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RESUMO 

 

O presente trabalho possui por escopo principal apresentar, através de pesquisa bibliográfica e 

jurisprudencial, a evolução histórica da legislação processual brasileira, seus respectivos 

avanços, bem como a sua efetiva aplicação na prática, defronte a solução dos casos concretos 

e a morosidade da justiça brasileira. Discutir-se-á, também, acerca dos meios oferecidos pela 

legislação para a distribuição equânime de acesso a justiça à sociedade e suas respectivas 

influências na consolidação da Economia Processual no deslinde de casos concretos. 

Ademais, no presente trabalho, também foram apresentadas as inovações trazidas pelo Novo 

Código de Processo Civil e suas influencias para o combate a morosidade na Justiça Brasileira 

e suas contribuições para os jurisdicionados. 

 

Palavras chave: Justiça; Morosidade; Influências; Inovações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The main purpose of this paper is to present, through bibliographical and jurisprudential 

research, the historical evolution of the Brazilian procedural legislation, its respective 

advances, as well as its effective application in practice, in the face of the solution of concrete 

cases and the slowness of Brazilian justice. It will also discuss the means offered by 

legislation for the equitable distribution of access to justice to society and their respective 

influences in the consolidation of the Procedural Economy in the delineation of concrete 

cases. In addition, the present work also presented the innovations brought by the New Code 

of Civil Procedure and its influences to combat delinquency in the Brazilian Justice and its 

contributions to the jurisdictions. 

 

Keywords: Justice. Slackness. Influences. Innovations 
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INTRODUÇÃO  

A legislação constitucional e infraconstitucional garante aos litigantes, o direito de 

correção, das Decisões e Sentenças judiciais, proferidas, pelos árbitros judiciais, 

independentemente, de sua essência, com o escopo de assegurar ao indivíduo um mecanismo 

de defesa, em prol da imperfeição humana.  

Nessa toada, deveriam, circunstâncias idênticas, ter igual trato, no que tange a 

devolução dos autos ao juízo de origem, maduros e saneados, aptos para serem julgados, pelos 

Magistrados de segundo grau. 

Deveriam, portanto, os Magistrados e operadores do direito, utilizarem-se dos 

princípios básicos e gerais do direito, como recursos de interpretação do texto legal como uma 

diretriz indispensável para a aplicação da norma ao caso concreto. 

Com a provocação do Estado Juiz, através da distribuição da petição Inicial, deverá o 

Demandante, observar os seus deveres, elencados nos artigos 77 e 78 do Novo Código de 

Processo Civil. Em contrapartida, possui o Estado-Juiz o dever de se manifestar acerca dos 

casos concretos, obedecendo às regras a ele, também estabelecidas, sob pena de lhes serem 

imputadas, responsabilidades. Os poderes estabelecidos ao Juiz são indissociáveis.  

O artigo 139, II do Novo Código de Processo Civil, determina como um dos deveres 

do Magistrado, a Duração Razoável do Processo. A própria Constituição da República 

Federativa do Brasil, assegura tal garantia.  

Para cumprir o referido ditame legal e tornar possível a sua efetiva aplicação, a lei 

oferece ao juiz, diversos poderes, dentre os quais, o Julgamento Antecipado do Mérito ou a 

aplicação da Teoria da Causa Madura, para processos que estejam no segundo grau de 

jurisdição.  

A partir de experiências da prática forense, questiona-se se há, realmente, a efetiva 

aplicação dos meios processuais e garantias fundamentais, fornecidos pelo ordenamento 

jurídico, haja vista a inexorável morosidade nas serventias cartorárias, em nosso Estado. 

Ao longo desta pesquisa verificaremos através de análises de casos concretos, uma 

frontal violação, inclusive, à Súmula 45 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a 

reformatio in pejus de Sentenças Judiciais, nos casos em que envolvam a Fazenda Pública. 

Verificar-se-á, o tamanho descaso do juízo ad quem no que tange a coerente resolução dos 

casos concretos. 

Deve-se garantir através do reexame das decisões judiciais, uma maior probabilidade 

de acerto, por parte dos órgãos jurisdicionais. Ocorre que, a realidade forense vem 

demonstrando uma robotização do reexame das decisões judiciais, por parte do poder 
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judiciário, de modo que as partes, ao longo do tempo vêm se desestimulando quanto as partes, 

quanto ao seu efetivo acesso.  

Outro relevante fator que será utilizado como um dos pilares desta pesquisa está na 

falta de aplicabilidade dos institutos processuais, como meio de assegurar a Economia 

Processual. Afinal, poucos são os membros do juízo ad quem que fazem uso da Teoria da 

Causa Madura, designando, sempre, ao Juiz de primeiro grau, o desafio de resolver lides de 

exacerbada complexidade que, obtiveram seu deslinde totalmente alterado, por parte do 

Colegiado. 

Além disso, a presente pesquisa, destrinchará as questões atinentes ao Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas e  a sua contribuição como meio efetivo de economia 

processual. 

Via de regra, deveria haver, dentro dos limites da razoabilidade, um liame do modo 

pelo qual, causas de determinadas matérias, deveriam vir a ser decididas, por parte do juízo ad 

quem.  

Verifica-se, portanto, uma exacerbada insegurança jurídica das partes, no que tange 

ao Acesso à Justiça, em busca da Tutela do Estado. Hoje em dia, ter o seu pedido 

devidamente apreciado e, com uma resolução coerente, frente aos ditames legais, é raridade. 

Portanto, possui este trabalho, o escopo principal de discorrer acerca da importância da 

aplicabilidade dos institutos processuais na resolução de casos concretos, como modo de 

resguardar a Segurança Jurídica e a Economia Processual. 

 

 

 

1 A ECONOMIA PROCESSUAL E O PRINCIPIO DO DUPLO GRAU DE 

JURISDIÇÃO 

1.1 Da Constitucionalização Das Normas Processuais 

A partir da segunda metade do século XX, o papel instrumental do processo na 

realização e tutela dos direitos subjetivos substanciais, foi reforçado, passando então a serem 

permeados a partir de valores taxados no rol de garantias fundamentais, ensejando o devido 

processo justo, reduzindo-se a distância exagerada que existia entre o tratamento das figuras 

litigantes no processo e o direito material propriamente dito (SARMENTO, 2007).  

O Novo Código de Processo Civil, no ato de sua organização, contemplou uma parte 

geral na qual estabelece as normas fundamentais do Processo Civil, entre os artigos 1.º e 15, 
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alocados no Livro I (Das Normas Processuais Civis), Título Único (Das Normas 

Fundamentais e da Aplicação das Normas Processuais), capítulo I (Das Normas Fundamentais 

do Processo Civil) do novo diploma legal (BRASIL, 2015). 

Em seu artigo 1º, estabelece o legislador que a sua interpretação, deve ser pautada 

através dos valores e normas fundamentais, estabelecidas na Carta Magna. Foi uma forma de 

constitucionalizar o Processo Civil, sobretudo em virtude do rol do artigo 5º da Constituição 

Federal, que abriga inúmeros princípios aplicáveis ao Processo Civil, dentre os principais, 

têm-se o Contraditório e da Ampla Defesa (inciso LV), do Devido Processo Legal (inciso 

LIV) e da Razoável Duração do Processo (inciso LXXVIII) (BRASIL, 1988).  

O antigo contencioso cível, com meras técnicas formais, arraigadas de formalidades, 

passam a ser enxergados como um instrumento dinâmico capaz de assegurar as partes, não tão 

somente a resolução de lides através de uma ritualística dogmática, mas sim um efetivo acesso 

à justiça, com normas e regras capazes de gerenciar o deslinde do processo, conferindo as 

partes total segurança jurídica para a busca de tutela jurisdicional. (JUNIOR.2002,p.198) 

Logo, o que deve ser levado em consideração, é que a aplicação das regras do 

processo civil, não devem se limitar à dogmática estabelecida pelo legislador no Código, de 

modo que, deve principalmente o Magistrado, aplicar e interpretar a lei processual, no 

momento de seu julgamento, conferindo as partes uma equânime distribuição dos direitos e 

garantias constitucionais que lhes foram assegurados. (GRINOVER.1975,p.78) 

Uma situação expressa no Código de Processo Civil, que obriga ao Magistrado 

observar as demandas judiciais com uma visão mais ampliada da norma jurídica, está disposta 

no artigo 332, do referido dispositivo, in verbis: 

 

Art. 332.  Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, 

independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o 

pedido que contrariar: 

I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior 

Tribunal de Justiça; 

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior 

Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; 

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 

repetitivas ou de assunção de competência; 

IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. 

(BRASIL, 2015)  
 

Através da análise do dispositivo fornecido pelo legislador, constata-se que a 

aplicação das regras do direito processual civil, obriga aos seus operadores a utilizarem as 

fontes do direito para o seu emprego no caso concreto. (BRASIL,2015) 
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Ademais, por se tratarem os princípios de direitos e garantias individuais, cláusulas 

pétreas, que não podem ser alteradas e sequer abolidas da ordem jurídica, ficam impedidos os 

Magistrados de modificarem o seu sentido, na aplicação no caso concreto e de até mesmo, 

alterá-los, desencadeando, consequentemente, as partes litigantes, uma maior segurança 

jurídica (§ 4.º do art. 60 da CF) (BRASIL, 1988). 

Todo ramo científico encontra seu alicerce em proposições básicas, fundamentais e 

típicas, denominadas princípios, que podem ser intitulados de diretrizes básicas para a 

aplicação das normas aos casos concretos, haja vista, conferir as ao operador do direito e 

Magistrado, premissas básicas consideradas verdades fundamentais (NETO, 2002, p. 47). 

Deveriam, portanto, os Magistrados e operadores do direito, utilizarem-se dos 

princípios básicos e gerais do direito, como recursos de interpretação do texto legal como uma 

diretriz indispensável para a aplicação da norma ao caso concreto. Seria esta, uma forma de 

evitar que as normas jurídicas sejam aplicadas em desacordo com os pilares jurídicos. 

(MIRANDA, 2012. p. 66). 

 

Neste sentido, prelecionou Ilustríssimo Pontes de Miranda, in verbis: 

 

(...) toda a legislação supõe conceitos, que correspondentes a causas e fatos, 

deles se separam para poderem organizar a vida social segundo a própria 

natureza (objetivo) e segundo o propósito dos que organizaram. Através 

deles e de suas combinações, o homem consegue com esforço psíquico, 

organizar lá fora, a vida. A ciência procura acertar o máximo possível, 

quanto as suas afirmações acerca dos conceitos e das relações entre eles, 

segundo as regras que se emprega. O papel da política legislativa é mais o de 

transmitir proposições, portanto, ensejando a construção jurídica. A 

abstração e a generalização prestam-lhe serviços enormes, para o bem e para 

o mal. Na elaboração de definição e princípios, pretende o legislador 

sintetizar a realidade mesma do direito, mas em verdade, é a introdução da 

abstração, como se fossem realidade. Por isso mesmo, à base de toda a 

legislação, está à concepção filosófica da vida, teoria do conhecimento. 

(MIRANDA, 2012. p. 66). 

A aplicação da norma no caso concreto, apartada da previsão abstrata e dos direitos e 

garantias fundamentais, elencadas ao na CRFB/1988, dá ensejo à mitigação do Princípio da 

Economia Processual, uma vez que, a probabilidade de ser desencadeada a interposição de um 

Recurso Especial e/ou Extraordinário por infração infraconstitucional ou constitucional, 

aumentam significativamente. (SARMENTO.2007,p.99). 

O Código de Processo Civil, em seu artigo 139, estabelece os deveres do Magistrado. 

Realizando uma interpretação do dispositivo, verifica-se que, está o Juiz obrigado a seguir 

estritamente as posturas previstas nos incisos que integram a disposição legal, de modo a 

contribuir para que o processo acabe em um menor espaço possível. Desta forma, é dever do 
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Magistrado empregar na solução dos casos concretos a melhor estratégia para garantir as 

partes litigantes o acesso à justiça subsidiado com as diretrizes da economia processual. 

(PIMENTEL.2017.p.92) 

 

1.2 Da Economia Processual 

O art. 4º do NCPC remete diretamente ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, 

segundo o qual “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 

duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. 

(BRASIL,1988). 

Embora a referência expressa ao princípio da celeridade ou da razoável duração do 

processo tenha sido incluída pela EC nº 45/2004, é pacífico em doutrina que não houve, no 

ponto, qualquer inovação substancial, tendo em vista que a exigência de celeridade já decorria 

diretamente do princípio do acesso à justiça. (TUCCI, 2008). Isso porque o excessivo 

retardamento da tutela jurisdicional corresponde, na prática, à denegação de justiça, com 

prejuízo direto para o jurisdicionado. (CANOTILHO, 2008). 

Ante a sua inexorável importância, este princípio é previsto por diversos diplomas 

internacionais de Direitos Humanos, tais quais: Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos (1969), Pacto de São José da Costa Rica Dec. nº 678/92 (BRASIL, 1992), a 

Convenção Européia de Direitos Humanos (1950) e a Carta Africana sobre Direitos Humanos 

e dos Povos (1979). 

