pela 

estabilidade, bem como na proteção da confiança nas decisões proferidas pelo Poder 

Judiciário. Freddie Didier (2015a, p. 137) afirma em seus escritos que:  

O princípio da segurança jurídica e o princípio da confiança são, pois, facetas que se 

complementam semanticamente: a segurança é a faceta geral da confiança; a 

confiança, a face particular da segurança. Trata-se de relação recíproca estrutural 

entre os conceitos, que se faz, ainda mais, evidente a se considerar que o conceito 

contemporâneo de interesse público não pode estar dissociado do interesse privado. 

O princípio da proteção da confiança impõe que se tutele a confiança de um 

determinado sujeito, concretizando-se, com isso, o princípio da segurança 

jurídica.”. (Grifo meu)  

 

 

Diante dessa busca pelo resguardo das relações jurídicas, bem como uma efetiva 

aplicação dos princípios processuais, foi preciso pensar em um instrumento que possibilitasse 

tais ações. Surgiu, então, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), 
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normatizado entre os artigos 976 a 987, do CPC. O IRDR é cabível quando ocorrer 

simultaneamente efetiva a repetição de processos com a mesma questão de direito e que sejam 

um risco à isonomia e segurança jurídica1. Renato Rosa, em sua dissertação de mestrado, 

afirma que: 

as demandas individuais e repetitivas devem ser tratadas enquanto tais, repetitivas, e 

devem ser julgadas de acordo com essa natureza, com resultados semelhantes para 

situações semelhantes, esta a verdadeira expressão da expressão da garantia de 

igualdade estampada no artigo 5º, caput, da Constituição Federal de 1988. Ser igual 

não é ser tratar da mesma maneira, mas a se tratar do mesmo modo aqueles que se 

encontram na mesma condição e, diferentemente os que não apresentam as mesmas 

características.” (ROSA, 2013, p. 106) 

Diante dessa inovação processual, o presente trabalho buscou traçar um caminho na 

análise desse instrumento, sob dois recortes. O primeiro foi referente à verificação da 

aplicação do incidente na esfera dos Tribunais de Justiça Estaduais da Região Sudeste e Sul.  

E o segundo recorte foi estruturado perante a análise dos incidentes referentes ao Direito do 

Consumidor nesses Tribunais supramencionados. 

Neste sentido, no primeiro capítulo será realizado um estudo doutrinário acerca do 

IRDR, explicitando de forma mais aprofundada a temática do incidente. A abordagem focará 

os princípios que fundamentam o incidente, bem como a influência do Direito Comparado em 

sua criação. Em seguida, observar-se-á também quais são os requisitos de cabimento, as 

etapas do exame de admissibilidade, a fase instrutória, o julgamento e a fixação da tese. 

 O segundo capítulo fará uma demonstração prática da aplicação do IRDR nos 

Tribunais de Justiça Estaduais das Regiões Sudeste e Sul do país. Neste capítulo delinear-se-á 

a utilização do incidente com base no Relatório do Observatório de IRDRs da Faculdade de 

Direito de Ribeirão Preto (USP) e com amparo do Relatório “Justiça em Números”, do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ).  

Por fim, no terceiro e último capítulo será feita uma análise específica dos recortes 

do trabalho: os IRDRs de Direito do Consumidor admitidos nos Tribunais de Justiça 

Estaduais das Regiões Sul e Sudeste. Será realizado, também, um estudo mais específico de 

três casos de IRDRs, buscando examinar os entendimentos já existentes e a posição dos 

magistrados sobre os temas, assim como explicitar o processamento dos incidentes.  

 

 

 

 
1 Artigo 976, I e II, do CPC. 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISE TEÓRICA DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS 

REPETITIVAS (IRDR) 
 

1.1. Aspectos iniciais 

 

O mecanismo de resolução de demandas repetitivas pelo legislador processual parte 

de uma conjectura atual e alarmante dentro da esfera judicial: o crescimento da litigiosidade e 

a incapacidade da estrutura judiciária brasileira frente a grande demanda que adentra todos os 

dias os tribunais. Observa-se, que, muitas vezes, o direito processual foi idealizado de uma 

forma individualista, sem uma aplicação efetiva da uniformização jurisprudencial, 

canalizando para uma litigância em massa. Em dissonância de um Estado Democrático, que 

possui como princípio constitucional, a isonomia, a ocorrência de decisões díspares em casos 

idênticos, demonstra que, em muitos casos, os axiomas não são observados. Diante deste 

cenário, houve uma necessidade crescente de encontrar meios processuais para solucionar 

conflitos que são análogos e possam ter uma solução una, com a devida adequação.   

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) surgiu para romper com 

ideais individualistas tratados pelo Código de Processo de Civil de 1973 e trazer uma nova 

faceta aos litígios coletivos. Por meio de um tratamento uniforme com relação às questões de 

direito, positivado no Código, busca conferir uma tutela célere na distribuição da justiça. 

Guilherme Pulchalski Teixeira sintetiza o conceito de IRDR como: 

incidente processual voltado à uniformização da jurisdição, mediante estabilização 

de tese jurídica firmada em precedente vinculante, representativo de controvérsia 

repetida em outros processos individuais, que versam sobre a mesma questão de 

direito (TEIXEIRA, 2015, p. 219).  

 

Com um Poder Judiciário mais eficiente e uniforme para julgar demandas com 

questões afins, há uma estabilidade na interpretação da norma e na tese formada ao fim do 

julgamento. Com isso, o incidente oferece a cada parte envolvida uma abreviação da atividade 

jurisdicional, mas também a efetivação da segurança jurídica, certeza da uniformização da 

prestação jurisdicional e uma homenagem à celeridade processual.  

1.2. Princípios 

O incidente se molda por meio dos princípios da isonomia, da segurança jurídica e da 

duração razoável do processo. A isonomia carrega em seu conceito a uniformização, 
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buscando um alinhamento de resoluções de demandas que possuam pontos em convergência. 

A segurança jurídica estampa a previsibilidade e o prenúncio de que a decisão será a mesma 

para todos. E por fim, a duração razoável do processo, que contorna a celeridade na 

tramitação da lide, trazendo uma solução integral da lide.  

Diante desta sintética pontuação, constata-se que os princípios se integram entre si e 

se movimentam em consonância. Não há como pensar no IRDR sob a ótica de apenas um 

deles, mas sim na conjunção de cada um, dentro da sua esfera, formando um instrumento 

processual que torna os julgamentos mais coerentes, estáveis e ágeis.  Dessa maneira, a 

inovação no CPC/2015 evidenciou este incidente, processo que solidifica a necessidade 

privilegiar a estabilidade e expõe a valorização de precedentes, mais comum de ser adotada 

nos países de common law2, de uma forma mais intensa. Nas palavras de Luiz Guilherme 

Marinoni, observa-se que: 

O valor tutelado pelo sistema de precedentes é exatamente a igualdade, realizada 

empiricamente mediante a vinculação dos tribunais e juízes ao “direito”, delineado 

pela Corte Suprema, dependente da evolução da vida social, aberta ao dinamismo de 

um sistema voltado à atuação de princípios fundamentais munidos de inesgotável 

carga axiológica e atento à devida percepção das diferenças. (MARINONI, 2019, 

p.118).   

  

Nota-se que uma jurisdição que possua identidade de soluções quando ocorre a 

identidade de casos, por meio de uma sistematização de precedentes, “cria um ambiente de 

segurança jurídica e assegura às partes igualdade de tratamento do Poder Judiciário, 

combatendo a jurisprudência lotérica, fonte de injustiças, desigualdades e de aumento do 

custo de demandas para o Estado e as partes” (SOARES, 2020, p. 465). Assim, além da 

legislação, a jurisprudência deve ser desenvolvida com base na estabilidade e concretizando 

os valores constitucionais que norteiam todo o ordenamento pátrio. 

 

 

 

 

 

 
2 O Common Law, mais conhecido como direito não escrito, possui origem anglo-saxônica e tem por base os 

precedentes proferidos pelo Poder Judiciário, o qual considera separadamente cada caso. Em princípio o 

Common Law não é constituído por leis que envolvam vários casos, o que quer dizer que a análise do Direito é 

feita de forma casuística, ou seja, parte de vários casos particulares para outros particulares (FAIS; DA SILVA, 

2006). 
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1.3. Breve histórico 

 

 Dentro do universo jurídico, a figura do Direito Comparado3 surge como uma forma 

de interlocução entre ordenamentos. Por meio desse método científico, permite-se comparar 

elementos desses direitos, tornando-se um instrumento de interpretação do direito nacional, 

utilizado para preencher lacunas que porventura existam dentro da legislação.  

A implementação do IRDR no ordenamento jurídico brasileiro foi inspirado no 

instituto alemão Musterverfahren, que tem como objetivo a abordagem da tutela coletiva por 

meio da criação de um ‘procedimento-modelo’, utilizado para resolução de casos que envolva 

mercado de capitais. Sua criação deveu-se a grande demanda no Tribunal de Frankfurt, sede 

nacional da Bolsa de Valores, uma vez que o sistema judiciário alemão precisava de uma 

alternativa diante da paralisação da seção de direito comercial devido pelo grande número de 

ações que foram ingressadas (DA SILVA ANDRADE, FERREIRA, 2017). Portanto, a alternativa 

foi a criação de um procedimento que permitisse uma maior celeridade nos julgamentos e que 

esclarecesse de forma uniforme a questão idêntica colocada em diversos processos. Antônio 

Passos Cabral traz uma importante pontuação sobre o assunto: 

O escopo do Procedimento-Modelo é estabelecer uma esfera de decisão coletiva de 

questões comuns a litígios individuais, sem esbarrar nos ataques teóricos e entraves 

práticos da disciplina das ações coletivas de tipo representativo. Objetiva-se o 

esclarecimento unitário de características típicas a várias demandas isomórficas, 

com um espectro de abrangência subjetivo para além das partes. A finalidade do 

procedimento é fixar posicionamento sobre supostos fáticos ou jurídicos de 

pretensões repetitivas (CABRAL, 2007, p.132)  

 

Assim, a lei alemã, publicada em 2005, foi abreviada como KapMug 

(KapitalanlegerMusterverfahrensgesetz) e possuía uma vigência temporária. O regulamento 

possuía vinte parágrafos em sua totalidade, divididos em três partes - 

Musterfeststellungsantrag, (hipóteses de cabimento) Durchführung des Musterverfahrens 

(procedimento modelo) e Wirkung des Musterentscheids; Kosten; Übergangsregelung” 

(efeitos do procedimento modelo e custas processuais). Cumpre ressaltar que o 

Musterverfahren não é aplicável a todos os tipos de causas, mas de forma restrita àquelas que 

versem sobre mercado de capitais. 

As fases do Musterverfahren são as seguintes: primeiro, ocorre a admissibilidade 

perante o juiz de primeiro grau; logo após, julgamento da questão comum de fato ou de direito 

 
3 A cientificidade do Direito Comparado, no seu entender, liga-se à dimensão geográfica da pesquisa 

comparativa e ao emprego sistemático do método comparativo, que possibilitam a produção de u m conteúdo 

novo. As duas ordens de preocupações determinam o surgimento de um conjunto de conhecimentos 

sistematicamente organizados, que é um dos traços essenciais da ciência. (OVÍDIO,1984).  
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pelo Tribunal; e, por fim, a definição da questão individual. Além disso, na tramitação do 

processo-modelo, qualquer interessado pode intervir, expressando sua opinião. É 

imprescindível mencionar que para lei alemã é necessário, no mínimo dez casos idênticos, em 

certo período, para que seja levado para apreciação ao Tribunal. 

Dessa forma, observa-se que o IRDR possui delineados do Musterverfahren, 

demonstrando uma grande inspiração no instrumento processual criado na Alemanha. 

Conforme escrito na Exposição de Motivos do Novo Código de Processo Civil (BRASIL, 

2016, p. 29), o IRDR possui como finalidade precípua: 

Proporcionar legislativamente melhores condições para operacionalizar formas 

de uniformização do entendimento dos Tribunais brasileiros acerca de teses 

jurídicas é concretizar, na vida da sociedade brasileira, o princípio 

constitucional da isonomia. (...). Criaram-se figuras, no novo CPC, para evitar a 

dispersão excessiva da jurisprudência. Com isso, haverá condições de se atenuar o 

assoberbamento de trabalho no Poder Judiciário, sem comprometer a qualidade da 

prestação jurisdicional. Dentre esses instrumentos, está a complementação e o 

reforço da eficiência do regime de julgamento de recursos repetitivos, que agora 

abrange a possibilidade de suspensão do procedimento das demais ações, tanto no 

juízo de primeiro grau, quanto dos demais recursos extraordinários ou especiais, que 

estejam tramitando nos tribunais superiores, aguardando julgamento, 

desatreladamente dos afetados. Com os mesmos objetivos, criou-se, com 

inspiração no direito alemão, o já referido incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas, que consiste na identificação de processos que contenham a mesma 

questão de direito, que estejam ainda no primeiro grau de jurisdição, para decisão 

conjunta. (Grifo meu)  

 

Destarte, observa-se que por meio do Direito Comparado, o Brasil preencheu uma 

lacuna que era preocupante para o Judiciário e para toda sociedade. Com um grande aumento 

da litigiosidade, o número de demandas tornou-se exacerbado, trazendo morosidade e pouca 

eficiência ao processamento dos casos. Logo, o estabelecimento de um instrumento que 

trouxesse maior celeridade e uniformização nas questões decididas, obviamente, seria de 

grande valia para o sistema judicial brasileiro.  

 

1.4.Cabimento 

Inicialmente, destaca-se que o incidente não é uma ação coletiva4, mas sim um 

instrumento processual dentro de uma demanda que já tramita diante de um órgão 

jurisdicional.  Todavia, há um ponto em comum diante de todas as pretensões: a questão de 

direito a ser colocada em pauta para julgamento. Vale ressaltar que:  

 

 
4 “A ação coletiva é a proposta por um legitimado autônomo (legitimidade), em defesa de um direito 

coletivamente considerado (objeto), cuja imutabilidade do comando da sentença atingirá uma comunidade ou 

coletividade (coisa julgada).” (DIDIER Jr.; ZANETI Jr, 2014) 
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as causas, embora repetitivas, não perdem sua natureza individual, muito embora 

nada impeça que o tribunal selecione, como representativo da controvérsia, recurso 

interposto em ação coletiva em que se discuta a questão jurídica repetitiva 

(WAMBIER, 2020, p. 235). 

 

Consoante com o artigo 976, caput, incisos I e II, do CPC/2015, o IRDR é cabível 

nas seguintes situações: quando há efetiva repetição de processos que contenham controvérsia 

sobre a mesma questão unicamente de direito; e nos casos de risco de ofensa à isonomia e à 

segurança jurídica. É válido destacar que os critérios são cumulativos, ou seja, não pode haver 

ocorrência de apenas um deles (SOARES, 2020, p. 466). Além disso, é necessário que a prova 

do preenchimento simultâneo dos requisitos instrua a petição ou ofício que será dirigido ao 

Presidente do Tribunal, segundo o artigo 977, parágrafo único do CPC/2015.  

Ao tratar do incidente, o ordenamento não propôs um número mínimo de ações que 

versem sobre a mesma questão de direito. Neste caso, há um critério de discricionariedade do 

Judiciário, ao definir se tal questão possui a quantidade de processos necessária para que haja 

admissão do incidente. Ressalta-se, também, que a efetiva repetição de processos pode ser 

aferida em qualquer tipo de procedimento utilizado para tutela jurisdicional. Logo, é preciso 

considerar que, “quanto maior o âmbito de aplicação da norma jurídica, maior poderá ser a 

quantidade de processos em que se postule a sua interpretação e aplicação” (SOARES, 2020, 

p. 466). 

Todavia, não basta que seja uma multiplicidade de processos sobre a mesma questão, 

mas que possuam uma base “dentro de um contexto de conflito, derivado do pedido de tutela 

do direito que deu origem à instauração de processo” (MARINONI, 2019, p.103). Conforme a 

letra do artigo 928 do CPC/2015, a identidade da questão de direito nos processos repetitivos 

pode ser relativa ao direito material ou ao direito processual, visto que o legislador não 

estabeleceu restrições nessa esfera.  

