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RESUMO 

Quando de sua entrada em vigor o Código de Processo Civil trouxe entre tantas outras 

novidades a possibilidade de instauração do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas. 

Este instituto visa alcançar maior celeridade, isonomia das decisões judiciais e 

segurança jurídica ao jurisdicionado. O instituto do IRDR está vinculado com a teoria 

dos precedentes judiciais que tem sua base no sistema da civil law. 

O presente trabalho analisará os pontos positivos e negativos dos precedentes e mais 

particularmente do IRDR sob a ótica da isonomia e segurança jurídica. Na tentativa 

de demonstrar a importância e relevância da adoção do instituto pelo sistema 

brasileiro. 

ABSTRACT 

Upon its entry into force, the Code of Civil Procedure brought, among many other 

novelties, the possibility of instituting the Repetitive Claims Incident. 

This institute aims to achieve greater speed, isonomy of judicial decisions and legal 

security to the jurisdiction. The IRDR institute is linked to the theory of judicial 

precedents that has its basis in the civil law system. 

This paper will analyze the positive and negative points of the previous ones and more 

particularly of the IRDR from the point of view of isonomy and legal security. In an 

attempt to demonstrate the importance and relevance of the adoption of the institute 

by the Brazilian system. 
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INTRODUÇÃO 

A teoria dos precedentes judiciais não é novidade na aplicação do Direito no sistema 

processual civil brasileiro. A emenda constitucional nº: 45/2004 trouxe uma das 

primeiras grandes mudanças estruturais no ordenamento jurídico brasileiro que são 

as súmulas vinculantes (art. 103-A da CF/88) e desde a Constituição Republicana de 



 

 

 

 

1891 aplica-se a matriz judicial do common law (checks and balances, judicial review 

e remedies precede rights). 

Antes da adoção do Brasil a algumas características muito pontuais do sistema da 

common law, havia um esforço muito grande dos juristas e operadores do Direito no 

sentido de uniformização das decisões judiciais para evitar que um direito subjetivo 

quando submetido a análise do Poder Judiciário em casos idênticos obtivesse duas 

ou mais interpretações diferentes ocasionando um verdadeiro caos e via de 

consequência uma insegurança jurídica quase insuportável para o jurisdicionado. 

É inegável ainda que antes mesmo da entrada em vigor do mais recente código de 

processo civil brasileiro (2016) o sistema processual brasileiro estava em um período 

de transição da legislação de 1973 para um sistema mais aproximado daquele da 

common law aplicada, por exemplo, nos Estados Unidos da América. 

Desde muito antes da idealização do atual código de processo civil já se falava em 

precedentes judiciais pelos mais renomados doutrinadores processualistas civis como 

Ada Pelegrini Grinover, Fredie Didier Junior, Hermes Zaneti Jr entre tantos outros 

juristas e doutrinadores que realizavam através da comparação do Direito brasileiro 

com os dos países europeus e o modelo jurisdicional aplicado nos EUA estudos para 

a viabilização da introdução de parte do sistema da common law, e concluíram que 

alguns aspectos do sistema da common law seriam viáveis e muito importantes para 

o sistema brasileiro que é preponderantemente o sistema da civil law, ou seja, aquele 

que aplica o direito escrito, codificado e não aquele primeiro que aplica os costumes 

e o direito consuetudinário. 

É de extrema relevância e importância o estudo e a pesquisa quanto aos precedentes 

judiciais porque o próprio código de processo civil vigente no Brasil adotou a teoria 

dos precedentes, inclusive em seu art. 489 § 1 inciso VI prevê que não será 

considerada fundamentada a sentença que deixar de seguir enunciado de súmula, 

jurisprudência ou precedente invocado pela parte, a não ser que faça a distinção ou 

que demonstre a superação do entendimento. 

A escola da civil law justifica como segurança jurídica a aplicação literal da Lei, 

fazendo com que o juiz seja a “boca da lei”, ou seja, que o juiz não poderia, em tese, 

interpretá-la, mas apenas aplicá-la. Mas devido às mudanças sociais ainda que seja 

adotada a civil law o direito não conseguiria acompanhar os anseios da sociedade, 



 

 

 

 

caso petrificasse a atuação judicial e o que ocorre hoje é uma flexibilização e uma 

maior aproximação da common law através da hermenêutica. 

