
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE DIREITO 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 

 

LUAN ESTEVAM DE MOURA 

 

 

 

 

 

 

A (IM)POSSIBILIDADE DO CABIMENTO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 

DEMANDAS REPETITIVAS PREVENTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2018 



2  

 

 
LUAN ESTEVAM DE MOURA 

 

 

 

 

 

 

 

A (IM)POSSIBILIDADE DO CABIMENTO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 

DEMANDAS REPETITIVAS PREVENTIVO 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao Programa de 
Graduação em Direito da Universidade Federal 
do Ceará, como requisito parcial à obtenção do 
título de Bacharel em Direito. Área de 
concentração: Direito Processual Civil. 
 
Orientadora: Prof.ª Draª. Janaína Soares 
Noleto Castelo Branco. 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2018 

 



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 

Universidade Federal do Ceará

Biblioteca Universitária

Gerada automaticamente pelo módulo Catalog, mediante os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

M887( Moura, Luan Estevam.

    A (Im)possibilidade do cabimento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas

Preventivo / Luan Estevam Moura. – 2018.

    51 f. : il. color.

     Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) – Universidade Federal do Ceará,

Faculdade de Direito, Curso de Direito, Fortaleza, 2018.

     Orientação: Profa. Dra. Janaína Soares Noleto Castelo Branco.

    1. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. 2. Segurança jurídica. 3.

possibilidade. 4. isonomia. 5. razoável. I. Título.

                                                                                                                                 CDD 340



4  

 

LUAN ESTEVAM DE MOURA 

 

 

 

 

 

A (IM)POSSIBILIDADE DO CABIMENTO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 

DEMANDAS REPETITIVAS PREVENTIVO 

 

Monografia apresentada ao Programa de 
Graduação em Direito da Universidade Federal 
do Ceará, como requisito parcial à obtenção do 
título de Bacharel em Direito. Área de 
concentração: Direito Processual Civil. 
 

Aprovada em: ___/___/______ 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

 

_________________________________________________________ 

Profª. Draª. Janaína Soares Noleto Castelo Branco (orientadora) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 
 

_________________________________________________________ 

Profª. Msc. Brena Késsia Simplicio do Bomfim 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 
 

_________________________________________________________ 

Mestranda Lara Dourado Mapurunga Pereira 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

 

 



5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha mãe, Marlúcia, ao meu pai, 

Laércio, e à minha irmã, Larissa, a base 

forte que permite a evolução. 

 

 

 

 



6  

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço à minha família por sempre estarem presentes em minha vida, 

demonstrando carinho, preocupação e cuidado com os caminhos por mim 

escolhidos. 

Agradeço especialmente à minha mãe e ao meu pai, Marlúcia Estevam Freire 

e Laércio de Moura Sousa, meus maiores exemplos de seres humanos, sempre 

dispostos a me proporcionar as melhores condições na busca dos meus objetivos. 

Agradeço à minha irmã, Larissa Estevam de Moura, a qual, apesar de todas 

as diferenças, nunca deixou de ser uma grande amiga. 

Agradeço à Profª. Drª. Janaína Soares Noleto Castelo Branco, exemplo 

acadêmico, pela sua proatividade e disposição para ajudar os seus alunos, pelo seu 

jeito sempre acolhedor, compreensivo e solícito. Agradeço também às demais 

participantes da banca, Profª. Msc. Brena Késsia e a mestranda Lara Dourado, por 

prontamente aceitarem o convite e pelo seu trato tão humilde e simpático para com 

os alunos da Faculdade de Direito. 

Finalmente, gostaria de agradecer sobremaneira a todos os meus amigos que 

estiveram presentes durante toda a minha jornada na Faculdade de Direito, em 

especial àqueles que me acompanharam lado a lado desde o primeiro semestre, 

Gabriel Diogo e Henrique Lacerda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Receba um sincero, abraço da torcida 

tão leal, meu Tricolor de Aço.”  

(Hino do Fortaleza Esporte Clube) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



8  

 

RESUMO 

 

 

Este trabalho objetiva analisar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - 

IRDR, instituto novo previsto no Código de Processo Civil (CPC). Mais 

especificamente, este estudo tem a pretensão de averiguar a possibilidade de 

instauração do IRDR preventivo, o qual era previsto no anteprojeto produzido no 

âmbito do Senado Federal, mas, devido às modificações sofridas no processo 

legislativo do CPC, acabou não apresentando igual correspondente na versão final 

do código atual. A investigação ocorre inicialmente através do estudo das principais 

características do sobredito incidente, por meio de uma análise bibliográfica, como 

os seus fundamentos na isonomia processual, na segurança jurídica e na duração 

razoável do processo, bem como de seu procedimento. No mesmo sentido, cumpre 

observar a evolução do ordenamento jurídico no caminho de uniformizar a 

jurisprudência, na busca por maior segurança jurídica. Por fim, considerando as 

características inerentes ao IRDR e ao ordenamento jurídico, aplicaremos uma 

interpretação sistemática, para concluir pela possibilidade ou não da utilização desse 

incidente em caráter preventivo. 

 

 

Palavras-chave: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Segurança 
jurídica. Possibilidade. Isonomia. Razoável Duração do Processo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



9  

 

 
ABSTRACT 

 

 

This study aims to examines the Repetitive Demands Incident Resolution - IRDR, 

new institute provided by the Code of Civil Procedure (CPC). More specifically, this 

study intends to investigate the possibility of establishing the preventive IRDR, which 

was foreseen in the preliminary draft produced within the Federal Senate, but due to 

the modifications suffered in the legislative process of the CPC, it ended up not 

having the same corresponding in the final version of the current code. The 

investigation takes place initially through the study of the main characteristics of the 

incident, by means of a bibliographic analysis, such as its foundations in procedural 

isonomy, legal certainty and the reasonable duration of the process, as well as its 

procedure. In the same sense, it is necessary to observe the evolution of the legal 

system in the way of standardizing jurisprudence, in the search for greater legal 

certainty. Finally, considering the inherent characteristics of the IRDR and the legal 

system, we will apply a systematic interpretation, to conclude whether or not the use 

of this incident is preventive. 

 

Keywords: Repetitive Demands Incident Resolution. Legal certainty. Possibility. 
Isonomy. Reasonable Duration of the Process. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Denota-se no sistema jurídico brasileiro uma evolução na busca por maior 

efetivação de princípios processuais consagrados na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 – CRFB/88, ou destes derivados, tais como o princípio 

da isonomia, o princípio da segurança jurídica e o princípio da duração razoável do 

processo. 

A sobredita evolução apresenta, como um de seus fundamentos, a 

inadequação do processo civil tradicional para enfrentar demandas que surgiram 

com o desenvolvimento das relações jurídicas, que ocasionou sensível mudança no 

plano jurídico, exigindo a adaptação do ordenamento, sob pena de não ser 

percebida sua efetividade. Dentre as citadas mudanças nas relações jurídicas, 

destaca-se o crescimento das demandas repetitivas. 

Ante o exposto, constata-se o surgimento de técnicas e instrumentos 

processuais aptos a lidar com as novas questões apresentadas para serem 

juridicamente solucionadas. Assim, caminhou o ordenamento no sentido de 

uniformizar a jurisprudência e, no mesmo intuito, enfrentar a litigância de massa que 

se apresentou.  

Nesse sentido, surge no processo civil brasileiro um microssistema de 

formação concentrada de precedentes obrigatórios, do qual fazem parte figuras 

processuais como a Súmula Vinculante, o julgamento de recursos especial e 

extraordinário repetitivo, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o 

Incidente de Assunção de Competência e a Reclamação. 

 Com semelhante fundamento e apresentando figuras processuais 

congruentes surge também um microssistema destinado à resolução de casos 

repetitivos, compreendendo as técnicas de julgamento do recurso especial e recurso 

extraordinário repetitivos, o IRDR e os processos coletivos. 

O IRDR, instrumento que se adequou às exigências da problemática 

apresentada, foi instituído Código de Processo Civil de 2015, fazendo parte, 

conforme descrição acima, tanto do microssistema de resolução de demandas 

repetitivas quanto do microssistema de formação concentrada de precedentes 

obrigatórios, em razão de suas características. 

Neste passo, surge interessante questionamento acerca da possibilidade 

de cabimento do IRDR em caráter preventivo, ou seja, sobre a possibilidade de se 
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utilizar o IRDR sem que seja verificado uma repetição de processos. Buscando 

debater este questionamento, faz-se mister a análise das específicas características 

do IRDR e de seu procedimento, o que é realizado no segundo capítulo. 

Posteriormente, no terceiro capítulo é abordado o processo legislativo que 

originou o código de processo atual. Esta análise, em conjunto com as 

características do ordenamento e do IRDR, justificam o questionamento acerca da 

possibilidade de instauração do incidente de modo preventivo. Ainda no terceiro 

capítulo são abordados os principais argumentos a favor do cabimento do IRDR 

preventivo. 

Em seguida, o capítulo quatro traz o posicionamento majoritário pelo não 

cabimento do IRDR preventivo, bem como aborda, sem a finalidade de exaurir o 

assunto, o Incidente de Assunção de Competência, em razão de suas 

características, as quais afastam a possibilidade de IRDR preventivo.  

Concluindo a análise, o capítulo cinco busca concluir pelo melhor 

entendimento acerca da possibilidade ou não do cabimento do IRDR preventivo. 
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2 DETERMINANDO O QUE É O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS 
REPETITIVAS 
 

O Incidente de Resoluções de Demandas Repetitivas é uma previsão 

nova no ordenamento jurídico brasileiro, sendo instituído através da Lei n° 13.105, 

de 16 de março de 2015. 

Conhecido por IRDR, o incidente se apresenta como instrumento jurídico 

destinado a fixar teses jurídicas diante de situação na qual se observe a repetição de 

processos que versem sobre a mesma controvérsia de direito. 

Ou seja, o IRDR não representa técnica de julgamento, nem recurso, mas 

tão somente incidente que, sem adentrar nas características subjetivas da lide, julga 

controvérsia jurídica de notória repetição em processos, fixando tese que será 

aplicada posteriormente nos julgamentos dos casos concretos (TEMER, 2018).  

Assim, preocupou-se o legislador em criar uma técnica que possibilite ao 

judiciário pacificar insistente controvérsia jurídica, consagrando, dessa forma, a 

isonomia e o princípio da segurança jurídica, como assinala Neves: 

O tratamento isonômico de diferentes processos que versam sobre a 
mesma matéria jurídica, gerando dessa forma segurança jurídica e 
isonomia, é a justificativa do incidente ora analisado, como se pode 
constatar da mera leitura do art. 976, caput, do Novo CPC. (NEVES, 2016, 
p.1399). 

Citado pelo autor no trecho anteriormente mencionado, é válido trazer à 

baila o artigo 976 do Código de Processo Civil (CPC), o qual destaca os requisitos 

para o cabimento da instauração do IRDR, permitindo melhor visualização do que 

representa o incidente. 

Com efeito, aduz o artigo 976 do CPC ser cabível a instauração do IRDR 

quando houver, simultaneamente, a efetiva repetição de processos que contenham 

controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, trazendo risco de 

ofensa à isonomia e à segurança jurídica (BRASIL, 2018b). 

A instauração do incidente permite ao tribunal estabelecer precedente que 

represente seu entendimento sobre determinada controvérsia jurídica objeto de 

diversas demandas, o qual deverá ser observado pelos órgãos vinculados (DIDIER 

JR. e CUNHA, 2018). 

Assinala Sofia Temer (2018) que a técnica processual utilizada no IRDR 

encontra seu fundamento em importantes princípios: isonomia processual, 
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segurança jurídica e duração razoável do processo. Estes pilares, além de 

justificarem a existência do Incidente, norteiam a sua aplicação. 

A isonomia processual é derivação direta do artigo 5°, caput, da 

Constituição de 1988 (BRASIL, 2018c) que prevê a igualdade de todos perante a lei. 