Quanto ao inciso II, do artigo 976 do CPC/2015, o risco de ofensa à isonomia e à 

segurança jurídica estará presente quando existirem decisões conflitantes sobre a mesma 

questão de direito no âmbito de competência territorial do Tribunal, ainda que proferidas em 

primeira instância. Isto é, o IRDR trata-se de um instrumento que visa a estabilidade e a 

coerência no julgamento de conflito (SOARES, 2020, p. 466), para que evite decisões 

dispares dentro de um mesmo enquadramento de pedidos. O objetivo fundamental do 

incidente é fixar, por meio de uma tese, apenas um entendimento sobre determinado caso. Ao 

surgir outros casos idênticos, o Tribunal e os juízes de primeiro grau julgarão conforme esta 

tese já pré-fixada, gerando, assim, uma coerência decisória.  
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Ao observar que em diversos processos, sejam eles individuais ou coletivos, que haja 

a mesma questão de direito e um risco de ofensa aos princípios, pode ser instaurado o 

incidente, que será considerado como um “modelo”. É necessário pontuar que o requerente 

deve demonstrar, logo no momento da propositura, que se trata de uma questão de direito com 

casos análogos no âmbito de jurisdição daquele Tribunal. Caso o Tribunal entenda que há o 

preenchimento dos requisitos, há admissão do incidente, que será instaurado em autos 

próprios e se estabelecerá como o “procedimento modelo”.  

Neste ensejo, destaca-se que o artigo 976, §4º do CPC/2015 preceitua um requisito 

negativo no qual é incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos 

tribunais superiores, no setor de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para 

definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva. Pela própria 

natureza unificadora da medida, não haverá possibilidade de concomitância de vários 

incidentes de demandas repetitivas sobre a mesma tese, em um único tribunal. Também 

ocorrerá tal impedimento, se outro instrumento processual com o intuito de uniformizar a 

jurisprudência já tiver sido acionado, como por exemplo, o Incidente de Assunção de 

Competência (IAC).  

Vale ressaltar que o IRDR pode ser instaurado em mais de um tribunal de âmbito 

estadual ou federal, pois há o caráter de uniformização dentro da área de competência de cada 

jurisdição. Inclusive, há previsão no Enunciado 905 do Fórum Permanente de Processualistas 

Civis que admite a instauração, ratificando a possibilidade. Perdura-se até o Supremo Tribunal 

Federal ou Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a competência de cada um, cabendo a 

estes suspender a tramitação para análise e julgamento de tese para aplicação em todo 

território nacional.  

 

1.5. Legitimidade 

 

 Neste item, cabe esclarecer quem poderá atuar no IRDR, qual seja, aquele que possui 

interesse e legitimidade para o ato que será realizado. Sofia Temer, em sua literatura, entende 

que: 

Interesse e legitimidade devem ser aferidos a partir da perspectiva de cada ato 

(conjunto de atos) a ser praticado, considerando quem é o sujeito, qual o objeto do 

 
5 “É admissível a instauração de mais de um incidente de resolução de demandas repetitivas versando sobre a 

mesma questão de direito perante tribunais de 2º grau diferentes. (Grupo: Recursos Extraordinários e 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas)” 
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incidente e qual a finalidade da atuação, sem desconsiderar a dinamicidade e a 

mútua implicação e condicionamento das posições processuais (TEMER, 2020, p. 

164). 

 

O artigo 977 do CPC/2015 aborda que o pedido de instauração do incidente será 

dirigido ao presidente do Tribunal pelo juiz (processos que tramitam em primeira instância) 

ou relator (processos que tramitam no Tribunal), pelas partes e, por fim, pelo Ministério 

Público ou Defensoria Pública. Além disso, pode ser destacado, do inciso II do artigo 977, 

que o termo “partes” não significa, necessariamente, que ambas as partes do processo 

precisam atuar no incidente, podendo ser apenas um ou caso convencionem, ambas podem 

atuar em conjunto (MENDES, 2017, p.128). No entanto, nada impede que haja um 

litisconsórcio ativo6 dos legitimados à instauração do incidente.   

Fernanda Costa Vogt, citando Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, afirma em seus 

escritos que: “apesar de uma omissão do legislador, convém a extensão da leitura para a 

legitimação do órgão colegiado” (VOGT, 2020, p.529). Sintetiza-se que o IRDR, portanto, 

pode ser instaurado por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, de sujeitos parciais de 

processos pendentes e de instituições públicas essenciais à função jurisdicional do Estado, 

demonstrando que há uma grande amplitude de legitimados.  

Um importante destaque é a questão concernente à legitimidade do magistrado é a 

necessidade de que haja processos sob sua jurisdição, que efetivamente ocorra a discussão 

pertinente a questão de direito à qual deve ser instaurado o incidente. Caso os processos 

pendentes não estejam dentro da atuação e competência do juiz de primeiro grau, não há 

como este se valer do incidente, visto que se confronta com princípios basilares do processo 

civil como o juiz natural e a inércia jurisdicional (MENDES, 2017, p.128). Todavia, tal 

entendimento já vem sendo flexibilizado, conforme indica o Enunciado 227 da Escola 

Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM). 

Quanto à atuação de órgãos essenciais à Justiça há pontos interessantes, dado que, 

fundamenta-se no interesse público atrelado à determinada causa, formando uma legitimidade 

“extraordinária”. Há uma notória novidade na participação dos órgãos do Ministério Público e 

da Defensoria Pública como legitimados para instauração do incidente. À vista que, observa-

 
6 O instituto do litisconsórcio, o qual é o resultado da coexistência de duas ou mais pessoas, em um dos polos, ou 

em ambos, de uma relação jurídica processual, cuja formação pode ocorrer inicialmente, nos termos requeridos 

na petição inicial ou ulterior (BALDINOTI; LEONARDO 2016 apud DINAMARCO, 2009) 
7 A instauração do IRDR não pressupõe a existência de processo pendente no respectivo tribunal. 
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se uma ampliação que acarreta um maior acesso ao Judiciário para efetivar a aplicação do 

instrumento processual. 

O Ministério Público possui uma atuação mais abrangente para atuações de 

instauração, instrução e recursal. Com um papel de defensor da ordem jurídica, também busca 

uma uniformização do direito que será aplicado, em prol da isonomia e da segurança jurídica, 

por meio da tutela de interesses sociais e individuais. Além disso, de forma suplementar, 

possui um papel de custus legis, ou seja, fiscal da lei ao buscar o adequado cumprimento da 

legislação. 

Como já mencionado, o IRDR poderá ser suscitado para a resolução de questão 

comum de direito. Portanto, sendo possível a sua utilização para a resolução de questão de 

direito comum, de mérito ou processual, em processos cujas demandas poderão ostentar um 

caráter heterogêneo em relação às demandas formuladas. Sendo assim, a presença do 

Ministério Público se fará necessária para a proteção dos interesses coletivos, atuando na 

condição de parte ou em função da sua intervenção obrigatória (MENDES, 2017, p. 129). A 

Defensoria Pública atua, segundo entendimento do STJ, como custus vulnerabilis, ou seja, 

quando esteja presente a vulnerabilidade, conforme afirma seus objetivos institucionais. A 

instauração pela Defensoria pode ser estabelecida não apenas quando for parte, mas também:  

 

quando verificar que já existem processos em profusão com uma questão jurídica 

comum, o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica e a pertinência das 

demandas ou da questão comum com pessoas necessitadas, nos termos do art. 134 

da Constituição da República (MENDES, 2017, p. 130). 

 

 

Fato interessante é que durante a tramitação do projeto do Novo CPC no Congresso, 

a Câmara de Deputados incluiu entre os legitimados as pessoas jurídicas de direito público e 

as associações que possuíssem uma finalidade voltada para o âmbito de representatividade 

coletiva, defendendo interesses desse gênero. Todavia, observa-se que o legislador optou por 

tendências reducionistas, afastando-os da relação de legitimados. 

Sofia Temer, em sua obra, defende que estrutura do IRDR é “multipolarizada, visto que 

decorre da pluralidade argumentativa” (TEMER, 2020, p.168), que faz o IRDR um 

instrumento diferenciado e inovador em relação ao antigo Código de Processo Civil. Além 

disso, a autora também afirma que “a abertura à participação no incidente é uma manifestação 

de democracia deliberativa, que legitima a decisão judicial, por conseguinte, a atuação do 

próprio Poder Judiciário” (TEMER, 2020, p. 158). 
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1.6. Divulgação e Publicidade  

Por ser direcionado a resolução de demandas repetitivas, a essência desse incidente 

está na coletividade, ou seja, o grande número de pessoas que se interessa pela solução das 

demandas que são submetidas ao tema. Dessa maneira, é primordial que princípios como da 

publicidade8 e da transparência, de grande valor para todo ordenamento jurídico, também 

estejam presentes no IRDR. 

O artigo 979 do CPC/2015 aborda de maneira bem pormenorizada a questão da 

profusa difusão do incidente. Esta ocorre por meio da mais ampla e específica divulgação e 

publicidade dos tribunais em integração com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para que 

sejam incluídas no cadastro informações de forma atualizada. Salienta-se que devem estar 

constando também, no mínimo, os fundamentos determinantes da decisão e os dispositivos 

normativos a ela relacionados, segundo afirma o artigo 979, parágrafo único, do CPC/2015.  

O banco de dados no tribunal é um meio valoroso para que ocorra a publicidade, 

visto que é por meio dele que “se efetua o lançamento, a pesquisa e o acompanhamento das 

questões submetidas ao IRDR, a admissibilidade do incidente, o seu julgamento e as teses 

eventualmente firmadas ou rejeitadas” (MENDES, 2017, p.166). Por isso, os próprios 

tribunais também manterão um banco de dados atualizado com informações sobre o conteúdo 

dos casos e suas controvérsias submetidas ao incidente, consistindo em mais uma plataforma 

de acesso para a sociedade. 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) projetou os Núcleos de Gerenciamento de 

Precedentes (NUGEP9), por meio da Resolução nº 235, de 2016, para ficarem responsáveis, 

em cada tribunal e no CNJ, pela concentração de dados e envio para o Supremo Tribunal 

Federal, Superior Tribunal de Justiça e para o Conselho Nacional de Justiça. São enviados a 

 
8 O princípio da publicidade dos atos processuais, possui grande valia ao jurisdicionado, pois através deste pode-

se realizar efetivo controle quanto a atuação do judiciário frente as demandas que lhe são apresentadas 

diariamente, pois com sua consagração tem-se garantida as partes e qualquer da sociedade, salvo os casos que se 

impõe sigilo, acesso aos trâmites e procedimentos processuais pertinentes a determinada demanda, possibilitando 

com isso a fiscalização e acompanhamento em tempo real do transcorrer processual percorrido e os 

desdobramentos práticos do feito. A publicidade dos atos processuais, encontra-se consagrado com um princípio 

constitucional, pois encontra-se expresso no artigo 5º, inciso LX, o qual prescreve que a restrição à publicidade 

dos atos processuais somente poderá ser aplicada às demandas que versem, justificadamente, sobre a intimidade 

da parte, ou quando o interesse social em debate o exigir (ARGONDIZO; DIAS; MUNARO, 2017). 
9 NUGEP é a unidade administrativa, coordenada pela Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas – 

COGEPAC, responsável pela gestão da sistemática dos precedentes qualificados previstos no Código de 

Processo Civil de 2015 – repercussão geral, recursos repetitivos, incidente de assunção de competência e 

suspensão em incidente de resolução de demandas repetitivas, bem como pela promoção do fortalecimento do 

monitoramento e da busca pela eficácia no julgamento das ações coletivas. > Disponível em: 

https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Processos/Repetitivos-e-IACs/Saiba-mais/Nucleo-de-Gerenciamento-de-

Precedentes-e-de-Acoes-Coletivas 
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estes órgãos, relatórios sobre o status processual de cada demanda coletiva, visando 

informatizar todo o sistema para uma melhor aplicação da publicidade e transparência. 

Salienta-se, ainda, que esse Núcleo é responsável não apenas pelos IRDRs, mas também pelo 

processamento de recurso extraordinário e especial e gerenciamentos de repercussão geral, do 

julgamento de casos repetitivos e do incidente de assunção de competência.  

Observa-se que o artigo 982 do CPC/2015, menciona que depois de admitido o 

incidente, o relator poderá requisitar informações a órgãos em cujo juízo tramita processo no 

qual se discute o objeto do incidente, que deverá ser prestado no prazo de 15 (quinze) dias. O 

objetivo principal dessa pesquisa realizada pelo órgão colegiado é uma acertada compreensão 

sobre toda controvérsia que envolve a questão de direito suscitada no IRDR. Assim, a 

fundamentação clara e bem definida do acordão expedido, após o julgamento do IRDR, é 

determinante para resolver tanto as questões dos processos pendentes, como os processos 

futuros. 

1.7. Admissibilidade e Suspensão 

O procedimento do IRDR pode ser dividido em duas etapas: admissibilidade e 

julgamento. No primeiro momento, ocorre uma análise da petição e dos documentos 

acostados para averiguar se há os requisitos necessários para que se instaure o incidente. 

Vencida esta etapa, caso seja admitido, ocorrerá o julgamento da demanda e a formulação da 

tese jurídica. Em ambos os momentos, o julgamento será realizado pelo colegiado (MENDES, 

2017, p. 172). Conforme artigo 981 do CPC/2015, após a distribuição, o órgão colegiado 

competente procederá com o incidente ao juízo de admissibilidade, considerando a presença 

dos requisitos necessários. Enfatiza-se, mais uma vez, que os requisitos são simultâneos, 

devendo conter: a efetivação de processos que contenham controvérsia sobre a mesma 

questão unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e segurança jurídica. Além disso, 

mesmo que não haja um número de casos mínimo exigido pela legislação, deve ser constatada 

a multiplicidade efetiva de processos (TEMER, 2020, p. 106). 

Após esse procedimento, haverá uma exposição inicial do relator, apresentando a 

questão jurídica que será objeto do IRDR, ou seja, sobre a qual o tribunal deverá formular a 

tese jurídica, capaz de elucidar uma questão pertinente aos diversos processos relacionados. 

As partes dos processos que apresentaram o incidente, o Ministério Público e os demais 

interessados que sustentarão suas razões, quanto ao quesito da admissibilidade. A seguir, o 
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colegiado delibera sobre o juízo de aceitação do IRDR, com a descrição da questão jurídica 

afetada e os efeitos da admissibilidade.  Aloísio Mendes afirma que: 

Assim, dois fatores são essenciais neste momento. O primeiro é que a fixação da 

questão, por ocasião da admissibilidade, norteará as discussões e contraditório 

pertinentes, devendo-se, assim, guardar a devida correlação entre o objeto, debate e 

decisão. Em segundo lugar, a definição da questão de direito será fundamental para a 

verificação da relação entre o objeto do IRDR e os processos em tramitação, de 

modo a se aferir se estes versam ou dependem da respectiva elucidação, ou seja, se 

estarão submetidos aos efeitos do julgamento do incidente e se enquadrar nas 

hipóteses de eventual suspensão (MENDES, 2017, p. 177). 

 

Segundo o VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), em seu 

Enunciado 91: “cabe ao órgão colegiado realizar o juízo de admissibilidade do incidente de 

resolução de demandas repetitivas, sendo vedada a decisão monocrática.” Soma-se a esse 

entendimento, o Enunciado 556, do mesmo Fórum, que “é irrecorrível a decisão do órgão 

colegiado que, em sede de juízo de admissibilidade, rejeita a instauração do incidente de 

resolução de demandas repetitivas, salvo o cabimento dos embargos de declaração.” Sofia 

Temer menciona em seus escritos que: 

O juízo positivo de admissibilidade tem importantes consequências e efeitos: a) 

definição do objeto do IRDR; b) suspensão da tramitação dos processos que 

contenham tal questão repetitiva. Dessa forma, com a delimitação da questão a ser 

julgada, ocorre uma afetação do objeto do incidente” (TEMER, 2020, p. 133). 

 

É possível afirmar que caso seja inadmitido IRDR pela falta de qualquer de seus 

pressupostos de admissibilidade não há impedimento, se for cumprido os requisitos, em 

momento posterior, ser proposto o incidente novamente, conforme o artigo 976, §3º do 

CPC/2015. Por sua vez, se admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos 

pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; II 

- poderá requisitar informações a órgãos em cujo juízo tramita processo no qual se discute o 

objeto do incidente, que as prestarão no prazo de 15 (quinze) dias; III - intimará o Ministério 

Público para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 982 

do CPC/2015.  