Contudo, apesar das normas, anteriormente, reproduzidas assegurarem as partes um 

prazo razoável para a duração do processo judicial, em sua completude, sua aplicação de 

modo isolado não asseguraria as partes litigantes o real objetivo da norma, uma vez que são 

intituladas de programáticas ou idealistas. (BERMUDES, 2005, p. 11) 

Nesse sentido, nos ensina o grande Mestre Sérgio Bermudes, in verbis: 

 

A norma deste inciso LXXVIII, acrescentada agora ao art. 5.º da 

Constituição Federal, é programática, se se quiser repetir Pontes de Miranda, 

ou idealista. Menos do que estabelecer uma garantia efetiva, revela um 

propósito, cuja realização depende da existência dos meios necessários a 

propiciar a celeridade dos atos processuais para alcançar a razoável duração 

do processo. (BERMUDES, 2005, p. 11). 
 

Apesar de diversas normas e instrumentos fornecidos pelo legislador para combater a 

morosidade na tramitação dos processos judiciais e, consequentemente a Economia 

Processual, isso só ocorrerá de fato, no momento em que os Magistrados e operadores do 
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direito, combatam a enorme proliferação de recursos interpostos ou opostos para combater 

todo e qualquer tipo de decisão judicial. (CINTRA,2009,p.44). 

Sem prejuízo de sua integral aceitação, os princípios processuais em geral, não 

definem diretamente as condutas necessárias a atingir o resultado esperado. Eles estabelecem 

um fim a ser concretizado na maior medida possível, tendo em vista os eventuais 

constrangimentos e limitações impostos por circunstâncias fáticas relevantes ou a 

complexidade da causa.(CINTRA,2009,p.46). 

É evidente que se trata, nesse caso, de um enunciado normativo especialmente 

plástico e aberto, que se volta primariamente ao legislador e ao administrador, a quem 

compete adequar o direito processual a essa exigência, além de cuidar para que o Judiciário 

esteja aparelhado para lidar com seu volume crescente de trabalho (BARCELOS, 2005, p. 

189-190). 

Como ressalta Tucci (apud MARTINS, 2008) é “impossível fixar a priori uma regra 

específica, determinante das violações à garantia da tutela jurisdicional dentro de um prazo 

razoável”. 

Nesta árdua tarefa, cabe à deliberação majoritária um considerável espaço de 

conformação, tendo em vista as inúmeras possibilidades de lidar com a lentidão processual, 

que são tão numerosas quanto os próprios problemas que procuram solucionar e estão longe 

de se restringir ao regramento ordinário do processo civil (MOREIRA, 1982, p. 207). 

Nesse sentido, Moreira (1982) ensina:  

 

Mas a excessiva demora dos processos tem causas tão numerosas, tão 

complexas [...], que seria ambição vã querer encontrar no puro receituário 

processual remédio definitivo para a enfermidade. Entra aí em jogo longa 

série de questões: falhas da organização judiciária, deficiências na formação 

profissional de juízes e advogados, precariedade das condições sob as quais 

se realiza a atividade judicial na maior parte do país, uso arraigado de 

métodos de trabalho obsoletos e irracionais, escasso aproveitamento de 

recursos tecnológicos. É fácil imaginar o vulto dos investimentos financeiros 

imprescindíveis a qualquer tentativa séria de atacar em larga escala esse 

conjunto de problemas [...]. (MOREIRA, 1982, p. 208). 
 

Detém o Magistrado, uma investidura de Poder de Polícia, para a administração e 

gerenciamento dos processos nas suas respectivas serventias. Caberia, também a ele, agir de 

forma enérgica ou incisiva, nas fases processuais em que se percebesse ato atentatório a 

dignidade e Justiça, ou até mesmo nas hipóteses de litigância de má-fé. 

(PIMENTEL.2015,p.84). 
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Apesar da intensa sobrecarga do Poder Judiciário e a sua intensa morosidade, o que 

acaba por lhe dificultar a aplicar efetivamente a Economia  Processual; ao contrário, como 

qualquer princípio, a razoável duração do processo também possui um núcleo mínimo de 

sentido que funciona como uma zona de certeza positiva (BARCELOS, 2008, p. 67-68). 

Portanto, por se tratar de um tema com tamanha importância, os juristas 

encarregados de redigir o anteprojeto do Novo Código de Processo Civil, preocuparam-se em 

avançar ainda mais na matéria. (DALLA,2015,p.113). 

Contudo, nenhum avanço legislativo será suficiente para rever décadas de lentidão, 

enquanto perdurar no Judiciário brasileiro uma estrutura inadequada e uma cultura tecnicista 

de apego à burocracia. À reforma legislativa deve corresponder, também, uma mudança 

cultural, sob pena de se anular a novidade pelo apego ao antigo, em autêntica manifestação de 

interpretação retrospectiva. (NERY JUNIOR. 2008. p.35). 

 

1.3 O Princípio Do Duplo Grau De Jurisdição 

 Incialmente é de suma importância, explicitar a elucidação acerca do Principio do 

Duplo Grau de Jurisdição, apresentado de forma demasiadamente célebre, por Francesco 

Carnelluti: 

 

A função da apelação está em submeter a lide e o negócio a um segundo 

exame que ofereça maiores garantias que o primeiro, já que se serve da 

experiência deste e realiza um oficio superior; porém este não é um caráter 

essencial, já que a apelação pode ser feita também perante um juiz de grau 

igual àquele que pronunciou a sentença impugnada; o essencial é que se trata 

de um exame reiterado, isto é, de uma revisão de tudo quanto se fez pela 

primeira vez, e essa reiteração permite evitar os erros e suprir as lacunas em 

que eventualmente incorreu o exame anterior. (CARNELUTTI, 1973, p.227) 

 

A consagrada expressão “duplo grau de jurisdição” efetivamente não se mostra a 

mais adequada para expressar o princípio em tela, pois dá a falsa impressão de que haveria 

uma exceção à regra de unidade da jurisdição com o acesso a mais de uma espécie. 

(FUX,2016,p.63). 

Com efeito, em nosso país, a jurisdição não comporta divisões, em razão de se 

revelar como expressão do poder soberano do Estado, ou seja, a unidade da jurisdição deflui 

de sua própria unidade e indivisibilidade, daí porque a ideia de duplicidade da jurisdição, dada 

pela utilização do termo, não se mostra apropriada. (GRINOVER,1975,p.52). 

Para que as normas processuais sejam corretamente compreendidas e aplicadas, se 

faz necessário, realizar prévia análise das normas constitucionais que lhe sirvam de base. 
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Assim, cada vez mais estreitas vêm-se revelando as ligações entre o Direito Constitucional e o 

Direito Processual, a começar pela indispensável análise dos princípios constitucionais 

processuais, que formam a base do sistema processual e congregam direitos e garantias 

processuais fundamentais dos cidadãos. (GRINOVER,1975,p.56). 

Afirma o Min. José Augusto Delgado, em citação a Santi Romano, que os princípios, 

no referente às garantias processuais do cidadão, atuam como forma de proteção das 

liberdades jurídicas, tendo “por objeto a proteção dos status pessoais e de cada um dos 

direitos que implicam o exercício de funções públicas” que são “atividades que a própria 

ordenação considera para limitar em relação a elas os poderes do Estado ou de outros sujeitos 

que exercem funções públicas, de modo que, além deste limite jurídico, há uma esfera 

igualmente jurídica que se tem querido reservar à iniciativa e vontade de outrem, protegendo-

a de vários modos. (DELGADO, 2009, p. 93)  

O direito de ação advém de um direito fundamental, público, subjetivo, de natureza 

constitucional, abstrato, autônomo, que permite, uma vez exercitado e preenchidas as 

condições da ação, a atuação da função jurisdicional, com vistas à solução dos conflitos, 

independentemente da existência ou não do direito afirmado em juízo. 

(SILVEIRA,2016,p.101). 

É a partir do exercício do direito de ação que ocorre a instauração do processo, 

instrumento de atuação da função jurisdicional, o qual permitirá a efetivação do acesso à 

ordem jurídica justa, desde que respeitadas às garantias decorrentes do devido processo legal. 

(SILVEIRA,2016,p.101). 

O duplo grau de jurisdição está previsto na Constituição Federal de 1988, mais 

precisamente em seu art. Art.5º, inc. LV, que preceitua: “aos litigantes, em processo judicial 

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

com os meios e recursos a ela inerentes” (BRASIL, 1988). 

Neste sentido, conforme cristalizado ensinamento do Prof. Alfredo Buzaid: 

 

[...] O sistema de controle e reexame da sentença por um tribunal superior 

resulta da natural contingência da falibilidade humana, e, uma vez que não é 

possível estabelecer uma verificação indefinida, procura-se um ponto de 

equilíbrio entre o desejo de melhorar a decisão per gradus e a necessidade de 

concluir o processo sem delongas. É certo que os tribunais de segunda 

instância também erram. Mas não é menos verdade que eles reúnem maior 

tirocínio e experiência, além da ilustração e cultura, adquiridas ao longo dos 

anos no exercício da função judiciária (GOUVÊA apud NELSON; 

WAMBIER, 1999, p. 484).  
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O princípio do duplo grau de jurisdição garante a revisão de decisões judiciais finais 

por órgão diverso e hierarquicamente superior àquele que as prolatou. É uma forma de 

garantir as partes litigantes maior segurança jurídica, no que tange a resolução litígios 

tutelados pelo Estado. (SARMENTO,2007,p.176). 

Sob a ótica da organização judiciária constante da Constituição Federal, o princípio 

do Duplo Grau de Jurisdição pode ser inferido da estrutura e competência dos tribunais, os 

quais possuem notadamente competência recursal, sendo esta, aliás, a grande atribuição dos 

mesmos. Prevê, por exemplo, o art. 108, inciso II, da Constituição, que é da competência dos 

Tribunais Regionais Federais julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes 

federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua 

jurisdição, atribuição que se repete entre os Tribunais Estaduais pátrios nos termos das 

Constituições dos Estados (BRASIL, 1988). 

A base de sustentação do Princípio do Duplo Grau de Jurisdição encontra-se na 

compreensão dos direitos e garantias fundamentais, bem como na própria compreensão dos 

princípios estruturantes do Estado Brasileiro, em especial, o princípio do Estado Democrático 

de Direito, previsto no art. 1º, caput, da Constituição Federal
1
(BRASIL,1988). 

O princípio duplo grau de jurisdição decorre da inafastabilidade do controle 

jurisdicional, em razão de o recurso, instrumento viabilizador do duplo grau, ser considerado 

uma extensão do direito de ação. (SARMENTO,2007,p.176). 

Assim, através da interposição de Recursos, pretendendo a parte a anulação ou 

reforma da decisão impugnada, proferida pelo juízo de primeiro grau, estará a mesma 

tentando obter uma decisão que se revele mais acertada e justa, com o amplo reexame da 

causa, o qual possivelmente será melhor, não pelo fato de os tribunais contarem com juízes 

mais experientes e bem preparados, mas em razão de o recurso ensejar a revisão de um caso já 

apreciado, compreendido e julgado. Uma releitura do processo e da decisão final nele 

proferida tenderá a ser melhor em razão do natural aprofundamento que ela exige 

(SIQUEIRA,2015,p. 124). 

 O que deve ser levado em consideração é que o Duplo Grau de Jurisdição não obriga 

que o órgão revisor da sentença ou decisão atacada, seja de um grau hierárquico superior. 

                                                 
1
 CRFB/88, art. 1º: A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 

e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos [...]. 
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Prova disso é o Recurso Inominado, previsto no artigo 41 da Lei n.º 9099/95
2
, onde o duplo 

exame ocorre no mesmo grau de jurisdição (BRASIL, 1995). 

O Duplo Grau de Jurisdição é amplamente beneficiado e comtemplado pelas 

diretrizes básicas da Economia Processual e da Razoável Duração do Processo. Afinal, a 

garantia de mais provável obtenção de êxito pelas partes, se dá, principalmente, de uma 

circunstância em especial: o controle exercido pelo juízo ad quem se beneficia, na grande 

maioria dos casos da presença dos autos em sua completude, com um material já trabalhado; 

impugnado e submetido ao crivo do Magistrado e do Ministério Pública, nos casos em que 

sua presença se faz obrigatória. (GUIMARÃES, 1969, p. 207). 

Neste sentido, opinou Luiz Machado Guimarães. In verbis: 

 

[...] o tribunal do segundo grau dispõe de um elemento, de um quid novi com 

que não podia contar o de primeiro grau; este elemento novo consiste na 

própria experiência do primeiro julgamento, que já desbravou o terreno, já 

determinou quais os fatos relevantes e quais as provas úteis. No correr da 

demanda, a lide vai sofrendo como que um trabalho de erosão, mediante a 

eliminação de certas questões que se mostraram irrelevantes, ou se tornaram 

incontestáveis, de forma a se apresentar quase sempre ao tribunal de 

recurso encerrada em seus contornos mais restritos e reduzida aos seus 

elementos essenciais (GUIMARÃES, 1969, p. 207). 

 

Configurou evidente, portanto, que detêm os Tribunais de Justiça, meios totalmente 

eficazes para colaborar com a economia processual e a duração razoável do processo, tendo 

em vista que quando recebem os autos, já detém um panorama fático, razoavelmente, 

consolidado, partes devidamente representadas e provas carreadas nos autos do processo 

(NEVES,2017,p.219). 