Seguindo esse raciocínio, o artigo 7°, do CPC (BRASIL, 2018b), aduz que deve ser 

assegurada às partes igualdade de tratamento em relação ao exercício dos direitos, 

igualdade de acesso aos meios de defesa, assim como paridade no exercício dos 

deveres e na aplicação de sanções processuais. 

Comentando o sobredito artigo 7°, do CPC, Marinoni, Arenhart e Mitidiero 

(2016) escrevem que a isonomia processual deve ser analisada sob perspectivas 

distintas. Inicialmente, deve-se observar a igualdade perante a legislação, ou seja, 

determina-se a aplicação da legislação de modo igualitário. Ademais, deve existir a 

igualdade na legislação, a qual pressupõe a inexistência de distinções arbitrárias em 

seu conteúdo, mas tão somente aquelas distinções que utilizam critérios legítimos 

para estabelecer a paridade entre as partes, tal qual se observa no tratamento 

despendido ao consumidor pelo Código de Defesa do Consumidor. 

Além disso, assinala Marinoni, Arenhart e Mitidiero (2016) que também 

deve ser observada a igualdade no processo e pelo processo. Isso porque, segundo 

os autores, “não há justiça se não há igualdade – unidade – na aplicação do Direito 

pelo processo” (MARINONI, ARENHART e MITIDIERO, 2016, p. 157). Assim, deve 

ser observado no âmbito do processo técnicas que possibilitem a promoção da 

igualdade pelo processo. Ato contínuo, observam ainda que: 

Daí que a igualdade pelo processo – que é a igualdade diante dos 
resultados produzidos pelo processo – tem estreita ligação com a adoção 
do sistema de precedentes obrigatórios pelo novo Código (arts. 926 e 927, 
CPC), sem o que, paradoxalmente, focamos na igualdade no meio, mas não 
na igualdade no fim, atitude cuja correção lógica pode ser sem dúvida 
seriamente questionada. (MARINONI, ARENHART e MITIDIERO, 2016, p. 
157) 

Outro fundamento do IRDR é a segurança jurídica. Princípio 

fundamentado no Estado de Direito, conforme Didier Jr. (2016), não apresenta 

expressa disposição na Constituição de 1988, motivo pelo qual se afirma que tal 

princípio decorre do §2°, do artigo 5°, da Constituição. O princípio da segurança 

jurídica guarda relação com a previsibilidade e com a estabilidade da prestação 

jurisdicional, de modo que o jurisdicionado possui a confiança necessária no 

ordenamento e na aplicação desse na prática de seus atos. 
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Por sua vez, a duração razoável do processo tem expressa previsão no 

teor do artigo 5°, inciso LXXVIII, da Constituição (BRASIL, 2018c), o qual estabelece 

que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. A previsão, 

conforme Didier Jr. (2016), foi ratificada pelo CPC que, em seu artigo 4°, prevê que 

as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, 

incluída a satisfação do pleito. 

Com efeito, o IRDR permite a concretização da isonomia, uma vez que, 

ao ser fixada tese sobre questão de direito, possibilita-se o tratamento e a solução 

uniforme dessas mesmas questões. Ademais, a referida conduta advinda do IRDR 

transmite ao ordenamento uma segurança jurídica necessária, configurada pela 

previsibilidade e uniformidade das decisões judiciais (TEMER, 2018). 

A concretização da duração razoável do processo, efetivada através do 

IRDR por sua vez, pode ser observada em dois seguimentos, consoante leciona 

Sofia Temer (2018). Isso porque os processos que possuem questão de direito 

decidida em sede de IRDR serão solucionados de maneira mais célere. Além disso, 

o IRDR possibilita a diminuição de processos no Judiciário, o que permite que os 

órgãos competentes invistam mais tempo e atenção em outras demandas 

relevantes, o que também concretiza a duração razoável do processo. 

 

2.1 O procedimento do IRDR 

 

Constata-se da análise da legislação respectiva que o IRDR apresenta 

características e regras procedimentais específicas que o distanciam de outros 

incidentes previstos pelo ordenamento brasileiro. 

O incidente é cabível, nos termos do artigo 976 do CPC/2015, quando 

verificada a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a 

mesma questão unicamente de direito e o risco de ofensa tanto da isonomia quanto 

da segurança jurídica. 

No anteprojeto do Código de Processo Civil de 2015, existia previsão de 

que a mera potencialidade da multiplicação de processos com a mesma controvérsia 

jurídica permitiria a instauração do IRDR, aspecto que configurava a possibilidade do 

IRDR preventivo (TEMER, 2018).  
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Entretanto, conforme o inciso primeiro do artigo 976 (BRASIL, 2018b), o 

legislador optou por exigir a efetiva repetição de processos. Contudo, deixou de 

especificar o que seria considerado como efetiva repetição, permitindo que a 

doutrina especulasse sobre assunto, inclusive acerca do cabimento do IRDR 

preventivo, conforme se demonstrará em capítulo próprio. 

Wambier et al. (2015) explanam que a nova lei tem como requisito a 

efetiva repetição de processos, não sendo admitida instauração do IRDR diante de 

mera potencialidade de que os processos se multipliquem, contudo ressaltam que 

não há exigência quanto a necessidade da existência de milhares de decisões 

judiciais distintas para a solução da mesma questão jurídica. 

Constatada a situação de efetiva repetição que coloque em risco a 

isonomia e a segurança jurídica, o IRDR poderá ser instaurado, nos termos do artigo 

977 (BRASIL, 2018b), através de solicitação do juiz ou do relator, das partes, do 

Ministério Público ou da Defensoria Pública, dirigida ao presidente do tribunal. 

A solicitação do juiz ou do relator ocorrerá através de ofício, conforme 

inciso I, do artigo 977 do CPC/2015 (BRASIL, 2018b). O legislador foi coerente com 

a natureza do instituto quando autorizou a instauração do incidente através de 

manifestação dos entes que julgam os processos, tendo em vista o grau de 

conhecimento desses com as causas que diariamente são analisadas no exercício 

de suas funções, como bem observa Simão (2017). 

As partes também são legítimas para, por petição, requerer a instauração 

do IRDR. Colocando o incidente à disposição das partes, o legislador, mais uma vez, 

consagra a isonomia processual e a segurança jurídica nesse caso.  

Apesar de não ser uma espécie de recurso e não se permitir a análise 

subjetiva do caso em que foi instaurado o IRDR, esse protege os jurisdicionados 

através da uniformização de jurisprudência, afastando entendimentos divergentes 

proferidos pelos mesmos tribunais, que tanto prejudicam os litigantes. 

A Defensoria Pública e o Ministério Público também são apontados pelo 

Código de Processo Civil como partes legítimas para pedir a instauração do IRDR, o 

que ocorre por meio de petição. A legitimidade destinada para tais órgãos é objeto 

de análise da doutrina, que questiona se existiria necessidade ou interesse na 

atuação dos órgãos em qualquer processo. 

Buscando solucionar tal impasse acerca da legitimidade do Ministério 

Público e da Defensoria Pública, a doutrina interpreta as funções constitucionais 
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atribuídas aos entes e se utiliza da interpretação sistemática, considerando, por 

exemplo, as normas sobre a Ação Civil Pública. Dessa forma, conclui Neves (2016) 

que a legitimidade para suscitar o incidente, quando a demanda versar sobre direitos 

difusos ou coletivos, é ampla. De outro modo, tratando-se de pleito que envolva 

direitos individuais homogêneos, a legitimidade do Ministério Público se limitaria aos 

direitos indisponíveis ou disponíveis com repercussão geral. 

No mesmo sentido deve ser observada a legitimidade da Defensoria 

Pública que, segundo Neves (2016), deverá observar os limites estabelecidos para a 

propositura da ação civil pública. Destarte, sendo uma função típica da Defensoria 

esta atuação no polo ativo de ação civil pública na defesa dos hipossuficientes 

organizacionais, também seria essa quanto ao IRDR. 

Ressalte-se, contudo, a existência de corrente doutrinária que defende a 

ampla e irrestrita legitimação do Ministério Público e da Defensoria Pública. Sobre 

essa controvérsia, Sofia Temer (2018) entende que a atuação do Ministério Público 

e da Defensoria são amplas para realizar o pedido de instauração do IRDR, inclusive 

nos casos em que não estejam atuando. Contudo a atuação destes órgãos difere 

quanto aos atos de instrução e julgamento.  

Nos atos de instrução e julgamento a atuação do Ministério Público e da 

Defensoria Pública devem se conformar com suas competências constitucionais. 

Desse modo, quanto ao Ministério Público, observa-se uma legitimidade mais ampla 

para autonomamente pedir a instauração do IRDR, ante a sua competência para a 

defesa da ordem jurídica. 

Nesse sentido, o CPC (BRASIL, 2018b) prevê em seu artigo 976, §2°, 

que, se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no 

incidente e deverá assumir sua titularidade em caso de desistência ou de abandono. 

Tal previsão ocorre tendo em vista que a instauração do incidente, acima de tudo, 

busca proteger o ordenamento dos riscos à isonomia e à segurança jurídica 

causados por decisões conflitantes, havendo patente interesse público na resolução 

das demandas repetitivas. 

Por sua vez, observa Sofia Temer (2018) que a Defensoria atuará no 

IRDR nos atos de instrução e julgamento “desde que seja caracterizada como 

sujeito sobrestado, ou que atue como amicus curiae, caso demonstre a existência de 

interesse institucional para o caso específico.” (TEMER, 2018, p. 206). Assim, 
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denota-se maior restrição para a atuação da Defensoria Pública no entendimento da 

autora. 

Acerca da competência para análise e julgamento do IRDR, estabelece o 

artigo 978 do CPC/2015 (BRASIL, 2018b) que o julgamento do incidente caberá ao 

órgão indicado pelo regimento interno dentre os responsáveis pela uniformização da 

jurisprudência do tribunal. A previsão legislativa, embora ofereça maior liberdade 

organizacional para o Tribunal, sofreu severas críticas doutrinárias quanto a sua 

constitucionalidade, uma vez que violaria a distribuição de competências previstas 

na Constituição. 

O impasse sobre a constitucionalidade da previsão de competência para 

julgamento guarda fundamento na instauração do IRDR desde o primeiro grau, 

hipótese na qual seria conferido ao tribunal competência para solucionar questão de 

direito sem que houvesse causa sob sua apreciação, algo que ofenderia, entre 

outros, o princípio da perpetuação da jurisdição do juiz natural, bem como da 

tipicidade e da indisponibilidade de competências, que vedam a criação de 

competência de forma diversa da prevista na Constituição. 

Assinala Sofia Temer (2018), contudo, que não deve prosperar a tese de 

inconstitucionalidade do dispositivo analisado. Inicialmente, para ela, o IRDR não 

julga a causa, mas, tão somente, aprecia a controvérsia de direito sem julgar o 

conflito subjetivo. Destarte, não há nenhum deslocamento de competência 

inconstitucional para o tribunal, quando analisada à luz dos princípios da 

perpetuação da jurisdição e do juiz natural, mas sim um exercício legítimo e 

constitucional da competência do tribunal para uniformizar o seu entendimento sobre 

determinado assunto de direito. 

Ou seja, havendo a instauração do IRDR proveniente do primeiro grau, a 

demanda permanecerá suspensa no juízo originário, sendo apenas a sua 

controvérsia jurídica analisada pela instância superior no exercício da sua 

competência para realizar a uniformização. Após o julgamento do IRDR com a 

consequente fixação da tese jurídica, a demanda voltará a ser julgada pelo juízo 

competente definido anteriormente, de modo que não se vislumbra prejuízo ou 

ofensa aos princípios da perpetuação da jurisdição e nem ao princípio do juiz 

natural. 