Para o direito processual civil a adoção dos precedentes como fonte formal do Direito, 

é um avanço para uma melhor uniformização dos entendimentos e das decisões 

judicias uma vez que a petrificação do judiciário só provocaria uma insegurança 

jurídica e o desestímulo dos cidadãos em acessar a justiça, ferindo por conseguinte 

princípios fundamentais constitucionais. 

O presente trabalho visa analisar através do ponto de vista da segurança jurídica e do 

princípio da isonomia aplicado ao Poder Judiciário, a inovação trazida pelo novo 

Código de Processo Civil no que concerne a instauração do Incidente de Resolução 

das Demandas Repetitivas (IRDR), sob a justificativa de garantir além dos princípios 

fundamentais do processo também a celeridade processual.  

Partindo dessas premissas quais seriam os motivos que levaram o legislador brasileiro 

a inserir o IRDR no ordenamento jurídico brasileiro? Este é o tema do presente artigo. 

O intuito do trabalho é tentar entender através da análise dos sistemas da common 

law e civil law utilizando a doutrina processual civil com a abordagem do tema por 

diversos autores, como ocorreu esse processo de inclusão dos elementos do sistema 

norte-americano no sistema brasileiro. 

1. A SISTEMÁTICA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E A ADOÇÃO DOS 

PRECEDENTES JUDICIAIS. 

Antes mesmo da sua entrada em vigor o Código de Processo Civil de 2015 já causava 

polêmica na academia jurídica brasileira e inúmeros debates foram construídos sobre 

a possibilidade ou não da aplicação integral do seu texto. Fato notório é que dois anos 

após o início da vigência da lei processual os resultados relevantes da aplicação da 

lei são positivos e já houveram avanços no sentido de dar mais efetividade ao 

processo como nunca antes houve no país. 

É importante frisar que muitos institutos que são tratados como inovação do CPC em 

vigor já eram aplicados com a jurisprudência e com os regimentos internos dos 

Tribunais Brasil afora, e que o legislador apenas regulou e materializou a realidade 

fática na Lei, construção mais aproximada do common law que utiliza de maneira mais 

ajustada a hermenêutica no momento de proferir decisões judiciais. 



 

 

 

 

Exemplo dessa “inovação” é o artigo 6º do CPC/2015: “Art. 6º Todos os sujeitos do 

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão 

de mérito justa e efetiva” Não é difícil de notar que na prática esse modelo de processo 

cooperativo já era efetivamente aplicado, e que não raras vezes durante o processo 

obtinham-se soluções pacíficas através da composição das partes e das conciliações 

bem-sucedidas, a relevância agora é que as partes da relação tríplice processual 

(Estado Juiz, Autor, réu e advogados) são obrigadas a manifestar nos próprios autos 

do processo o interesse ou não por algumas formas de resolução dos conflitos, e a 

intenção é justamente dar mais efetividade e celeridade a resolução dos litígios 

levados ao crivo do Poder Judiciário. 

Neste sentido ensina Cassio Scarpinella Bueno: 

A cooperação prevista no dispositivo em comento deve ser praticada por todos os 
sujeitos do processo. Não se trata, portanto, de envolvimento apenas entre as 
partes (autor e réu), mas também de eventuais terceiros intervenientes (em 
qualquer uma das diversas modalidades de intervenção de terceiros), do próprio 
magistrado, de auxiliares da Justiça e, evidentemente, do próprio Ministério Público 
quando atue na qualidade de fiscal da ordem jurídica. (BUENO, 2015, pág. 45) 

Com a aplicação da legislação processual civil de 1973 no tempo, viu-se a 

necessidade de inovação em diversos sentidos, e o direito comparado foi utilizado 

como ferramenta útil para trazer ao sistema processual brasileiro sugestões e críticas 

dos maiores e melhores juristas processualistas do mundo, como é o caso de Luigi 

Ferrajoli e do estudo realizado na Itália por Hermes Zaneti Júnior em sua obra: O valor 

Vinculante dos Precedentes, que teve forte influência na elaboração do código de 

processo civil vigente. 

Como dito anteriormente desde a Emenda Constitucional nº: 45/2004 foi incluído no 

Brasil a sistemática dos precedentes, mesmo que ainda de forma embrionária, nascia 

ali a introdução da teoria vinculante dos precedentes no ordenamento jurídico 

brasileiro. 