Mesmo após a Emenda Constitucional nº 45/2004, que prevê o controle externo do 

judiciário, através do Conselho Nacional de Justiça, é perfeitamente possível afirmar que o 

duplo grau continua atuando de forma a permitir o controle interno das decisões judiciais. 

Apesar da criação desse sistema de controle externo a ser em breve implementado, cremos 

que o princípio em tela propicia o referido controle interno, na medida em que os magistrados, 

cientes de que suas decisões poderão ser reapreciadas nos tribunais, terão mais rigor na 

qualidade de seus trabalhos, cercando-se de maiores cuidados. (BERMUDES,2003,p.75). 

Com isso, a probabilidade de ataques às decisões, passa a diminuir de modo bastante 

significativo, uma vez que a partir do momento em que os juízes de primeiro grau passam a 

observar a possibilidade de um novo exame, com uma instância de controle hierárquico 

                                                 
2
 Lei 9099/1995, art. 41: “Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá 

recurso para o próprio Juizado”. 
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maior, com exceção do Recurso Inominado, o cuidado em decidir ou sentenciar um processo 

judicial, de acordo com suas especificidades, sem que haja padronização de decisões e 

despachos, aumenta consideravelmente. (DONIZETTI,2018,p.197). 

No que tange a relação entre o Princípio do Duplo Grau de Jurisdição e mitigação da 

Economia Processual, Cappelletti posicionou-se de modo bastante radical e incisivo ao 

defender a abolição do recurso de apelação do ordenamento jurídico ao argumento de que o 

duplo grau violaria o princípio do acesso à justiça e seus consectários. (CAPELLETI, apud, 

FRANCESCO, 1999, p. 22). 

Para o ilustríssimo mestre italiano Cappelleti, a garantia constitucional do acesso à 

justiça deverá assegurar um procedimento célere, com observância dos princípios 

fundamentais, oralidade e concentração, o que não seria possível diante de dois juízos de 

mérito decorrentes da análise do pedido em primeiro grau e em segundo grau de jurisdição, o 

que se daria pela interposição de apelação, viabilizada pelo duplo grau de jurisdição. 

(CAPELLETI, apud, FRANCESCO, 1999, p. 22). 

Da mesma forma que não se pode afirmar que as decisões serão mais justas em razão 

do duplo grau, também não se pode afirmar que os recursos sejam os grandes vilões para uma 

célere prestação jurisdicional, na medida em que o procedimento em primeiro grau pode se 

revelar muito mais moroso e ineficiente do que aquele a ser desenvolvido em segundo grau 

(DALLA,2015,p.215). 

Indubitável, no entanto, é o reconhecimento de que o recurso é uma extensão do 

direito de ação e do direito de defesa, de forma a permitir que a parte, através dele, tente obter 

uma melhor prestação jurisdicional, mais justa e correta. Isso pode ocorrer não propriamente 

em razão de os magistrados de segundo grau serem mais experientes e talvez até mais 

preparados, mas em função de a causa ser reexaminada, ensejando seu aprofundamento o que, 

de fato, poderá resultar num julgamento mais detido e acertado (BARROSO; 

LETTIERI,2016,p.143). 

Atualmente, os instrumentos processuais disponibilizados para a otimização do 

trabalho dos magistrados, foram substituídos por uma loteria de modelos prontos, que não 

adentram ao caso concreto, analisando as suas especificidades. (DIDIER; CUNHA; 

2017,p.333). 

Via de regra, deveria haver, dentro dos limites da razoabilidade, um liame do modo 

pelo qual, causas de determinadas matérias, deveriam vir a ser decididas, por parte do juízo ad 

quem (CUNHA, 2015,184). 
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Na grande maioria dos casos, quando as demandas são submetidas a reexame, estas 

já se encontram em perfeitas condições de julgamento imediato, não carecendo, portanto, 

serem produzidas novas provas. (DONIZETTI,2018,p.198). 

A simples observância a Economia Processual; Segurança Jurídica e Isonomia entre 

as decisões, adicionado aos instrumentos processuais adequados para equalizar as decisões 

conferidas, otimizando, também, o tempo de duração do processo, que, via de regra, deveria 

ser razoável. (DONIZETTI,2018,p.198). 

O legislador brasileiro, ao estabelecer as regras processuais vigentes, preocupou-se, 

sempre em combater a morosidade no processamento dos autos, visando, sempre enaltecer a 

economia processual. (DALLA,2015,p.217). 

Assim, apesar dos inúmeros instrumentos e garantias fornecidas pelo legislador como 

via de garantirem as partes litigantes um processo célere, isonômico, verificou-se, através da 

prática forense e análise de casos concretos, a mitigação, em grau máximo, por parte dos 

Magistrados; Auxiliares da Justiça, de meios adequados para a Economia Processual e o 

emprego correto do Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 

 

2 RECURSOS CÍVEIS E APLICABILIDADE DO DUPLO GRAU DE JURISIDIÇÃO 

E A ECONOMIA PROCESSUAL 

2.1 Conceitos e Histórico da Legislação Processual Civil em Matéria Recursal 

 

A necessidade de se ter uma autoridade confiável e imparcial capaz de conduzir e 

solucionar os conflitos e impor sanções tornou-se cada vez mais evidente, sendo que esta 

função acabou sendo confiada ao Estado que passou a regulamentar a atividade da 

administração da justiça e, com isso, constatou a necessidade de criação de normas jurídicas 

processuais. Assim foram criadas as primeiras instruções, que vieram a ser conhecidas como 

Direito Processual. (THEODORO JÚNIOR, 2013, p. 10).Nesse sentido, leia-se o seguinte 

entendimento: 
 

[...] em antigas eras, se chegou à conclusão de que não deviam os 

particulares fazer justiça pelas próprias mãos e que os seus conflitos 

deveriam ser submetidos a julgamento de autoridade pública, fez-se presente 

a necessidade de regulamentar a atividade da administração da Justiça. 

(THEODORO JÚNIOR, 2013, p. 10). 
 

No que tange ao sistema recursal, Theodoro Júnior (2013) informa que as ideias 

iniciais de sua criação têm bases na República Romana, onde mesmo não havendo um 

instrumento processual específico para recorrer, era conferido as partes o direito de se insurgir 

contra a decisão do juiz, requerendo a suspensão da decisão ou o retorno ao status quo ante. 
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Ainda no Direito Romano, foi criada a suplicatio, que é considerada pela doutrina 

como a origem mais remota do instituto processual que, hoje, se denomina correição parcial. 

Esta fase da evolução processual romana, conhecida por cognitio extra ordinem, representou 

um divisor de águas para o sistema recursal, posto que, foi nesta época, que se passou a 

admitir a interposição de impugnações contra decisões injustas. (WILLEMAM apud GRECCO, 

2005, p. 286-288) 

Neste sentido, Leonardo Greco explica que:  

 

Apelava-se tanto das sentenças quanto das decisões interlocutórias. A 

apelação tinha sempre efeito suspensivo e renovava a causa por inteiro 

perante o juízo ad quem, repetindo-se as fases postulatória, instrutória e 

decisória e podendo ser formulados novos pedidos e alegadas novas questões 

de fato e de direito, tanto pelo autor quanto pelo réu, inclusive inquiridas 

novas testemunhas. (WILLEMAM apud GRECCO, 2005, p. 288). 
 

Com a bancarrota do Império Romano do Ocidente pelo povo germânico, também 

conhecido por “bárbaros”, a codificação de Justiniano surge como uma tentativa de resgatar o 

poder do Estado e restabelecer a justiça romana. Neste contexto a appellatio fora amplamente 

restringida, vedando-se o seu uso para impugnar as decisões interlocutórias. (GRECCO, 2005, 

p. 289) 

A appellatio, dessa forma, ganhou os contornos que a caracterizam até hoje, ou seja, 

passou a configurar meio de impugnação específico para as decisões definitivas. (GRECCO, 

2005,p.289) 

A princípio a tradição processual germânica representou um retrocesso à evolução do 

direito romano, haja vista que além de retornar ao sistema de justiça privada (julgamento das 

decisões por assembleias), o processo e as decisões caracterizavam um ritual místico. 

(THEODORO JUNIOR, 2004, p.15). 

Nos dizeres de Theodoro Júnior, os procedimentos eram “autênticos jogos de azar ou 

cenas de bruxaria, e, em vez de julgamentos lógicos, eram confiados a exorcistas e verdugos” 

(THEODORO JUNIOR, 2004, p.17).  

Como a função jurisdicional não era monopolizada pelo Estado, não havia métodos 

eficazes para reformar as decisões das ditas assembleias. Desta forma, o direito declarado nas 

decisões das assembleias, não mais podiam ser discutidos, fato que denota a primeira ideia de 

intangibilidade do decisium, o que remonta ao nascedouro do que, hodiernamente, se 

denomina autoridade da coisa julgada. (GRINOVER,1975.p.66) 

Paralelamente a esse sistema, que perdurou até meados da Idade Média, coexistia, 

por imposição da igreja católica, o direito romano. A mescla dos direitos destes dois povos 
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resultou na consagração do direito comum e, consequentemente, do processo comum, que, 

posteriormente, se expandiu pela Europa, se difundiu e deu origem ao processo moderno. 

(THEODORO JÚNIOR, 2004, p. 18). 

No Brasil, em específico, o sistema processual foi aprimorado depois da chegada da 

família real portuguesa ao país em 1808, com a criação de um Poder Judiciário independente. 

Com o advento da proclamação da independência em 1824, foi consagrado expressamente o 

princípio do duplo grau de jurisdição e em 1828 criou-se a corte suprema do império, 

denominada de Superior Tribunal do Império. (THEODORO JÚNIOR, 2004, p. 20). 

A matéria processual foi primeiramente tratada na legislação ordinária em 1832 no 

bojo do Código de Processo Criminal do Império, que previa a apelação como meio apto para 

impugnar decisões definitivas ou com força de definitiva. Em 1841, fora criado o agravo e, 

em 1850, ocorreu à primeira reforma processual. (ASSIS, 2008, p. 469-472) 

Todavia, o sistema processual como um todo ainda caminhava de forma lenta e 

gradual, vindo a se consolidar de forma efetiva apenas em 1939 com a criação do primeiro 

Código de Processo Civil brasileiro, que disciplinava nove espécies de recursos, quais sejam 

apelação, agravo de instrumento, agravo de petição, agravo nos autos do processo, embargos 

de nulidade e infringentes do julgado, embargos de declaração, recurso de revista, recurso 

extraordinário e carta testemunhável (ANDRADE, 2006, p. 232). 

Mesmo diante do progresso legislativo que representou para a época, o referido 

código foi falho, uma vez que não regulou todas as hipóteses passíveis de impugnação, o que 

gerou a necessidade de utilização de sucedâneos processuais para as hipóteses de decisões 

para as quais não era previsto recurso. O Código de 1939 pecava por vícios de sistematização 

e objetividade, provocando nos aplicadores do direito inúmeras dúvidas acerca de qual 

recurso seria aplicável no caso concreto. Face às severas críticas da doutrina e ao surgimento 

de inúmeras leis extravagantes, passou a ser premente a necessidade de reforma do código de 

1939. (ASSIS, 2008, p. 470). 

A exposição de motivos do Código de Processo Civil de 1973 foi redigida pelo então 

Ministro da Justiça e elaborador do anteprojeto Alfredo Buzaid, 

A ideia foi fazer um novo Código de acordo com as “conquistas modernas” e a partir 

das “experiências dos povos cultos”. Houve a preocupação de que o novo Código devesse 

alcançar um “trabalho unitário” tanto no tocante aos princípios quanto às suas aplicações 

práticas (BUZAID, 1973 apud PACHECO, 1999, p. 260). 

 Tal ideia, porém, não significou a substituição de todos os institutos do Código 

anterior, mas uma reformulação das disposições, a fim de possibilitar melhor manuseio, 
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simplificação estrutural, racionalização dos procedimentos e para tornar o processo civil um 

“instrumento acessível à administração da justiça” (BUZAID, 1973 apud PACHECO, 1999, 

p. 263) 

Em 1973, foi promulgado o Código de Processo Civil, que a época trouxe, dentre as 

quais se pode citar a ampliação da apelação para todas decisões terminativas, com ou sem 

julgamento do mérito, restringindo a aplicação do agravo para os casos de decisões proferidas 

no curso do processo. (MARINONI.2006,p.51) 

 Posteriormente, o recurso de agravo sofreu modificações em sua sistemática de 

interposição, firmando-se a regra do agravo retido nos autos com posterior análise pelo juízo 

ad quem em preliminar de apelação, e agravo de instrumento passou a ser utilizado nas 

decisões suscetíveis de causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, nos casos de não 

recebimento da apelação ou em face dos efeitos em que a apelação é recebida, devendo sua 

interposição serem feita junto ao próprio Tribunal. (THEODORO JUNIOR, 2004, p. 21). 