Quanto à possível inconstitucionalidade do dispositivo por violar 

disposições de competências constitucionais, sugere Temer (2018) analisar o 
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posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal em impasse sobre questão 

semelhante da Lei 9.882/99 e sua constitucionalidade, no que diz respeito à 

arguição de descumprimento de preceito fundamental incidental. Seguindo esse 

raciocínio, concluiu-se que: 

O fundamento empregado no âmbito da ADPF incidental, no sentido de que 
não haveria inconstitucionalidade pela ausência de julgamento da “causa” 
poderá ser, de fato, um dos argumentos relevantes para sustentar a 
constitucionalidade do IRDR, haja vista a similitude entre a natureza e o 
procedimento de tais institutos. (TEMER, 2018, p. 119) 

Outrossim, visando afastar a tese de ofensa aos princípios da tipicidade e 

da indisponibilidade de competências, que vedam a criação de competência de 

forma diversa da prevista na Constituição, acrescenta-se que a competência para o 

julgamento do IRDR pode ser extraída do nosso sistema jurídico, configurando uma 

competência implícita dos tribunais diante da disposição desses órgãos em nível 

superior aos juízos de primeiro grau, com o poder de revisão em relação às decisões 

(TEMER, 2018). 

Ultrapassado o debate sobre a competência para análise e julgamento do 

IRDR, faz-se necessário analisar o procedimento do instituto quanto à sua 

admissibilidade, instrução e julgamento. 

Vale destacar, inicialmente, o zelo do legislador com a ampla divulgação 

do julgamento do IRDR, de modo a cientificar possíveis partes afetadas por isso. 

Nesse sentido, preleciona o artigo 979 do CPC/2015 (BRASIL, 2018b) que a 

instauração e o julgamento do incidente serão sucedidos da mais ampla e específica 

divulgação e publicidade, por meio de registro eletrônico no Conselho Nacional de 

Justiça. 

Como objetivos desta divulgação, aponta Simão (2017) que o legislador 

almejou evitar a instauração de incidentes idênticos, bem como fornecer 

conhecimento para que ocorra a suspensão dos demais processos individuais e 

coletivos que tratem de controvérsia de direito semelhante. Entretanto, o principal 

objetivo da divulgação, é possibilitar o conhecimento da sociedade civil acerca da 

existência do incidente para, caso haja interesse, possam participar do julgamento 

do IRDR como amicus curiae.  

Pois bem, requerida a instauração do incidente ao presidente do tribunal, 

ocorrerá a distribuição do pedido ao órgão competente para o julgamento, seguindo 

a disciplina do regimento interno da corte. Sobre o assunto, analisa Temer: 
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O órgão responsável pela admissão e julgamento do IRDR deverá ser um 
daqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do respectivo 
tribunal, sendo desejável que tal órgão tenha atuação específica na área da 
matéria discutida no incidente. (TEMER, 2018, p.128). 

 

Ressalte-se que, sendo suscitada a declaração de inconstitucionalidade 

da norma no âmbito do IRDR, o julgamento deve observar a reserva de plenário 

conforme o artigo 97 da Constituição (BRASIL, 2018c), bem como as normas 

procedimentais dos artigos 948 e seguintes do CPC/2015 (BRASIL, 2018b). 

Recebido o pedido de instauração do IRDR, o órgão competente 

analisará a admissão do sobredito pedido de instauração, verificando a existência 

dos requisitos de cabimento do incidente. Posteriormente, em decisão colegiada, 

conforme artigo 981 (BRASIL, 2018b), o Tribunal, por meio do órgão designado, 

proferirá decisão de admissibilidade do IRDR. Nesse sentido, estabelece o 

enunciado n° 91 do Fórum Permanente de Processualistas Civis que 

necessariamente deve a decisão de admissão ser realizada através do órgão 

colegiado (FPPC, 2017, online). 

Ressalta-se, ainda, conforme artigo 976, §3°, do CPC (BRASIL, 2018b) 

que, caso seja decidido que não estão presentes os requisitos do caput do artigo, o 

juízo de admissibilidade será negativo, em decisão irrecorrível, não havendo óbice, 

contudo, para que o IRDR venha a ser novamente intentado, caso haja mudança em 

relação aos pressupostos antes ausentes. 

Ou seja, uma vez inadmitido determinado incidente sobre questão de 

direito, caso os pressupostos de admissibilidade sejam posteriormente observados, 

permite-se nova solicitação de instauração do IRDR. 

Sendo constatados os requisitos do artigo 976 do CPC (BRASIL, 2018b), 

será admitido o IRDR. Denota-se que alguns tribunais, em decisão de 

admissibilidade do IRDR, exigiram outros requisitos além dos expostos pelo Código 

de Processo Civil, como concluiu Sofia Temer em pesquisa realizada no âmbito do 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TEMER, 2018). 

Ato contínuo, após o juízo de admissibilidade, onde será delimitado o 

objeto do incidente, ocorrerá a suspensão das demandas que versem sobre a 

controvérsia repetitiva de direito objeto do incidente, nos termos do artigo 982 do 

CPC (BRASIL, 2018b). 
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Assim, entende-se que após o pedido ou ofício para instauração do IRDR, o 
tribunal proferirá decisão colegiada sobre a admissão, que, se positiva, 
conterá a delimitação do objeto do incidente. Referida decisão “identificará 
com precisão a questão a ser submetida a julgamento” (art. 1.037, I, 
CPC/2015). Trata-se da afetação do objeto do incidente. (TEMER, 2018, p. 
131) 

Como exemplo de delimitação do objeto do IRDR, podemos citar decisões 

de admissão do incidente proferidas pelo TRF4. No IRDR n° 5016985-

48.2016.4.04.0000 (TRF-4,2016, online), por exemplo, a sobredita decisão indica 

que: 

[...] a questão jurídica a ser apreciada é a seguinte: o pagamento da 
indenização por exercício nas unidades situadas em localidades 
estratégicas vinculadas à prevenção, controle, fiscalização e repressão dos 
delitos transfronteiriços, instituída pela Lei 12.855, de 02/09/2013, às 
carreiras relacionadas no respectivo artigo 1º, está condicionado à definição 
de critérios por ato do Poder Executivo, ou a norma é autoaplicável? (TRF-
4, 2016, online) 

Assim como a ampla divulgação determinada pelo artigo 979 do CPC 

(BRASIL, 2018b), a delimitação do objeto do incidente também guarda relação com 

o princípio do contraditório, expresso pela Constituição em seu artigo 5° inciso LV 

(BRASIL, 2018c). Nesse sentido, assevera Sofia Temer: 

Em realidade, o que justifica a delimitação do objeto do incidente e a 
vedação de fixação de tese sobre questão distinta é, sobretudo, a 
necessidade de respeito ao contraditório, enquanto garantia constitucional. 
Com efeito, é uma exigência legal que a decisão do IRDR seja amplamente 
debatida, que lhe seja dada publicidade e que seja facultado o envolvimento 
da sociedade na fixação da tese. (TEMER, 2018, p.133) 

A suspensão das demandas repetitivas que versem sobre a controvérsia 

de direito objeto do incidente, por sua vez, obedecem ao disposto no artigo 982 do 

CPC (BRASIL, 2018b). Com efeito, seu primeiro parágrafo indica que a suspensão 

será comunicada aos órgãos competentes, quais sejam: juízes e diretores dos 

fóruns de cada comarca ou seção judiciária. Além da comunicação efetivada via 

ofício, a divulgação do incidente prevista pelo artigo 979 do CPC (BRASIL, 2018b), 

já devidamente analisada, também permite que as partes tomem conhecimento do 

IRDR. 

Inicialmente a suspensão tem abrangência regional ou local, dependendo 

da jurisdição do Tribunal competente para o julgamento do IRDR. Contudo, a 

suspensão pode se tornar nacional caso requerida aos tribunais superiores, 

conforme o parágrafo terceiro do artigo 982 do CPC (BRASIL, 2018b). 
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Consagrando o princípio do contraditório, a doutrina destaca a 

importância da intimação das partes acerca da suspensão do processo decorrente 

de instauração de IRDR. Nesse sentido, foi criado o Enunciado 348 do Fórum 

Permanente de Processualistas Civis (FPPC): 

348. (arts. 987 e 1.037, II, §§ 6º a 8º e seguintes101) Os interessados serão 
intimados da suspensão de seus processos individuais, podendo requerer o 
prosseguimento ao juiz ou tribunal onde tramitarem, demonstrando a 
distinção entre a questão a ser decidida e aquela a ser julgada no incidente 
de resolução de demandas repetitivas, ou nos recursos repetitivos. (FPPC, 
2017, online) 

Verifica-se que as disposições relativas ao IRDR não especificam de 

maneira clara a necessidade da intimação das partes afetadas pelo sobrestamento 

dos processos decorrente da admissão do IRDR. Contudo, não deve ser dispensada 

a prolação de decisão nos referidos processos, com a consequente intimação das 

partes, oportunidade em que o interessado poderá exercer o contraditório. Destarte, 

Temer (2018) entende ser aplicável ao caso o artigo 1.037, §8°, do CPC, que versa 

sobre o processamento dos recursos repetitivos. 

Ademais, ainda sobre a suspensão, destaca-se, conforme artigo 982, §2°, 

do CPC (BRASIL, 2018b), que a suspensão não impede a formulação de pedidos 

relativos à tutela provisória de urgência, que deverão ser postulados perante o 

próprio juízo em que tramitar o processo. 

Ato contínuo, antes do julgamento do incidente, haverá a fase de 

instrução processual na qual, conforme o artigo 983 (BRASIL, 2018b), o relator 

ouvirá as partes e os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades 

com interesse na controvérsia que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, poderão 

requerer a juntada de documentos, bem como as diligências necessárias para a 

elucidação da questão de direito controvertida, e, em seguida, manifesta-se o 

Ministério Público no mesmo prazo. 

Após a instrução processual, nos termos do segundo parágrafo do artigo 

983 (BRASIL, 2018b), o relator solicitará dia para o julgamento do incidente. Com 

efeito, destaca Simão: 

No julgamento, o relator fará a exposição objeto do incidente poderão 
sustentar suas razões, sucessivamente, o autor e o réu do processo 
originário e o Ministério Público, pelo prazo de 30 (trinta) minutos e os 
demais interessados, no prazo de 30 (trinta) minutos, divididos entre todos, 
sendo exigida inscrição com 2 (dois) dias de antecedência, sendo possível a 
ampliação do prazo considerando o número de inscritos (artigo 984, §1º, do 
Novo Código de Processo Civil). (SIMÃO, 2017, p.27). 
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Observadas tais regras, será fixada tese sobre a controvérsia de direito 

objeto do IRDR que, conforme o artigo 985 do CPC (BRASIL, 2018b), será aplicada 

em todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão 

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

localizados nos juizados especiais do respectivo Estado ou região e aos casos 

futuros que versem sobre idêntica questão de direito e que venham a tramitar no 

território de competência do tribunal. 

Relativamente aos casos futuros, a tese somente não será aplicada caso 

seja objeto de revisão, que poderá ser realizada, na forma do artigo 986 (BRASIL, 

2018b), pelo mesmo tribunal, seja de ofício ou mediante requerimento da Defensoria 

Pública ou do Ministério Público. 

Por fim, encerrando nossas observações sobre o procedimento de 

instauração e julgamento do IRDR, quanto ao teor do artigo 987 do CPC (BRASIL, 

2018b), o qual estabelece o cabimento de recurso extraordinário ou recurso especial 

da decisão proferida em sede de IRDR. Esses excepcionalmente terão efeito 

suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional discutida, 

conforme dispõe o §1°, artigo 987, do CPC (BRASIL, 2018b). 