Leciona Hermes Zaneti Jr que: 

Ao estabelecer a possibilidade das súmulas vinculantes, abriu-se espaço para a 
consolidação da regra de direito norte-americano que já vinha, ao longo da história 
nacional, consolidando-se de maneira lenta e gradual: o stare decisis. Tratava-se 
de uma recepção dos precedentes como fonte formal do direito, como se verá. 
(JÚNIOR, 2017, p. 77) 

Portanto, é evidente a recepção dos precedentes judiciais como fonte formal do direito, 

abrindo uma porta nova no sistema jurídico brasileiro com o fito de dar mais celeridade 

aos processos judiciais, tendo em vista que o Brasil é recorde mundial no quantitativo 



 

 

 

 

de processos e ainda assegurar um processo justo e sem surpresas para os 

jurisdicionados. 

Os precedentes judiciais, segundo à ótica da escola civil law, aquela que aplica a Lei 

em detrimento dos costumes, não é fonte do direito, não é fonte formal nem tampouco 

fonte material. Na teoria geral do processo de Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada 

Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco: “Chamam-se fontes formais do 

direito os meios de produção ou expressão da norma jurídica. Tais meios são a lei 

(em sentido amplo, abrangendo a Constituição), os usos e costumes, o negócio 

jurídico” (Cintra et al., 2014. p. 114) 

No Brasil ainda existem divergências doutrinárias a respeito da aceitação ou não dos 

precedentes e as jurisprudências como fontes do direito, e mais particularmente no 

direito processual brasileiro.  

Para Norberto Bobbio: 

Os princípios gerais são normas, mas orientações e ideias de política 
legislativa, tendo valor de critérios diretivos para a interpretação e de critérios 
programáticos para o progresso da legislação (interpretazione della legge e 
degli atti giuridici). O maior desejo de um princípio, sua maior felicidade seria 
ser traduzido em uma regra. Existiria aqui, segundo Bobbio, possivelmente 
uma confusão entre o procedimento com o qual o jurista ou o juiz formula os 
princípios e sua função. (Bobbio, 1957. p. 890) 

Distinguir os precedentes da jurisprudência tem sua importância fundada na melhor 

aplicação dos dois institutos com a finalidade de tecer a relevância de cada um deles 

e utilizá-los de maneira mais eficiente e segura. 

Michele Taruffo faz uma crítica muito construtiva a esse respeito: 

A jurisprudência é formada por um conjunto de sentenças, ou melhor, por um 
conjunto de subconjuntos ou grupos de sentenças, cada um dos quais pode 
incluir uma elevada quantidade de decisões. Nesta linha, é impossível não 
mencionar um fenômeno gravemente patológico, que representa um dos 
principais fatores de crise do nosso sistema jurisdicional: trata-se do número 
anormal de acórdãos que a Corte de Cassação pronuncia a cada ano, e que 
não é comparável ao que acontece com a maioria dos outros tribunais 
superiores (Taruffo, 2015. p.5) 

As decisões judiciais sempre devem ser motivadas e devidamente fundamentadas 

para que não sejam eivadas de nulidades de forma, e sempre que em um caso 

análogo um juiz utilizar decisão singular anteriormente proferida para fundamentar sua 

decisão estará então formando um novo precedente judicial. 



 

 

 

 

A parte da decisão que tem o condão de ser utilizada para formação do precedente é 

chamada de ratio decidendi que Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e 

Daniel Mitidiero definem como sendo: 

Uma generalização das razões adotadas como passos necessários e 
suficientes para decidir um caso ou as questões de um caso pelo juiz. Em 
uma linguagem própria à tradição romano-canônica, poderíamos dizer que a 
ratio decidendi deve ser formulada por abstrações realizadas a partir da 
justificação da decisão judicial. (Marinoni, Arenhart e Mitidiero, 2015. p. 37) 

A tradução livre é conhecida como as razões de decidir, e é justamente esta razão 

que nos interessa para o processo de formação do precedente, ou seja, o juiz identifica 

a “ratio decidendi” utilizado por um juiz anteriormente e decide se aplica ou não ao 

caso concreto sob judice. Quando o precedente é alegado pela parte como meio de 

motivar o julgador e este último perceber que não se aplica ao caso o precedente 

trazido, através do Distinguishing ele deverá apreciar e realizar a distinção entre a 

“ratio decidendi’ anterior e a posterior. 