Além desses recursos, o Código de 1973 previu também os embargos de declaração 

contra sentença, os embargos infringentes em causas de pequeno valor nas execuções fiscais, 

estes todos julgados pelo juiz da causa. (MARINONI.2006,p.54) 

Em segundo grau de jurisdição, a lei processual civil disciplinou os embargos 

infringentes contra decisão não unânime proferida em apelação ou ação rescisória; os 

embargos de declaração contra acórdão; o recurso especial; o extraordinário e os embargos de 

divergência em recurso especial e extraordinário. (WAMBIER.2015.p 119) 

Ademais, chegando em 2015, visando melhorar a eficácia do sistema recursal e 

contemplar ainda mais a Economia Processual, o Novo Código de Processo Civil, preocupou-

se em unificar a jurisprudência e de entendimentos dos Tribunais Superiores, enaltecendo os 

incidentes de assunção de competência e o incidente de resolução de demandas repetitivas 

(DUTRA, 2018, p. 77).  

 

2.2 Aspectos Gerais 

O recurso é categoria que visa à proteção da segurança jurídica e da defesa. Sua 

natureza jurídica é a de ação, abstratamente considerada. Recurso dá a idéia, em termos 

processuais, de impugnação, correspondente ao ato de se insurgir contra decisão judicial. 

Etimologicamente, a palavra recurso vem do latim „recursus‟, trazendo a ideia de voltar atrás 

– o reexame da questão decidida, a rediscussão da matéria. (ALVIM, 2005, p. 279). 

As justificativas dadas para os recursos são variadas. Vão desde a insatisfação e 

incômodo psicológico das partes, passando pelo controle da atividade dos juízes e indo até a 
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tutela do ordenamento em termos objetivos. Um apanhado das justificações é encontrado em 

Pontes de Miranda:  

 

Nem sempre as resoluções judiciais – sentenças, decisões ou despachos – 

são isentos de faltas ou defeitos quanto ao fundo, ou sem infração das regras 

jurídicas processuais concernentes à forma, ao procedimento. Desinteressar-

se-ia o Estado da realização do seu direito material e formal, se não desse 

ensejo à correção de tais resoluções defeituosas, ou confiaria demasiado na 

probabilidade de acerto do juiz singular, ou do tribunal de inferior instância. 

(...) Na finalidade do recurso está interesse das partes, ou legitimados a 

recorrer, e interesse geral, porque o Estado tem empenho em que se realize o 

direito objetivo e se faça justiça. (MIRANDA, 1975, p. 04). 

  

O processo tem por escopo a realização dos bens jurídicos, não esquecendo que ele 

próprio tem uma dimensão substancial própria (GUERRA, 2002, p. 15). O processo é, mais 

do que instrumento, é um direito de participação e de efetivação das liberdades e posições 

jurídicas constitucionalmente garantidas. 

Dessa forma, tendo em vista que o processo é o instrumento utilizado pelas partes 

para participar e pedir a tutela do Estado frente à violação de seus direitos, fazem-se 

necessários, efetivos controles por parte do Estado, a fim de conferir as partes uma Tutela 

Justa e que atenda aos interesses das partes de modo equânime,  

Portanto, os Recursos Cíveis integram um composto principiológico, vez que é parte 

do íter processual, sendo-lhe considerado um meio endógeno. “O traço marcante dos recursos 

é o de que a revisão do pronunciamento judicial opera-se no âmbito do próprio processo (...) a 

revisão é endoprocessual”. (FILHO, 2007, p. 08). 

 

3. DO REEXAME NECESSÁRIO DAS SENTENÇAS PROFERIDAS CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA E A ECONOMIA PROCESSUAL  

Historicamente, o Reexame Necessário teria surgido no período medieval, mais 

precisamente no Direito Processual Penal Português, como uma proteção ao réu condenado à 

pena de morte. Visava a estabelecer certos limites ao juiz da causa, tendo em vista os rigores 

do processo inquisitório, vigente à época das Ordenações Afonsinas, no século XIV. O 

recurso era interposto de ofício pelo próprio juiz que proferira a sentença quando os crimes 

tivessem natureza pública ou cuja apuração se iniciasse por devassa, procedimento que 

corresponderia atualmente ao Inquérito Policial, com a finalidade de “corrigir o rigor do 

princípio dominante e os exageros introduzidos no processo inquisitório” - procedimento esse 
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em que o próprio juiz conduzia investigações, apurações, demais fatos e julgava (ALMEIDA, 

2009,77). 

Apesar de não regulado expressamente na Constituição Federal, o instituto do 

reexame necessário vem regulado em lei federal – Código de Processo Civil e legislação 

extravagante - sendo considerado expressão do princípio da isonomia – igualdade substancial 

e não meramente formal -, haja vista que o tratamento desigual conferido à Fazenda Pública 

estaria amparado nos próprios interesses públicos que se visa tutelar em juízo. 

(GRINOVER,1975,p.137). 

No Brasil, incialmente, à míngua de uma única norma reguladora dos ritos civis, o 

então denominado reexame necessário era regulado através de leis esparsas que, como já 

exposto, obrigavam o juiz a recorrer de ofício de suas próprias decisões, através do 

instrumento da Apelação ex officio, em questões cíveis e nas causas julgadas contrariamente à 

Fazenda Nacional, o que antes era cabível apenas em causas penais. (ALMEIDA,2009,81). 

No que tange ao princípio do duplo grau de jurisdição, o Novo Código de Processos 

Civil, em seu artigo 496 e seguintes, sujeita, obrigatoriamente, o reexame necessário, 

sentenças proferidas contra União; Estados Municípios e Distrito Federal. 

(BUENO,2017,p.176). 

Mister se faz perquirir que, em razão do princípio da isonomia, não se deveria 

garantir aos jurisdicionados, em geral, o duplo grau de jurisdição com o reexame da causa por 

órgão hierarquicamente superior, ao invés de reservá-lo apenas aos litigantes no âmbito do 

processo penal ou à Fazenda Pública, no processo civil, em razão dos bens que se busca 

proteger nesses processos. (PIMENTEL, 2017,p.123). 

Neste sentido, preleciona a Ilustríssima Ada Pellegrini Grinover. In verbis: 

 

todos aqueles que ingressam em juízo devem ter, em igualdade de condições, 

a possibilidade de pleitear a revisão da sentença, por um tribunal 

hierarquicamente superior àquele que proferiu a decisão. Se tal possibilidade 

for reservada apenas a alguns, como privilégio, enquanto a outros estará 

vedado esse direito, não podendo recorrer ou recorrendo apenas ao próprio 

órgão de que emanou a sentença, estará de qualquer maneira desrespeitado o 

princípio constitucional da isonomia” (GRINOVER, 1975, p. 143).  

 

O que deve ser levado em consideração acerca da referida norma processual, é que o 

reexame necessário imposto, não pode ser considerado como uma via recursal, mas sim uma 

condição suspensiva de eficácia do pronunciamento do Estado Juiz, em desfavor da Fazenda 

Pública. (LOPES,2007,p.194). 
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Nesta questão a doutrina não o considera recurso à míngua de vários requisitos 

recursais, tais como, taxatividade, elemento volitivo, fundamentação, fungibilidade, além das 

condições o legítimo exercício do direito de recorrer, como a legitimidade e o interesse 

recursal (SILVEIRA, 2016, p. 92). 

Acerca da referida temática, vale citar os ensinamentos dos grandes mestres Didier 

Jr. e Cunha: 

 

[...] o reexame necessário condiciona a eficácia da sentença à sua 

reapreciação pelo tribunal ao qual está vinculado o juiz que a proferiu. 

Enquanto não for procedida à reanálise da sentença, esta não transita em 

julgado, não contendo plena eficácia. Desse modo, não havendo o reexame 

e, consequentemente, não transitando em julgado a sentença, será incabível a 

ação rescisória (DIDIER; CUNHA, 2017, p. 481). 

 

Por se tratar de uma prerrogativa conferida a Fazenda Pública, as partes litigantes 

que compõem o polo ativo ou passivo das demandas nas quais, ela faça parte, acabam por se 

tornar sujeitas a uma morosidade processual, ainda maior, haja vista a obrigatoriedade do 

reexame dos autos, por parte do Tribunal. (DIDIER; CUNHA, 2017, p. 483) 

Consoante todas as considerações anteriores resta evidente que o antigo reexame 

necessário, nominado como remessa necessária no CPC/2015, é condição de eficácia da 

sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública. Sendo certo que se cuida de elemento 

essencial ao trâmite processual, cuja ausência impende o transito em julgado da decisão e, por 

conseguinte, o manejo de ação rescisória, desencadeando, as partes litigantes, via de regra, 

uma mitigação da economia processual, em virtude da obrigatoriedade do manejo das 

decisões. (SILVEIRA,2016,p.105). 

Desta forma, o que justifica a existência da remessa necessária é, inicialmente, o 

interesse público e quanto a isso não há dúvidas, pois, a sucumbência do Estado em juízo 

pode trazer graves prejuízos para a coletividade, na medida em que o desfalque patrimonial 

significativo traz consequências na prestação de serviços essenciais. 

(WAMBIER,2015,p.232). 

A única justificativa do cabimento do reexame seria a de garantir a Administração 

Pública de cumprir obrigações desarrazoadas e abusivas, oriundas de contratos públicos e 

privados. (MORAES,2012,p.122). 

Nessa senda, inevitável repisar que a remessa necessária tem por escopo conferir a 

adequação dos provimentos jurisdicionais lançados em desfavor da Fazenda Pública que, em 

última análise repercutem sobre toda a sociedade, eis que a receita do erário público é 
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proveniente em sua quase totalidade dos impostos e taxas pagos pela população (JUNIOR, 

2016, p. 272). 

Nesse aspecto, vale destacar os ensinamentos de Nelson Nery Jr., conforme se vê a 

seguir:  

 

A desigualdade dos beneficiários do art. 188, do Código de Processo Civil, 

em relação ao litigante comum estaria no interesse maior que a fazenda 

pública e o Ministério Público representam no processo. Os direitos 

defendidos pela fazenda são direitos públicos, vale dizer, de toda a 

coletividade, sendo, portanto, metaindividuais. (...) quem litiga com a 

fazenda pública ou com o Ministério Público não está enfrentando outro 

particular, mas sim o próprio povo, razão bastante para o legislador 

beneficiar aquelas duas entidades com prazos especiais, atendendo ao 

princípio da igualdade real das partes no processo (JUNIOR, 2016, p. 273). 

 

Ao se tratar do tema sob a égide do CPC/2015, inevitável destacar que o novo código 

traz como mote a valorização dos princípios da instrumentalidade, duração razoável do 

processo, celeridade e cooperação entre as partes, visando conferir maior efetividade a ação e 

as decisões judiciais. A conclusão lançada não demanda a leitura de doutrina especializada ou 

de jurisprudência, mas tão somente uma análise ainda que perfunctória da nova lei de ritos. 

(FUX,2016,p.85). 

Nesse cotejo, tudo leva a crer que a manutenção do reexame necessário, constitui 

entrave a celeridade perseguida pelo legislador, ou melhor dizendo, se mostra paradoxal a um 

dos princípios norteadores do novo CPC, qual seja, o princípio da Economia Processual. 

(FUX,2016,p.85). 

Outrossim, visando enaltecer a economia processual e não causar prejuízo as partes 

litigantes, o parágrafo 3º do artigo 496 do Novo Código de Processo Civil, estabelece 

hipóteses de afastamento do reexame necessário, não incidindo em relação às sentenças que 

impõem a condenação em valor certo, inferior aos limites estabelecidos pela norma, visto que  

é necessário que o pronunciamento seja líquido, podendo fazer referência ao valor histórico 

da condenação, que deve ser corrigido monetariamente, como condição necessária para 

verificar se a regra deve ou não ser excepcionada. (BUENO,2017,p.179) 

Porém, a maior de todas as novidades veio no § 4º, IV do art. 496 do CPC/2015. 

Passou a se admitir que a remessa necessária pode ser obstada pelo uso de entendimento da 

própria Fazenda Pública. Esta foi uma forma encontrada pelo legislador de oferecer as partes 

litigantes, uma via de celeridade processual. (BUENO,2017,p.179). 

De fato, um grande avanço, pois esta regra trará mais celeridade aos processos em 

que a Fazenda esteja envolvida, visto que não poderá alegar que seu entendimento é diverso 
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daquele colacionado a fundamentação da sentença, já que se trata de suas próprias regras 

internas ou de preceitos de seus órgãos de controle externo, evitando então que o processo 

fique parado aguardando julgamento de recursos, que poderão ser tidos como protelatórios, 

inclusive. (PIMENTEL,2017,p.149). 

Assim sendo, há que se destacar que a Lei Processual de 2015 não privilegiou a 

remessa necessária em detrimento do Princípio da Celeridade, no entanto, preservou as 

cautelas que devem ser observadas nos casos de provimentos jurisdicionais lançados em 

desfavor da Fazenda Pública e que, em última análise afetam os interesses da Administração 

Pública, ante aos danos ao erário que lhes são causados (SILVEIRA,2016,p.111). 

Acerca desta temática, o Fórum Nacional do Poder Público, publicou diversos 

enunciados, como forma de nortear o operador do direito e Magistrados, no que tange ao 

manejo das Demandas judiciais, acerca da referida temática, no seguinte sentido: “Enunciado 

nº 34 do FNPP: Viola a proibição da reformatio in pejus o agravamento, em remessa 

necessária, dos juros e correção monetária estabelecidos em sentenças condenatórias contra a 

Fazenda Pública” (III FÓRUM NACIONAL DO PODER PÚBLICO, 2017). 