Diferenciando as decisões proferidas no incidente, destaca Neves: 

Da decisão que inadmite o incidente não cabe recurso especial, seja pela 
expressa previsão legal do art. 987, caput, do Novo CPC, seja porque não 
haverá o julgamento da “causa” exigida pelo art. 105, III, da CF. Do acórdão 
que julga o incidente no mérito cabe recurso especial e extraordinário.E de 
todas essas decisões, interlocutórias ou finais, monocráticas ou colegiadas, 
cabe o recurso de embargos de declaração. (NEVES, 2016, p. 1418). 

Ou seja, o recurso extraordinário ou especial previsto em IRDR pelo 

legislador somente será cabível contra decisão colegiada final, não havendo 

previsão para a interposição desses em decisão de admissão do incidente. 

 

2.2 Noções gerais sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas e 

sua evolução no ordenamento jurídico 

 

O IRDR foi precedido de experiências processuais com finalidades 

similares, como as ações coletivas e os recursos extraordinários e especiais 

repetitivos, que também objetivavam garantir a isonomia e a segurança jurídica, bem 

como conferir maior celeridade às demandas processuais. 
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Ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, adotava-se a 

sistemática de recursos repetitivos para o recurso especial e recurso extraordinário. 

Tal técnica permitia que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça 

julgassem apenas uma vez questão jurídica que fosse objeto de uma série de 

recursos, diminuindo, assim, o acervo de processos e consagrando o princípio da 

segurança jurídica, diante do tratamento igualitário designado para todos os casos 

que versem sobre a mesma controvérsia jurídica. 

O IRDR foi antecedido também pelas ações coletivas, instituto que guarda 

algumas semelhanças com o incidente analisado, uma vez que consagram, como 

um de seus objetivos, o processamento e a apreciação, em um só processo, de 

direitos comuns aos jurisdicionados, como bem observa Roque (2017).  

Os processos coletivos, definidos no artigo 81 do Código de Defesa do 

Consumidor (BRASIL, 2018a), são estabelecidos na distinção entre os direitos 

difusos, os direitos coletivos e os direitos individuais homogêneos. Os interesses 

difusos e coletivos são caracterizados pela indivisibilidade, tendo em vista que a 

tutela para um integrante da comunidade sobre o equilíbrio ambiental, por exemplo, 

produzirá efeitos para todo grupo. De outro modo os direitos difusos e coletivos se 

diferenciam ante a relação jurídica evidenciada pelo caso em análise (ROQUE, 

2017). 

Com efeito, através da tutela dos direitos difusos, busca-se a defesa do 

direito de titulares indeterminados e indetermináveis. Não se sabe, nem nunca se 

saberá quem são os titulares, unidos por circunstâncias de fato, extremamente 

mutáveis, não existindo um vínculo comum de natureza jurídica. Ademais, a 

titularidade do direito tem duração efêmera e de alta abstração, ou seja, são direitos 

difíceis de serem visualizados. 

Já os direitos coletivos apresentam titulares indeterminados, porém 

determináveis por grupo, classe ou categoria de pessoas. Embora não se possa 

dizer, em um primeiro momento, quem são as pessoas especificamente, é possível 

definir o grupo titular. São ligados entre si ou com a parte contrária por uma relação 

jurídica base anterior à lesão. 

Conforme explanado acima, os processos coletivos tutelam os direitos 

difusos, os direitos coletivos e os direitos individuais homogêneos, sendo nesse 

último onde se observa maiores semelhanças com o IRDR. Os direitos individuais 

homogêneos são caracterizados pela divisibilidade do objeto. São direitos 
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individuais, porém decorrentes de uma origem comum. Aqui, pode-se perfeitamente 

individualizar os titulares, mas como existe uma origem comum para todos, admite-

se a tutela coletiva em virtude da multiplicidade de sujeitos com relações jurídicas 

idênticas. 

Nesse sentido, dadas as características dos direitos tutelados nos 

processos coletivos, constata-se maior semelhança entre o IRDR e o direito 

individual homogêneo. Contudo, não se deve confundir o IRDR com as demandas 

coletivas. Nesse sentido, ensina Temer: 

Embora seja inegável que há uma dimensão coletiva no incidente que 
decorre da repetição das mesmas questões em diversos casos (o que 
fundamenta o uso do instituto) e que se observa na abrangência do âmbito 
de aplicação da tese fixada, há elementos importantes que demonstram que 
este não é um meio processual propriamente coletivo, ou seja, não é uma 
técnica processual coletiva, e por isso, se distancia das ações coletivas para 
defesa de direitos individuais homogêneos. (TEMER, 2018, p.94) 

Ou seja, o IRDR e as ações coletivas para defesa de direitos individuais 

homogêneos, embora se aproximem na questão da diversidade de casos 

semelhantes, se afastam em outros aspectos, quais sejam: as ações coletivas 

referentes aos direitos individuais homogêneos tutelam diretamente situações 

concretas, ao passo que o IRDR não se preocupa diretamente com a tutela 

subjetiva. 

O processo coletivo se distancia do IRDR (que, pra nós, é técnica 
processual objetiva) porque, ao contrário deste, não se preocupa 
diretamente com a tutela da ordem jurídica objetiva. Com efeito, as ações 
coletivas relativas a direitos individuais homogêneos têm natureza de 
processo „subjetivo‟, pois se destinam, realidade, a tutelar diversas 
situações subjetivas concretas assemelhadas. (TEMER, 2018, p. 94) 

Além de não se equiparar ao processo coletivo em razão da limitação ao 

critério objetivo da demanda, verifica-se diferença entre as demandas quanto às 

técnicas utilizadas, uma vez que o IRDR não representa um julgamento único de 

processos coletivamente, mas sim uma técnica de abstração das demandas para a 

fixação de uma tese jurídica. 

No IRDR, não há uma junção de situações concretas comuns para 
julgamento único – ou seja, uma “coletivização”, mas ao contrário, a 
abstração em relação aos casos concretos, como numa „imagem 
holográfica‟, para fixação de uma decisão padrão a partir de um fato-tipo 
extraído das situações concretas, que depois deverá ser incorporada para 
julgamento das demandas. (TEMER, 2018, p.96) 
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A técnica de abstração da situação fática, a fim de proceder com o 

julgamento objetivo da demanda, de certa forma, se aproxima da técnica de 

julgamento utilizada em processos objetivos do controle de constitucionalidade, 

embora seja impossível equiparar as situações. Observa Sofia Temer (2018) que a 

técnica aplicada ao incidente faz parte de um movimento de “dessubjetivação” da 

atividade jurisdicional, onde se observa uma crescente abstração, ou seja, uma 

patente desvinculação dos conflitos subjetivos específicos, mesmo nos julgamentos 

ordinários. 

Com o novo Código de Processo Civil essa tendência de objetivização do 
processo é fortalecida em especial com o incidente de resolução de 
demandas repetitivas. Por isso, para compreender a natureza proposta para 
o incidente, é importante ter em mente essa crescente intensificação das 
afluências do processo objetivo na atividade jurisdicional “ordinária”, embora 
não seja possível, para nós, equiparar o IRDR nem aos meios processuais 
de controle abstrato de constitucionalidade e tampouco aos meios 
tradicionais de resolução de conflitos subjetivos.(TEMER, 2018, p. 90) 

Mesmo apresentando semelhanças com os institutos supramencionados 

preexistentes no direito brasileiro, a inspiração do IRDR implantado no Brasil é o 

direito alemão, como bem destacado na exposição de motivos do Código de 

Processo Civil (BRASIL, 2010). Destarte, a fim de melhor entender o fundamento do 

IRDR, é válido o breve estudo da figura processual que mais fortemente inspirou o 

incidente, quando editado pelo Senado Federal: 

Com os mesmos objetivos, criou-se, com inspiração no direito alemão, o já 
referido incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que consiste na 
identificação de processos que contenham a mesma questão de direito, que 
estejam ainda no primeiro grau de jurisdição, para decisão conjunta 
(BRASIL, 2010, p. 28). 

 

Leciona Machado (2016) que o Musterverfahren nasce na Alemanha, em 

2005, oriundo de conflito envolvendo o mercado de capitais. Especifica o autor que o 

procedimento modelo foi instituído para solucionar paralisação do tribunal local 

alemão decorrente de grande número de litígios em massa do caso 

DeutschTelekom, empresa que distorceu informações patrimoniais relevantes que 

lastrearam a emissão de ações e causaram prejuízos ao mercado financeiro e aos 

investidores.  

Contudo, conforme assinala Sofia Temer (2018), embora haja inspiração 

no direito alemão, o IRDR apresenta características próprias que o afastam do 

referido modelo. Como distinção mais relevante entre os institutos, destaca a autora 
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que o objeto do procedimento modelo alemão é a resolução integral do processo, 

envolvendo questões fáticas e jurídicas. De outro modo, como já destacado acima, o 

IRDR é uma análise objetiva da questão que origina a instauração do incidente, 

solucionando unicamente questão de direito. 

Ante o exposto, constata-se que o IRDR não representou a mera 

reprodução de técnica adotada em ordenamento jurídico estrangeiro. De outro 

modo, verifica-se que o IRDR é fruto de evoluções no ordenamento jurídico 

brasileiro, o qual adota a uniformização de jurisprudências como meio de concretizar 

princípios do processo civil, como a segurança jurídica e a celeridade processual. No 

mesmo sentido, mais uma vez, destaca-se entendimento da comissão de juristas 

responsável pela elaboração do anteprojeto do Código de Processo Civil: 

Prestigiou-se, seguindo-se direção já abertamente seguida pelo 
ordenamento jurídico brasileiro, expressado na criação da Súmula 
Vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF) e do regime de julgamento 
conjunto de recursos especiais e extraordinários repetitivos (que foi mantido 
e aperfeiçoado) tendência a criar estímulos para que a jurisprudência se 
uniformize, à luz do que venham a decidir tribunais superiores e até de 
segundo grau, e se estabilize (BRASIL, 2010, p. 25). 

Assim, conclui-se que o IRDR é o produto do desenvolvimento das figuras 

processuais previstas no ordenamento brasileiro que prezam pela uniformização da 

jurisprudência com a previsão alemã do Musterverfahren, gerando figura processual 

peculiar e que poderá trazer benefícios ao direito pátrio. 
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3 PLAUSIBILIDADE DO QUESTIONAMENTO ACERCA DO CABIMENTO DE 
IRDR EM CARÁTER PREVENTIVO 
 

Feito breve esclarecimento acerca do procedimento do IRDR, e de sua 

evolução no ordenamento nacional, analisaremos o cabimento desse em caráter 

preventivo. Tal aspecto consiste na instauração do incidente visando inibir a 

proliferação de processos que versem sobre a mesma questão de direito, ou seja, 

trata-se de atuação preventiva dos legitimados para solicitar a instauração do IRDR, 

de modo que seja fixada tese antes que haja inúmeras demandas sobre a 

controvérsia de direito, conforme Bueno (2017). 

Considerando de maneira isolada o CPC, mais especificamente o seu 

artigo 976 (BRASIL, 2018b), é forçoso concluir pela impossibilidade de utilização do 

IRDR preventivo, uma vez que o citado dispositivo exige como requisito para a 

instauração do incidente a efetiva repetição de processos que contenham 

controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. 

Porém, caso o estudo da norma se limitasse ao dispositivo da lei, não 

haveria razão para o questionamento acerca da possibilidade ou impossibilidade do 

IRDR em caráter preventivo. 

Dessa forma, a questão vai além da simples análise da versão final da lei 

que criou o IRDR na legislação brasileira. Visando estudar melhor o instituto novo, é 

válida a digressão aos registros dos projetos de lei que foram trabalhados pelo 

Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. Com o mesmo objetivo, deve-se 

analisar o IRDR à luz do ordenamento jurídico brasileiro. 

Utilizando-se das técnicas de estudo acima citadas, o questionamento 

acerca do cabimento do IRDR preventivo torna-se plausível, merecendo a análise 

minuciosa deste trabalho. 