A admissão do incidente pelo colegiado gera ao relator o dever de determinar a 

suspensão dos processos pendentes, sejam eles individuais ou coletivos. Conforme demonstra 

artigo 982, §2º do CPC/2015, a suspensão deverá ser comunicada aos órgãos competentes. 

Enfatiza-se que a suspensão dos processos cessa quando não interposto recurso especial ou 

extraordinário contra a decisão do tribunal (MARINONI, 2019, p. 151), visando, assim, a 

segurança jurídica.  
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1.8. Julgamento 

 

Transcorrida a fase de admissibilidade e suspensão dos processos com a mesma 

questão de direito afetada, passa-se ao julgamento. Na letra do artigo 983 do CPC/2015, 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, haverá a manifestação do Ministério Público, no mesmo 

prazo. 

Relevante ressaltar que, para instruir o incidente, o relator poderá designar data para, 

em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na 

matéria, instrumento este ser de fundamental importância para a solução da matéria 

controvertida. Concluídas as diligências, logo, o relator solicitará dia para o julgamento do 

incidente, em conformidade com o artigo 983, § 3º e 4º, do CPC/2015. No julgamento, será 

observada a seguinte ordem: 

Art. 984. I - O relator fará a exposição do objeto do incidente; 

II - Poderão sustentar suas razões, sucessivamente: 

a) o autor e o réu do processo originário e o Ministério Público, pelo prazo de 30 

(trinta) minutos; 

b) os demais interessados, no prazo de 30 (trinta) minutos, divididos entre todos, 

sendo exigida inscrição com 2 (dois) dias de antecedência. 

 

Em seguida, o relator fará o pronunciamento do seu voto sobre a questão de direito 

objeto do incidente, com a proposição de tese jurídica, e após, o voto dos demais membros do 

colegiado. O conteúdo do acórdão deverá abranger a análise de todos os fundamentos 

suscitados concernentes à tese jurídica discutida, sejam favoráveis ou contrários, nos moldes 

do artigo 984, §2º. Dessa maneira, “não há o juízo de procedência ou improcedência em 

sentido próprio, uma vez que, em qualquer hipótese o Tribunal irá fixar a tese jurídica a ser 

adotada nas demandas repetitivas, solucionando, em tese, a questão de direito (MACIEL, 

QUEIROZ, 2018, p. 44)”. 

O prazo máximo para julgamento do incidente deverá ser de um ano, tendo 

preferência na tramitação, exceto quanto aos habeas corpus e processos com réu preso, 

conforme disposto no artigo 980 do CPC/2015. Essa preferência na hora do julgamento, dada 

pelo legislador ao IRDR, “visa priorizar o julgamento do incidente e evitar o aumento do 

congestionamento do judiciário, justamente o problema que o IRDR quer evitar” 

(MARINONI, ARENHART e MITIDIERO, 2015, p. 579). 
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O principal efeito a ser sentido, quando do julgamento do IRDR, será a aplicação da 

decisão a todos os processos que vierem a versar sobre a mesma questão. “Um detalhe 

substancial é que a tese firmada será aplicada apenas dentro da área de jurisdição do tribunal 

que emitiu a sentença, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo 

Estado ou região” (DE ASSIS REIS, FERRI, DE SOUZA SILVA, 2020, p. 106). “A exceção 

acontece quando houver julgamento de mérito em recurso extraordinário ou recurso especial, 

uma vez que a tese fixada vinculará todos os processos em que se discuta a questão jurídica 

decidida no IRDR em todo o território nacional” (ROCHA, 2015, p. 168). De Assis Reis, 

Ferri e de Souza Silva evidenciam um ponto crucial quantos aos efeitos: 

  
No que tange ao aspecto temporal, “o efeito vinculante é “pro futuro”, ou seja, que 

inclusive “as ações futuras que trate, da mesma questão de direito julgada no IRDR 

serão abrangidas pela tese firmada”. Portanto, surgindo novas demandas futuras, que 

versem sobre questão de direito já discutida e decidida em incidente preteritamente 

julgado, o entendimento ali concebido, deverá ser aplicado ao caso concreto. Assim, 

a aplicação da tese não é facultada ao magistrado, tendo, portanto, caráter 

obrigacional, visto que o caráter do IRDR é vinculante (de ASSIS REIS FERRI, de 

SOUZA SILVA, 2020, p. 107-108). 

 

Após o julgamento, é fundamental que haja uma definição criteriosa dos processos 

que se contornam por meio da questão de direito abordada no IRDR. Neste sentido, é 

necessário e fundamental que o IRDR seja preciso e categórico para que haja a transparência 

necessária para as futuras demandas observarem se há pertinência e enquadramento dentro do 

caso.   

 

1.9. Decisão e Fixação de tese  

 

O IRDR tem uma finalidade de esclarecer controvérsias que são dispostas pelos 

múltiplos processos que deram como causa sua instauração. Cumpre ressaltar que o 

julgamento não será apenas daquele procedimento modelo do qual surgiu a pretensão, mas 

sim, de todos os outros que aguardam julgamento como também os vindouros. Dessa forma, a 

fixação da tese deve ser dinâmica, atrelada aos fatos circunstanciais que contornam o caso, 

adequando a solução para a realidade e para uma solução efetiva, evitando uma nova 

massificação de processos com decisões díspares. Guilherme Puchalski Teixeira traz uma 

considerável e sintética análise em seu manuscrito de pressupostos sobre a fixação da tese:  

O precedente firmado no âmbito do IRDR é dotado de autoridade vinculante 

(binding autority), produzindo o efeito de vincular os julgados que, em situações 

idênticas, lhe forem supervenientes. A norma geral estabelecida na fundamentação 

deste julgado (ratio decidendi) terá a eficácia de vincular decisões posteriores, 
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obrigando os órgãos jurisdicionais a adotarem aquela mesma tese na fundamentação 

dos julgados sob sua jurisdição, conquanto repouse a controvérsia sobre idêntica 

questão de direito, em obediência aos princípios da isonomia e segurança jurídica 

(TEIXEIRA, 2015, p. 229).  

 

Após a prolação judicial do incidente, a tese jurídica será aplicada: a) 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; e b) aos casos futuros que versem idêntica 

questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo a 

revisão prevista no artigo 986 do CPC/2015. 

Luís Guilherme Marinoni, grande processualista civil, afirma que “a decisão 

proferida no incidente já é a decisão da questão dos casos pendentes e dos eventuais casos 

futuros. O veredito do incidente evita tratamento desigual e descontinuidade da aplicação do 

direito – e, assim, favorece a estabilidade -, mas não garante a previsibilidade” (MARINONI, 

2019, p. 148). 

Paralelamente, o autor que obteve a suspensão do processo por se tratar de questão 

idêntica ao caso julgado no incidente não poderá se esquivar da eficácia vinculante da 

decisão. Sendo assim, a coisa julgada coletiva10 se forma pro et contra11, ou seja, ela 

independe de o resultado da demanda ter sido favorável ou não ao coletivo titular do direito.  

Importante destacar que, segundo o artigo 985, §1º, do CPC/2015, caso a tese 

adotada no incidente não seja observada, caberá Reclamação12, uma vez que a tese tem caráter 

vinculante e deve ser garantia a estrita observância do acordão. Julgando procedente a 

reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida 

adequada à solução da controvérsia, conforme letra da lei do artigo 992 do CPC/2015. 

Por fim, consoante artigo 985, §2º do CPC/2015, se o incidente tiver por objeto 

questão relativa à prestação de serviço concedido, permitido ou autorizado, o resultado do 

julgamento será comunicado diretamente ao órgão, ao ente ou à agência reguladora 

 
10 Sendo a ação coletiva, qualquer que seja a espécie de direito tutelado (difuso, coletivo ou individual 

homogêneo), fica o processo sujeito às regras do microssistema das ações coletivas, que abrange, especialmente, 

as normas contidas na Lei da Ação Civil Pública e na parte processual do Código de Defesa do Consumidor 

(como se depreende dos arts. 90 do CDC e 21 da LACP), sempre à luz da Constituição Federal (PIZZOL, 2010, 

p. 13). 
11 Aquela que se forma independentemente do resultado da causa, tanto em caso de procedência como em caso 

de improcedência. 
12 Art. 988, CPC: 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 (BRASIL, 2015) 
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competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da 

tese adotada. 

 

1.10. Revisão da tese fixada 

 

O Código de Processo Civil de 2015 propõe, em seu artigo 986, que a tese jurídica 

seja revisada por duas vias (WAMBIER, 2020, p.246): pelos tribunais superiores (quando 

interposto recurso especial ou extraordinário) ou pelo próprio tribunal que a fixou. Importante 

destacar que pode ser de ofício ou a requerimento das partes legítimas que estão elencadas no 

artigo 977, inciso III do CPC/2015, quais sejam, Ministério Público e Defensoria Pública. 

Maciel e Queiroz apresentam efeitos, caso que foi omisso pela legislação, que podem surgir 

da revisão: 

Nesse sentido, surgem, a primeira vista, três hipóteses nas quais: a) a revisão pode 

consistir na revogação do precedente, vindo a substituí-lo por outro, sendo que neste 

caso esta revisão teria efeitos ex tunc, retroagindo e atingindo a decisão revista, 

cabendo à parte interessada o direito de se valer de uma ação rescisória para 

modificar a decisão; b) em um precedente inovador, cujo sentido possa divergir da 

concepção geral anterior; e c) em um precedente modificador da decisão anterior, 

todavia com efeitos ex nun (MACIEL E QUEIROZ, 2018, p. 45). 

 

Caso ocorra alguma mudança na tese vinculativa decidida no julgamento do Incidente 

de Resolução de Demandas Repetitivas, poderá ocorrer uma modulação de efeitos por conta 

desta revisão, sendo necessária para adequação à segurança jurídica e o interesse social e 

coletivo envolvido em torno da demanda. Assim, “a revisão da decisão do incidente nada 

mais é do que a possibilidade de rediscutir a questão de direito com base e fundamento não 

deduzido, excluindo-se o dedutível da eficácia preclusiva da coisa julgada” (MARINONI, 

2019, p. 151).  
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CAPÍTULO II 

APLICAÇÃO GERAL DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS 

REPETITIVAS NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DAS REGIÕES SUDESTE E SUL 
 

2.1. Jurisdição e a função social do IRDR 

A Jurisdição, como uma função do Estado, soluciona os conflitos e estabelece o 

trinômio juiz-autor-réu, após prévio acionamento da parte interessada13. Observa-se que o 

Estado, aproxima de sua esfera, a aplicação da lei e a incumbência de solucionar conflitos, ao 

substituir as partes do processo, de modo que haja imparcialidade e uma adequação do caso 

ao ordenamento pátrio. Desse modo, segundo o processualista Fredie Didier, a jurisdição pode 

ser conceituada como: 

“é a função atribuída a terceiro imparcial de realizar o Direito de modo imperativo e 

criativo (reconstrutivo), reconhecendo/efetivando/protegendo situações jurídicas 

concretamente deduzidas, em decisão insuscetível de controle externo (f) e com 

aptidão para tornar-se indiscutível. (...) A jurisdição é técnica de solução de conflitos 

por heterocomposição: um terceiro substituiu a vontade das partes e determina a 

solução do problema apresentado. (...) A função jurisdicional tem por característica 

marcante produzir a última decisão sobre a situação concreta deduzida em juízo: 

aplica-se o Direito a essa situação, sem que se possa submeter essa decisão ao 

controle de nenhum outro poder. A jurisdição somente é controlada pela própria 

jurisdição” (DIDIER Jr, 2015, p. 153). 

 

Ademais, em sua literatura, Humberto Dalla e Maria Maria Stancati afirmam que: 

O processo justo, ainda, em um ambiente democrático e constitucional, não pode se 

descuidar do foco do procedimento como estrutura de formação das decisões. Diante 

disso, deve-se assegurar que o ambiente processual seja de intenso e verdadeiro 

debate, afastando-se da visão de superioridade do Estado-juiz. Pelo contrário, o 

cidadão deve ser visto como participante, não um mero recebedor da atividade 

estatal interventora, incorporando-se o conteúdo próprio do princípio da igualdade 

(DE PINHO, STANCATI, 2016, p. 17). 

 

Após a Constituição de 1988, a tutela de direitos e garantias fundamentais trouxe o 

acesso à justiça14, muito necessário para todos os cidadãos, sendo exemplos, a gratuidade de 

justiça, os meios alternativos de solução de conflitos, entre outros. Além disso, o processo de 

democratização, possibilitou que a via judicial trouxesse a solução de litígios que antes eram 

secundarizados e, diversas vezes, não resolvidos e causando um ônus à parte desfavorecida. 

 
13 Art. 2°, CPC: O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções 

previstas em lei. 
14 Trata-se da demonstração constitucional do princípio da inafastabilidade da jurisdição, o qual significa, em 

linhas gerais, que o Estado não pode negar-se a solucionar quaisquer conflitos em que alguém alegue lesão ou 

ameaça de direito. Sendo assim, o cidadão, por meio do direito de ação, vale dizer, direito de postular em juízo, 

postulará a tutela jurisdicional ao Estado. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/24200/breves-consideracoes-

sobre-o-acesso-a-justica. Acesso em: 30 de maio de 2021  



31 

 

 
 

Ao observar o Poder Judiciário como um instrumento de grande valor para esse 

acesso à justiça, é preciso que ele possua uma estrutura institucional e uma atividade 

judiciária que atenda às demandas dos que o buscam. Também, é necessário que haja 

ferramentas legítimas e eficientes para que os processos cumpram com os princípios 

constitucionais: a duração razoável do processo, a ampla defesa e o contraditório.  

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), contudo, comprova que os Tribunais de 

Justiça estaduais do país possuem uma média de taxa de congestionamento estimada em 72%, 

no primeiro grau e em 45%, no segundo grau. Há dados que comprovam que a maior carga de 

trabalho dos magistrados encontra-se nos Tribunais das Regiões Sul e Sudeste, categorizados 

como de grande porte pelo CNJ (2020) conforme demonstrado na Figura 1 abaixo. 

 

Figura 1. Ilustração gráfica demonstrando a taxa de congestionamento e de carga de trabalho 

dos Magistrados nos Tribunais dos Estados brasileiros (CNJ, 2020).  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado do Relatório “Justiça em Números 2020” 

 

Ao apreciar os gráficos elaborados pelo Relatório “Justiça em Números”, ano de 

2020, constata-se que é imprescindível que haja instrumentos processuais aptos a gerar uma 

eficiência na atividade judiciária dos Tribunais. Neste sentido, a figura do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas, prevista no Código de Processo Civil de 2015, 

A: Taxa de Congestionamento B: Carga de Trabalho Magistrado 
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demonstrou ser um instrumento eficiente à promoção da uniformidade nos julgamentos, além 

de segurança, isonomia e solução de conflitos em tempo razoável.  

Como o IRDR é um incidente, ou seja, questão controversa secundária e acessória 

que surge no curso de um processo e que precisa ser julgada antes da decisão do mérito da 

causa principal15. Pode ser suscitado16 pelas partes, Ministério Público e Defensoria Pública, 

bem como de ofício pelo juiz, em processos que tramitam na primeira instância, ou relator, 

em processos pendentes nos tribunais. A legitimidade ampla do incidente propõe uma sintonia 

singular, visto que cada legitimado possui sua atuação sob uma perspectiva. 

O juiz, em primeiro grau, e o relator, por meio de decisão colegiada, podem observar 

quais partes compõem o conflito, a questão de direito envolvida e as peculiaridades 

processuais. As partes trazem uma visão mais ampla, já que podem constatar que há diversas 

demandas sobre a idêntica questão, sendo exemplos pertinentes, as gratificações relacionadas 

aos servidores públicos e as ações envolvendo direito do consumidor. 

Já o Ministério Público17 se pauta na sua função institucional de defesa da ordem 

pública, do regime democrático e da existência de interesse social e individual relevante em 

discussão ou atuando como fiscal da lei, conforme preceito constitucional. De formar díspar, a 

Defensoria Pública18 se apresenta quando a questão jurídica for capaz de afetar a esfera 

jurídica dos hipossuficientes, ou seja, quando está presente a vulnerabilidade. Por fim, ainda, 

há atuação do amicus curiae, dado que deve ser analisado toda a dinâmica da questão de 

direito para que seja decidida a tese de aplicação mais apropriada para o caso.  