Ensina Michele Taruffo que: 

Esta distinção pode ser difícil de ser estabelecida na prática, mas é 
fundamental quando nos faz compreender como apenas por meio da 
referência direta aos fatos da causa se pode determinar qual é a razão jurídica 
efetiva da decisão, ou seja, a ratio que somente pode ter eficácia de 
precedente. Os obiter dicta não têm nenhuma eficácia e não podem ser 
invocados como precedente nas decisões de casos subsequentes vez que 
não condicionaram a decisão do caso anterior. (Taruffo, 2015. p. 6) 

Caso entenda o julgador que a decisão precedente está desatualizada, ou quando 

decisões posteriores deixaram a questão inconsistente ou quando for impraticável ele 

decidirá por não aplicar e consequentemente não formará o novo precedente 

utilizando-se do overruling. 

Inclusive como já foi citado acima o próprio código de processo civil exige que o 

julgador analise os precedentes trazidos pelas partes no momento de proferir suas 

decisões. 

Existem ainda discussões doutrinárias acerca da vinculação do precedente nos países 

que adotam a common law por exemplo a Inglaterra ou da não obrigatoriedade, mas 

apenas indicação do acerto das decisões como é o caso dos países que adotam a 

civil law e aplicam os precedentes como é o caso do Brasil. 

2. O SISTEMA DA COMMON LAW COMO INSPIRAÇÃO PARA O SISTEMA 

PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO 



 

 

 

 

Desde o Código de Processo Civil Brasileiro de 1973 já se discutiam garantias 

processuais intrínsecas aos indivíduos envolvidos na relação processual, tais como a 

isonomia das decisões judiciais, celeridade processual e segurança jurídica. Tais 

princípios têm força constitucional, e desde a inclusão do artigo 103-A na Carta Magna 

brasileira com a edição da Emenda Constitucional 45/04 já se discute no Brasil os 

precedentes judiciais e em sua força de vinculação, sua maneira de superação e de 

distinção. 

O artigo 103-A da CF/88 (incluído pela EC 45/04) traz o seguinte texto: 

O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão 
de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria 
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, 
terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, 
bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas 
determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou 
entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e 
relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. 

§ 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou 
cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a 
ação direta de inconstitucionalidade. 

§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou 
que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, 
julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial 
reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da 
súmula, conforme o caso. (grifo nosso) 

É evidente que se inicia neste momento a possibilidade de vinculação de decisões 

judiciais proferidas pelo Supremo Tribunal Federal que quando preenchidos os 

requisitos mínimos formariam a súmula vinculante de aplicação obrigatória em todo o 

âmbito nacional e em todos os graus de jurisdição, inclusive para a administração 

pública direta e indireta. 

Não há dúvidas de que o sistema aplicado no Brasil é o da Civil Law, aquele de origem 

romano-germânica que aplica o direito de acordo com a Lei escrita por meio de seus 

diversos códigos, diferentemente dos países que tem seu sistema advindo do modelo 

anglo-saxão também conhecido como Common law, que aplica preponderantemente 

o direito costumeiro, sem a necessidade de Lei escrita como ocorre no sistema Norte-

Americano. 



 

 

 

 

A inspiração vem desde a primeira constituição brasileira, quando foi adotado o 

controle difuso de constitucionalidade e a liberdade que tem o juiz singular de decidir 

diferente do que manda a Lei quando constatar que essa mesma viola a constituição. 

Após analisar os dois sistemas (civil law e common law) percebeu-se que algumas 

características do common law seriam importantes para o sistema brasileiro, por 

exemplo os precedentes judiciais que tem sua base naquele sistema (common law) 

trariam ao sistema brasileiro maior efetividade jurisdicional e mais segurança jurídica, 

evitando decisões diferentes em demandas idênticas simplesmente justificadas pelo 

princípio do livre convencimento motivado do magistrado. 

As decisões judiciais devem ter obrigatoriamente: relatório, onde o juiz fará uma 

síntese dos fatos e um breve resumo sobre a instrução processual, fundamentos, 

onde ele tratará dos dispositivos legais que utilizou para julgar o caso concreto e o 

dispositivo que deverá conter a decisão de fato, ou seja, é a conclusão do magistrado 

sobre o acolhimento ou não do pedido do autor. 

Em suma, a influência do common law no sistema brasileiro se deu a partir da análise 

de que a forma de aplicação do precedente judicial naquele primeiro sistema traria 

enormes avanços ao processo no Brasil, logo a influência se deu de forma positiva a 

manejar daquele sistema algumas de suas características para o civil law. 