A lei que instituiu o atual CPC e, consequentemente o IRDR, tem sua 

origem no Projeto de Lei do Senado n° 166 de 2010. Posteriormente, o projeto 

seguiu para a Câmara dos Deputados como Projeto de Lei n° 8.046-A de 2010, 

recebendo algumas alterações. Retornando ao Senado Federal na forma de 

substitutivo, ante as mudanças realizadas no âmbito da Câmara dos Deputados, o 

projeto foi mais uma vez aprovado pela Casa e sancionado pela Presidenta da 

República, sendo publicado em seu texto final em 16 de março de 2015. 
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No anteprojeto do atual CPC, elaborado por comissão de juristas 

instituída pelo Ato do Presidente do Senado Federal n° 379/2009, o IRDR era 

previsto pelo artigo 895 da seguinte forma: 

Art. 895. É admissível o incidente de demandas repetitivas sempre que 
identificada controvérsia com potencial de gerar relevante multiplicação de 
processos fundados em idêntica questão de direito e de causar grave 
insegurança jurídica, decorrente do risco de coexistência de decisões 
conflitantes (BRASIL, 2010, p. 203). 

Denota-se que os juristas que auxiliaram na elaboração do anteprojeto 

pretendiam fornecer, ao Judiciário, condições para diminuir a quantidade de 

processos, sem comprometer, contudo, a qualidade da prestação jurisdicional 

(BRASIL, 2010). 

Seguindo o disposto pelos juristas, o anteprojeto transformado no Projeto 

de Lei do Senado n° 166/2010, prosseguiu para análise da Câmara dos Deputados, 

constando claramente a possibilidade de IRDR preventivo. No âmbito da Câmara 

dos Deputados, a referida previsão não suportou a crítica que parte da doutrina 

elaborou.  

Criticou-se essa previsão com fundamento no cerceamento de debate 

que a previsão de IRDR preventivo ocasionaria. Destarte, a tese jurídica não restaria 

devidamente amadurecida nem fundamentada uma vez que tão logo fosse 

apresentada a possibilidade de multiplicação de processos, o Judiciário o afetaria 

como repetitivo e o julgaria com parcos argumentos (NUNES, 2012). 

No mesmo sentido, asseverou Cunha (2011) que a fixação de uma tese 

jurídica consistente exige o exame de todos os pontos de vista e do maior número 

de argumentos possíveis. Entretanto, o IRDR preventivo não permitiria a ampla 

análise de todos os argumentos, o que acarretaria, inclusive, risco de haver novos 

litígios. 

Em razão das numerosas críticas, o projeto sofreu alteração na Câmara 

dos Deputados, sendo afastada a previsão do IRDR em caráter preventivo com a 

alteração do projeto, conforme o artigo 988 do Projeto de Lei n° 8.046-A de 2010, 

onde se lia que o IRDR somente seria admissível em caso de efetiva repetição de 

processos. A Câmara dos Deputados inseriu, ainda, o requisito para a suscitação do 

incidente de pendência de qualquer causa de competência do tribunal. Esse 

requisito, portanto, eliminava por completo qualquer possibilidade de se vislumbrar o 

IRDR em caráter preventivo. 
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Contudo, em sua versão final, a qual se apresenta atualmente para nós, 

optou o legislador por não manter a previsão do sobredito requisito de pendência de 

qualquer causa de competência do tribunal, mas tão somente os requisitos de 

efetiva repetição de processos e risco à isonomia e à segurança jurídica do artigo 

976, do CPC/2015, já analisados. 

Com efeito, aponta Temer (2018, p. 108) que outro “fundamento para 

exigir causa pendente no tribunal seria que, assim, se evitaria que o incidente 

tivesse caráter preventivo, porque já haveria, via de regra, decisões conflitantes.” 

Explorando o procedimento anteriormente descrito, que originou os atuais 

dispositivos que tratam do IRDR, aduz Bueno: 

Feita esta observação inicial, é correto afirmar que o Incidente de 
Resolução de Demandas Repetitivas, tal qual regulado pelo CPC de 2015, 
acabou se conformando com o caráter preventivo que o Anteprojeto e o 
Projeto do Senado lhe davam.Isto por duas razões.A primeira é que sua 
instauração depende da “efetiva repetição de processos que contenham 
controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito” (inciso I do art. 
976 do CPC de 2015, sem o itálico). No CPC de 2015, contudo – e esta é a 
segunda razão anunciada acima -, nada há de similar à exigência do Projeto 
da Câmara (o precitado §2° do art. 988 daquele Projeto) sobre o incidente 
somente poder ser suscitado na pendência de qualquer causa de 
competência do tribunal. (BUENO, 2017, p.882) 

 

Destarte, conclui o mencionado autor que o IRDR preventivo previsto pelo 

anteprojeto formulado por comissão de juristas instituída pelo Senado Federal não 

restou completamente afastado após as alterações realizadas pela Câmara dos 

Deputados que originaram o atual código processual (BUENO, 2017), 

posicionamento que alimenta o debate acerca da possibilidade de cabimento do 

IRDR preventivo. 

 

3.1 Apontamentos acerca da possibilidade do IRDR preventivo 
 

Sabe-se que o artigo 976, do CPC, em seu inciso I (BRASIL, 2018b), 

estabelece como requisito para a instauração do IRDR a efetiva repetição de 

processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de 

direito. Entretanto, denota-se que o legislador, após percorrer o processo legislativo 

tal qual foi descrito acima, não adotou na versão final do código de processo as 

alterações realizadas pela Câmara dos Deputados que, de uma vez por todas, 

encerrava o debate sobre o IRDR preventivo. 
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Tal opção, bem delineada por Bueno (2017) e Temer (2018), não é 

suficiente para se sustentar a possibilidade do IRDR preventivo, não obstante seja 

indício que permita a investigação do caso. Oportunamente, verifica-se, ainda na 

análise do mesmo dispositivo legal, que o legislador, embora tenha exigido a efetiva 

repetição de processos, não dispôs ao intérprete da lei meio suficiente para concluir 

qual quantidade de lides tratando da mesma questão de direito seria considerada 

como efetiva repetição de processos. 

A 14ª edição do Relatório "Justiça em Números", preparada pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), apresentou números retirados de estudos dos 

casos vigentes nos órgãos judiciários brasileiros. Tais dados apresentam 

interessante tabela demonstrativa dos assuntos mais demandados no 2° grau em 

2017. Senão, vejamos: 

 

Tabela 1 - Assuntos mais demandados no 2° grau, em 2017 

 
Fonte: (CNJ, 2018, p.182) 
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Tomando como exemplo o direito civil, é notório o número de demandas 

que versam sobre o tema obrigações ou espécies de contratos, que nos tribunais de 

justiça estaduais atingem a quantidade de 562.660 (quinhentos e sessenta e dois mil 

seiscentos e sessenta) processos. 

Mesmo considerando a diversidade e a amplitude do tema de direito civil 

destacado como exemplo, é forçoso concluir que inúmeras demandas contidas 

neste número apresentado pela pesquisa devem coincidir quanto à sua controvérsia 

jurídica. 

Essa observação tem o intuito de demonstrar que a utilização do termo 

“efetiva repetição de demandas” apresenta-se como de difícil interpretação ante a 

quantidade de demandas apreciadas pelo Poder Judiciário. Sobre o assunto, não há 

posicionamento uniforme na doutrina fixando a possível quantidade de demandas 

que seria classificada como hipótese de efetiva repetição. Nesse sentido: 

(...) não há um número mágico ou indicação cartesiana, cabendo à doutrina 
e à jurisprudência balizar a aplicação do incidente pela construção de 
parâmetros. Não há a necessidade de uma enorme quantidade de causas 
repetitivas (como expresso no enunciado n° 87 do Fórum Permanente de 
Processualistas Civis), mas deve haver uma quantidade razoável, na casa 
das dezenas ou centenas, a fim de justificar a adoção desta técnica (...) 
(CABRAL, 2015, p. 1421) 

Seguindo o mesmo raciocínio, Simão (2017) manifesta que, para concluir 

se há efetiva repetição de demandas, deve-se analisar a situação de cada caso 

específico à luz do segundo requisito, qual seja, o risco à isonomia e à segurança 

jurídica, em destaque: 

A quantidade de processos repetitivos deve ser de ordem tamanha a 
caracterizar um „risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica‟. Ou seja, 
em determinadas situações pode ser que a existência de dez processos 
repetitivos já seja capaz de caracterizar um risco de ofensa à isonomia e à 
segurança jurídica, o que recomenda a admissão do Incidente de 
Resolução de Demandas Repetitivas. Em outras situações, pode ser que a 
existência de dez processos repetitivos não caracterize o risco de risco de 
ofensa à isonomia e à segurança jurídica, o que ensejará a rejeição do 
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. (SIMÃO, 2017, p.18) 

Sensata é a sugestão acima destacada, no sentido de interpretar a efetiva 

repetição de demandas pelo risco à isonomia e à segurança jurídica. Contudo, 

vislumbra-se que, utilizando-se da mesma técnica de interpretação, pode-se concluir 

pela instauração de IRDR em caráter preventivo. Afinal, ante a ausência de definição 

do termo “efetiva repetição”, um restrito número de demandas com questões 
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jurídicas controvertidas iguais poderão representar, desde logo, um risco à isonomia 

e à segurança jurídica, autorizando a instauração do IRDR, que cumprirá os 

requisitos de admissibilidade mas, de maneira camuflada pelo quase insignificante 

número de demandas repetidas, apresentará caráter preventivo. 

Exemplificando, constatada a existência de dez demandas judiciais de 

questão de direito idênticas, verificado que essas demandas colocam em risco 

isonomia e segurança jurídica, é autorizado ao tribunal instaurar o IRDR, sob pena 

de ver o que antes representava mero risco à isonomia e à segurança jurídica se 

concretizar em centenas de processos para serem julgados por entes distintos no 

futuro. Nesses termos, não se pode afastar a atuação do tribunal de sua natureza 

preventiva, ante o número de demandas utilizado como exemplo. 

Ainda analisando o requisito de efetiva repetição adotado pelo legislador, 

assinala Sofia Temer (2018) que, mesmo sendo constatado restrito número de 

demandas em primeiro grau ou em segundo grau, a instauração de IRDR nesses 

casos não configuraria o Incidente preventivo. Essa conclusão é feita em debate 

sobre o cabimento da instauração do IRDR em primeiro grau, como dispõe a autora: 

O que pode ocorrer, caso instaurado a partir do primeiro grau, é que o 
incidente seja instaurado sem que haja repetição de decisões meritórias 
sobre a questão, mas nunca a dispensa da efetiva repetição de demandas. 
Isso porque o CPC não impõe, embora seja aconselhável, que o IRDR 
apenas seja instaurado quando houver efetiva repetição de decisões sobre 
a mesma questão jurídica. Exige-se a efetiva repetição de processos, o que 
pode ocorrer sem que haja alguma causa pendente no tribunal (TEMER, 
2018, p.110). 

Denota-se que esse posicionamento admite a instauração do IRDR em 

primeiro grau mesmo sem existir repetição de decisões meritórias sobre a questão 

jurídica objeto de possível IRDR. O entendimento adotado tenta se desvencilhar do 

caráter preventivo de sua atuação com fundamento em ínfima repetição de 

demandas, cujo mérito não foi apreciado. Contudo, a atuação nos moldes descritos 

acima se assemelha bastante ao IRDR preventivo, uma vez que caracteriza a 

atuação do tribunal identificando controvérsia de direito capaz de gerar uma 

multiplicidade de processos. 

A possibilidade de cabimento do IRDR preventivo aufere ainda mais 

subsídios caso o termo “preventivo” seja desvinculado da quantidade de processos e 

seja aproximado da intenção contida na atuação do tribunal. Nesse jaez, Cabral 

aduz que o IRDR será preventivo quando:  
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"[...] entender-se que a divergência sobre a questão jurídica comum seja 
potencialmente geradora de insegurança, incoerência ou tratamento anti-
isonômico por ainda não ter sido objeto de cognição em decisão final de 
mérito no primeiro grau de jurisdição. (Cabral, 2015, p.1422). 