Dessa forma, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é um instituto 

processual que pode resolver, por meio da uniformização e isonomia, uma série de processos 

 
15 Disponível em: https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/demandas-repetitivas/o-que-sao-incidentes/ 

Acesso em: 30 de maio de 2021 
16 Art. 977, CPC:  O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente de tribunal: I - pelo juiz ou 

relator, por ofício; II - pelas partes, por petição; III - pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por 

petição. Parágrafo único. O ofício ou a petição será instruído com os documentos necessários à demonstração do 

preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente. 

17 Art. 127, CF: O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis. 
18 Art. 134, CF: A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, 

a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e 

coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição 

Federal . 
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que versem sobre idênticos pedidos e causas de pedir19. É, também, evidente que há uma 

celeridade na tramitação das lides, acarretando uma diminuição na taxa de congestionamento, 

bem como respeitando que a prestação jurisdicional seja entregue ao demandante 

tempestivamente, conforme consagra o texto constitucional. Assim, constata-se que a função 

social do IRDR deve ser vista com mais expressividade pela classe jurídica do país.  

 

2.2.Utilização do IRDR na Região Sudeste  

Segundo o IBGE20, a Região Sudeste conta com mais de 90 milhões de habitantes, 

distribuídos entre seus quatro Estados. A população do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas 

Gerais e Espírito Santo correspondem, aproximadamente, em 43% da população total do país. 

Diante dessa porcentagem, é presumível que haja um número maior de demandas nessa 

região.  

A Figura 2 apresenta o gráfico da distribuição geográfica das Comarcas da Região 

Sudeste e no qual foi possível observar que o TJ – RJ e TJ - SP comportam o maior número 

de comarcas, 81 e 56, respectivamente. Além disso, a população residente em municípios-

sede de comarca é de 99,6% no Rio de Janeiro, 97,1% no Espírito Santo e 94,6% em São 

Paulo, estando os três acima da média nacional de 89,7%.   

 

Figura 2. Distribuição geográfica das comarcas na Região Sudeste do Brasil (CNJ, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Relatório “Justiça em Números 2020” 

 
19 Art. 976, CPC: É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, 

simultaneamente: I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão 

unicamente de direito; II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. 
20 Disponível em: 

https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html?utm_source=portal&utm_medium=popclock&utm

_campaign=novo_popclock. Acesso em: 15 de junho de 2021 
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Os Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são 

classificados como tribunais de grande porte, liderando nas três primeiras colocações 

respectivamente. Juntos, os Estados possuem mais de 42 milhões de processos em tramitação, 

somando-se casos novos e pendentes. Além disso, possuem ao todo 4.622 magistrados. Dessa 

forma, observa-se que o número de demandas é excessivo, esclarecendo de formal parcial, as 

altas taxas de retenção processual apresentadas anteriormente.  

Vale ressaltar que o TJ-ES é considerado um tribunal de médio porte, ocupando o 

nono lugar na classificação. Possui 1.192.745 de casos novos e pendentes e conta com 324 

magistrados em seus quadros de servidores. Diante da classificação do CNJ, é considerado um 

dos estados com o menor número de habitantes por varas estaduais e juizados especiais, 

abaixo de 15.123 habitantes, juntamente com Acre, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e 

Tocantins. 

Após uma análise do aspecto geral do Poder Judiciário na Região Sudeste, é 

primordial analisar como o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas tem sido 

aplicado na esfera dos Tribunais de Justiça Estaduais da Região Sudeste. Neste momento, 

ressalta-se o Relatório elaborado pelo Observatório Brasileiro de IRDR21, grupo de pesquisa 

vinculado à Universidade de São Paulo – Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Com o 

marco temporal estabelecido entre 18 de março de 2016 a 18 de junho de 2018, foram 

analisados todos os incidentes suscitados nesse período em todo país. 

A Região Sudeste ganhou um protagonismo evidente na aplicação do IRDR em seus 

Tribunais Estaduais. No exame de admissibilidade, fase inicial do procedimento, a Região 

Sudeste contou com 340 incidentes nesse período (Figura 3). Todavia, a grande maioria, foi 

inadmitido, gerando apenas 24% de admissão (Figura 4A), estando abaixo da média de 

admissão nacional, que se encontra em 30% (Figura 4B).  

 

 
 

21 Trata-se de grupo de pesquisa formado por alunos dos programas de graduação e pós-graduação da Faculdade 

de Direito de Ribeirão Preto, sob a orientação do Professor Doutor Camilo Zufelato, destinado ao estudo do 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, instrumento criado no âmbito do novo Código de Processo 

Civil – Lei nº 13.105/2015. A finalidade principal do grupo é formar e manter um observatório dos Incidentes de 

Demandas Repetitivas submetidos aos diversos tribunais brasileiros, de maneira a mapear os incidentes 

suscitados, admitidos ou não, e com o mérito julgado, além de pedidos de suspensão encaminhados ao Superior 

Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 982, §3º, do CPC. Assim, propõe-se, nos 

moldes do que disposto no artigo 979, §1º, do CPC, a criação de um cadastro unificado, que permita a reunião 

dos diversos IRDRs propostos em todo território nacional, com possibilidade de diferentes sistematizações e 

análises, inclusive individuais dos incidentes. De maneira conjunta, também será objeto do grupo o estudo de 

diversas questões de aplicação do IRDR, com leituras de textos acadêmicos e da própria legislação, almejando o 

aprofundamento das discussões sobre questões relacionadas ao incidente.> Disponível em: 

http://observatorioirdr.direitorp.usp.br/banco-de-dados/ 
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Figura 3: Ilustração gráfica representando o resultado do exame de admissibilidade da Região 

Sudeste (ZUFELATO, 2018). 

 

 

Fonte: Observatório Brasileiro de IRDRs – USP Ribeirão Preto 

 

Figura 4: Ilustração gráfica do percentual de incidentes admitidos e não admitidos na região 

sudeste (A) e no país (B) (ZUFELATO, 2018). 

 

 

 

 

                    

Fonte: Observatório Brasileiro de IRDRs – USP Ribeirão Preto 

 

Ao analisar os gráficos acima apresentados (Figura 3 e 4), o Estado de São Paulo foi o 

de mais destaque, tendo sido suscitados, 172 incidentes, totalizando, aproximadamente, 50% 

do total de incidentes de toda Região Sudeste. Destaca-se também que apesar do TJ-ES ser 

A B 
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considerado de médio porte, encontra-se em décimo lugar na lista de mais IRDRs suscitados, 

atrás dos Tribunais de Grande Porte e Tribunais Federais. Demonstra-se que este instrumento 

processual tem sido utilizado de maneira efetiva neste, comparando-o com outros tribunais de 

mesmo porte. 

Outro ponto da pesquisa, foi o julgamento, momento ápice do incidente, dentro dos 

Tribunais. Nesse contorno, há uma mudança na conjectura, demonstrando que o TJ-MG lidera 

os julgamentos de forma categórica, sendo responsável por 47% dos julgamentos realizados 

na Região. Após, há a presença do TJ-SP, TJ-RJ e TJ-ES (Tabela 1).  Vale uma ressalva de 

que na tabela abaixo, encontra-se o TJ-ES com 36 incidentes, contudo, houve um equívoco e 

pode ser esclarecido na tabela 18 da pesquisa. O TJ-ES possui 06 incidentes julgados e toda a 

Região Sudeste conta com um total de 36 incidentes neste marco temporal. 

 

Tabela 1. Número de IRDRs julgados pelos Tribunais da Região Sudeste do país 

(ZUFELATO, 2018). 

 

                Fonte: Observatório Brasileiro de IRDRs – USP Ribeirão Preto 

 

Ao fazer um comparativo com os julgamentos ocorridos em outros tribunais 

estaduais, a região Sudeste permanece acima da média nacional, tendo 60% o total de 

incidentes com julgamento de mérito nos tribunais estaduais (Figura 5). Além disso, na 

proporção entre incidentes julgados e incidentes admitidos, encontra-se o TJ-ES, incialmente, 

com 55%, TJ-MG com 47%, TJ-SP com 44% e TJ-RJ com 38% (Tabela 2).  
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Figura 5. Percentual dos IRDRs julgados na Região Sudeste (ZUFELATO, 2018).  

 

 Fonte: Observatório Brasileiro de IRDRs – USP Ribeirão Preto 

 

Tabela 2. Dados numéricos dos IRDRs suscitados e admitidos por cada tribunal no país 

(ZUFELATO, 2018). 

 
Tribunal IRDRs 

suscitados 

IRDRs 

admitidos 

IRDRs com 

mérito julgado 

Proporção de julgados 

admitidos 

TJAC 1 0 0  

TJPI 1 0 0  

TJAL 2 0 0  

TJRO 2 2 0  

TJCE 2 2 1 50% 

TJPB 2 1 0  

TJRN 3 0 0  

TJAM 4 4 1 25% 

TJRR 4 1 0  

TJTO 5 1 0  

TJPE 6 4 0  

TJBA 8 6 0  

TJMT 8 2 0  

TJPA 8 2 0  

TJMA 10 6 2 33% 

TJMS 10 2 0  

TJAP 10 4 3 75% 

TJSE 172 18 8 44% 

TJGO 20 5 1 20% 

TJES 24 11 6 55% 

TJSC 27 15 4 27% 

TJPR 34 12 0  

TJDFT 39 11 4 45% 

TJRS 54 7 4 57% 

TJRJ 70 13 5 38% 

TJMG 74 36 17 47% 

TJSP 172 18 8 44% 

TRF 1 2 2 1 50% 

TRF2 25 0 0  

TRF3 8 1 0  

TRF4 24 20 6 30% 

TRF5 6 2 1 50% 

     

Total   677 197 68 35% 

Fonte: Adaptada de Observatório Brasileiro de IRDRs – USP Ribeirão Preto 
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2.3. Utilização do IRDR na Região Sul 

 

Atualmente, a população da Região Sul conta com mais de 27 milhões de habitantes 

em seu território. Compreendendo três Estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 

havendo, aproximadamente, 352 comarcas nos três Tribunais. Ademais, essa localidade 

possui dois tribunais classificados como de grande porte – o TJ- PR e o TS-RS, e o TJ-SC 

como de médio porte (Figura 6). 

Figura 6. Distribuição geográfica das comarcas na Região Sul do Brasil (CNJ, 2020). 

 

 

Fonte: Relatório “Justiça em Números 2020” 

     

Com relação à população que reside nos munícipios-sede de comarcas, os três 

Tribunais de Justiça Estaduais da Região Sul encontram-se abaixo da média nacional de 

89,7%. O TJ-RS possui 86,2% da sua população nos municípios sedes, seguido do TJ-PR com 

85,4% e o TJ-SC com 84%. Uma particularidade da Região Sul é de que apesar da TJ-SC 

contar com aproximadamente 31 comarcas a mais que o TJ-PR, este é classificado como de 

grande porte, de acordo com o CNJ. 

Outro dado importante é o número de habitantes por varas e juizados especiais 

estaduais. Os três Tribunais de Justiça Estaduais da Região Sul encontram-se na mesma 

classificação de habitantes por unidade judiciária, entre 18.816-22.506 habitantes, juntamente 

com Tribunais de Justiça da Bahia, Sergipe e Alagoas.  
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Ao aferir a aplicação do IRDR nos Tribunais da Região Sul pelo Observatório da 

FDRP/USP, observou-se que houve um total de 115 incidentes instaurados (Tabela 3) no 

período entre 18 de março de 2016 a 18 de junho de 2018. O Tribunal com mais 

expressividade foi o TJ-RS com 46% do total de toda a região Sul, seguido do TJ-PR e do TJ-

SC. Constata-se que, aproximadamente, 69% não foram admitidos no total dos tribunais, 

demonstrando que não houve o cumprimento dos requisitos essenciais para que houvesse a 

admissibilidade. Além disso, apenas o TJ-SC obteve maior percentual de IRDRs admitidos 

(55%), em comparação com o total de suscitados do próprio TJ e o TJ-RS que atingiu 85% de 

inadmissão.  

 

Tabela 3. Resultado do exame de admissibilidade dos Estados da região Sul (ZUFELATO, 

2018). 

 

Fonte: Observatório Brasileiro de IRDRs – USP Ribeirão Preto 

 

A Região Sul apresentou um percentual de IRDRs julgados e admitidos (Figura 7) 

semelhante ao obtido em todo país (Figura 4B). Além disso, constata-se que os incidentes 

admitidos na Região Sul totalizam 17,2% do total de todos os incidentes suscitados no país, 

ao passo que, na inadmissão, a Região Sul conta com um 17,4% do total de todo país.  
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Figura 7. Ilustração gráfica do percentual de incidentes admitidos e não admitidos na Região 

Sul do país (ZUFELATO, 2018). 

 

 

Fonte: Observatório Brasileiro de IRDRs – USP Ribeirão Preto 

 

Em relação ao julgamento do IRDR, assim como na Região Sudeste, houve mudança 

nos perfis de comportamentos dos Tribunais de Justiça. Apesar do TJ-RS ter obtido o maior 

número de incidentes admitidos, contata-se que, apenas 04 foram julgados no marco temporal 

de entre 18 de março de 2016 a 18 de junho de 2018. Também ocorreram quatro julgamentos 

no TJ-SC, permanecendo o TJ-PR sem julgamento de mérito nos incidentes suscitados neste 

período. Desse modo, o total da região Sul neste período foi de 08 incidentes julgados, 

totalizando 13% do total de julgamento dos outros tribunais estaduais (Figura 8). 

Figura 8. Número de incidentes julgados (A) e percentual total de IRDRs julgados (B) pelos 

tribunais da Região Sul do país (ZUFELATO, 2018) 

 

      

          

Fonte: Observatório Brasileiro de IRDRs – USP Ribeirão Preto 

 

A B 
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O balanço realizado entre a proporção de Incidentes de Resolução de Demandas 

Repetitivas julgados e admitidos possui uma média geral de 35% (Tabela 2). Na Região Sul, o 

TJ-RS lidera com 57%, visto que houve 07 incidentes admitidos e 04 julgados. Em seguida, o 

TJ-SC possui 27%, com 15 incidentes admitidos e 04 julgados. Por fim, encontra-se o TJ-PR 

que, no marco temporal estabelecido, havia 12 incidentes admitidos, não havendo julgamento 

de mérito.  

 

2.4. A perspectiva do Direito do Consumidor 

 

As relações sociais mudaram e tornaram-se mais complexas com o advento da 

globalização. Com o uso de novas tecnologias, as fronteiras reais e virtuais foram reduzidas e 

ocorreu um imperativo desenvolvimento da sociedade de consumo e de seus hábitos. Com a 

velocidade das informações, o uso da internet trouxe diversas facilitações, que por 

consequência, causaram o aumento significativo nas relações que se moldam pelo Direito do 

Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) conceitua o consumidor como: 

Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a 

coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações 

de consumo. (BRASIL, 1990) 

Segundo o jurista e Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Herman 

Benjamim, o Direito do Consumidor “nasce, desenvolve-se e justifica-se na sociedade de 

consumo” (BENJAMIN, 1991, p. 54). Essa área jurídica possui como protagonismo a defesa 

e o resguardo do consumidor, parte frágil da relação.  Essa vulnerabilidade se manifesta por 

meio do artigo 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor que afirma que: 

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios; I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo. (Grifo meu) (BRASIL, 1990) 

 

Inclusive, há precedentes do STJ tratando da vulnerabilidade do consumidor, na 

busca do equilíbrio das relações contratuais, pautado na razoabilidade e na proporcionalidade. 