3. O STARE DECISIS E A SUA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO NO SISTEMA DA 

CIVIL LAW 

Há um famoso adágio do direito que preceitua: “stare decisis et non quieta movere” 

(“aquilo que foi decidido precisa ser respeitado”). A coisa julgada tem sua justificativa 

nesta ideia da impossibilidade de revisão após o decurso do tempo hábil para 

interposição dos recursos, também com a finalidade de garantir segurança jurídica 

aos jurisdicionados, lembrando sempre da possibilidade da ação rescisória nos casos 

em que são cabíveis mesmo após o trânsito em julgado da decisão judicial dentro de 

prazo legal. 

No modelo romano-germânico de atuação do Poder Judiciário, a civil law, antes da 

adoção do stare decisis diversas críticas eram feitas pelo fato de que os juízes eram 

absolutamente livres para decidir e não raras as vezes suas decisões conflitavam com 

decisões proferidas pelos tribunais superiores e a única justificativa era a do livre 



 

 

 

 

convencimento do juiz, fazendo com que o processo fosse mais moroso e menos 

efetivo. 

Logo a necessidade do stare decisis et non quieta movere se justifica na estabilidade 

que devem ter as decisões judiciais para efetivamente levar ao jurisdicionado uma 

sensação de segurança garantindo a ele o devido processo legal e acima de tudo o 

acesso à justiça. É indiscutível também o fato de que decisões diferentes sobre a 

mesma questão de direito causa um certo receio de procurar o Poder Judiciário para 

a solução do conflito deixando o jurisdicionado a mercê da sorte. 

O artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 1988 

garante em seu caput que: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 

nos termos seguintes”(CONSTITUIÇÃO, Brasil. 1988) 

Está no artigo 5º da constituição consagrado o princípio basilar da democracia 

brasileira chamado de princípio da isonomia, ou da igualdade. 

Antes da entrada em vigor do código de processo civil de 2015 apenas os tribunais 

superiores realizavam julgamentos utilizando um caso piloto com a suspensão dos 

processos análogos até o julgamento daquele. 

Após a entrada em vigor do novo CPC que traz em seu artigo 976 o cabimento da 

instauração do Incidente de resolução das demandas repetitivas e seus requisitos 

positivos e negativos para os tribunais estaduais e tribunais regionais federais. 

A finalidade deste dispositivo legal é dar efetividade na elaboração de precedentes 

nos tribunais inferiores evitando um número exacerbado de processos que discutirem 

a mesma questão de direito, causando um avanço sem precedentes no julgamento 

de demandas repetitivas. 

São requisitos positivos e cumulativos a efetiva repetição de processos que 

contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito (art. 976, I, 

CPC) além do risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (art. 976, II, CPC), 

ou seja não basta a comprovação de que há um quantitativo de processos há ainda a 

necessidade de ofensa a princípios basilares do processo, seja pela existência de 

decisões conflitantes dentro da competência do mesmo tribunal, seja pela falta de 

coerência das decisões proferidas até aquele momento. 



 

 

 

 

O requisito negativo está elencado no § 4º do artigo 976 do CPC vejamos:  

É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos 
tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado 
recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual 
repetitiva. 

Sendo assim, existe a necessidade de inexistência de afetação de recurso para 

definição de tese sobre questão de direito material ou processual de demanda 

repetitiva nos tribunais superiores. 

A necessidade da aplicação do stare decisis está justificada na possibilidade de 

atendimento aos princípios da duração razoável do processo e da segurança jurídica. 

4. O IRDR E SEUS OBJETIVOS: IMPORTÂNCIA OU DESNECESSIDADE? 

A intenção de instaurar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é 

justamente abarcar um quantitativo de processos que gastariam muito tempo para 

serem julgados em separado um a um, e tendo a mesma questão de direito 

resolveriam-se juntos os casos análogos. 

No texto “A uniformização de jurisprudência – prós e contras” de José Maria Tesheiner 

e Daniele Viafore definem que: 

O incidente de resolução de demandas repetitivas será́ instrumento capaz de dar 
tratamento célere aos litígios de massa envolvendo a mesma questão de direito, 
com identidade de solução. Podem se destacar a “redução de processos”, a 
“celeridade” e a “uniformidade” como principais metas a serem atingidas. 
(TESHEINER, VIAFORE. Uniformização de jurisprudência: prós e contra Revista 
Brasileira de Direito Processual. 2013). 

Em resumo, o IRDR trará maior celeridade aqueles litígios repetitivos trazendo um 

avanço ao sistema judicial brasileiro nunca antes pensado. 