 

Portanto, constata-se que os dispositivos que versam sobre o IRDR no 

CPC apresentam peculiaridades que permitem concluir que a possibilidade de 

cabimento do IRDR preventivo, expressamente previsto no projeto originário do 

Código Processual oriundo do Senado Federal, não foi, por completo, afastado do 

ordenamento jurídico brasileiro (BUENO, 2017). 

 

3.1.1 Características do ordenamento 
 

Conforme já salientado em tópico pertinente, o IRDR encontra 

sustentação em alguns direitos fundamentais, tais como a isonomia, a segurança 

jurídica e a duração razoável do processo. Esses pilares, além de justificarem a 

existência do IRDR, norteiam sua aplicação no ordenamento. 

Ressalte-se que a isonomia, a segurança jurídica e a duração razoável do 

processo são princípios do direito processual constitucional que norteiam diversas 

técnicas e figuras processuais adotadas pelo ordenamento jurídico brasileiro. O que 

busca o legislador ao concretizar ao máximo possível estes princípios é tornar o 

processo mais célere, desafogando o Poder Judiciário, ou, pelo menos, dar meios 

para esse trabalhar de modo mais efetivo. Do mesmo modo, consagrando os 

princípios citados, o legislador confere maior grau de segurança e previsibilidade 

para os jurisdicionados (DIDIER JR. e CUNHA, 2016). 

Nesse sentido, em anteprojeto do código de processo civil elaborado por 

comissão de juristas instituída pelo Senado Federal, restou especificado em 

exposição de motivos que as normas ali expostas guardam profunda relação com os 

princípios consagrados pela Constituição: 

Mas talvez as alterações mais expressivas do sistema processual ligadas 
ao objetivo de harmonizá-lo com o espírito da Constituição Federal, sejam 
as que dizem respeito a regras que induzem à uniformidade e à estabilidade 
da jurisprudência. O novo Código prestigia o princípio da segurança jurídica, 
obviamente de índole constitucional, pois que se hospeda nas dobras do 
Estado Democrático de Direito e visa a proteger e a preservar as justas 
expectativas das pessoas. Todas as normas jurídicas devem tender a dar 
efetividade às garantias constitucionais, tornando “segura” a vida dos 
jurisdicionados, de modo a que estes sejam poupados de “surpresas”, 
podendo sempre prever, em alto grau, as consequências jurídicas de sua 
conduta. (BRASIL, 2010,p.26-27) 
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Ratificando o que foi dito, prevê o CPC, em seu artigo 926 (BRASIL, 

2018b), que os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável, 

íntegra e coerente. O dispositivo, portanto, explicita uma das principais 

características do direito processual nacional. Comentando-se o dispositivo, existe o 

posicionamento de autores que possuem:  

A percepção de que a norma é o resultado da interpretação (em outras 
palavras, a tomada de consciência de que o discurso do legislador não é 
suficiente para guiar o comportamento humano, tendo em conta a sua dupla 
indeterminação – textos são equívocos e normas são vagas) abriu espaço 
para que se pensasse na decisão judicial não só como um meio de solução 
de determinado caso concreto, mas também como um meio para a 
promoção da unidade do direito. Mais precisamente, chegou-se à conclusão 
de que em determinadas situações as razões adotadas na justificação das 
decisões servem como elementos capazes de reduzir a indeterminação do 
discurso jurídico, podendo servir como concretizações reconstrutivas de 
mandamentos normativos (MARINONI, ARENHART e MITIDIERO, 2016, p. 
988). 

Denota-se que, explicitamente, foi reconhecida a influência dos princípios 

da isonomia, segurança jurídica e razoável duração do processo no CPC atual. 

Contudo, essas não são características específicas do Código e, por conseguinte, 

do IRDR. Na verdade, as disposições do referido diploma consagram uma tendência 

de uniformização de jurisprudência constantemente verificada no ordenamento 

pátrio, que visa efetivar os seus princípios norteadores através de figuras 

processuais que diminuem o grau de imprevisibilidade das relações jurídicas. 

Acompanhando a citada tendência de uniformização das jurisprudências, 

verifica-se uma crescente no ordenamento brasileiro de figuras processuais que 

obedecem essas características. Dentre essas, destaca-se a Reclamação, prevista 

nos artigos 988 a 993 do CPC (BRASIL, 2018b) e a súmula vinculante, prevista pelo 

artigo 103-A da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2018c), incluída pela 

Emenda Constitucional n° 45 de 2004, uma vez que tais institutos permitem melhor 

visualização da uniformização de jurisprudência, bem como apresentam certo grau 

de semelhança com o instituto ora estudado do IRDR. 

Em comentários sobre a regulamentação da súmula com efeito 

vinculante, leciona Fábio Martins de Andrade (2007) que o instituto foi previsto com 

o objetivo de equacionar o problema da morosidade, proporcionando maior 

celeridade ao sistema processual. Assim, através da súmula vinculante, possibilita-

se a edição, revisão e cancelamento de enunciados pelo Supremo Tribunal Federal 
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direcionado para todos os órgãos do Poder Judiciário e da Administração pública em 

geral. 

Em síntese, prevê o artigo 103-A da Constituição (BRASIL, 2018c) a 

possibilidade do Supremo Tribunal Federal, mediante decisão de dois terços dos 

seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar 

súmula que, desde sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em 

relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e na administração pública direta e 

indireta, seja nas esferas federal, estadual e municipal, bem como, proceder com 

sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. Somente o Supremo 

Tribunal Federal detêm competência para a edição de Súmulas Vinculantes. 

Por outro lado, prevê o §1°, do artigo 926, do CPC (BRASIL, 2018b), a 

edição de súmulas sem efeito vinculante, que poderão ser produzidas pelos 

Tribunais de Justiça, pelos Tribunais Regionais Federais e também pelas cortes 

superiores. Não obstante a ausência de efeito vinculante, a súmula representa 

importante instrumento de interpretação e aplicação do direito, uma vez que, nos 

termos do sobredito dispositivo, os enunciados de súmulas editados pelos tribunais 

deverão ser “correspondentes a sua jurisprudência dominante.”.  

Tais enunciados devem ser observados pelas entidades julgadoras, como 

preleciona o artigo 927 do CPC (BRASIL, 2018b), o qual estabelece que os juízes e 

os tribunais observarão: as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle 

concentrado de constitucionalidade; os enunciados de súmula vinculante; os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas 

repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; os 

enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e 

do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional e a orientação do 

plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. 

Por sua vez, a Reclamação, regulada pelo CPC em seus artigos 988 a 

993, consiste, conforme definição de Marinoni, Arenhart e Mitidiero (2016, p.1045), 

em uma “ação que visa preservar a competência de tribunal, garantir a autoridade 

das decisões de tribunal e garantir a eficácia dos precedentes das Cortes Supremas 

e da jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça (art. 988, CPC).”. Ao contrário 

da legislação processual anterior, o CPC atual permite a reclamação para a 

preservação de competência e garantia de autoridade de qualquer tribunal, nos 

termos do artigo 988, §1° (BRASIL, 2018b), sendo, portanto, expressamente 
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permitida a reclamação perante os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais 

Federais. 

A reclamação, no Brasil, tem sua origem na jurisprudência do STF com 

fundamento na teoria dos poderes implícitos. Destarte, possuindo os tribunais o 

poder explícito de julgar, também deve dominar o poder implícito de tornar efetiva às 

próprias decisões, defendendo a própria competência. Diante de tal necessidade, foi 

concebida inicialmente a reclamação constitucional, a qual, em virtude de tais 

poderes implícitos, inerentes a qualquer tribunal, foi admitida perante os outros 

tribunais (DIDIER JR. e CUNHA, 2016). 

Anteriormente a edição do atual CPC, o STF já havia fixado o 

entendimento de que era cabível a reclamação diante dos Tribunais de Justiça, 

desde que as Constituições estaduais permitissem. Com efeito, ao prever 

explicitamente a sobredita possibilidade do artigo 988, §1° do CPC, constata-se que 

o legislador ratificou poderes aos Tribunais de Justiça para controlar a efetiva 

aplicação de suas decisões e, principalmente, de suas teses fixadas em sede de 

IRDR, conforme artigo 988, inc. IV, do CPC (BRASIL, 2018b). 

A previsão do referido dispositivo é inovadora e demonstra patente 

evolução da uniformização e do uso de jurisprudências nos Tribunais de Justiça e 

nos Tribunais Regionais Federais. Isso porque, anteriormente, a fixação de tese 

jurídica vinculante somente era possível de ser realizada pelo STF. De outro modo, 

atualmente, permite-se a fixação de tese jurídica por parte dos outros Tribunais 

através do IRDR e, além disso, disponibiliza-se meio para garantir a efetiva 

aplicação da tese fixada, sob pena de reforma do ato. 

Ante o exposto, estudando algumas inovações trazidas pelo atual Código 

de Processo Civil, vislumbra-se importante evolução na utilização de precedentes, 

súmulas e jurisprudências, a qual atingiu não só as cortes superiores, mas também 

possibilitou aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais o exercício 

da uniformização de jurisprudência, consagrando os princípios da isonomia, 

segurança jurídica e celeridade processual. 

No mesmo sentido está a exposição de motivos do anteprojeto do CPC, 

elaborado por comissão de juristas autorizada pelo Senado Federal que fixou a 

possibilidade de cabimento do IRDR preventivo. Vejamos: 
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A tendência à diminuição do número de recursos que devem ser apreciados 
pelos Tribunais de segundo grau e superiores é resultado inexorável da 
jurisprudência mais uniforme e estável. 
Proporcionar legislativamente melhores condições para operacionalizar 
formas de uniformização do entendimento dos Tribunais brasileiros acerca 
de teses jurídicas é concretizar, na vida da sociedade brasileira, o princípio 
constitucional da isonomia. 
Criaram-se figuras, no novo CPC, para evitar a dispersão excessiva da 
jurisprudência. Com isso, haverá condições de se atenuar o 
assoberbamento de trabalho no Poder Judiciário, sem comprometer a 
qualidade da prestação jurisdicional. (BRASIL, 2010, p.27) 

Brevemente analisada a tendência de uniformização da jurisprudência 

presente no ordenamento brasileiro, bem como algumas figuras processuais que 

evidenciam o avanço desse processo sobre todos os órgãos do Judiciário, verifica-

se que a possibilidade de cabimento do IRDR em caráter preventivo vai ao encontro 

dessa característica prevista na legislação processual pátria. As figuras processuais 

citadas a título de exemplo denotam sensível grau de poder organizacional cedido 

pelo legislador aos Tribunais. Nesse sentido, o IRDR preventivo caracteriza mais um 

instrumento processual à disposição dos tribunais com o objetivo de acelerar o 

julgamento de demandas repetitivas. 