Exemplos claros são as seguintes decisões judiciais: 
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RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. DIREITO DE INFORMAÇÃO. CONSUMIDOR DEFICIENTE 

VISUAL. MANUAIS DE ELETRODOMÉSTICOS. OBRIGAÇÃO DE 

FORNECIMENTO. SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. 1. O Código de 

Defesa do Consumidor, com seu arcabouço normativo balizador das relações 

de consumo, busca equilibrar essas relações de forma a suprir a 

vulnerabilidade do consumidor, que, portador de necessidades especiais ou 

não, é vulnerável pelo só fato de ser consumidor. 2. O § 2º do art. 58 do Decreto 

n. 5.296/04 determina que os fabricantes de equipamentos eletroeletrônicos de uso 

doméstico disponibilizem os manuais de instrução de uso em meio magnético, 

braile ou em fonte ampliada, sempre que solicitado pelo consumidor portador de 

deficiência visual. A lei, então, protege o direito de informação ao consumidor 

com necessidades especiais. 3. Verifica-se a ausência de interesse de agir para 

propositura de ação civil pública em defesa do consumidor fundada no 

descumprimento do Decreto n. 5.296/04, quando a) se deixa de embasar a ação na 

falta ou deficiência de informação ao consumidor; b) o provimento jurisdicional 

perseguido mais não pode fazer do que assegurar um direito já previsto em lei. 4. 

Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1520202 SP 2013/0341665-9, 

Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 

12/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015) 

(Grifo meu). 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O 

RECURSO ESPECIAL REITERAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1."Quanto à invocação do 

diploma consumerista, é de se observar que "o ponto de partida do CDC é a 

afirmação do Princípio da Vulnerabilidade do Consumidor, mecanismo que 

visa a garantir igualdade formal-material aos sujeitos da relação jurídica de 

consumo, o que não quer dizer compactuar com exageros"(REsp 

586.316/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 17/04/2007, DJe 19/03/2009). É bem de ver que suas regras, 

valores e princípios são voltados a conferir equilíbrio às relações contratuais, 

de modo que, ainda que fosse constatada alguma nulidade da transação, 

evidentemente implicaria o retorno ao statu quo ante (em necessária observância à 

regra contida no art. 848 do Código Civil, que disciplina o desfazimento da 

transação), não podendo, em hipótese alguma, resultar em enriquecimento a 

nenhuma das partes." (AgRg no AREsp 504.022/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 30/09/2014) 2. 

Como não há obscuridade, omissão ou contradição, não merece acolhida os 

embargos de declaração que se apresentam com caráter manifestamente 

infringente. 3. A insurgência ostenta caráter manifestamente protelatório a ensejar 

a majoração da multa aplicada anteriormente, nos termos do art. 538, parágrafo 

único, 2ª parte, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro 

recurso ao prévio recolhimento da multa ora arbitrada. 4. Embargos de declaração 

rejeitados, com aplicação de multa. (STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 1172929 RS 

2009/0246823-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 23/10/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

29/10/2014) (Grifo meu). 

É importante evidenciar que ainda que a era da informação tenha favorecido a 

conectividade, a relação entre fornecedor e consumidor hipossuficiente está distante de ser a 

mais justa e efetiva. Na forma dos contratos de adesão, formas de parcelamento, uso de 

cartões de crédito e diversos outros meios e serviços, diversas demandas consumeristas, 

diariamente, adentram o Poder Judiciário brasileiro.  
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Vale ressaltar, que nos últimos anos tem havido uma busca pela resolução 

extrajudicial dos conflitos consumeristas. Com uma parceria fortalecida entre o Ministério da 

Justiça em parceria com PROCON’s22, Ministérios Públicos Estaduais, Defensorias Públicas 

Estaduais e órgãos relacionados ao consumidor23, evidencia-se uma forma de resolver os 

litígios sem adentrar na esfera judiciária. Uma das iniciativas é a plataforma 

consumidor.gov.br, que se trata de: “serviço público que permite a interlocução direta entre 

consumidores e empresas para solução de conflitos de consumo pela internet, totalmente 

monitorada pelos órgãos de defesa do consumidor e pela Secretaria Nacional do 

Consumidor"24.   

Há, também, o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor 

(SNDC)25 é o método informatizado que integra o atendimento realizado por Procons de 26 

estados, do Distrito Federal e de 536 municípios. Como vários estes Procons contam com 

mais de uma unidade, o Sistema abrange 909 unidades espalhadas por 675 cidades brasileiras, 

que atendem uma média mensal de 190 mil consumidores. 

Em parceria, SNDC e a plataforma consumidor.gov, reuniram dados importantes 

sobre as demandas consumeristas que são resolvidas por esses canais e organizaram o dossiê 

“Consumidor em Números 2020”26. O relatório abordou um panorama dos setores com 

maiores demandas e os assuntos mais reclamados. A Figura 9 demonstra quais foram os 

assuntos com maior índice de reclamação nas plataformas do Sistema Nacional de 

Informações de Defesa do Consumidor (SINDEC) e consumidor.gov.br no ano de 2020.   

 
 

22 Os Procons são órgãos estaduais e municipais de proteção e defesa do consumidor, criados especificamente 

para este fim, com competências, no âmbito de sua jurisdição, para exercer as atribuições estabelecidas pela Lei 

8.078, de 11 de setembro de 1990, e pelo Decreto nº 2.181/97. São, portanto, órgãos que atuam no âmbito local, 

atendendo diretamente os consumidores e monitorando o mercado de consumo local, tendo papel fundamental na 

execução da Política Nacional de Defesa do Consumidor. Disponível em: 

https://www.consumidor.gov.br/pages/conteudo/publico/6. Acesso em: 20 de julho de 2021 
23 As entidades civis desenvolvem importante papel na proteção e defesa do consumidor. Elas representam o 

conjunto organizado de cidadãos em torno de uma instituição devidamente registrada e com função estatutária de 

proteção e defesa dos consumidores. Disponível em: https://www.consumidor.gov.br/pages/conteudo/publico/6. 

Acesso em: 20 de julho de 2021 
24 A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), criada pelo Decreto nº 7.738, de 28 de maio de 2012, integra 

o Ministério da Justiça e tem suas atribuições estabelecidas no art. 106 do Código de Defesa do Consumidor e no 

art. 3º do Decreto n° 2.181/97. Disponível em: 

https://www.consumidor.gov.br/pages/conteudo/publico/1#:~:text=O%20Consumidor.gov.br%20%C3%A9,conf

litos%20de%20consumo%20pela%20internet. Acesso em: 20 de julho de 2021 
25 O SNDC se reúne trimestralmente para analisar conjuntamente os desafios enfrentados pelos consumidores e 

para a formulação de estratégias de ação, tais como, fiscalizações conjuntas, harmonização de entendimentos e 

elaboração de políticas públicas de proteção e defesa do consumidor. Os órgãos do SNDC têm competência 

concorrente e atuam de forma complementar para receber denúncias, apurar irregularidades e promover a 

proteção e defesa dos consumidores.  
26 Disponível em:https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2021/marco/senacom-apresenta-dados-do-

consumidor-em-numeros-2020. Acesso em: 20 de julho de 2021 
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Figura 9. Demonstração gráfica dos serviços com maior índice de reclamação nas plataformas 

do SINDEC e consumidor.gov.br no ano de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 10 estão apresentados os problemas mais evidenciados pelo SINDEC e 

consumidor.gov.br no ano de 2020. 

Figura 10. Principais reclamações que ocorrem nas plataformas do SINDEC e 

consumidor.gov.br 

  

Estes resultados evidenciaram que demandas relacionadas à telefonia e cartões 

lideraram os assuntos, pois apresentaram o maior índice de reclamações. Ademais, também 

foi revelado que quase 50% das reclamações são relacionadas à cobrança e contestação de 

cobranças. É esclarecedor que os problemas evidenciados pelo SINDEC em maiores números 

são também os mesmos, pela plataforma consumidor.gov. Assim, fica evidente que as 

demandas consumeristas têm diversas questões em comum entre si.  
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Após análise dos dados extrajudiciais, é valido ressaltar que o número de casos de 

judicializações consumeristas tem sido bem expressivo. Conforme Relatório do CNJ, “Justiça 

em Números 2020”, o Direito do Consumidor é a temática com maior demanda nas Justiças 

Estaduais, bem como nas Turmas Recursais dos Tribunais Estaduais em todo país, com 16% 

do total de processos27. Consoante ao afirmado anteriormente, fica demonstrado na tabela 

abaixo: 

Tabela 4. Áreas com mais demandas nas Justiças Estaduais do País 

Área Sub-tema Quantitativo de processos 

Direito do Consumidor 
Responsabilidade do Fornecedor e 

Indenização Por Danos Morais 
2.295.880 

Direito Civil Obrigações e Espécies de Contratos 2.227.212 

Direito Tributário Dívida Ativa 1.827.565 

Direito Civil 
Responsabilidade Civil e Indenização 

por Danos Morais 
1.356.290 

Direito Civil Família e Alimentos 1.213.022 

Fonte: Justiça em Números (2020) 

 

Com mais de dois milhões de processos em tramitações, o Direito do Consumidor 

tem um protagonismo evidente nas apreciações levadas ao Judiciário. Um número tão elevado 

revelaria que o uso de instrumentos processuais que visem a celeridade e a uniformização dos 

processos repetitivos seria bem utilizado nessa esfera. Todavia, não é a realidade consagrada 

no âmbito do Poder Judiciário. Dados estatísticos do Observatório de IRDR da USP 

demonstraram que o Direito do Consumidor se encontra em sexto lugar no país na relação 

geral de matérias suscitadas em IRDR, conforme ilustrado na Figura 11. 

 

 

 

 

 

 
27 Disponível em: http://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1119114-tecnologia-auxilia-

demandas-do-consumidor.xhtml . Acesso em: 20 de julho de 2021 
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Figura 11. Número de matérias suscitadas em sede de IRDR nas diferentes áreas do direito 

(Adaptado de ZUFELATO, 2018). 

 

Fonte: Observatório Brasileiro de IRDRs – USP Ribeirão Preto 

 

Outrossim, após exame de admissibilidade para a instauração do IRDR, verificou-se 

um decréscimo do número de casos consumeristas (Figura 12).  

 

Figura 12.  Matérias mais suscitadas em IRDRs admitidos (Adaptado de ZUFELATO, 2018). 

 

Fonte: Observatório Brasileiro de IRDRs – USP Ribeirão Preto 

 

Apesar dos pleitos consumeristas terem semelhanças bem próximas, em muitos 

casos, é necessário, para submissão ao incidente, que haja uma identificação das questões que 

envolvem os casos concretos. Deve haver a junção dos que possuam a controvérsia do ponto 

em comum de direito e com efetiva multiplicação para que sejam entrepostas para a 

interposição do presente instrumento processual. Diante desse cenário, Luiz Guilherme 

Marinoni traz uma colocação importante em seus escritos: 
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não basta uma grande soma de requerimentos de execução dispersos em demandas 

distintas – que não se repetem -, mas é preciso que estes estejam situados no 

mesmo contexto conflitivo, derivado do pedido de tutela do direito que deu origem 

à instauração do processo. (Grifo meu) (MARINONI, 2019, p. 103) 

 

Sofia Temer traz em sua obra a seguinte ponderação: “O IRDR se preocupa 

preponderantemente com a tutela do direito objetivo, com a resolução de um conflito 

normativo, com a coerência do ordenamento jurídico” (TEMER, 2020, p. 83) 

Assim, resta claro que a utilização do IRDR nos casos com questões idênticas de 

Direito do Consumidor é de grande valia, pois o consumidor, em seu processo exterioriza uma 

demanda individual, que pode se tornar uma demanda “coletiva”, com diversas partes que 

foram vítimas da mesma situação substancial.  A solução delineada pelo CPC/2015, ao 

consagrar o incidente para tratamento das demandas pluri-individuais28 (PORTO, 2020, 

p.152), acarreta diversas consequências nos aspectos materiais e formais com contornos nos 

princípios processuais essenciais à efetivação da isonomia e segurança jurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28Antes de representar uma tutela de direitos materialmente transindividuais, trata-se de uma pluralidade de 

direitos individuais, dispersos por todas as relações processuais subjetivas postas à análise daquela parcela do 

Judiciário” (PORTO, 2020, p.153) 
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CAPÍTULO III 

O DIREITO DO CONSUMIDOR E O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 

DEMANDAS REPETITIVAS: ESTUDO DE CASOS DE INCIDENTES ADMITIDOS 

NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DAS REGIÕES SUDESTE E SUL 

 

3.1. Considerações iniciais 

O primeiro capítulo do presente trabalho apresentou um aprofundamento teórico, 

com aspectos do IRDR na legislação e pontos doutrinários valorosos. No segundo capítulo, 

foi realizada uma análise, com base nos Relatório do Observatório Brasileiro de IRDR da 

Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (USP), da aplicação geral do incidente nos Tribunais 

de Justiça Estaduais das Regiões Sudeste e Sul. Além disso, houve um breve delineado sobre 

o Direito do Consumidor, por meio de uma perspectiva geral. 

Neste último capítulo, foi elaborado um estudo dos casos de Incidentes que possuem 

como temática o Direito do Consumidor. Ressalta-se que o recorte de tempo utilizado neste 

capítulo foi o período compreendido desde a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 

2015 a agosto de 2021, com a aplicação do IRDR no direito processual brasileiro. Além disso, 

foi observado apenas os casos que passaram pelo exame de admissibilidade e foram 

admitidos, não sendo considerados os inadmitidos e cancelados.  

 

3.2. O IRDR aplicado ao Direito do Consumidor  

O Direito do Consumidor é uma área jurídica que atende as demandas relacionadas 

ao direito coletivo. Os direitos coletivos, propriamente ditos, são os transindividuais, de 

natureza indivisível, pertencentes a um grupo determinável de pessoas, ligadas entre si ou 

com a parte contrária por uma relação jurídica base. Ressalta-se que, embora o objeto da 

demanda também seja indivisível, o grupo é determinável e o ponto de intersecção entre os 

sujeitos é uma relação jurídica29. 

Conforme já mencionado no capítulo anterior, diariamente, diversas demandas 

consumeristas30 adentram os Tribunais brasileiros. E, na grande maioria dos casos, tratando 

sobre questões de direito similares e que possuem uma repetição expressiva de processos. 

 
29  Disponível em: < https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/cdc-na-visao-do-

tjdft-1/a-defesa-do-consumidor-em-juizo/interesses-ou-direitos-coletivos >. Acesso em: 04 de agosto de 2021 
30 Disponível em: < https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/08/rel-justica-em-numeros2020.pdf>. 

Acesso em: 04 de agosto de 2021 
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Todavia, o número de IRDRs que são suscitados sobre matéria consumerista ainda é bem 

reduzido em comparação com outras temáticas jurídicas. 

Como apresentado na Figura 11, o Direito do Consumidor ocupa o sexto lugar nos 

IRDRs suscitados, contando com apenas 37 incidentes em todo o país. É possível, também, 

perceber que, apenas, 11 incidentes sobre matéria consumerista foram admitidos (Figura 12). 

Desse modo, somente 4,8% de todos os incidentes admitidos em todo o país tratam de direito 

do consumidor.  

Destaca-se que o Conselho Nacional de Justiça formulou o “Painel de Consulta ao 

Banco Nacional de Demandas Repetitivas e Precedentes Obrigatórios”31, que apresenta de 

forma interativa os dados relacionados à processos repetitivos, bem como precedentes já 

existentes. Após uma pesquisa, filtrando os dados, com os recortes em “Direito do 

Consumidor” e “Justiça Estadual”, em agosto de 2021, obteve-se o número de 36 incidentes.  

Esse número representa o total de IRDRs sobre Direito do Consumidor em todo o 

país que tramitam nos Tribunais de Justiça Estaduais32. Segundo o Painel do CNJ de 

Demandas Repetitivas, os Tribunais brasileiros que possuem casos de IRDR em Direito do 

Consumidor são: Amapá, Distrito Federal e Territórios, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, 

Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de 

Janeiro, Sergipe, São Paulo e Tocantins. 

 Frisa-se que apenas a Região Sudeste possui casos de IRDRs de Direito do 

Consumidor em todos os seus Tribunais. Além disso, o número de IRDRs admitidos que se 

encontram expressos no gráfico acima são processos que se encontravam pendentes ou já 

foram julgados. Dessa maneira, esse é um retrato da realidade atual do Brasil sob o ângulo 

dos incidentes de Direito do Consumidor. 

Após esse panorama geral, o recorte deste estudo se baseou em números dos 

Tribunais das Regiões Sudeste e Sul. A partir dos dados divulgados nos sítios eletrônicos de 

cada Tribunal, organizados por meio do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (NUGEP), 

foi realizada uma análise comparando o número de IRDR´s admitidos pelos Tribunais em 

relação à todas as matérias e os IRDRs admitidos sobre a temática consumerista. O resultado 

desta análise está sumarizado na tabela 5. 