No mesmo sentido, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero afirmam:  

É bem intencionada sua previsão, na medida em que visa a promover a segurança 
jurídica, a confiança legitima, a igualdade e a coerência da ordem jurídica mediante 
julgamento em bloco e fixação de tese a ser observada por todos os órgãos do 
Poder Judiciário na análise da questão apreciada. É improvável, contudo, que 
consiga atenuar a carga de trabalho da jurisdição. A simplificação do procedimento 
para julgamento das demandas repetitivas não implica desaparecimento das causas 
das estatísticas do Judiciário, nem tem o condão de evitar, em regra, o ajuizamento 
de demandas para obtenção da tutela do direito pelos interessados. (MARINONI, 
MITIDIERO, revista brasileira de direito processual, 2013). 

Por óbvio, os objetivos do IRDR são aqueles mesmos garantidos na constituição 

federal de dar celeridade a solução de conflitos no julgamento conjunto das demandas, 

assegurar que as decisões judiciais não tenham pesos e medidas diferentes através 



 

 

 

 

da garantia da segurança jurídica além do que alcança também a isonomia das 

decisões do Poder Judiciário. 

Além disso há a preocupação com a segurança jurídica que para Gustavo de Castro 

Faria significa: 

A propalada segurança jurídica, no contexto da common law, remete à ideia de que 
o cidadão possa prever o resultado de um comportamento adotado ou a adotar, 
baseando-se em regras de conduta forjadas na práxis — precedentes 
jurisprudenciais — que lhe garantem a não surpresa, um resultado previsível pelas 
instâncias julgadoras. (FARIA. Jurisprudencialização do direito: reflexões no 
contexto da processualidade democrática, p. 90.) 

Neste sentido, o IRDR visa diminuir a chance de surpresas quanto as demandas 

levadas ao conhecimento do magistrado. A dificuldade em acompanhar a 

jurisprudência e de ter um “manual de conduta” processual é por vezes dificultado pela 

inúmera quantidade de decisões divergentes que são proferidas não raras vezes pelo 

mesmo tribunal ou até mesmo pelo mesmo magistrado. 

Garantir que as demandas idênticas tenham decisões idênticas é essencial em um 

Estado Democrático de Direito, se for diferente o Judiciário seria no mínimo injusto 

com o jurisdicionado, seria dois pesos e duas medidas, e não é essa a essência de 

justiça pregada pela Constituição Federal do Brasil de 1988. 

4.1 CRÍTICAS A ADOÇÃO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS 

REPETITIVAS 

Como qualquer outro fato social a adoção dos precedentes judiciais e mais 

particularmente no âmbito da instauração do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas (IRDR) deixaram inquietos alguns doutrinadores e aplicadores do direito 

preocupados com a petrificação do poder judiciário. Senão vejamos a crítica feita por 

Carlos Henrique Soares e Antônio Aurélio de Souza Viana: 

Percebe-se que a Constituição da Republica prevê̂, de fato, a razoável duração do 
processo (leia-se, atividade jurisdicional), mas não autoriza a supressão ou 
suspensão das garantias constitucionais em nome da “celeridade”, como têm 
ocorrido nas últimas décadas. (SOARES, VIANA, revista brasileira de direito 
processual, 2016). 

Os autores não entendem como positiva a adoção dos precedentes, ao menos não 

na maneira como foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro, com o justo receio 

da supressão de garantias constitucionais, ou seja, temem que com essa “aceleração” 

do processo pelo IRDR ou pela adoção dos precedentes judiciais o jurisdicionado seja 



 

 

 

 

mais prejudicado que ajudado no sentido de que em caso de aplicação inadequada 

dos precedentes ou do IRDR haja prejuízos irreparáveis para o jurisdicionado. 

Neste mesmo sentido ensina Thomas da Rosa de Bustamante: 

O modelo de Estado Constitucional contemporâneo exige que todo ato de aplicação 
judicial do Direito atenda, na máxima medida possível, à pretensão de 
justificabilidade racional que nos proíbe de considerar a “autoridade” dos juízes e 
tribunais como uma razão excludente para as decisões posteriores. Isso significa 
que uma doutrina do precedente absolutamente vinculante não é mais compatível 
com a exigência de justificabilidade mantida pelas Constituições democráticas, pois 
será sempre teoricamente possível que em um caso futuro as razões aduzidas para 
o overruling de uma regra jurisprudencial superem as que militam em favor da 
manutenção desta mesma regra. (Bustamante, 2012, p.256) 

O referido autor defende que a aplicação do precedente absolutamente vinculante já 

está ultrapassada tendo em vista do Estado Constitucional contemporâneo, ou seja, 

se a própria Constituição Federal garante direitos como o contraditório e a ampla 

defesa aplicar o precedente sem qualquer distinção e possibilidade de superação 

seria pouco razoável e absolutamente antidemocrático. 