Constatando a competência dos Tribunais para realizar o controle e a 

uniformização de jurisprudência, em observação sobre a competência para julgar o 

IRDR, Sofia Temer observa: 

Esta competência implícita estaria justificada constitucionalmente pela 
exigência de manter coerência e unidade na interpretação e aplicação do 
direito, e nos direitos fundamentais de isonomia e de segurança jurídica. Se 
os tribunais podem reformar as decisões dos juízos de primeiro grau, não 
poderiam definir, em antecipação, qual o entendimento sobre a questão de 
direito que será, ao final, adotado? Talvez seja possível extrair essa 
competência do desenho constitucional de nosso sistema judicial. (TEMER, 
2018, p.119) 

Nesse sentido, através do IRDR preventivo, os Tribunais estariam 

autorizados a identificar demandas com potencial de gerar a multiplicação de 

processos e, antecipando-se, a fixar tese sobre a controvérsia de direito que 

permeia a relação jurídica objeto da demanda repetitiva como definido por Bueno 

(2017). Essa atuação preventiva, além de promover a celeridade das próprias 

demandas de cunho repetitivo, possibilitaria a diminuição de processos pendentes 

de análise e julgamento, o que permitiria maior celeridade nas demandas não 

repetitivas. 
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Seguindo este raciocínio de que o cabimento do IRDR preventivo 

representa um meio de evitar a indevida proliferação de demandas, posicionou-se 

Camargo, criticando a modificação realizada pela Câmara dos Deputados, uma vez 

que essa: 

 “retira a possibilidade de instauração do incidente preventivo, ou seja, antes 
da concreta reprodução massificada de causas (...) Acredita-se, no ponto, 
que a versão do Senado é mais afinada com um dos principais objetivos do 
incidente, que é desafogar o Poder Judiciário de questões repetitivas”. 
(CAMARGO, 2014, p. 283) 

Pelo exposto, denota-se que o cabimento do Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas em caráter preventivo, além de ser plausível, ante o 

procedimento de edição do dispositivo pelo legislador (comentado em tópico 

próprio), também encontra respaldo no ordenamento jurídico que preza pela 

uniformização de jurisprudência conforme exemplos de institutos com características 

semelhantes do ponto de vista procedimental e principiológico. 
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4 A IMPOSSIBILIDADE DE CABIMENTO DO IRDR PREVENTIVO: 

POSICIONAMENTO MAJORITÁRIO ATUAL 

 

Não obstante a plausibilidade do questionamento acerca do IRDR 

preventivo, posiciona-se a doutrina majoritária no sentido de não admitir a 

instauração do incidente em caráter preventivo. Entendem que a previsão do 

anteprojeto do Senado Federal, de que caberia a instauração do IRDR sempre que 

identificada controvérsia com potencial de gerar relevante multiplicação de 

processos fundados em idêntica questão de direito, foi completamente extinguida do 

ordenamento após as alterações da Câmara dos Deputados. Nesse sentido: 

Para que possa ser instaurado o IRDR, exige-se a efetiva multiplicação de 
processos com a discussão única e exclusivamente da mesma questão de 
direito (art. 976, I, CPC). Não basta a potencial multiplicação, sendo de se 
exigir a efetiva coexistência de várias demandas com discussão envolvendo 
exclusivamente a mesma questão de direito. (Marinoni, Arenhart e Mitidiero, 
2016, p.1035) 

Para Sofia Temer também não existe a possibilidade de IRDR em caráter 

preventivo: 

Na versão aprovada pelo Senado, havia a previsão de que o incidente 
poderia ser instaurado quando houvesse controvérsia com potencial de 
gerar multiplicação de processos (art. 930 do PLS 166/2010), o que, apesar 
de defendido por alguns doutrinadores como um meio de evitar a indevida 
proliferação de demandas, foi alvo de muitas críticas, que consideravam 
que o incidente preventivo não seria o modelo ideal, por obstar a prévia e 
necessária discussão sobre o tema. A lei acabou pacificando a questão, 
exigindo expressamente que deve ser constatada efetiva repetição de 
processos, ainda que não tenha definido um número mínimo de casos 
(TEMER, 2018, p.106). 

Didier Jr. e Cunha (2016) são incisivos em seu posicionamento, afirmando 

que é necessário existir efetiva repetição de processos, não cabendo IRDR 

preventivo. Destarte, exige-se que haja risco de ofensa à isonomia e à segurança 

jurídica, o que reforça a vocação do IRDR para a formação de precedentes, 

seguindo o disposto no art. 926 do CPC. 

Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha vão além dos requisitos 

de efetiva repetição de demandas, pois existiria risco à isonomia e à segurança 

jurídica, o que, ao olhar desses, já afastaria a possibilidade de cabimento do IRDR 

preventivo. Conquanto eles indicam, ainda, a necessidade de existência de causa 

pendente no tribunal e existência de decisões antagônicas a respeito do assunto, 

vejamos: 
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Se há diversos casos repetitivos, mas todos julgados no mesmo sentido, 
não há risco à isonomia nem a à segurança jurídica. Deve, enfim, haver 
comprovação de divergência apta a gerar o IRDR: o tribunal está a 
processar recursos ou remessas necessárias relativos a sentenças 
proferidas em sentido divergentes, com risco à isonomia e à segurança 
jurídica. (DIDIER JR. e CUNHA, 2016, p. 627) 

Destarte, sob o ponto de vista do trecho imediatamente destacado acima, 

o IRDR somente é cabível, se (i) houver efetiva repetição de processos e risco de 

ofensa à isonomia e à segurança jurídica, (ii) a questão for unicamente de direito, (iii) 

houver causa pendente no tribunal e (iv) existirem decisões antagônicas sobre a 

questão jurídica controvertida. 

Denota-se que as exigências de causa pendente no tribunal e da 

existência de decisões antagônicas sobre questão jurídica controvertida são 

resquícios do debate acerca da possibilidade ou não de cabimento do IRDR em 

caráter preventivo, travado no processo legislativo. 

Conforme explanação anterior, com o intuito de retirar por completo a 

previsão do IRDR preventivo existente do projeto editado pelo Senado Federal, a 

Câmara dos Deputados inseriu no projeto do CPC a necessidade de pendência de 

causa no tribunal, a qual foi retirada em versão final do Código. 

Divergindo do posicionamento adotado por Didier Jr. e Cunha, aduz 

Cavalcanti (2015) que, a admissibilidade do IRDR exige que haja causa pendente no 

tribunal, mas não se deve exigir a existência de decisões divergentes nas demandas 

repetitivas. 

Comentando a divergência doutrinária instalada, Sofia Temer (2018) 

aponta que, para alguns doutrinadores, se faz necessário a existência de causa 

pendente no tribunal para se instaurar o IRDR. 

Parte dessa doutrina atribui essa exigência principalmente à redação do 
parágrafo único do art. 978, que dispõe que: “O órgão colegiado incumbido 
de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a 
remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se 
originou o incidente”. Outro fundamento para exigir causa pendente no 
tribunal seria que, assim, se evitaria que o incidente tivesse caráter 
preventivo, porque já haveria, via de regra, decisões conflitantes. (TEMER, 
2018, p.108) 

Ante a controvérsia acima narrada, posiciona-se Sofia Temer a favor da 

desnecessidade de causa pendente de julgamento no tribunal para a admissão do 

IRDR. Idêntico entendimento foi adotado pelo Fórum da Escola Nacional de 

Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), nos termos do enunciado n° 



42  

 

22: “A instauração do IRDR não pressupõe a existência de processo pendente no 

respectivo tribunal.” (ENFAM, 2015, online).  

Sendo adepta a corrente que não exige causa pendente de julgamento no 

tribunal para a admissão do IRDR, Sofia Temer destaca que a adoção de tal 

entendimento não necessariamente configurará a possibilidade de admissão do 

Incidente em caráter preventivo, em destaque: 

A instauração em primeiro grau não afronta o requisito de “efetiva repetição” 
e, por isso, não torna o incidente preventivo, o que foi arduamente criticado 
durante a tramitação do projeto legislativo. Com efeito, o requisito da efetiva 
repetição (e não potencial) não pode ser afastado, sendo expresso 
claramente no art. 976, I. Quaisquer interpretações que sejam dadas aos 
outros aspectos do instituto – como, no caso, a possibilidade ou não de 
instaurá-lo a partir do primeiro grau – não têm o condão de alterar tal 
exigência. (TEMER, 2018, p.110). 

 

Portanto, entende a autora não ser necessária pendência de processo no 

tribunal para ser instaurado o Incidente, podendo ocorrer desde logo na primeira 

instância. Não obstante a isso, não se reconhece a possibilidade de IRDR preventivo 

em razão de ausência de requisito fixado no CPC, o qual não pode ser relativizado. 

 

4.1 Semelhanças e diferenças entre o Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas e o Incidente de Assunção de Competência 

 

O posicionamento majoritário é reforçado ainda pela previsão do artigo 

947 (BRASIL, 2018b), que versa sobre o Incidente de Assunção de Competência 

(IAC). Aduz expressamente o referido dispositivo que não é necessário haver 

repetição em múltiplos processos para que seja instaurado o dispositivo. A expressa 

previsão, quando comparada com a efetiva repetição exigida no IRDR, demonstra a 

intenção do legislador em atribuir diferentes características aos institutos, 

enfraquecendo, pois, o entendimento pela relativização do requisito de efetiva 

repetição de processos que caracterizaria o IRDR preventivo. 

O Incidente de Assunção de Competência, como ensina Didier Jr. e 

Cunha (2016) é instrumento destinado a concretizar a tutela da segurança jurídica, o 

que ocorre através da eliminação das divergências jurisprudenciais. O IAC é 

admissível quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo 

de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande 
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repercussão social, sem repetição em múltiplos processos, conforme disposição do 

artigo 947 do CPC. 

Podendo ser instaurado em qualquer tribunal, o IAC produz um 

precedente obrigatório a ser seguido pelos tribunais e pelos juízes a ele vinculados 

em determinados casos entendidos pelo tribunal como de patente relevância. Ou 

seja, o caso que deveria ser julgado por alguma das turmas do tribunal sofre um 

deslocamento da competência interna para órgão de maior composição, o qual fixa 

precedente que deve ser observado pelos demais órgãos vinculados. (DIDIER JR. e 

CUNHA, 2016). 

Da mesma forma que o IRDR, o IAC é produto da evolução do 

ordenamento no sentido de uniformizar a jurisprudência. Nesse sentido, destacam 

Didier Jr. e Cunha (2016) a existência de um microssistema de formação 

concentrada de precedentes obrigatórios, do qual fazem parte o IAC, o IRDR, os 

recursos extraordinário e especial repetitivos. Tais institutos são dispostos de forma 

coerente e sistêmica, conferindo ao ordenamento proteção integral contra a 

insegurança gerada pela jurisprudência conflitante. 

Destarte, importante síntese realizada por Didier Jr. e Cunha (2016) 

ensina que os precedentes obrigatórios são formados pelo IAC, assim como pelo 

Incidente IRDR e pelo julgamento de recursos repetitivos. Esses devem ser 

observados pelos tribunais e pelos juízes, proferindo julgamento de improcedência 

liminar (art. 332, II e III, CPC/2015), dispensando a remessa necessária (art. 496, 

§4°, II e III, CPC/2015) e possibilitando decisão monocrática do relator (art. 932, IV, 

b e c, V, b e c; art. 955, parágrafo único, II, CPC/2015). Não sendo observado tais 

precedentes, cabe reclamação, na forma do artigo 988, IV, CPC/2015. 

Ante o exposto, assevera Didier Jr. e Cunha (2016): 

Há uma unidade e coerência sistêmicas entre o incidente de assunção de 
competência e o julgamento de casos repetitivos, cumprindo lembrar que o 
termo “julgamento de casos repetitivos” abrange a decisão proferida em 
incidente de resolução de demandas repetitivas e em recursos repetitivos 
(CPC, art. 928). (DIDIER JR. e CUNHA, 2016, p, 658) 

Nesse sentido, destaca Marinoni, Arenhart e Mitidiero (2016) que caso a 

questão analisada em IAC apresente efetiva repetição processual, o incidente 

adequado para a resolução da demanda é o IRDR, na forma dos artigos 976 a 987 

do CPC, ou a técnica de julgamento dos recursos extraordinários ou recursos 
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especiais repetitivos, conforme regulamentação dos artigos 1.036 a 1.041 do mesmo 

diploma. 

Em geral, verifica-se tênue diferença entre o IRDR e o IAC. Enquanto 

esse exige relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem 

repetição em múltiplos processos e análise em sede de tribunal, aquele necessita de 

multiplicidade de processo e risco à isonomia e à segurança jurídica. 