 
31 Disponível em: 

<https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%2FPainelCNJ.qvw&host=QVS%40neo

dimio03&anonymous=true&sheet=shDRGraficos>. Acesso em: 10 de agosto de 2021 
32 Disponível em: 

<https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%2FPainelCNJ.qvw&host=QVS%40neo

dimio03&anonymous=true&sheet=shDRGraficos>. Acesso em: 10 de agosto de 2021 
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Tabela 5. Comparação entre o número de IRDRs totais admitidos nos Tribunais de Justiça das 

Regiões Sul e Sudeste e o número de IRDRs admitidos em Direito do Consumidor. 

Tribunal de 

Justiça 

Número total de 

IRDRs admitidos 

Número de IRDRs admitidos em 

matéria de Direito do Consumidor 

TJ – ES 14 1 

TJ - MG 73 10 

TJ – RJ 19 1 

TJ – SP 45 4 

TJ - PR 32 3 

TJ- RS 21 1 

TJ - SC 19 0 

Fonte: Sites dos tribunais de Justiça Estaduais e Painel de Consulta ao Banco Nacional de Demandas  

Repetitivas e Precedentes Obrigatórios do CNJ, 2021 

  

 

Após análise minuciosa dos dados tabelados, foi possível observar que o Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais liderou o ranking com 10 incidentes admitidos sobre Direito do 

Consumidor, seguido do Tribunal de Justiça de São Paulo com 04 incidentes.  No entanto, o 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina não possui nenhum IRDR admitido com matéria 

consumerista. 

Fica constatado que tal matéria ainda não é muito suscitada em sede de IRDR, 

mesmo sendo uma das áreas que possuem maior número de demandas. Apesar disso, ao fazer 

a análise dos números, ficou evidente que o Direito Administrativo possui um protagonismo 

ímpar em relação ao IRDR (Figura 10), sendo majoritariamente utilizado em todos os 

Tribunais analisados, principalmente em relação à demandas relacionadas à gratificações e 

adicionais de servidores públicos. 

Nesse ponto, é preciso destacar que a delimitação da questão jurídica se afigura de 

primordial importância, visto que a decisão de mérito prolatada ao final do julgamento do 

IRDR deve estar intrinsicamente relacionada à questão que foi “recortada” no exame de 

admissibilidade, de modo que corresponda à questão controversa nos processos repetitivos. 

Sofia Temer assevera em seus escritos: 

O objeto do incidente, considerado como questão de direito afetada para resolução, 

sob esta perspectiva, tornar-se-á estável a partir deste momento, o que exigirá 

relação de congruência entre a decisão de admissão e posterior decisão de mérito. 

Essa identificação limitará a questão a ser apreciada pelo tribunal e, por 
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consequência, obstará que sejam proferidas “teses” sobre outras questões diversas”.” 

(TEMER, 2020, p. 134 e 135) 

No capítulo anterior foi abordado quais eram as matérias com maior incidência nas 

demandas consumeristas extrajudiciais, segundo o SINDEC e a plataforma 

consumidor.gov.br. A tabela 6 apresenta uma compilação quantitativa dos incidentes que 

foram admitidos nos Tribunais de Justiça da Região Sudeste e Sul.  

Tabela 6. Assuntos mais frequentes nos IRDRs de Direito do Consumidor admitidos nos 

Tribunais de Justiça da Região Sudeste e Sul 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sites dos Tribunais de Justiça Estaduais 

 

Destaca-se que a prestação de serviços foi o assunto com mais IRDRs admitidos. 

Nesta classificação, podem ser exemplificados os casos de danos morais pela demora em fila 

de bancos, realizações de perícias técnicas por empresas de fornecimento de água e energia 

elétrica, bem como uma prestação adequada desses serviços essenciais. 

Os contratos de telefonia, que também poderiam ser classificados como prestação de 

serviços, foram particularizados, tendo em vista que possuem dois casos de IRDRs admitidos. 

O primeiro caso tramita no Tribunal de Justiça do Espírito Santo que apresenta duas teses 

firmadas, relacionadas à competência de julgamento do Juizado Especial Cível e danos morais 

em relação ao bloqueio de internet (Processo nº 0000025-75.2017.8.08.910)33. O segundo 

caso tramita no Tribunal de Justiça do Paraná (Processo 0024611-40.2016.8.16.0000)34 e trata 

 
33 Disponível em: <https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/803832?view=content>,. 

Acesso em: 30 de agosto de 2021 
34 Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/processos/263292878/processo-n-0024611-4020168160000-

do-tjpr>. Acesso em: 30 de agosto de 2021 

 

Assuntos   IRDRs admitidos  

Prestação de Serviços 5 

Contratos Bancários 4 

Tarifas Abusivas 2 

Planos de Saúde 2 

Contratos de Telefonia 2 

Cláusulas Abusivas 1 

Outros 4 
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sobre cobrança indevida de valores referentes à telefonia sem solicitação do usuário, bem 

como a incidência de danos morais, sendo aplicável o reconhecimento in re ipsa ou com a 

devida comprovação nos autos, que sobrestou 14.716 processos sobre o assunto.  

É importante destacar, que após apontar o número acima de sobrestamento, que a 

suspensão de processos é um dos pontos mais discutidos quando se trata de IRDR. A 

suspensão tem como finalidade precípua evitar que haja decisões que sejam divergentes em 

relação aos casos repetitivos. Apesar da decisão de suspensão ser do relator, não há 

impedimento de que a deliberação possa ser tomada pelo órgão colegiado. Tal decisão 

colegiada apresenta uma maior segurança jurídica e visa uma racionalização do Judiciário e 

condição intrínseca ao funcionamento da gestão de precedentes (LATGÉ, 2020, p.650-51). 

Após consulta no Painel do CNJ, ficou evidente o número de processos sobrestados 

após a admissão dos IRDRs em Direito do Consumidor, como apresentado na tabela 7. 

 

Tabela 7: Quantitativo de sobrestamentos dos processos após a instauração dos IRDRs de 

matérias de Direito do Consumidor nos Tribunais de Justiça Estaduais das Regiões Sudeste e 

Sul. 

 

Tribunal de Justiça Número de processos suspensos  

TJ – ES 267 

TJ – MG 1.269 

TJ – RJ Não há informação 

TJ – SP 470 

TJ – PR 18.344 

TJ- RS 5393 

TJ – SC Não possui IRDR em Direito do Consumidor 

    

Fonte: Painel de Consulta ao Banco Nacional de Demandas Repetitivas e Precedentes Obrigatórios, do CNJ 2021 

 

O Tribunal de Justiça do Paraná liderou de forma vultuosa o número de processos 

suspensos, contando com apenas 03 incidentes foram admitidos em Direito do Consumidor. 

Já o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul apresentou apenas 01 incidente de Direito do 

Consumidor e sobrestou mais de 5.000 processos. E, o Tribunal de Minas Gerais, apesar de 

ser o que possui o maior número de casos de incidente de Direito do Consumidor, sobrestou 

um número menor do que os Tribunais anteriormente mencionados. 
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Com os estudos dos casos de IRDRs admitidos, notou-se que, em diversos processos, 

havia fundamentos pautados no Direito do Consumidor, bem como no Direito Processual 

Civil. O processo supramencionado do TJ-ES apresentou essa característica ao abordar tanto 

competência de julgamento, como também sobre danos morais. Outro caso interessante 

tramita no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Processo nº: 10000160378378000 IRDR MG 

35) que aborda sobre o cabimento de medida cautelar de exibição de documentos para 

obtenção de documentos a serem fornecidos pelos órgãos de Proteção ao Crédito. Desse 

modo, essa miscelânia provoca uma análise abrangente do caso, contribuindo para análise 

posterior dos julgadores. 

Diante desse exemplo, fica clara a importância da fundamentação clara, objetiva e 

completa, com todos os aspectos jurídicos pertinentes, sejam eles materiais e processuais, 

tanto na petição que suscita o incidente, bem como na fundamentação feita no acórdão e que 

fixará a tese que concluirá a “solução” daquela demanda. Sofia Temer afirma em seus escritos 

que: 

a fundamentação adquire especial importância, porque dela se extrai o padrão 

decisório que será adotado nos casos pendentes e futuros que versem sobre tal 

questão, o que deverá ser contextualizado. ((TEMER, 2020, p. 239)  

Ressalta-se também que houve dois casos que tratavam sobre foro de competência 

relacionados à processos com demandas consumeristas. Tais casos não foram classificados 

como matéria de Direito do Consumidor, por tratarem de competência – matéria típica do 

direito processual civil. Não constam nas tabelas colocadas neste trabalho, mas é válido 

destacar esses casos. 

No Tribunal de Justiça do Paraná foi admitido um IRDR (Processo IRDR nº: 

00080930420188160000 PR)36 que abordava a possibilidade de declinação de ofício da 

competência nos casos de escolha aleatória do foro do consumidor, com sobrestamento de 18 

processos.  

 
35 Tese firmada: Inexiste interesse de agir da parte que ajuíza ação de exibição de documentos em desfavor dos 

órgãos de proteção ao crédito para obtenção de documentos referentes à negativação. É cabível o habeas data 

para obtenção de informações constantes em banco de dados e cadastros restritivos de crédito de consumidores, 

desde que, conforme expressa previsão legal, exista prova da recusa ao acesso às informações ou do decurso de 

mais de dez dias sem decisão (artigo 8º, § único, inciso I, da Lei nº 9.507/1997). Disponível em: https://tj-

mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/942475399/irdr-cv-10000160378378000-mg. Acesso em: 30 de agosto de 

2021 
36 Disponível em: https://tj-pr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/832261306/processo-civel-e-do-trabalho-outros-

procedimentos-incidentes-incidente-de-resolucao-de-demandas-repetitivas-80930420188160000-pr-0008093-

0420188160000-acordao. Acesso em: 30 de agosto de 2021 
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Já no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (Processo IRDR nº: 70070298393 

RS)37 encontra-se um processo pertinente à conflito de conflito de competência entre os foros 

da capital. Esse tribunal firmou a tese no sentido de que o litígio deve tramitar naquele 

escolhido pelo consumidor desde que observada uma das condições legais, descabendo 

declinação de ofício.  

Entre os reveses mais evidenciados pelo SINDEC e consumidor.gov.br, no ano de 

2020, problemas com cobrança ocuparam a faixa quase majoritária, com oscilações entre 38% 

e 42% dos casos que foram apresentados. No campo dos IRDRs, tarifas abusivas e cobranças 

indevidas também foram temas suscitados. Um exemplo, encontra-se no Tribunal de Justiça 

de Minas Gerais foi admitido (Processo IRDR nº 1.0000.20.060229-0/001 MG)38 em que a 

questão debatida gira em torno da configuração, ou não, de coisa julgada em relação ao 

pedido de cobrança de juros remuneratórios incidentes sobre o valor a repetir, a título de 

tarifas bancárias já reconhecidas abusivas em outra demanda.  

Os planos de saúde também tiveram sua participação nos incidentes sobre direito do 

consumidor. A judicialização da saúde tem sido, cada dia mais crescente nos Tribunais 

brasileiros, com a aplicação tanto do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90) em 

consonância com a Lei nº 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de 

assistência à saúde.  

Um caso interessante foi admitido em sede IRDR no Tribunal de Justiça de São 

Paulo (Processo IRDR nº: 0043940-25-2017.8.26.0000 SP)39 e abordava sobre o reajuste em 

relação à mudança de faixa etária aos 59 (cinquenta e nove) anos de idade, nos contratos 

coletivos de plano de saúde (empresarial ou por adesão). Tal IRDR foi admitido e sobrestou 

324 processos que tramitavam nas varas paulistas. Desse modo, resta evidente, que há casos 

repetitivos sobre o tema e possuem uma quantidade significativa.  

3.3. Estudo de Casos do IRDR 

               A última parte deste trabalho consiste no estudo de três casos que envolvem IRDRs 

admitidos em Direito do Consumidor nos Tribunais de Justiça de Rio de Janeiro (caso A), 

 
37 Disponível em:  https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/564944951/incidente-de-resolucao-de-

demandas-repetitiva-70070298393-rs/inteiro-teor-564944956. Acesso em: 30 de agosto de 2021. 
38 Disponível em: 

https://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?tipoPesquisa2=1&txtProcesso=10000200602290001&l

istaProcessos=10000200602290001&select=2. Acesso em: 30 de agosto de 2021. 
39 Disponível em: https://www.tjsp.jus.br/NugepNac/Irdr/DetalheTema?codigoNoticia=51233&pagina=1. 

Acesso em: 30 de agosto de 2021 
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Minas Gerais (caso B) e Paraná (caso C). O objetivo é uma análise mais específica de quais 

são as temáticas, suas singularidades e como ocorre a tramitação. 

3.3.1. Caso A: IRDR Nº 0032321-30.2016.8.19.0000 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

O processo originário de nº 0015170-85.2016.8.19.0021 tramitou perante a 2ª Vara 

Cível da Comarca de Duque de Caxias e foi distribuído em 20 de março de 2016. O autor 

ingressou com uma Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de 

Urgência, requerendo a limitação, a título de tutela antecipada, de 30% para os descontos de 

empréstimos consignados em sua conta corrente, tendo em vista, o superendividamento e a 

necessidade de sobrevivência. Figuravam no polo passivo os bancos Panamericano S/A, 

Cruzeiro Do Sul S/A, Daycoval S/A, Industrial e Comercial S/A, Cetelem BGN S/A, Banrisul 

S/A e Bonsucesso S/A.  

Em setembro de 2016, foi admitido por maioria dos votos, o IRDR nº 0032321-

30.2016.8.19.0000, pela 26º Câmara Cível/Consumidor. A ementa do acórdão de 

admissibilidade40, que tem como relatora a Desembargadora Natacha Nascimento Gomes 

Tostes Gonçalves de Oliveira, foi a seguinte: 

 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva. Matéria de Direito. Divergência 

jurisprudencial quanto a legitimidade passiva nas ações que se discutem a 

limitação dos descontos de empréstimos consignados à margem permitida. 

Julgados em que se apresentam como legitimado passivo as instituições 

financeiras ou bancárias, bem como julgados em que se identifica como 

legitimada passiva a fonte pagadora. Pretensão de fixação de tese jurídica a 

respeito da legitimidade (se das instituições financeiras, se da fonte pagadora ou 

de ambas). Presentes os requisitos do Art. 976 do CPC, de 2015. Risco efetivo de 

coexistência de decisões 26ª CÂMARA CÍVEL / CONSUMIDOR RELATORA: 

DES. NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE 

OLIVEIRA conflitantes que possam acarretar ofensa à isonomia e à segurança 

jurídica. Demandas repetitivas em curso. Incidente admitido. (Grifo meu) 

 

 

A questão debatida gravitou em torno da existência de divergência de 

posicionamento quanto a legitimidade passiva nas ações que versem sobre empréstimo 

consignado.  Buscou-se que fosse fixada a tese jurídica a respeito de qual seria o polo passivo 

nas demandas que versassem sobre limitação de descontos em empréstimo consignados, para 

adequação ao percentual de 30%, firmando-se ela pertence aos bancos ou à fonte pagadora. 

 
40 Disponível em: 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000454DF457A560A8CD7DD6C1A35BD

FC7A28C5053B5D3E2D&USER=. Acesso em 02 de setembro de 2021 
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No acórdão de admissibilidade, foram elencadas várias decisões díspares, em que ora 

era legitimada ativa a fonte pagadora ora o banco para haver a limitação de descontos. Abaixo 

foi colocado um exemplo de cada decisão judicial: 

 

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. MEDIDA 

CAUTELAR. MILITAR DA MARINHA. Pretensão de limitação dos 

descontos em 30% dos vencimentos do autor. Sentença de parcial 

procedência. Insurgência de ambos os litigantes. A legitimidade passiva nas 

ações que visam à limitação dos descontos em 30% dos vencimentos 

líquidos é das instituições financeiras que conferem, efetivamente, os 

mútuos, não havendo de se falar em legitimidade passiva do órgão 

público pagador. Hipótese de superendividamento. Necessidade de 

preservação dos ganhos básicos para subsistência própria e da família. 