É interessante ainda ressaltar o enunciado seguinte, a saber: “Para fins de remessa 

necessária, deve ser utilizado como referência o valor do salário mínimo vigente na data da 

publicação da sentença” (III FÓRUM NACIONAL DO PODER PÚBLICO, 2017). 

Acerca da referida temática, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de 

Justiça, editaram Súmulas com o escopo de nortear questões que carecem obrigatoriamente ou 

não, do reexame necessário. (MARINONI,2013,p.196). 

O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 423, a fim de consolidar o 

entendimento acerca da inocorrência de trânsito em julgado nas causas que versem sobre 

remessa obrigatória. Segundo o entendimento da Corte, não transita em julgado e não produz 

efeitos, a sentença proferida contra União Federal, Estados e Municípios, enquanto não 

confirmadas pelo Tribunal. In verbis: “Súmula 423: Não transita em julgado a sentença por 

haver omitido o recurso ex officio, que se considera interposto ex lege”. (STF,2018). 

A duração excessiva do processo se dá, também, pela obrigação da remessa 

obrigatória ao Tribunal, mesmo sem que a Fazenda Pública, sucumbente neste caso, se 

manifeste no sentido de solicitar o reexame da matéria, tornando o Judiciário lento e afronta 

os princípios básicos do Direito, como os de economia, celeridade processual, o devido 

processo legal e a isonomia das partes no processo. (MARTINS,2008,p.222). 

Frente ao presente estudo, tudo levou a concluir que o princípio do duplo grau de 

jurisdição quer voluntário, quer obrigatório constitui entrave a celeridade do processo, no 
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entanto não seria leviano responsabilizá-lo por toda a morosidade da justiça brasileira. 

(NUNES;PATRUS,2013,p.119). 

Não se pode, também, olvidar que hodiernamente existem meios em excesso, como o 

uso indevido de recursos, que procuram procrastinar a prestação jurisdicional e, por 

consequência, o direito de outrem, e, por certo, juntamente com o instituto da remessa 

necessária criam obstáculos ao tramite do processo. (WAMBIER,2015,p.234). 

 

4. ANÁLISE DA TEORIA DA CAUSA MADURA COMO MEIO EFETIVO DE 

ECONOMIA PROCESSUAL 

4.1 Aspectos gerais 

Através da Sentença, o Estado, cumpre o seu dever, avocado em razão de sua 

soberania para tutelar e dirimir os conflitos sociais (NERY JÚNIOR, 2013, p. 537).  

Braga, Didier Júnior e Oliveira elucidam que o Novo CPC disciplina a “sentença” 

em seus artigos 485 a 495. Sendo que “sentença”, neste caso, é termo que designa, por 

metonímia, qualquer decisão judicial, seja qual for a sua espécie; "sentença", neste sentido, é 

gênero (BRAGA et. al., 2015, p. 303) 

O art. 203 do Novo CPC apresenta uma sistematização dos atos do juízo singular, 

estabelecendo que os pronunciamentos com conteúdo decisório, que podem ser Sentenças ou 

Decisões Interlocutórias. (DONIZETTI,2018,p.433). 

Assim:  

 

Segundo o § 1° do art. 203, sentença é o pronunciamento do juízo singular 

que, com fundamento no art. 485 ou no art. 489 do CPC, põe fim à fase 

cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução. O art. 485 cuida 

das hipóteses em que o mérito não é resolvido; o art. 489, das hipóteses em 

que o é [...] (BUENO, 2017, p. 222) 

 

Assim, tendo em vista a garantia constitucional da inafastabilidade do controle da 

jurisdição e, consequentemente, o direito das partes litigantes de obterem uma nova 

manifestação do Estado, acerca do desfecho de sua demanda judicial, fazem uso, as partes 

litigantes do instrumento processual do Recurso. 

Neste sentido, leciona Nelson Nery Júnior: 

 

Os recursos são remédios processuais colocados à disposição das partes, do 

Ministério Público e mesmo do terceiro interessado para a obtenção de um 

novo julgamento ou uma revisão de um ato judicial, isso por um órgão 
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jurisdicional hierarquicamente superior àquele que proferiu a decisão 

impugnada (NERY JUNIOR, 2009, p. 179). 
 

Mesmo com as tutelas e garantias constitucionais que devem conferir as partes uma 

celeridade para a prestação da tutela jurisdicional, o tempo, ainda assim exerce um poder 

crucial sobre o deslinde do processo. Afinal, a demora em o oferecimento da Tutela 

pretendida pelas partes, pode desencadear o perecimento do direito. (MARTINS,2008,p.203). 

 

4.2 Do Alcance Da Teoria Da Causa Madura E Seu Meio Efetivo De Economia 

Processual 

Por conta da localização topográfica da Teoria da Causa Madura, alocada, no 

Capítulo que versa sobre o Recurso de Apelação (artigo 1009 e seguintes), ela é examinada 

como sendo um fenômeno relacionado ao, tão somente julgamento, do recurso de apelação, 

transmitindo a ideia de que o seu alcance se restringe a essa espécie recursal 

(SIQUEIRA,2015,p.516). 

Todavia, a incidência de tal teoria não deve se limitar ao recurso de apelação, afinal 

esta teoria possui por um de seus escopos, ser um instrumento que viabiliza a celeridade 

processual. Logo, se é um meio eficaz de melhor oferecer aos jurisdicionados uma tutela do 

Estado mais eficiente, deve a Teoria ter suas regras aplicadas a outros Recursos Cíveis 

(NEVES,2017,p.1561). 

O artigo 1.027, § 2º, do NCPC, encampando essa hipótese, estabeleceu que o 

disposto no artigo 1.013, § 3º aplica-se ao recurso ordinário (BRASIL, 2015). Então, o novo 

sistema abrigou o que já vinha sendo sustentado há alguns anos por parte da doutrina que é a 

expansão do alcance da teoria da causa madura.(DONIZETTI,2018,p.1423).  

Posicionando-se acerca do tema, Siqueira (2015), autor cujos estudos se debruçam 

com extremo afinco sobre a teoria da causa madura, entende que, além do recurso de apelação 

e do recurso ordinário, tal teoria se aplicaria, ao agravo de instrumento e ao agravo interno.  

Assim, ele afirma:  

 

Observada tal cautela – a nossa ver, requisito indispensável – não haveria a 

princípio maiores problemas na aplicação do dispositivo em agravo de 

instrumento se a causa efetivamente „estiver em condições de imediato 

julgamento‟. Para tanto – importante repetir -, deve ter havido a devida 

integralização do contraditório, além de ter sido oportunizado às partes ao 

menos requerer as provas que entendem devidas. (SIQUEIRA, 2015, p. 526). 
 

Embora o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, previstas nos 

incisos do artigo 1.015, do NCPC, não abarque a aplicação efetiva da Teoria, haja vista 
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contemplar, em sua maioria, quase que absoluta, decisões interlocutórias, na fase inicial do 

processo, uma hipótese desse cabimento, em específico, amoldam-se com perfeição à 

incidência da regra de julgamento analisada: a interposição de agravo de instrumento em face 

de decisão interlocutória que verse sobre o mérito do processo -inciso II, do artigo 1.015, do 

NCPC. (DIDIER;CUNHA,2017,p.659). 

Nessa situação, a qual veicula uma hipótese de julgamento antecipado parcial do 

mérito (artigo 356, do NCPC), estaria apto o tribunal a avançar no exame meritório. Do 

mesmo modo se manifesta Siqueira, examinando a teoria ainda no projeto de novo código: 

 

Nesses casos, resultantes do chamado „julgamento antecipado parcial do 

mérito (art. 364 do projeto), o recurso de agravo, cabível por determinação 

do § 2º do mesmo dispositivo, fará as vezes de verdadeira apelação, já que 

interposto de decisão que efetivamente analisa uma das pretensões iniciais. 

Assim sendo, é perfeitamente possível a incidência de um dos incisos do 

novel art. 1035. (BRASIL, 2015, p. 527). 
 

Quanto ao agravo interno, também não haveria dificuldades em vislumbrar a 

incidência da teoria da causa madura, possibilitando ao órgão colegiado o enfrentamento 

originário do mérito.  

Neste sentido, elucida, Siqueira (2013, p. 527):  

 

Seja porque o relator confirmou sentença terminativa, ou seja porque 

reformou definitiva para aplicar o atual art. 267, seria possível, desde que 

presentes os requisitos do § 3º do art. 515, o julgamento imediato do mérito 

pela turma recursal. É, ainda, de se pensar a possibilidade de que o recurso 

haja sido monocraticamente inadmitido, e o órgão colegiado, entendendo por 

bem dele conhecer, afaste o motivo da extinção do processo sem julgamento 

do mérito (ou, ainda, verificada qualquer das outras hipóteses em que o § 3º 

é aplicado por analogia) e passe desde logo à apreciação dos pedidos iniciais 

(SIQUEIRA, 2013, p. 527). 
 

Há autores que chegam a afirmar que essa regra de julgamento se aplicaria a todos os 

recursos, com exceção dos embargos de declaração, por, naturalmente, serem recursos 

opostos no mesmo juízo que proferiu a decisão impugnada, sem se adequarem à lógica do 

instituto. Cunha e Didier (2016, p. 196) retratam que:  

 

A regra aplica-se ao recurso ordinário (art. 1.027, §2º, CPC). Há quem 

entenda, ainda, com razão, a aplicação do dispositivo ao recurso inominado 

nos Juizados Especiais. Gervásio Lopes Jr vai além: entende que a aplicação 

do instituto é possível em todos os recursos, salvo os embargos de 

declaração. (CUNHA; DIDIER, 2016, p. 196). 
 

Visando corroborar e ratificar com a discussão doutrinária, acerca da temática, 

manifestou-se, o Superior Tribunal de Justiça:  
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Com as modificações introduzidas pelo legislador ao recurso de agravo e às 

hipóteses de aplicação da teoria da causa madura, o Superior Tribunal de 

Justiça, ampliando a interpretação acerca de tais institutos, possui julgados 

no sentido de permitir a aplicação da referida teoria também aos julgamentos 

dos recursos de agravo de instrumento. REsp 1215368/ES, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 01/06/2016, DJe 19/09/2016 

(STJ, 2016). 
 

No mesmo sentido, leia-se o seguinte julgado: 

 

APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. REEXAME. 

INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 7/STJ. 1. Inexistência dos vícios 

tipificados no art. 1.022 , incisos I e II, do Código de Processo Civil , a 

inquinar a decisão embargada. 2. Não há violação ao art. 515 , § 3º , do CPC 

/73, quando o Tribunal de origem julga imediatamente o pedido na apelação, 

em respeito ao princípio da celeridade processual. 3. Se o Tribunal de 

origem concluiu que o processo estava suficientemente instruído e apto para 

julgamento direto em segundo grau, o reexame da questão encontra o óbice 

no Enunciado n.º 7/STJ. 4. Não apresentação pela parte agravante de 

argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a 

decisão agravada. STJ - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL AgInt nos EDcl no REsp 

1564570 RS 2015/0277791-7 (STJ, 2015). 
 

Neste sentido, é de suma importância, também, citar o entendimento de Daniel 

Assumpção, acerca da possibilidade do alcance da Teoria da Causa Madura, para outras 

espécies de Recursos Cíveis: 

 

Conforme se nota da expressa previsão do art. 1.013, § 3º, I, do Novo CPC, a 

norma diz respeito à apelação, sabidamente uma das espécies recursais. 

Ocorre, entretanto, que parcela considerável da doutrina entende ser a regra 

pertencente à teoria geral dos recursos. Dessa forma, defende-se a aplicação 

da regra em todo e qualquer recurso, em especial no agravo de instrumento 

[…] (NEVES, 2017, p. 1.654). 

 

A crescente lapidação do direito e de seus diversos ramos, em virtude de uma 

prestação jurisdicional mais célere, sendo, portanto, a teoria demasiadamente significativa 

para o sistema jurídico brasileiro, afinal, o jurisdicionado tem a chance de acesso à Justiça de 

modo célere e econômico. (LOPES,2007,p.187) 

Assim, mesmo com o advento do Novo Código de Processo Civil, muitas mudanças 

ainda devem ser realizadas pelos operadores do direito, partes e Magistrados. Afinal, a apesar 

de inúmeros meios processuais céleres e eficientes, fornecidos pelo legislador, ainda se faz 

necessário empregar com mais efetividade os instrumentos processuais fornecidos. ( 

DALLA,2015,p.821). 

 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/450534380/agravo-interno-nos-embargos-de-declaracao-no-recurso-especial-agint-nos-edcl-no-resp-1564570-rs-2015-0277791-7
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/450534380/agravo-interno-nos-embargos-de-declaracao-no-recurso-especial-agint-nos-edcl-no-resp-1564570-rs-2015-0277791-7
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/450534380/agravo-interno-nos-embargos-de-declaracao-no-recurso-especial-agint-nos-edcl-no-resp-1564570-rs-2015-0277791-7
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5. O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS COMO MEIO 

EFETIVO DE ECONOMIA PROCESSUAL 

5.1 Aspectos Gerais 

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) tem por referência o 

direito alemão na figura que se chama musterverfahren que, por sua vez, tem o poder de gerar 

uma decisão que serve de modelo (muster) para ser aplicado a resolução de uma quantidade 

expressiva de processos onde as partes litigantes possuam o mesmo pleito. (MANDELLI, 

2015, p. 32). 