Não obstante a sobredita diferença, Sofia Temer (2018) salienta a 

fungibilidade dos incidentes e, por conseguinte, a possibilidade de conversão do 

IRDR no IAC, assim como o inverso. Ou seja, se instaurado IAC e, posteriormente, 

for verificada a efetiva repetição de processos sobre mesma questão jurídica, poderá 

o incidente ser admitido como IRDR. De outro modo, caso seja instaurado IRDR, 

mas não se constate a repetição de processos ou o risco à segurança jurídica e à 

isonomia, a admissão do incidente pode ocorrer como IAC. 

Por sua vez, comparando o IAC com o IRDR preventivo previsto 

inicialmente no anteprojeto do Senado Federal, guardadas as características 

específicas de cada, constatam-se aspectos muito semelhantes entre os referidos 

institutos. Isso porque, conforme indica Marinoni, Arenhart e Mitidiero:  

O objetivo do incidente de assunção de competência é prevenir ou dirimir 
controvérsia a respeito da matéria (art. 947, §4°, CPC) e orientar os 
membros do tribunal e os juízes a ele submetidos mediante a formação de 
precedentes ou de jurisprudência vinculante (arts. 927, III, e 947, §3°, CPC). 
(MARINONI, ARENHART E MITIDIERO, 2016, p. 1007) 

Portanto, diante das semelhanças existentes entre as características, 

objetivos e fundamentos do IAC e do IRDR preventivo, afasta-se a necessidade da 

previsão de IRDR preventivo com o intuito destacado por Camargo (2014) de 

prevenir os Tribunais pátrios da multiplicação de questões repetitivas que 

atrapalham a promoção de celeridade ao sistema processual.  

Considerando isso, a interpretação mais coerente com essas disposições 

referentes ao IAC e ao IRDR tende a concluir pela exigência de efetiva repetição de 

processos como requisito da instauração desse, enquanto aquele pode ser 

instaurado sem a existência de múltiplos recursos como destacado por Marinoni, 

Arenhart e Mitidiero (2016). 

De outro modo, entendendo ser possível o IRDR preventivo, assim como 

era previsto no já mencionado anteprojeto do Código de Processo Civil, seria criada 

uma zona conflituosa para a aplicação do referido microssistema de formação 
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concentrada de precedentes obrigatórios, uma vez que o IRDR preventivo e o IAC 

somente seriam diferenciados pelos requisitos de risco à isonomia e à segurança 

jurídica, exigidos para a instauração do IRDR, e o requisito de relevante questão de 

direito e grande repercussão social, exigido para a instauração do IAC. 

 

4.2 Jurisprudência 

 

Por fim, ratificando o posicionamento majoritário que entende não ser 

possível a instauração do IRDR preventivo, traz-se o acórdão n° 953616 proferido 

pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o qual destaca a exigência da efetiva 

repetição de processos com a mesma controvérsia de direito. 

PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS 
REPETITIVAS. OBJETO. INSERÇÃO DO EXAME PSICOTÉCNICO COMO 
FASE AVALIATIVA, DE CARÁTER ELIMINATÓRIO, NOS CONCURSOS 
PÚBLICOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA POLÍCIA MILITAR DO 
DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO LEGAL. 
EXIGÊNCIA. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. ENTENDIMENTO 
INCONTROVERSO. INCIDENTE. INADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTO 
NÃO ATENDIMENTO. TRÂNSITO NEGADO (NCPC, arts. 976 e 981) 
1. O incidente de resolução de demandas repetitivas destina-se a assegurar 
a uniformidade de tratamento jurídico no caso de identificação de 
controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos 
fundados em idêntica questão de direito e causar grave insegurança 
jurídica, decorrente do risco de decisões conflitantes, tendo como 
pressupostos de admissibilidade, (i) a efetiva repetição de processos que 
coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica; (ii) a restrição do 
objeto do incidente a questão unicamente de direito; e (iii) a pendência de 
julgamento de causas repetitivas no tribunal competente (NCPC, art. 976). 
2. Engendrado como fórmula de racionalização, aperfeiçoamento e 
agilização da prestação jurisdicional mediante a fixação de entendimento 
uniforme sobre questão de direito repetitiva que encontra soluções 
antagônicas no âmbito do mesmo tribunal, de molde a ser resguardada a 
previsibilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica, o incidente de 
resolução de demandas repetitivas - IRDR - tem como premissa a 
subsistência de pluralidade de ações versando sobre idêntica de questão de 
direito sem resolução uniforme, não se satisfazendo com a simples 
subsistência de multiplicidade de processos se a questão de direito neles 
debatida tem entendimento uniforme (NCPC, art. 976). 
3. Apreendido que no âmbito da Corte de Justiça não subsiste controvérsia 
sobre a legalidade e legitimidade de inserção do exame psicotécnico como 
etapa avaliativa, de caráter eliminatório, nos concursos públicos para 
ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal por derivar a exigência de 
previsão legal casuística, sobejando controvérsia tão somente sobre a 
forma de realização dos exames psicológicos, ressoa que, inexistente 
entendimento dissonante sobre a questão de direito formulada como hábil a 
ensejar a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, 
deve-lhe ser negado trânsito como forma de ser resguardada sua gênese e 
privilegiada sua destinação (NCPC, art. 981). 
4. O incidente de resolução de demandas repetitivas está sujeito a exame 
prévio de admissibilidade, a ser realizado pelo órgão competente para 
processá-lo e julgá-lo (NCPC, art. 981), estando sua admissibilidade 
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condicionada à realização dos pressupostos estabelecidos pelo legislador 
como forma de serem preservadas sua gênese e destinação, implicando 
que, não formatando questão de direito que, fazendo o objeto de 
multiplicidade de processos, tem tido resoluções dissonantes, afetando a 
segurança jurídica, não pode ser admitido (NCPC, art. 976).  
5. Incidente não admitido. Unânime. (TJDF, 2016, online). 
 
 

No mesmo sentido, decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Pará: 

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS-
IRDR. APLICABILIDADE DO ART. 148 §§ 3º E 4º AO CONDUTOR QUE JÁ 
POSSUI A CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA E TIVER 
PONTUAÇÃO DECORRENTE DE INFRAÇÕES GRAVES, GRAVÍSSIMAS 
OU QUE SEJAM REINCIDENTE NAS INFRAÇÕES MÉDIAS, DENTRO DO 
PERÍODO PERMISSIONÁRIO. RENOVAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. 
EXISTÊNCIA DE EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS COM 
DECISÕES DISSONANTES NO ÂMBITO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. 
RISCO. À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONFIGURADO. 
INEXISTÊNCIA DE AFETAÇÃO NO ÂMBITO DOS TRIBUNAIS 
SUPERIORES SOB À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. 
REQUISITOS DO ART. 976 DO CPC/2015 PREENCHIDOS. IRDR 
ADMITIDO. 1. O presente incidente fora instaurado no processo 0006908-
65.2014.814.0051, em fase de apelação, ainda pendente de remessa a este 
Egrégio Tribunal, portanto, não se trata de IRDR preventivo. 2. A questão 
submetida a julgamento consiste na interpretação e aplicação do art. 148 §§ 
3º e 4º do Código de Trânsito Brasileiro, nos casos de o condutor já possuir 
a carteira definitiva e tiver pontuação decorrente de infrações graves, 
gravíssimas ou que seja reincidente nas infrações médias, dentro do 
período permissionário, previsto no § 2º. 3. O incidente pretende definir se a 
Administração pode criar óbices à renovação da Carteira Nacional de 
Trânsito, obrigando o condutor aoa1 reinicio do processo de habilitação, 
que, embora já tenha obtido a definitiva, cometeu as infrações relacionadas 
no § 3º do art. 148, enquanto ainda estava no período da permissão. 4. A 
matéria encontra efetiva repetição no âmbito deste Tribunal, tendo em vista 
a existência de decisões, ora reconhecendo a ilegalidade da negativa do 
Detran/PA em permitir a renovação da CNH ou outros procedimentos, ora 
reputando legal a conduta da Administração e a exigência de submissão a 
novo processo de habilitação com base nos mencionados dispositivos 5. A 
existência de julgamentos dissonantes em diversos processos sobre a 
mesma matéria de direito suscitada põe em risco a isonomia e a segurança 
jurídica, tornando imperiosa a uniformização da jurisprudência deste 
Egrégio Tribunal. 6. Não havendo afetação no âmbito do STJ e do STF sob 
a sistemática dos recursos repetitivos, restam preenchidos os requisitos 
para a admissibilidade do presente incidente. 7. IRDR admitido, nos termos 
do art. 976 do CPC/2015. 8. À unanimidade. (TJPA, 2018, online). 

Ante o exposto, verifica-se que os Tribunais não têm admitido a 

relativização do requisito trazido pelo inciso I, do artigo 976, do CPC (BRASIL, 

2018b), exigindo-se a efetiva repetição de processos para o juízo de admissibilidade 

positivo do pedido de instauração do IRDR. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Isto posto, verifica-se inicialmente a plausibilidade do questionamento 

acerca da possibilidade de cabimento do IRDR preventivo. Isso porque, conforme 

destacado acima, o processo legislativo que antecedeu o Código de Processo Civil 

de 2015, diante da possibilidade de completa alteração da previsão de cabimento do 

IRDR preventivo não o fez. 

O questionamento acerca do IRDR preventivo ganha destaque ainda em 

razão da falta de critério objetivo na fixação dos requisitos necessários para a 

instauração do IRDR, quais sejam, a efetiva repetição de processos e o risco à 

isonomia e à segurança jurídica. 

Além da utilização de termos amplos na definição de requisitos, observa-

se que a opção do legislador pelo termo “efetiva repetição de processos” coloca o 

intérprete em dificuldade quando é considerada a quantidade de demandas com 

conteúdo jurídico repetitivo. Ante o exposto, cria-se a possibilidade de haver a 

instauração do IRDR diante da repetição de dez processos, assim como também 

possibilita-se a instauração do incidente quando verificada repetição de centenas de 

demandas. 

Nesse sentido, persiste o questionamento acerca da possibilidade de 

instauração de IRDR preventivo, uma vez que em determinados casos a finalidade 

do instituto seria explicitamente preventiva. 

Não obstante a plausibilidade de posicionamento que defende o 

cabimento de IRDR preventivo, denota-se, através de uma análise sistemática do 

ordenamento, que não é admitida a instauração do IRDR em caráter preventivo. 

Este é o entendimento adotado majoritariamente pela doutrina, assim como o é pela 

jurisprudência pátria. 

Comparando o IRDR com outras figuras processuais inseridas no 

microssistema de formação concentrada de precedentes obrigatórios, dentre elas, a 

Súmula Vinculante, o IRDR, o IAC, os Recursos Especiais e Extraordinários 

repetitivos e a Reclamação, constata-se que cada qual possui função bem 

delimitada no ordenamento. 

Destarte, fortificando o posicionamento majoritário, verifica-se que caso 

fosse admitido o IRDR preventivo, haveria no processo civil brasileiro figuras 

processuais com finalidades semelhantes. Isso ocorreria em razão do IAC, previsto 
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pelo artigo 947 do CPC/2015, ter cabimento em situação similar ao do IRDR 

preventivo, caso este fosse possível.  

Confirmando essa afirmação, destaca-se a já existente similitude entre o 

IAC e o IRDR, o que possibilita inclusive a fungibilidade dos institutos, já sendo 

admitida pela jurisprudência a conversão de IRDR em IAC e ao contrário. 

Ante o exposto, caso admita-se o cabimento do IRDR preventivo, os 

institutos seriam diferenciados apenas por conceitos demasiadamente subjetivos, 

colocando em risco a real efetividade de cada incidente. 

Portanto, adotamos o entendimento de que não é possível o cabimento 

do IRDR preventivo, em razão da delimitação específica desse incidente para os 

casos em que se constata a efetiva repetição de processos, devendo ser o IAC 

utilizado, por sua vez, quando não verificada a repetição de demandas. 
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