Aplicação do princípio do mínimo existencial e dignidade da pessoa humana. 

Inteligência dos Enunciados 200 e 295 da Súmula deste Tribunal de Justiça. 

Reforma da sentença no sentido de que se expeça ofício à instituição 

pagadora, conforme autorizado pela súmula 144TJRJ, a fim de determinar 

que aquela, limite os descontos oriundos de empréstimos consignados a 30% 

(trinta por cento) dos rendimentos líquidos do autor. Precedentes do STJ e 

desta Corte Estadual. Sucumbência recíproca mantida, com a ressalva da 

gratuidade de justiça deferida a parte Autora. DESPROVIMENTO DOS 

RECURSOS DA PARTE AUTORA E DO BANCO DO BRASIL E 

PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO BRADESCO, 

PARA DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO ÓRGÃO 

PAGADOR, NOS TERMOS DA SÚMULA 144 - (TJ-RJ - APL: 

01281870420128190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 16 VARA CIVEL, 

Relator: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT, Data de 

Julgamento: 22/06/2016, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL 

CONSUMIDOR, Data de Publicação: 27/06/2016) (Grifo meu) 

 

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM 

FOLHA DE PAGAMENTO. SENTENÇA LIMITANDO OS DESCONTOS 

EM 30% DOS VENCIMENTOS. POLICIAL MILITAR. APELAÇÃO DO 

BANCO RÉU. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA FONTE 

PAGADORA. CARÊNCIA DE AÇÃO QUE SE RECONHECE. 

EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO. APELAÇÃO NÃO 

CONHECIDA. 1. Somente a fonte pagadora do mutuário é capaz de 

aferir se os descontos incidentes sobre os seus vencimentos ultrapassam o 

patamar de 30% (trinta por cento) admitido pela jurisprudência. Aqui, a 

fonte pagadora é o Estado do Rio de Janeiro. 2. Assim, quem detém o 

controle dos descontos em folha de pagamento deve figurar no polo 

passivo da demanda que busca assegurar a limitação da margem 

consignável. Precedentes do STJ. 3. O ordenamento processual vigente 

franqueia ao julgador o reconhecimento da ilegitimidade ad causam e a 

consequente 26ª CÂMARA CÍVEL / CONSUMIDOR RELATORA: DES. 

NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE 

OLIVEIRA extinção do feito, mesmo que ainda não citado o réu. 4. 

Outrossim, a Teoria da Asserção admite o reconhecimento sumário da 

carência de ação, caso vislumbre, de plano, a ausência de uma de suas 

condições. 5. Nesse passo, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva das 

instituições financeiras rés para a limitação da margem consignável em 30%. 

6. Por derradeiro, em sendo extinta a demanda sem análise de mérito, por 

força do princípio da causalidade, deve a parte autora arcar com o pagamento 

das despesas processuais e honorários de advogado, que, de acordo com a 

dicção do artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil, devem ser fixados em 

R$ 500,00 (quinhentos reais), diante da diminuta complexidade da demanda, 

observando-se, contudo, o disposto no artigo 12, da Lei 1.060/50, diante da 
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gratuidade de justiça deferida. 7. SENTENÇA QUE SE REFORMA, DE 

OFÍCIO, PARA EXTINGUIR O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

COM BASE NO ARTIGO 267, INCISO VI, DO CPC. 8. NÃO 

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO - APELACAO 0158899-

40.2013.8.19.0001 - DES. JUAREZ FOLHES - Julgamento: 06/07/2016 - 

DECIMA QUARTA CAMARA CIVEL. (Grifo meu) 

 

Destaca-se que o incidente em questão foi suscitado pelo juiz de primeiro grau, que 

possui legitimidade de instauração. Inclusive, foi arguido que o magistrado não teria 

legitimidade para propor o IRDR, todavia, tal tese foi afastada fundamentada na existência de 

plúrimas demandas e no Enunciado 22, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento 

de Magistrados (ENFAM), que afirma que “a instauração do IRDR não pressupõe a existência 

de processo pendente no respectivo tribunal”. 

Vale ressaltar que além dos bancos réus já mencionados que figuravam na demanda 

originária, houve requerimento e deferimento de ingresso do Estado do Rio de Janeiro, para 

como interessado com pretensão de ver a tese fixada, determinar que a legitimidade passiva 

seja apenas das instituições financeiras. Além disso, houve ingresso da Petros, Petróleo 

Brasileiro S.A, Federação Brasileira De Bancos, Banco Bradesco Financiamentos S/A, Banco 

Itaú Bmg Consignado S/A e Banco Mercantil Do Brasil.  

Houve a figura do amicus curiae por meio da Defensoria Pública do Estado do Rio 

de Janeiro, requerendo que fosse reconhecida a incompetência da Seção Cível do 

Consumidor, e após superada, fosse acolhida a tese da legitimidade passiva das instituições 

financeiras. Também houve o amicus curiae Daniel Batista Barbalho dos Santos, defendendo 

a tese de que a fonte pagadora SEPLAG e as instituições financeiras fossem os legitimados 

passivos afirmando de tal tese tem respaldo no entendimento do STJ e do próprio TJ-RJ. 

Em 30 de maio de 2017, houve o julgamento do IRDR nº 0032321-

30.2016.8.19.0000 e foi julgado procedente a demanda, por maioria dos votos. A competência 

da Seção Cível especializada em Direito do Consumidor foi mantida, tendo em vista, que 

diante da ausência do Estado do Rio de Janeiro no processo originário (0015170-

85.2016.8.19.0021), cabe a Seção Cível do Consumidor. Mesmo com o ingresso do ente 

público no IRDR, não há afastamento da competência, já que os processos de origem 

indicados pelo juiz arguente, inclusive o afetado, teriam seus recursos julgados por uma das 

Câmaras Especializadas.  

A fundamentação foi contornada em torno da natureza revisional das demandas que 

possuíam esse pedido, uma vez que buscaram a alteração da realidade fática para que 

houvesse equilíbrio na relação jurídica entre as partes. Ademais, foi consagrado que a 
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legitimidade passiva “principal” seria das instituições financeiras, visto que elas são partes 

fundamentais das demandas que buscaram a limitação, tendo em vista a relação contratual 

estabelecida. E, por fim, restou claro, que não se vislumbrou um litisconsórcio passivo 

necessário entre as instituições financeiras e fontes pagadoras, eis que estas últimas não 

participaram da relação contratual diretamente, mas apenas como fonte de pesquisa para que 

fosse analisada qual margem da remuneração poderia ser utilizada. 

Assim, foi julgado procedente o IRDR para que fossem aplicados nos processos que 

pleiteavam a limitação de margem consignável de empréstimo, as seguintes teses jurídicas: 

1 – A LEGITIMIDADE PASSIVA ORDINÁRIA É DAS INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS QUE CONCEDERAM CRÉDITO AO AUTOR  

2 – NÃO HÁ LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO ENTRE AS INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS E A FONTE PAGADORA  

3 – POR OPÇÃO DO CONSUMIDOR, A FONTE PAGADORA PODE FIGURAR 

NO POLO PASSIVO, COMO LITISCONSORTE FACULTATIVO, 

OBSERVADA A IMPUTAÇÃO À MESMA DE CONDUTA PRÓPRIA. 

 

Segundo o site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro tal processo de 

IRDR não foi objeto de recurso aos Tribunais Superiores e encontra-se no Arquivamento 

Definitivo desde 26 de setembro de 2017.  

3.3.2. Caso B: IRDR Nº 8.13.1.000061 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS 

GERAIS 

O IRDR que será explanado, a seguir, versa sobre a questão controvertida que 

envolveu a possibilidade, ou não, da limitação dos descontos de empréstimos pessoais e 

consignados a 30% dos vencimentos/proventos do contratante. Todavia, diferentemente no 

caso existente no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que tratava sobre a 

legitimidade passiva da instituição financeira ou da instituição pagadora, no processo que 

tramitou no Tribunal de Justiça de Minas Gerais gravitou em torno da possibilidade ou não de 

limitação dos descontos. 

Na origem da discussão, encontrava-se um agravo de instrumento interposto em face 

de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que houvesse a 

limitação. Em 27 de julho de 2020, ocorreu o julgamento para o juízo de admissibilidade para 

a posterior instauração do IRDR. Foi julgado admitido por voto do relator e todo o colegiado 

esteve de acordo.  
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Vale ressaltar uma passagem que consta no acórdão de admissibilidade41 sobre a 

efetiva repetição de processos, inerente ao IRDR. Veja-se: 

 

No presente caso, em breve consulta ao site deste tribunal, verifico a efetiva 

repetição de processos sobre o mesmo tema, bem como o risco de ofensa 

à isonomia e à segurança jurídica, com a existência de divergência 

interpretativa entre as diversas Câmaras cíveis desta corte (a exemplo da 

9ª, 11ª, 13ª e 18ª a favor da limitação e a 9ª, 12ª e 16ª em desfavor da 

limitação), como demonstrado pela própria suscitante e colacionado em 

sua inicial. (TJ-MG - IRDR - Cv: 10000190402453002 MG, Relator: 

Cabral da Silva, Data de Julgamento: 27/07/2020, 2ª Seção Cível / 2ª Seção 

Cível, Data de Publicação: 12/08/2020) (Grifo meu) 
 

Em análise feita nos julgados do respectivo Tribunal, constatou-se que havia diversos 

agravos de instrumentos interpostos em face da decisão interlocutória para análise do pedido 

de tutela de urgência. Nos casos em que o autor pleiteava a limitação dos descontos em sede 

de tutela e teve seu pedido deferido, o banco interpõe o agravo de instrumento. E nos casos 

que não houve deferimento, o autor da ação que interpõe o agravo. Desse modo, interessante 

destacar que o IRDR poderia solucionar uma divergência que ocorreu desde o início do 

processo, em umas das primeiras decisões e que causou uma efetiva multiplicação de casos. 

Vale ressaltar que houve apelações e embargos de declaração em relação ao assunto, 

todavia os agravos de instrumentos foram mais notórios. Eis exemplos dos entendimentos que 

perduraram nas Câmaras do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 

 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO - 

EMPRÉSTIMO PESSOAL - REVISÃO DE CLÁUSULAS - POSSIBILIDADE - 

JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO 

INFORMADA PELO BACEN - CABIMENTO - DESCONTO EM FOLHA DE 

PAGAMENTO - LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS - OBSERVÂNCIA - 

NECESSIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - 

AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. - O CDC é aplicável aos contratos 

bancários, conforme pacificado na Súmula nº 297 do STJ, se houver relação de 

consumo e no que couber, sendo que, por força dele, há muito a jurisprudência 

tem mitigado o princípio "pacta sunt servanda", permitindo-se a revisão de 

cláusulas contratuais - A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao 

ano, por si só, não indica abusividade - São consideradas abusivas as taxas de 

juros remuneratórios que superem em 50% a taxa média praticada no mercado - 

Considerando os princípios da dignidade da pessoa humana e do equilibro 

econômico dos contratos, viável se verifica o desconto das prestações contratadas 

de forma consignada, bem como diretamente na conta corrente da parte devedora, 

desde que não exceda ao valor da parcela contratada que, por sua vez, deverá 

observar o limite de 30% dos seus vencimentos/ proventos - Verificada a 

cobrança a maior, e não havendo prova da má-fé, deverá ser feita sua devolução, 

de forma simples, em espécie ou mediante compensação com o débito ainda 

 
41Disponível em: 

http://www8.tjmg.jus.br/themis/baixaDocumento.do?tipo=1&numeroVerificador=100001904024530022020793692. Acesso 

em: 02 de setembro de 2021 
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existente, sob pena de se privilegiar o enriquecimento sem causa da parte. (TJ-MG 

- AC: 10508120004702003 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data 

de Julgamento: 18/10/2018, Data de Publicação: 30/10/2018) – Grifo meu 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

TUTELA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMOS - DESCONTO AUTOMÁTICO 

DAS PARCELAS EM CONTA-CORRENTE - LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL 

DE 30% DO PROVENTO DE APOSENTADORIA LÍQUIDO - PRESENÇA 

DOS REQUISITOS CONSTANTES NO ART. 300, DO CPC - NECESSIDADE 

DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA, AO ESTATUTO DO IDOSO, AOS FINS SOCIAIS E À 

EXIGÊNCIA DO BEM COMUM - MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO DA 

MEDIDA - FIXAÇÃO DE ASTREINTES, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO 

DA MEDIDA - POSSIBILIDADE, PAUTADO NOS PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. - Consoante o disposto no art. 

300, do CPC/2015, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo.". - É imperioso o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte, de limitação dos descontos realizados pela Instituição 

Financeira em sua conta-corrente, na importância de 30% (trinta por cento) dos 

seus rendimentos líquidos, quando os abatimentos que excedem tal quantia 

afiguram abusivos e desarrazoados, comprometendo sobremaneira o seu sustento, 

mormente porque, além das suas despesas ordinárias, a avançada idade da pessoa 

idosa naturalmente exige gastos extraordinários - O hodierno entendimento 

jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no AgInt no REsp nº 

1500846/DF, no sentido de que, em se tratando de descontos realizados na 

conta-corrente da Consumidora, relativos às prestações do empréstimo 

pessoal, esses não se submetem à limitação legal da forma consignada, não 

pode ser aplicado indistintamente a todos os casos, devendo o Julgador 

observar o Princípio da dignidade da pessoa humana, o Estatuto do Idoso, os fins 

sociais e as exigências do bem comum - Ainda, como foi consignado no AgInt no 

Resp. nº 1500846/DF, se é vedada às Instituições Financeiras a realização de 

descontos em contas de depósito de verba alimentar sem a prévia autorização do 

cliente - o que importa dizer que o consumidor pode desautorizar os abatimentos a 

qualquer tempo - , muito mais possível se torna a limitação desses, de acordo com 

a verificação das peculiaridades de cada caso - Conforme previsto no art. 537, do 

CPC, "a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase 

de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, 

desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo 

razoável para cumprimento do preceito". (TJ-MG - AI: 10000190684522001 MG, 

Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 10/12/0019, Data de 

Publicação: 16/12/2019) – Grifo meu 

Os entendimentos que assumiram a defesa da possibilidade de limitação dos 

descontos em 30% compreenderam que deveriam ser conciliados aos interesses da 

Instituição Financeira e do consumidor, buscando um equilíbrio econômico nos contratos 

pactuados, sem onerarem excessivamente a parte devedora, sob pena de ferirem o princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, III, da CRFB/88. Em 

observância aos ditames legais e, em especial, ao princípio da dignidade da pessoa humana, 

a retenção da integralidade do salário para pagamento de débito contraído junto à instituição 

financeira se mostrou ilegal e abusiva, por se tratar de verba de caráter alimentar. 
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Em contrapartida, os entendimentos contrários afirmavam que os empréstimos 

foram devidamente contratados pelo autor nos valores ajustados e não era razoável que, 

embora constatado que os descontos superaram a margem consignável de 30%, a limitação 

dos descontos apenas prolongaria a dívida questionada. Também afirmavam que não havia 

norma explícita que impusesse à instituição financeira o aceite da reestruturação de dívida, 

até porque ainda está em vigor o artigo 313, do Código Civil42, que garante ao credor o 

direito de recusar o pagamento por modo diverso do que foi pactuado. 

Desse modo, a divergência de opiniões foi latente e alvo do incidente, contando no 

polo passivo com os seguintes bancos: Banco Agibank S/A, Banco Banrisul, Banco Do 

Brasil S/A, Banco Itaú Bmg Consignado S/A, Banco Mercantil Do Brasil S/A, Banco Pan 

S/A e Crefisa Sa Crédito Financiamento E Investimentos. Além disso, contava com três 

amicus curiae, a Federação Brasileira Dos Bancos Febraban, Associação Brasileira de Bancos 

e Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. O IRDR em questão encontra-se em fase de 

instrução, com manifestação das partes envolvidas. Desse modo, ainda não houve julgamento 

e fixação de tese. 

3.3.3. Caso C: IRDR Nº 0004471-77.2019.8.16.0000 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO PARANÁ 

A questão que envolve este IRDR é objeto de muita discussão dentro dos Tribunais 

brasileiros, inclusive no âmbito dos Tribunais Superiores. Trata-se da indenização por danos 

morais em razão da demora excessiva em filas de bancos. 