Entretanto, a aplicação do precedente judicial trazida pelo novo código de processo 

civil permite a superação de um precedente por diversos meios, tais como o método 

de distinção do caso piloto com o caso concreto, ou através do método de superação 

do precedente. 

Há também a preocupação da descaracterização do sistema brasileiro com a adoção 

de partes específicas do sistema da common law. Conclui Carlos Henrique Soares e 

Antônio Aurélio de Souza Viana que: 

A hermenêutica jurídica baseada na técnica da mera subsunção legal entre fatos e 

norma, originaria da anacrônica Escola da Exegese, serve como modelo de 

inadequação, motivo pelo qual o almejado aproveitamento (resgate da técnica) de 

aplicação de súmulas ou precedentes aos casos concretos, através de um método 

mecanicista, constitui grande retrocesso ao processo em bases democráticas, pois 

rompe com a ideia de sistema jurídico como um todo e eleva o precedente judicial 

à categoria de fonte primária e única do direito.  

Do mesmo modo, há que se hostilizar ou, no mínimo, repensar a importação acrítica 

e deficitária de técnicas do sistema do common law, pois essa “miscigenação” 

desfigura o ordenamento jurídico brasileiro e torna-o estropiado. (SOARES, VIANA, 

revista brasileira de direito processual, 2016). 

Portanto, em sua conclusão os autores defendem que a importação sem o menor 

senso crítico ou sem o menor cuidado dos precedentes causariam mais danos que 

benefícios ao processo civil brasileiro. 



 

 

 

 

Na exposição dos motivos do projeto do Novo CPC encontra-se a seguinte justificativa:  

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. Se, por um lado, o princípio do livre convencimento motivado é 
garantia de julgamentos independentes e justos, e neste sentido mereceu ser 
prestigiado pelo novo Código, por outro, compreendido em seu mais estendido 
alcance, acaba por conduzir a distorções do princípio da legalidade e à própria ideia, 
antes mencionada, de Estado Democrático de Direito. A dispersão excessiva da 
jurisprudência produz intranquilidade social e descrédito do Poder Judiciário. 
(Exposição de Motivos do Projeto do Novo CPC, Projeto de Lei no 166/2010 do 
Senado Federal). 

As justificativas apresentadas pelo legislador para a elaboração do novo código de 

processo civil têm sua base justamente nos mesmos princípios norteadores do IRDR 

e que tem peso de garantias constitucionais, que devem ser efetivadas pelo Estado, 

e não há que se falar em distorção para a petrificação ou a facilitação do trabalho do 

magistrado, que em regra continua com as mesmas atribuições e com a mesma 

obrigação de fundamentar suas decisões. 

A isonomia pretendida com a utilização do IRDR é aquela mesma prevista na 

Constituição Federal, onde todos devem ser tratados de maneira igualitária sem 

distinção de qualquer natureza. O número de decisões judiciais sobre a mesma ratio 

decidendi com fundamentos diferentes e principalmente com resultados diferentes é 

um grande obstáculo para a aplicação do princípio da isonomia, por isso mesmo o 

IRDR é fundamental para garantir que os jurisdicionados tenham o mesmo tratamento 

e que haja o mínimo de previsibilidade de comportamento a ser adotado pelos sujeitos 

do processo. 

Da mesma maneira a segurança jurídica precisa ser implementada com mais eficácia 

quando o assunto for decisão judicial. Segurança jurídica naquele sentido de 

previsibilidade do provimento jurisdicional, ou seja, garantir que quando um 

determinado caso que já utilizou o IRDR for levado ao crivo do Poder Judiciário as 

partes já saibam minimamente o resultado da demanda. Ora, a Lei tem a finalidade 

primordial de regular o comportamento dos indivíduos componentes daquela 

sociedade onde é aplicada, quando o julgador utiliza a hermenêutica para aplicar a 

Lei não é razoável que as razões de decidir sejam diferentes de magistrado para 

magistrado, mas que eles estejam sempre em sintonia uns com os outros, é esta a 



 

 

 

 

segurança jurídica que visa implementar o legislador com a introdução do Incidente 

no Direito brasileiro. 