Tal inspiração decorrente do Direito Alemão baseou-se no instituto denominado 

“procedimento-modelo” (musterverfahren), o qual, em síntese, consistia em um mecanismo 

aplicado no contexto de danos causados aos investidores da bolsa de valores de Frankfurt e 

com vigência até 01 de novembro do ano de 2010, prazo esse prorrogado até o dia 31 de 

outubro de 2012. (ROSSI, 2015, p. 212). 

Sobre o instituto do musterverfahren, assim leciona Guilherme Rizzo Amaral:  

 

A decisão do legislador alemão pela utilização do instituto da 

Musterverfahren para ações repetitivas relacionadas ao mercado de capitais 

se deu em reação ao ajuizamento de milhares de ações individuais por 

acionistas da empresa Deutsche Telekom AG, nas quais se alegava que 

determinadas informações prestadas pela empresa no tocante ao seu 

patrimônio estariam incorretas, causando prejuízos aos investidores. 

Percebendo a complexidade da matéria objeto de cada ação e o absurdo 

tempo que seria necessário para instruir individualmente cada um dos 

milhares de processos, o legislador optou por estender a tais procedimentos 

judiciais mecanismos semelhantes aos já existente no âmbito administrativo, 

evitando, com isso, o overload de processos nos tribunais e o risco de 

decisões contraditórias, bem como proporcionando um maior acesso à 

justiça e uma equânime divisão de custos – em especial com a instrução dos 

processos – entre os inúmeros autores. (AMARAL, 2011, p. 245) 
 

A criação do incidente de resolução de demandas repetitivas representa um dos 

instrumentos mais importantes do novo Código de Processo Civil. O IRDR surgiu como 

instrumento para simplificar e acelerar a resolução de demandas múltiplas, que dependem da 

análise e decisão de uma mesma questão de direito. (YOSHIKAWA,2016,p.206). 

A busca por maior previsibilidade à prestação jurisdicional, tentando reduzir o 

número de demandas perante o poder judiciário, foi uma das ideologias norteadoras do novo 

CPC. (WAMBIER,2015,p.354). 

Neste sentido, é importante destacar o trecho da Exposição de Motivos do 

anteprojeto do CPC/2015.  
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Com esses 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. O 

incidente de resolução de demandas repetitivas é admissível quando 

identificada, em primeiro grau, controvérsia com potencial de gerar 

multiplicação expressiva de demandas e o correlato risco da existência de 

decisões conflitantes. (SENADO.2018). 
 

Não se trata de um Recurso ou de uma via de reexame, mas de técnica processual 

semelhante aos recursos Extraordinários e Especiais Repetitivo, eis que se traduz na análise 

de um caso representativo de outros idênticos, cuja decisão proferida deverá ser aplicada a 

todos os processos individuais ou coletivos que cuidem da mesma tese e que tramitem na área 

de jurisdição do tribunal que proferiu o julgamento (DONIZETTI, 2017, p. 1553). 

Neste sentido, ressaltada, brilhantemente, o Ilustre professor Elpídio Donizetti 

(2017): 

 

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas apresenta semelhanças 

com os institutos da repercussão geral e do julgamento dos recursos 

especiais e extraordinários repetitivos. Negada a existência da repercussão 

geral quanto ao recurso representativo da controvérsia, serão negados todos 

os recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria 

idêntica (art. 1.035, § 8º). Ao contrário, admitido e julgado o mérito do 

recurso extraordinário, os recursos sobrestados serão apreciados pelos 

Tribunais, Turmas de Uniformização ou Turmas Recursais, que poderão 

declará-los prejudicados ou retratar-se. Mutatis mutandis, situação 

semelhante se passa com relação ao julgamento dos recursos especiais 

repetitivos.” (DONIZETTI, 2017, p. 1555). 
 

Em suma, processos que contém questões jurídicas com questões jurídicas similares, 

sejam elas de direito material ou processual, são intituladas de demandas repetitivas. Nestes 

casos, não há a necessidade da existência de uma relação jurídica substancial modelo e 

tampouco identidade da causa de pedir e do pedido. Basta à identificação de controvérsia 

sobre ponto de direito que se repita em vários processos individuais e coletivos para que o 

IRDR possa ser utilizado e desde que haja risco à segurança jurídica e à isonomia. (TEMER, 

2016, p. 63) 

Trata-se, portanto, de um artifício encontrado pelo legislador de evitar a 

multiplicação de demandas, litígios de massa, resolvendo em bloco, as causas homogêneas 

que venham a tratar sobre as mesmas questões jurídicas. (TEMER, 2016, p. 62).  Assim, com 

o escopo de contemplar a economia processual, ficará o tribunal habilitado a proferir decisões 

que abranja um lote de demandas similares, com eficácia vinculante. 

Neste sentido, elucida, brilhantemente, o professor Humberto Theodoro Jr.: 
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O incidente de resolução de demandas repetitivas não reúne ações singulares 

já propostas ou por propor. Seu objetivo é apenas estabelecer a tese de 

direito a ser aplicada em outros processos, cuja existência não desaparece, 

visto que apenas se suspendem temporariamente e, após, haverão de 

sujeitarse a sentenças, caso a caso, pelos diferentes juízes que detém a 

competência para pronunciá-las. O que, momentaneamente, aproxima as 

diferentes ações é apenas a necessidade de aguardar o estabelecimento da 

tese de direito de aplicação comum e obrigatória a todas elas. A resolução 

individual de cada uma das demandas, porém continuará ocorrendo em 

sentenças próprias, que poderão ser de sentido final diverso, por imposição 

do quadro fático distinto. De forma alguma, entretanto, poderá ignorar a tese 

de direito uniformizada pelo tribunal do incidente, se o litígio, de alguma 

forma, se situar na área de incidência da referida tese. (THEODORO, 2015, 

p. 736). 
 

Esta foi uma forma encontrada pelo legislador brasileiro de descongestionar e 

otimizar a prestação jurisdicional por parte do Estado, uma vez que, já existindo previamente 

um entendimento consolidado sobre determinada matéria pelos Tribunais e suas respectivas 

câmaras, caberá ao Juiz tão somente analisar o mérito da demanda e aplicar o caso específico 

tal julgamento, de modo a contemplar a Economia Processual e conferir as partes maior 

segurança jurídica. (SOUZA,2015,p.202). 

Os órgãos jurisdicionais estão abarrotados de processos, e tais órgãos não prestam a 

tutela jurisdicional apropriada e pleiteada pelas partes litigantes. A principal razão que leva a 

esse cenário de crise no Poder Judiciário é o fenômeno da massificação de litígios, fenômeno 

esse que retrata o grande volume de demandas repetitivas pendentes de apreciação e 

julgamento pelo Judiciário. (RODRIGUES,2010,p.89). 

Portanto, O IRDR tem por escopo dar utilidade e praticidade às respostas judiciais 

em face da pluralidade de demandas repetidas, que precisam de um enfrentamento judicial 

adequado e eficiente. (SOUZA,2015,p.205). 

Cabe ressaltar que devem ser levadas em consideração, duas importantes 

características do IRDR, quais sejam:(a) não se exige como requisito a existência prévia de 

decisões conflitantes dentro do tribunal que analisará o incidente. Todos os casos podem 

conter o mesmo julgamento favorável ou desfavorável à tese, e ainda assim será possível a 

instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas para que a tese seja pacificada 

e sua aplicação obrigatória no território do tribunal que o julgar, e; (b) inexiste limitação de 

matéria a ser julgada por meio do incidente, ou seja, todos os tipos de matéria podem ser 

analisados e ter teses fixadas em IRDR. (DONIZETTI, 2017, p. 1552-1556) 
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Desta forma, não é mais porque “não é utilizar um sistema artesanal para julgamento 

de causas similares” (GONÇALVES; SILVA, 2012, p. 141), pois “demandas de massa” 

devem receber “uma solução uniforme” (MORAES, 2012, p. 59), ou seja, “uma solução 

padronizada para situações padronizadas” (MACEDO, 2013, p. 160). 

 

5.2 Legitimidade Para Instauração Do Incidente de Resolução e Demandas Repetitivas 

O Código de Processo Civil, em seu artigo 977, delimitou os legitimados para a 

instaurar o incidente: 

 

Art. 977.  O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente 

de tribunal: 

I - pelo juiz ou relator, por ofício; 

II - pelas partes, por petição; 

III - pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por petição. 

Parágrafo único.  O ofício ou a petição será instruído com os documentos 

necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a 

instauração do incidente. (BRASIL, 2015). 
 

As partes legítimas que atuam  na defesa de um direito subjetivo de terceiros, com o 

objetivo principal de atender o interesse público, voltado à uniformização da interpretação de 

determinada questão de direito repetitiva. Ademais, o caráter objetivo do incidente, se dá, ante 

ao afastamento de uma relação jurídica substancial. (LOBO,2010,p.95). 

Neste sentido, elucida Sofia Temer: 

A situação legitimante para condução do incidente não é extraída 

necessariamente de uma posição assumida em uma relação substancial (que 

sequer é levada para apreciação no incidente), mas, ao contrário, decorre da 

lei (ao conferir, por exemplo, legitimação para o ato de instauração para os 

sujeitos elencados no art. 977, os quais podem ser os escolhidos para 

conduzir o debate) e do sistema processual (que instituiu um modelo de 

solução de questões a partir de modelos da controvérsia, o que pressupõe a 

escolha de alguns sujeitos). O caráter objetivo do incidente fortalece esse 

afastamento da legitimação de uma relação jurídica substancial. (TEMER, 

2016, p.155). 

Ademais, mesmo se tratando de um procedimento especial, que visa tentar amenizar 

a sobrecarga do Poder Judiciário, no parágrafo único, do próprio artigo 977, 

supramencionado, indicou o legislador, que deve a peça de ingresso, obrigatoriamente, ser 

instruída com todos os documentos necessários à demonstração do preenchimento, dos 

pressupostos legais estabelecidos para que se dê efetivamente, a instauração do incidente. 

(CAVALCANTI,2015,p.467). 
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5.2.1 Da Legitimidade Do Juiz De Primeiro Grau E Do Relator 

O incidente pressupõe necessariamente a existência de processo pendente no tribunal, 

em razão da competência originária, ou por força de recurso ou remessa necessária. No que 

tange ao pedido formulado pelo juiz de primeiro grau, este pode se dar quando for remetido o 

tribunal em razão de recurso ou reexame necessário um ou vários processos nos quais existe a 

discussão da questão de direito repetitiva (MATTOS, 2015, p. 178). 

Realizando uma análise do artigo 977 do Novo Código de Processo Civil, o seu inciso 

I, legitima o juiz como figura apta a instaurar o procedimento. Assim, caso o juiz de primeiro 

grau, observe o lote de demanda com as mesmas características, pode ele usar de sua 

legitimidade para requerer a instauração do incidente, desde que o seu pleito seja devidamente 

instruído com a documentação suficiente para demonstrar que a questão já se encontra 

pendente de análise pelo tribunal de justiça competente, em outros casos. (CAMARGO, 2014, 

p. 288). 

No que tange ao segundo grau de jurisdição, o próprio dispositivo legal já especifica a 

figura do Relator, como competente para a instauração do incidente. Desta forma, para que ele 

instaure o procedimento de demanda repetitiva, devem estar sob sua relatoria, processos que 

versem sobre alguma questão repetitiva (CAVALCANTI, 2015, p. 435). 

 

5.2.2 Da Legitimidade Das Partes 

Qualquer das partes dos processos repetitivos, tendo conhecimento de que já existe 

demanda de mesma natureza pendente de análise no tribunal, tem legitimidade para requerer a 

instauração do IRDR, mediante petição fundamentada, instruída por documentos e procuração 

para representação por advogado habilitado. (CAVALCANTI, 2015, p. 437). 

Não há exigência por parte do dispositivo, que a petição das partes seja revestida por 

todos os requisitos elencados no artigo 319, do Novo Código de Processo Civil. Contudo, se 

faz necessário que o pedido formulado, por um advogado habilitado, seja amplamente 

fundamentado com argumentos fáticos e jurídicos, além dos documentos necessários para 

instruir a peça, conforme o parágrafo único do artigo 977, também do Código de Processo 

Civil. (DONIZETTI,2018,p. 1677) 

Neste sentido, estabelece o Enunciado número 89, do Fórum de Processualistas 

Civis: 
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Havendo apresentação de mais de um pedido de instauração do incidente de 

resolução de demandas repetitivas perante o mesmo tribunal todos deverão 

ser apensados e processados conjuntamente; os que forem oferecidos 

posteriormente à decisão de admissão serão apensados e sobrestados, 

cabendo ao órgão julgador considerar as razões neles apresentadas. (Grupo: 

Recursos Extraordinários e Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas). 
 