Os munícipios podem legislar sobre o tempo de espera em estabelecimentos, visto 

ser assunto de interesse local, segundo leciona o artigo 30, I, da Constituição Federal43. 

Popularmente conhecida como “Lei das Filas”, os entes municipais podem disciplinar o 

tempo máximo, com vistas à evitar situações de demora excessiva ao atendimento e 

responsabilização civil pela perda injusta e intolerável do tempo útil44. Segundo a 

entendimento do Supremo Tribunal Federal:  

 

 
42 Art. 313 do CC: O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais 

valiosa. 
43 Art. 30, CRFB/88:  Compete aos Municípios: I. legislar sobre assuntos de interesse local.  
44 A perda do tempo útil do consumidor decorre principalmente pelo fato de os fornecedores estarem, de forma 

voluntária e reiterada, descumprindo as regras legais com o intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade 

do serviço. – Disponível em: 

<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/3a9044746ffc9e6f539ecace6d3e2c82>. 

Acesso em: 07 de setembro de 2021 
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AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

COMPETÊNCIA DE MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE 

ATIVIDADE BANCÁRIA. INTERESSE LOCAL. POSSIBILIDADE. 1. O 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 610.221, da relatoria 

da ministra Ellen Gracie, reconheceu a repercussão geral da controvérsia 

sobre a competência dos Municípios para legislar sobre o tempo máximo de 

espera de clientes em filas de instituições bancárias. Na oportunidade, esta 

nossa Casa de Justiça reafirmou a jurisprudência, no sentido de que os 

Municípios possuem competência para legislar sobre assuntos de 

interesse local, tais como medidas que propiciem segurança, conforto e 

rapidez aos usuários de serviços bancários. 2. Agravo regimental 

desprovido. (RE 254172 AgR, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda 

Turma, julgado em 17/05/2011, DJe-183 DIVULG 22-09-2011 PUBLIC 23-

09-2011 EMENT VOL-02593-01 PP-00063). (Grifo meu) 

CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA 

DOS MUNICÍPIOS PARA LEGISLAR SOBRE TEMPO MÁXIMO DE 

ESPERA DE CLIENTES EM FILAS DE BANCOS. REPERCUSSÃO 

GERAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. RE 610.221 RG, (REL. MIN. 

ELLEN GRACIE, TEMA 272). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE 

NEGA PROVIMENTO.(RE 559650 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, 

Segunda Turma, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-

029  DIVULG 11-02-2014  PUBLIC 12-02-2014). (Grifo meu) 

Todavia, o STJ já entendeu que o dano moral pleiteado pela espera não deve ser 

fundamento apenas na existência da legislação municipal, mas também com outros 

embasamentos de que houve danos graves à personalidade e à honra do consumidor, quando 

haja maiores repercussões e abalo psicológico à pessoa. O entendimento da Terceira e Quarta 

Turma é o seguinte: 

A mera invocação de legislação municipal que estabelece tempo máximo de espera 

em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização. Em outras 

palavras, o simples fato de a pessoa ter esperado por atendimento bancário por 

tempo superior ao previsto na legislação municipal não enseja indenização por 

danos morais. STJ. 3ª Turma. REsp 1662808/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

julgado em 02/05/2017. STJ. 4ª Turma. REsp 1647452/RO, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, julgado em 26/02/2019. (Grifo meu) 

Interessante destacar, também, que pode haver a incidência de dano moral coletivo45 

por demora excessiva na fila de banco. Por exemplo, é possível que haja ingresso de uma ação 

civil pública, por um dos legitimados, com a documentação comprobatória demonstrando que 

determinado estabelecimento bancário não cumpre com a Lei Municipal daquela localidade 

sobre tal matéria. A Segunda e Terceira Turma do STJ já firmou o seguinte entendimento 

sobre o assunto: 

 
45 “O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito 

transindividual de ordem coletiva, valores de uma sociedade atingidos do ponto de vista jurídico, de forma a 

envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade, pois o dano é, na 

verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.” (Min. Mauro Campbell 

Marques). Disponível em: https://www.dizerodireito.com.br/2019/02/e-cabivel-indenizacao-por-danos-

morais.html Acesso em: 07 de setembro de 2021 

 



63 

 

 
 

 

O descumprimento da lei municipal que estabelece parâmetros para a adequada 

prestação do serviço de atendimento presencial em agências bancárias é capaz de 

configurar dano moral de natureza coletiva. A violação aos deveres de qualidade 

do atendimento presencial, exigindo do consumidor tempo muito superior aos 

limites fixados pela legislação municipal pertinente afronta valores essenciais 

da sociedade, sendo conduta grave e intolerável, de forma que se mostra 

suficiente para a configuração do dano moral coletivo. A instituição financeira 

optou por não adequar seu serviço aos padrões de qualidade previstos em lei 

municipal e federal, impondo à sociedade o desperdício de tempo útil e acarretando 

violação injusta e intolerável ao interesse social de máximo aproveitamento dos 

recursos produtivos, o que é suficiente para a configuração do dano moral coletivo. 

A condenação em danos morais coletivos cumprirá sua função de sancionar o 

ofensor, inibir referida prática ilícita e, ainda, de oferecer reparação indireta à 

sociedade, por meio da repartição social dos lucros obtidos com a prática ilegal com 

a destinação do valor da compensação ao fundo do art. 13 da Lei nº 7.347/85. STJ. 

2ª Turma. REsp 1402475/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 09/05/2017. 

STJ. 3ª Turma. REsp 1737412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 

05/02/2019. (Grifo meu) 

 

Diante de tamanha controvérsia, foi suscitado no Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná, um IRDR, com intuito de debater a questão da existência de danos morais 

indenizáveis aos consumidores em caso de espera excessiva em fila de banco, bem como seus 

critérios de fixação. Tal incidente foi ajuizado por Everton Canha Borba, que aduz que no 

âmbito do Tribunal há diversas decisões divergentes sobre o assunto, gerando, 

consequentemente, uma insegurança jurídica. 

Após uma pesquisa nas decisões proferidas pelo respectivo Tribunal, foi analisado 

que havia julgados que eram favoráveis à indenização por danos morais nos casos de espera 

excessiva na fila de bancos, como exemplificado à seguir: 

 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

ESPERA EM FILA DE BANCO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – 

RECURSO DO BANCO RÉU – PRESENÇA DOS REQUISITOS 

ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL 

PRESUMIDO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – REDUÇÃO DO VALOR 

FIXADO NA SENTENÇA, EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Apelação Cível nº 0002977-77.2017.8.16.0056 fls. 02 (TJPR - 9ª C.Cível - 

0002977-77.2017.8.16.0056 - Cambé - Rel.: Desembargador José Augusto Gomes 

Aniceto - J. 27.07.2018) (TJ-PR - APL: 00029777720178160056 PR 0002977-

77.2017.8.16.0056 (Acórdão), Relator: Desembargador José Augusto Gomes 

Aniceto, Data de Julgamento: 27/07/2018, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

27/07/2018). 

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESPERA 

EXCESSIVA EM FILA DE BANCO – DEMORA NO ATENDIMENTO QUE 

EXTRAPOLA O TEMPO RAZOÁVEL, ESTABELECIDO EM LEI – 
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OFENSA À DIGNIDADE – DESCASO E NEGLIGÊNCIA PERANTE O 

CLIENTE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – 

(ENUNCIADO N. 2.7, DA TURMA RECURSAL DESTE TRIBUNAL)– 

SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – 

HONORÁRIOS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O ART. 85, § 2º, DO 

CPC/2015 – RECURSO PROVIDO. Enunciado nº 2.7: “A espera em fila de 

agência bancária, em tempo excessivo, caracteriza falha na prestação de serviço e 

enseja reparação por danos morais”. (TJPR - 9ª C.Cível - 0005329-

45.2017.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: Desembargador Francisco Luiz Macedo 

Junior - J. 14.06.2018) (TJ-PR - APL: 00053294520178160173 PR 0005329-

45.2017.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Luiz Macedo 

Junior, Data de Julgamento: 14/06/2018, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

18/06/2018). (Grifo meu) 

Todavia, há também decisões que julgam improcedente o dano moral por espera em 

fila de banco, fundamentando sua tese no mero aborrecimento decorrente de situações 

cotidianas. Além disso, em alguns casos, foi observado que não havia provas concretas de que 

houve algum abalo à dignidade da pessoa humana, corroborando com o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça. É possível observar isso nos seguintes casos: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. 1. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO. 

ESPERA POR TEMPO EXCESSIVO EM FILA DE BANCO. NECESSIDADE 

DA DEMONSTRAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS QUE ATESTEM 

ABALO OU DANO QUE ULTRAPASSEM O SIMPLES 

ABORRECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA NESTE SENTIDO. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROVAS 

DE QUE A DEMORA DO ATENDIMENTO ATENTOU CONTRA OS 

DIREITOS DA PERSONALIDADE DA CONSUMIDORA. FATO QUE 

CARACTERIZA MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 2. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. POSSIBILIDADE DE 

FIXAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11º, DO CPC/15. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 8ª C.Cível - 0049484-

91.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Luis Sérgio Swiech - J. 

27.06.2019) (TJ-PR - APL: 00494849120188160014 PR 0049484-

91.2018.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Luis Sérgio Swiech, Data 

de Julgamento: 27/06/2019, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2019). 

(Grifo meu) 

Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais. Espera em fila de banco. 

Dano moral não configurado. Mero aborrecimento. Necessidade de 

demonstração de efetivo abalo psicológico. Precedentes da Câmara. 

Entendimento pacificado pelo STJ. Honorários recursais. Art. 85, § 11 do 

Código de Processo Civil. Recurso desprovido. 1. A demora no atendimento em 

fila de banco, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais, 

sendo necessária a comprovação do efetivo abalo psicológico capaz de causar o 

dano moral indenizável. 2. Diante do desprovimento do recurso de apelação, em 

atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/15, é de se majorar os honorários 

sucumbenciais devidos aos procuradores da parte apelada. (TJPR - 8ª C. Cível - 

0011653-58.2018.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Desembargador Hélio 

Henrique Lopes Fernandes Lima - J. 28.03.2019) (TJ-PR - APL: 

00116535820188160030 PR 0011653-58.2018.8.16.0030 (Acórdão), Relator: 

Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 

28/03/2019, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2019). (Grifo meu) 
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Outro ponto importante é que não há critérios para a fixação nos casos que julgaram 

procedente a demanda, havendo diferenças significativas nos valores da indenização. Em 

acórdãos de decisões de recursos, foi mudado o valor da indenização, com vistas a obedecer 

aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, mesmo dentro dos casos 

que obtiveram êxito, o valor indenizatório sofreu contradições, tornando-se uma questão 

debatida no IRDR suscitado. 

O exame de admissibilidade foi realizado em 02 de outubro de 2019, tendo como 

relator, o Desembargador Rogério Etzel e foi admitido, pela maioria do colegiado. Essa 

decisão determinou a suspensão de todos os processos sobre o tema e segundo o Painel do 

CNJ, havia 254 processos sobrestados46. O acordão do julgamento possui a seguinte ementa: 

 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Presença dos requisitos de 

admissibilidade do art. 976 do CPC. Espera excessiva por atendimento em 

instituição bancária. Discussão acerca da existência de dano moral. Critérios para 

eventual fixação. Constatação de preenchimento dos requisitos legais: efetiva 

repetição de processos com controvérsia sobre a mesma questão de direito e 

risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Ausência de afetação do tema 

pelos Tribunais Superiores. Admissibilidade com determinação de suspensão dos 

processos. (TJPR - Seção Cível - 0004471-77.2019.8.16.0000 - Londrina - Rel.: 

Desembargador Guilherme Luiz Gomes - Rel.Desig. p/ o Acórdão: 

Desembargador Rogério Etzel - J. 02.10.2019) (Grifo meu) 

 

Ponto de destaque foi de que o processo representativo de controvérsia para a 

instauração desse IRDR foi apelação nº 0006253-54.2018.8.16.0130, em que o processo tinha 

como réu o Banco Bradesco. Inclusive, o fato de ser um recurso foi pauta de discussão no 

acórdão de admissibilidade, uma vez que foi discutido se deveria ser julgada a apelação, para 

após isso, ser julgada a admissibilidade do IRDR. Todavia, ficou decidido, que em nome do 

princípio da celeridade e economia processual, e diferentemente do que ocorre no Incidente 

de Assunção de Competência (IAC), não houve a promoção do julgamento do recurso de 

apelação de antemão, mas sim o seu sobrestamento no estado em que se encontrava para 

julgamento posterior, conforme a tese que foi fixada em sede de IRDR. 

Por fim, tal IRDR encontra-se, atualmente, na fase instrutória, com manifestação das 

partes envolvidas. Desse modo, ainda não houve julgamento e fixação de tese. 

 

 
46 Disponível em: 

https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%2FPainelCNJ.qvw&host=QVS%40neodi

mio03&anonymous=true&sheet=shDRGraficos Acesso em: 07 de setembro de 2021. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Constituição de 1988 apresentou novidades em relação aos axiomas, inclusive para 

aqueles que são utilizados no campo do direito processual civil. O presente trabalho buscou 

apresentar, primeiramente, os três princípios que regem de maneira fulcral o Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas: isonomia, da segurança jurídica e da duração razoável 

do processo. 

O recorte realizado no trabalho buscou apresentar o impacto que o IRDR trouxe para 

o avanço da estabilização das decisões judiciais, uma vez que com o aumento vertiginoso do 

número de ações com demandas relativas a uma mesma questão, faz-se necessária uma 

análise mais cuidadosa para com essas lides. Para tanto, esse estudo focou a sua análise na 

utilização desse instrumento pelos Tribunais de Justiça Estaduais, e, mais especificamente, 

nos IRDRs das Regiões Sul e Sudeste, buscando delinear como era o cenário de aplicação do 

incidente.  

Os dados levantados demonstraram que três Tribunais da região sudeste são 

classificados como de grande porte e com relação à instauração geral de IRDRs, apenas 24% 

dos incidentes são admitidos, estando abaixo da média nacional. Já na Região Sul, há dois 

Tribunais classificados como de grande porte, Paraná e Rio Grande do Sul e sob a perspectiva 

dos IRDRs está em consonância com a média nacional, totalizando 30% de admissões. O 

número de admissões ainda é baixo, por não ocorrer, em muitos casos, o cumprimento dos 

requisitos exigidos pelo artigo 976, do CPC.  

No recorte relacionado à temática do Direito do Consumidor ficou claro que ainda 

ocorre uma grande judicialização de questões não resolvidas através de plataformas como 

consumidor.gov e SINDEC. Todavia, o número de IRDRs suscitados em todo o país, mostrou 

que o Direito do Consumidor apresentou, até agosto de 2021, 36 incidentes em todo país. Tal 

fato demonstrou que o IRDR ainda não vem sendo muito utilizado no campo consumerista, 

apesar de possuir um grande potencial e trazer consequências importantes para a resolução 

dessas lides.  

O resultado da amostragem do número de processos sobrestados após a instauração 

do incidente foi surpreendente. A Região Sul liderou de forma muito significativa o cenário 

de aplicação de incidentes de Direito do Consumidor. O Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná apresentou mais de 18.000 suspensões de casos pendentes relacionados à Direito do 

Consumidor. Em segundo lugar, o Tribunal de Justiça do Rio Grande Sul, com apenas um 

incidente de Direito do Consumidor suscitado, sobrestou mais de 5.000 processos.  
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Outro ponto de destaque foi observar as peculiaridades de cada Tribunal em suas 

questões suscitadas. Nos estudos de caso, foi possível analisar que o Tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais possuem casos sobre limitação em 

30% nos descontos de empréstimos realizados pelos consumidores. Entretanto, as questões 

discutidas nos casos eram dicotômicas, demonstrando a quão ampla e diversificada é a esfera 

consumerista. Além disso, foi abordado um caso notável do Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná que abordou sobre indenização por danos morais em casos de excessiva espera em 

filas de estabelecimentos bancários.  

Em análise final, este trabalho buscou demonstrar que Direito do Consumidor possui 

uma amplitude de demandas que geram muitos casos repetitivos e que a utilização de um 

instrumento como o IRDR para solucionar esses casos é valoroso, pois busca a melhor 

resolução do conflito, assim como garantir a estabilidade das decisões proferidas pelo Poder 

Judiciário.  
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