É tão verdadeira a intenção do legislador que em diversos pontos do novo CPC deu 

prioridade as soluções pacíficas dos conflitos e tentou diminuir a litigância 

prevalecendo sempre o interesse pela pacificação dos indivíduos através dos métodos 

de conciliação. 

O IRDR é apenas mais um dos meios adotados pelo legislador na intenção de dar o 

mínimo de garantias processuais aos indivíduos envolvidos nas inúmeras relações 

litigantes que abarrotam o Poder Judiciário todos os dias com as mesmas questões e 

com os mesmos pedidos e sob a mesma justificativa numa verdadeira loteria judicial. 

Não são poucas as ações judiciais temerárias que visam o locupletamento ilícito na 

tentativa absurda de ganhar a qualquer custo, e a instauração do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas após seu julgamento teria uma decisão com 

força vinculante que impediria ou ao menos tentaria impedir o ajuizamento 

indiscriminado de determinadas ações. 

Por outro lado, quando julgado o IRDR e formar o precedente fomentaria a 

necessidade de inúmeros outros cidadãos a ajuizarem a ação tendo como base as 

razões de decidir utilizadas no julgamento do IRDR o que também aceleraria o trâmite 

de processos da mesma natureza. 

As críticas construtivas como as dos autores acima sempre serão de grande valia para 

a doutrina, entretanto somente a análise detida da praxe judicial na instauração do 

IRDR poderá nos dizer se essas críticas farão sentido ou não. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É de extrema relevância o estudo do tema para que definitivamente os precedentes 

judicias alcancem o seu grau máximo de efetividade e para que sejam aplicados da 

maneira correta alcançando o objetivo final que é dar celeridade e segurança jurídicas 

ao jurisdicionado. 

O incidente de resolução de demandas repetitivas tem seus objetivos muito bem 

delimitados e sua forma de aplicação clara no texto do código de processo civil vigente, 

e de fato ele poderá auxiliar e muito na solução das demandas levadas ao crivo do 

Poder Judiciário. 



 

 

 

 

Muito embora ainda seja novidade no direito brasileiro o tema, sua aplicação se 

realizada de maneira adequada certamente alcançará sua finalidade. É certo também 

que não existe fórmula mágica para a solução dos problemas estruturais do Judiciário 

brasileiro, mas o IRDR vem para amenizar a espera quase infindável pela solução de 

demandas que versarem sobre a mesma ratio decidendi e que após preenchidos os 

requisitos e sendo instaurado trará segurança jurídica no sentido da uniformização 

das decisões judiciais. 

Apesar de alguns autores ainda que minoritários criticarem a adoção dos precedentes 

judiciais e do incidente de resolução de demandas repetitivas no sistema processual 

brasileiro a intenção do legislador na inclusão desses institutos no sistema tem a 

intenção de atender a princípios constitucionais básicos, quais sejam: celeridade 

processual (duração razoável do processo), isonomia e segurança jurídica. 

Ainda que haja a justificável preocupação com a aplicação inadequada do instituto 

essa não pode ser a única justificativa a ensejar a inaplicação do IRDR, a intenção é 

justa e o Brasil precisa avançar em matéria de processo no sentido de atender aos 

princípios e garantias básicas. 

No que concerne à segurança jurídica o IRDR vem para deixar mais claras e mais 

acessíveis as decisões judiciais uma vez que ficariam sobrestados os outros inúmeros 

processos da mesma ratio decidendi e amenizaria um dos maiores problemas 

enfrentados pelo Poder Judiciário no Brasil que é a quantidade exorbitante de 

processos. 

Quanto a isonomia e a duração razoável do processo também não há como duvidar 

que o IRDR traria enormes benefícios, as decisões teriam uniformidade e os 

processos sobrestados seriam resolvidos de maneira mais ágil, além do que não há 

nenhum óbice a interposição de recursos para as instâncias hierarquicamente 

superiores quando houver sucumbência no julgamento do IRDR. 

Por fim, o IRDR certamente ajudará a dar mais credibilidade ao Judiciário e as 

decisões proferidas pelos órgãos judiciais, mas é certo que a verificação na prática da 

aplicação do instituto mostrará sua efetividade em alcançar seus objetivos. 
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