Ademais, é possível que vários legitimados requeiram a instauração do IRDR, 

perante o mesmo Tribunal. Esta é uma forma de contemplar, a Economia Processual e, 

também, para evitar, eventuais, julgamentos conflitantes. (NUNES, 2015, p. 388). 

 

 

5.2.3 Da Legitimidade Do Ministério Público e Da Defensoria Pública 

O inciso III do art. 977 do Novo CPC, conferiu ainda legitimidade ao Ministério 

Público, mesmo não agindo como parte ou fiscal da lei no processo individual ou coletivo, e 

também à Defensoria Pública para postularem a instauração do incidente. (BRASIL,1988) 

A legitimidade do Ministério Público para a defesa de direitos coletivos e difusos está 

expressa no inciso III, do art. 129, da Constituição da República de 1988, segundo o qual 

constitui função institucional do Ministério Público “promover o inquérito civil e a ação civil 

pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 

interesses difusos e coletivos” (BRASIL.2018). 

Tendo em vista que o legislador alocou como partes legitimadas o Ministério Público 

e a Defensoria Pública, se resta evidenciada, mais uma vez a característica do IRDR, como 

um incidente de Ações Coletivas. Desta forma, “a legitimação do Ministério Público e da 

Defensoria Pública para suscitar o IRDR tem, a princípio, forte relação com a legitimidade 

extraordinária dessas entidades para o ajuizamento de ação civil pública na defesa de direitos 

individuais homogêneos. (CAVALCANTI, 231, p. 540). 

No que tange a legitimidade da Defensoria Pública, nas demandas, se faz necessário 

demonstrar que a questão a ser discutida sobre direito repetitivo se refere a aos 

hipossuficientes.(TEMER, 2016,p.184). 

O que deve ser levado em consideração que a atuação em sentido amplo da Defensoria 

Pública, é voltada para os economicamente necessitados, contudo, deve também o órgão, 

prestar auxílio aos juridicamente necessitados, de modo a não deixar perecer o direito do 

acesso à justiça aos cidadãos. (TEMER, 2016,p.186). 

Assim, por possuir a função jurisdicional de oferecer de modo equânime o acesso à 

justiça, nas hipóteses de atuação do órgão dos Incidentes de Resolução de Demandas 
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Repetitivas, não se resta obrigatoriamente, necessária, a demonstração de controvérsias de 

pessoas que sejam necessitadas, tão somente no âmbito financeiro. (TEMER, 2016,p.186). 

Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a expressão 'necessitados' do art. 

134, caput, da Constituição da República, que qualifica, orienta a atuação da Defensoria 

Pública, deve ser entendida, no campo das tutelas coletivas, em sentido amplo, de modo a 

incluir, ao lado dos estritamente carentes de recursos financeiros, os hipervulneráveis, isto é, 

os socialmente estigmatizados ou excluídos, as crianças, os idosos, as gerações futuras. 

(STJ,2008). 

Nas palavras de Sofia Temer, “a Defensoria Pública poderá atuar em que a questão de 

direito, apesar de abstratamente considerada, tenha sido (ou possa ser) extraída de demandas 

em que esteja presente o signo da vulnerabilidade, nas quais, portanto, seria lícita sua atuação. 

(TEMER, 2016, p. 190). 

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, declarou a constitucionalidade do art. 

5º, inc. II, da lei n. 7.347/1985, alterado pelo art. 2º da lei n. 11.448/2007, conferindo ampla 

legitimidade processual à Defensoria Pública para o ajuizamento de ação coletiva voltada à 

proteção dos direitos coletivos, difusos e individuais homogêneos, Logo, com o advento do 

Novo Código de Processo Civil, e com a declaração de constitucionalidade, por parte do STF, 

passou a instituição a deter legitimidade para requerer a instauração de IRDR. (STF, 2005). 

Ante ao exposto, visando propiciar as partes a devida representatividade, como meio 

para o acesso a justiça mais célere e eficiente, optou o legislador a legitimar os dois órgãos 

jurisdicionais, capazes de reproduzir e atender as necessidades da população. 

 

5.3 Do Procedimento De Instauração Do Incidente De Resolução De Demandas 

Repetitivas 

Embora possa ser provocado por agente que atue no primeiro grau, o IRDR é um 

procedimento judicial de competência originária dos tribunais de justiça e dos tribunais 

regionais federais e, por analogia, dos tribunais regionais do trabalho, órgãos incumbidos de 

fazer o crivo de admissibilidade e de julgar o referido incidente. (DALLA,2015,p.865). 

Conforme o art. 976 do novo Código de Processo Civil. In verbis: 

 

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. [...] § 4o  É incabível o 

incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais 

superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso 
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para definição de tese sobre questão de direito material ou processual 

repetitiva (BRASIL, 2015). 
 

Haroldo Lourenço, em artigo publicado sobre o tema, ensina que:  

 

[...] assim, quanto mais uniformizada a jurisprudência mais se fortalece a 

segurança jurídica, garantindo ao jurisdicionado um modelo seguro de 

conduta, induzindo confiança, possibilitando uma expectativa legítima do 

jurisdicionado. A orientação jurisprudencial predominante em um 

determinado momento presta-se a que o jurisdicionado decida se vale ou não 

a pena recorrer ao Poder Judiciário em busca do reconhecimento de 

determinado direito. (Temas Atuais do Processo Civil, 2018). 
 

O pedido de instauração, será dirigido ao Presidente do Tribunal, poderá ser 

formulado de ofício pelo juiz ou relator, pelas partes, Ministério Público ou Defensoria 

Pública, por meio de petição e independe do pagamento de custas e emolumentos. Quando o 

Ministério Público não for parte, sua intervenção será obrigatória como custos legis, bem 

como assumirá a legitimidade no caso de abandono ou desistência do originalmente 

interessado. (CAVALCANTI, 2015, p. 442). 

De acordo com o regramento dado pelo novo CPC (art. 979 e parágrafos), a 

instauração e o julgamento do incidente coletivo serão precedidos de ampla divulgação e 

publicidade.(BRASIL,2015). 

O CNJ publicou a Resolução 235, de 13/07/2016, que regulamenta a criação do 

banco nacional de dados, com informações dos casos de repercussão geral, das demandas 

repetitivas e dos incidentes de assunção de competência no âmbito dos tribunais superiores, 

Tribunais Regionais Federais (TRFs), Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) e de todos os 

tribunais de justiça dos Estados, como uma via de manter um banco eletrônico de dados 

integrados com informações específicas e atualizadas, sobre questões específicas e de direito, 

submetidas ao IRDR. (CNJ.2018). 

De acordo com o §2º do artigo 979 do Novo Código de Processo Civil, deverá o 

registro eletrônico conter, no mínimo, os fundamentos determinantes da decisão proferida ao 

final do IRDR, bem como as normas jurídicas por ela aplicadas, como via de permitir a 

identificação dos processos que serão abrangidos pela eficácia do julgamento do incidente. 

(CUNHA,2015, p.254). 

Após o registro eletrônico do Incidente, junto ao CNJ, todo o seu deslinde contará 

com a maior publicidade possível. Este artifício é uma forma de economia processual: pois 

além de informar a existência do incidente em curso- para aqueles que pretendem ajuizar 

demandas com a mesma tese e aqueles que já possuem demandas que serão suspensas até o 
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seu julgamento-, a publicidade de todos os atos propicia a outros interessados sua participação 

na controvérsia. (CNJ, 2018). 

Através da publicidade, terceiros interessados, ainda estranhos ao processo, poderão 

se manifestar nos autos; sustentar suas razões; apresentar documentos relevantes que 

contribuam com o efetivo deslinde da demanda; requerer diligências que contribuam para a 

elucidação da controvérsia. 

Neste sentido, elucida Elpídio Donizetti (2017): 

 

Por se tratar de julgamento cujo efeito da decisão ultrapassará o interesse das 

partes que figuram no processo que deu origem à suscitação do incidente, o 

relator ouvirá, além das partes, outros interessados na controvérsia (art. 983), 

inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia (amicus 

curiae). Diferentemente do que se passa nos demais procedimentos 

regulados no CPC/2015, para os quais a intimação ou a admissão de amicus 

curiae não é obrigatória (art. 138), no IRDR, havendo pessoas, órgãos ou 

entidades que possam ostentar esse status, a provocação ou admissão é 

obrigatória. Não se trata, portanto, de uma faculdade, mas de um Dever que 

tem por fim legitimar a decisão do incidente. Com relação às audiências 

públicas, dependendo da repercussão social da questão a ser debatida, são 

recomendáveis. Não há, contudo, obrigatoriedade (art. 983, § 1º) 

(DONIZETTI, 2017, p.1553-1556). 
 

Devemos observar que a ideia do legislador ao disponibilizar o instrumento do 

IRDR, foi a de perquirir maior celeridade para a solução de um lote de demandas que versem 

sobre um mesmo assunto. Prova disso, é que instaurado o incidente, todos os processos que 

tramitam em primeira ou segunda instância, deverão ser suspensos. O julgamento do incidente 

deverá ocorrer em até um ano do seu recebimento, salvo decisão fundamentada do relator. 

(DONIZETTI, 2017, p. 1554). 

É nesse âmbito que, a fundamento da busca da celeridade processual e da 

previsibilidade decisória, o IRDR visa acelerar, a uniformização da interpretação 

jurisprudencial, definindo teses sobre questões jurídicas comuns a diversos processos 

repetitivos, definindo, desde logo um liame norteador para a decisão do magistrado acerca do 

caso concreto. (DONIZETTI, 2017, p. 1556). 

Ao conferir tratamento isonômico às demandas repetitivas, amparando a mesma tese 

jurídica para todas elas, o Poder Judiciário estaria garantindo e preservando a isonomia e a 

segurança jurídica. Afinal, estará o jurisdicionado amparado com uma base legal e um 

precedente judicial que lhes asseguraria um êxito mínimo, acerca da Demanda por ele 

distribuída. (CAVALCANTI,2015,449). 

Seria esta uma forma, portanto, de assegurar ao cidadão um efetivo acesso à Justiça 

de qualidade. 
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Nessa toada, vejamos os ensinamentos de Antônio Passos Cabral: 

 

A sociedade contemporânea trouxe a reboque a massificação dos conflitos 

de interesses e gerou, historicamente, uma preocupação do direito e do 

processo com a adaptação da técnica processual. Nesse diapasão, nas últimas 

três ou quatro décadas, proliferaram-se estudos sobre a tutela coletiva e os 

instrumentos processuais de proteção dos direitos difusos, coletivos e 

individuais homogêneos. Mais recentemente, até porque os mecanismos de 

tutela coletiva não foram eficazes em resolver o problema da quantidade de 

processos praticamente idênticos, muitos ordenamentos processuais, em vez 

de desenharem “procedimentos representativos”, com ficções legais no 

campo da legitimidade extraordinária e da coisa julgada, procuraram tratar o 

problema da litigância de massa por meio das “ações de grupo”, 

procedimentos de resolução coletiva ou agregada de processos sem as 

técnicas das ações coletivas. (CABRAL, 2014, p. 201-223). 

 

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, conhecido como IRDR, não 

possui natureza jurídica de recurso, como seu próprio nome indica, mas sim de um incidente 

processual, sendo ele empregado em questões que envolva conflitos de massa. Os casos 

concretos mais comuns são as questões que envolvam compra e venda de imóveis. 

(BUENO,2017,757). 

Observou, portanto, o legislador, que sua escolha a enaltecer o presente temática, 

dada a sua repercussão jurídica e social, haja vista a exorbitante morosidade do poder 

judiciário, visando descongestionar as serventias e oferecer ao Magistrado, maiores subsídios 

para a solução de Demandas. 

 

 

5.4 Do Juízo De Admissibilidade Do Incidente De Resolução De Demandas Repetitivas 

 A primeira especificidade no processamento do Incidente está em seu juízo de 

admissibilidade. Segundo o artigo 981 do Novo Código de Processo Civil, o juízo de 

admissibilidade é privativo do órgão colegiado. (BRASIL,2015). 

 Realizando uma análise do dispositivo legal, verifica-se que o legislador brasileiro, 

não delimitou o quórum necessário para admissibilidade do referido procedimento. Assim, 

ante a omissão do legislador, caberá ao regimento interno de cada Tribunal, estabelecer o 

quórum para a admissão do incidente. (CAVALCANTI, 2015, p. 476). 

 Ademais, é dever, também, do órgão colegiado verificar a existência de pertinência 

temática em relação à matéria. (BUENO, 2015, p.621). 

 Nesse sentido, a interpretação externada por Scarpinella Bueno e pelo Enunciado 

número 91 do Fórum dos Processualistas Civis, segundo o qual “cabe ao órgão colegiado 
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realizar o juízo de admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas, sendo 

vedada a decisão monocrática.” (BUENO, 2015, p.621). 

 Importante ressaltar, por fim, que o juízo de admissibilidade delimitará o objeto do 

IRDR. Com efeito, a delimitação precisa da questão de direito a ser interpretada pelo IRDR é 

fundamental para se evitar a ampliação da discussão e a fixação de tese vinculante sobre 

matéria distinta, o que atentaria contra o contraditório substancial e burlaria o procedimento 

previsto na lei para legitimar a eficácia da decisão proferida. (TEMER, 2016, p. 129). 

 Assim, a partir da admissão pelo órgão colegiado competente, seguindo o quórum 

estabelecido pelo Regimento Interno do Tribunal Competente, a instauração do incidente se 

consolidará e o se deslinde se dará segundo as especificidades do caso concreto e as regras do 

Novo Código de Processo Civil. (BARROSO; LETTIERE,2016,p.333). 

 

5.5 Das Providências E Deliberações Do Relator Do Caso Concreto 

 Conforme prevê o artigo 982 do Novo Código de Processo Civil, depois de admitida a 

instauração do incidente pelo órgão colegiado competente, o Relator poderá suspender os 

processos pendentes, individuais ou coletivos; poderá requisitar informações e intimar os 

membros do Ministério Público, para manifestação. (CAVALCANTI,2015,p.482). 

Apenas com a intervenção dos tribunais superiores é que a suspensão provocada pelo 

IRDR pode ultrapassar os limites da competência do tribunal local para abarcar as demandas 

repetitivas em tramitação em todo o território nacional, conforme autorizado pelo § 3º do art. 

982. (CUNHA,2015,p.277). 

 De acordo com a lição de Artur César de Souza: 

 

A medida de suspensão dos demais processos, individual ou coletivo, se 

justifica, tanto para que não haja decisão conflitante com a que for proferida 

no incidente de resolução de demandas repetitivas, quanto para se evitar o 

gasto desnecessário de força intelectual para se definir a matéria de direito, 

correndo-se o risco de não prevalecer diante do incidente instaurado no 

tribunal. (SOUZA.2015.p.155) 
 

 Em razão do objeto delimitado do IRDR e havendo cumulação de pedidos, a 

suspensão do processo, individual ou coletivo, pode ser apenas parcial, não impedindo o 

prosseguimento das ações em relação ao pedido não abrangido pela tese a ser firmada no 

incidente processual. É certo que caberá ao Magistrado do processo singular analisar a 

extensão da suspensão determinada no IRDR de acordo com os pedidos cumulados em cada 

demanda. (BARROSO; LETTIERE,2016,p.335) 
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Ademais, a suspensão processual não pode se estender indefinidamente, o que 

acarretaria a insegurança jurídica e, violaria a Economia Processual, que o próprio incidente 

visa coibir e contemplar, respectivamente. Assim, o artigo 980 do novo CPC preconiza que se 

o IRDR não for julgado no prazo de um ano, cessará a suspensão dos processos, podendo o 

relator, no entanto, justificar a necessidade da manutenção da suspensão por decisão 

fundamentada. (BARROSO; LETTIERE,2016,p.337) 

 Afinal, se o objeto do incidente é dar celeridade processual para a uniformização da 

jurisprudência, a manutenção indefinida da suspensão dos processos sem a definição da tese 

jurídica, em tempo razoável, acarretará o total engessamento da prestação jurisdicional em 

prejuízo do jurisdicionado e da participação efetiva dos sujeitos processuais na construção da 

interpretação do direito para a solução dos conflitos. (CAMARGO,2014,p.112). 

 

5.6 Da Utilização Do Incidente De Resolução De Demandas Repetitivas Na Prática 

Poucos incidentes de resolução de demandas repetitivas foram instaurados até o 

momento. Consoante banco de dados criado pelo CNJ, por determinação expressa do Código 

de Processo Civil de 2015, existem, aproximadamente 80 IRDR‟s (CNJ, 2018). 

Alguns Tribunais de Justiça inseriram em suas páginas eletrônicas área específica 

que contém informações a respeito daquele tribunal e os incidentes instaurados. Um exemplo 

prático desta afirmação é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que inseriu 

em sua página eletrônica o “gerenciamento precedente – IRDR” e apresenta aos interessados 

um resumo dos incidentes admitidos, dos que aguardam julgamento de admissibilidade e dos 

que não foram admitidos em seu âmbito. Na lista estão incluídos os incidentes que aguardam 

juízo de admissibilidade e àqueles que não foram admitidos. (TJDF, 2018). 

Com o escopo de “descongestionar” o Poder Judiciário e promover a celeridade 

processual através de um rito que permitiria que o julgamento se desse em blocos de 

demandas, o IRDR passou a conferir força em seus julgados, uma alteração demasiadamente 

relevante para o ordenamento processual, uma vez que tais teses passam a serem instruções à 

primeira instância no que couber. (FREITAS,2014,p.79). 

Acerca da temática, a Turma Especial do Privado 1, do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo, finalizou o julgamento de IRDR - Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas relativo a compromissos de compra e venda de imóveis, em que foram fixadas 

sete teses jurídicas, dentre as quais. In verbis: 
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É válido o prazo de tolerância, não superior a 180 dias corridos 

estabelecido no compromisso de venda e compra para entrega de imóvel 

em construção, desde que previsto em cláusula contratual expressa, clara e 

inteligível. 

O descumprimento do prazo de entrega de imóvel objeto de compromisso 

de venda e compra, computado o período de tolerância, não faz cessar a 

incidência de correção monetária, mas tão somente dos juros e multa 

contratual sobre o saldo devedor. Devem ser substituídos indexadores 

setoriais, que refletem a variação do custo da construção civil por outros 

indexadores gerais, salvo quando estes últimos forem mais gravosos ao 

consumidor (TJSP, 2016). 
 

Técnicas processuais diferenciadas são necessárias, para conviver com as Ações 

Coletivas, que possuem fundamental papel para o ordenamento jurídico nacional. 

(MANCUSO,2014,p.208). 

Desse modo, o IRDR visa à resolução de questões de direito comuns a diversos 

processos, com o objetivo de, a partir de um qualificado debate, fixar uma tese jurídica que 

uniformizará o entendimento, e que será obrigatoriamente aplicada pelo tribunal que a fixou, e 

pelos Magistrados a ele vinculados. (CNJ, 2018). 

Acerca do uso do instituto, nos Tribunais de Justiça do Brasil, vejamos a opinião do 

Ministro Luis Fux, acerca da temática: 

 

A sociedade contemporânea, com suas relações massificadas, acaba por 

produzir litígios de massa, os quais, não raras vezes, dão ensejo a uma 

multiplicidade de ações que têm por objeto circunstâncias fáticas ou 

fundamentos jurídicos idênticos, e que, por tais razões, podem ser 

consideradas como ações individuais homogêneas quanto à causa de pedir e 

o pedido (FUX, 2011, p. 22). 
 

Desta forma, após instaurado o incidente, como instrumento empregado para 

fornecer maior celeridade e segurança jurídica ao jurisdicionado, haja vista a grande 

diminuição de possibilidades para decisões contraditórias, acerca do mesmo caso concreto, 

para a utilização do referido incidente, dever-se-á, realizar registro eletrônico junto ao CNJ, 

como meio de conferir maior publicidade e divulgação, acerca do tema em discussão. (CNJ, 

2018). 

A aplicação do IRDR nos casos concretos exige o preenchimento de pressupostos e 

requisitos legais que torne a demanda coletiva, passível de julgamento através do IRDR. 

(DIDIER;CUNHA,2017,p.661). 

Ocorre que não podemos perder de vista a ideia de que o Direito não é uma ciência 

exata, de modo que ao magistrado cabe a função de perceber as nuances do caso concreto, 

sensibilizando-se com os traços que distinguem a demanda em julgamento das demais que lhe 

são semelhantes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O direito processual civil é fruto de uma gradual construção histórica. Seus institutos, 

normas e regras sofrem intensa interferência da evolução temporal e dogmática do direito. 

Além disso, o ordenamento em que efetivamente encontra-se inserido o processo é crucial 

para determinar os contornos e as finalidades a serem alcançadas por ele. 

No ordenamento jurídico pátrio, vigora o modelo constitucional de processo, o qual 

encontra-se inserido no âmbito do Estado constitucional. Sob essa ótica, o processo deve ser 

compreendido como mecanismo realizador dos preceitos constitucionais, definitivamente 

enquadrado na realidade social e política, não mais visto como instrumento formalista. Mais 

do que solucionar conflitos, a tutela jurisdicional deve garantir direitos fundamentais, 

adequada e racionalmente. 

É possível observar, portanto, que a Constituição Federal alterou a dinâmica entre o 

cidadão e o Poder Judiciário, ao ampliar seus direitos e garantias e conceder facilidades ao 

acesso ao Poder Judiciário pelo jurisdicionado. 

 Todavia, essa mudança de paradigma culminou na ineficiência da prestação 

jurisdicional, uma vez que o Poder Judiciário está assoberbado de demandas judiciais, 

inexistindo estrutura física que permita a análise de todos os processos em tempo razoável. 

Através da realização desta pesquisa, verificou-se, através da análise legislativa e 

doutrinária, que o Poder Judiciário e as recentes alterações legislativas, tendem a trabalhar tão 

somente com as consequências do não cumprimento dos direitos e, na grande maioria dos 

casos, esquece-se da causa em si e de suas especificidades, de modo que, desencadeia uma 

sobrecarga, ainda maior dos Tribunais e suas respectivas câmaras, ante a necessidade do 

reexame. 

Outrossim, além da violação do Princípio da Economia Processual, por parte do juízo 

ad quem, vêm se observando, também, através da análise de casos concretos, a falta de 

razoabilidade, por parte do juízo ad quem na resolução de demandas com matérias repetitivas. 

Assim, apesar dos inúmeros instrumentos e institutos processuais, não será possível 

obter efetivamente a diminuição da morosidade e a aplicação mais efetiva dos meios para a 

Economia Processual, sem que se dê prioridade e se resolva o gravíssimo problema que assola 

a justiça brasileira: a burocratização patológica. 

Por isso, mesmo com as novas técnicas de julgamento, o advento do processo 

eletrônico e os mais diversos institutos processuais, fornecidos pelo legislador, não serão 
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empregados de modo correto e efetivo, uma vez que as medidas de punição impostas são 

tímidas e praticamente, inoperantes, sobretudo em relação aos entes públicos, que mesmo com 

diversas prerrogativas, são considerados os maiores litigantes. 

Em consequência, várias garantias constitucionais são violadas, além do direito do 

cidadão, que muitas vezes perece e torna a intervenção judiciária inócua. Em razão desta 

realidade, coube ao legislador criar institutos processuais que confiram agilidade ao 

julgamento das demandas, ao tempo em que garanta eficiência e qualidade na prestação 

jurisdicional. 

Assim, não é a Constituição que deve ser interpretada a partir das técnicas 

processuais criadas em prol da celeridade, mas são as referidas técnicas que devem se moldar 

às garantias constitucionais intangíveis do devido processo justo. Garantias essas que devem 

se concretizar na prática jurídica, não podendo ser reduzidas a uma mera presunção ou ficção 

jurídica. 

Com a realização da referida pesquisa, observou-se que busca o legislador brasileiro, 

em todo tempo, estabelecer expressa e implicitamente uma verdadeira sintonia fina com a 

Constituição da República Federativa do Brasil, de modo a tornar a norma infra legal mais 

palpável a acessível ao jurisdicionado. 

As reformas processuais, não trouxeram reflexos concretos para a celeridade e 

melhoria da qualidade da prestação jurisdicional e, principalmente, não contribuíram para a 

efetiva diminuição da litigiosidade de massa, em que pese terem representado profunda 

modificação no direito processual, inclusive com a promulgação da recente Lei 13.105, de 16 

de março de 2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil. 

Enquanto alguns institutos foram criados pelo Código de Processo Civil de 1973, o 

Código de Processo Civil de 2015 os aperfeiçoou, e não apenas isso, trouxe consigo algumas 

inovações, dentre elas a Teoria da Causa Madura e o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas (IRDR). 

Verificou-se, também, que apesar dos inúmeros avanços obtidos pela norma 

processual brasileira, ainda devem ser criadas maiores condições para que o magistrado 

obtenha meios de proferir decisões de modo mais célere e econômico, de modo que sua 

eficácia e aplicabilidade esteja mais rente a realidade fática subjacente a causa. 

Além disso, com o advento do Novo Código de Processo Civil, questões 

relacionadas à Economia Processual foram enaltecidas. Ademais, apesar da intensa 

morosidade do poder judiciário e, consequentemente, a sobrecarga das serventias dos 

Tribunais de Justiça, grandes e importantes passos já foram dados pelo legislador brasileiro, 
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em matéria legislativa, no âmbito do processo civil. Logo, não se deve culpar os problemas do 

judiciário com a ausência de instrumentos processuais. 

Assim, a busca incessante em simplificar e resolver problemas de menor 

complexidade, otimizando o tempo do deslinde processual, como por exemplo, a aplicação da 

Teoria da Causa Madura nos casos concretos, oferecerá as partes litigantes e ao Magistrado 

maiores subsídios para oferecer acesso à justiça com mais qualidade ao cidadão. 

Ante ao exposto, imprimir maior grau de originalidade as decisões, dando-lhes maior 

coesão, sem o engessamento dos formulários prontos, veiculados como forma de decisão nos 

processos judiciais, oferecerá ao jurisdicionado e ao seu processo, uma duração razoável e 

econômica, de modo que será dado ao processo maior efetividade e rendimento, possíveis. 
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