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PREFÁCIO 

É interessante relembrar a obra imortal de Kafka, que superou o seu tempo e 
apresenta um painel rico em várias questões da vida moderna. Direito, psicanálise, 
religião, assuntos de extrema atualidade são abordados com agudez. 

O percurso surrealista de j oseph K., no magnífico texto de O processo, homem 
indefeso e incrédulo dentro de um sistema judicial anacrônico e corrupto, hierar
quizado e inacessível, cruel e injusto, é o pano de fundo de uma ampla reflexão 
sobre o judiciário que se iniciou no segundo pós-guerra e ainda não terminou. 

N o Brasil, a partir da Constituição de 1988, quando se redemocratizou o País, 
é que ojudiciário começou a ser demandado pela maioria da população brasileira. 
Essa explosão de demandas judiciais, funcionando como verdadeiro conduto de 
cidadania, teve reflexo imediato: a crise do Poder judiciário. 

N a verdade, essa pIe tora de novas ações representa uma medalha de duas faces. 
Se, por um lado, é verdade que nunca o judiciário teve tanta visibilidade para a 
população, por ou tro, também é verdadeiro que a qualidade dos serviços prestados 
decaiu muito, especialmente por falta de estrutura material ou de pessoal, além de 
uma legislação processual inadequada aos novos desafios institucionais. 

Surge o fenômeno da judicialização das relações políticas e sociais, assim 
também o tema da democratização do acesso à justiça. 

Acesso àjustíça - e não apenas ao Poderjudiciário - implica garantia de acesso 
ao justo processo, sem entraves e delongas, enfim, garantia de ingresso em uma 
máquina apta a proporcionar resolução do conflito trazido, com rapidez e segurança. 

A partir dos primorosos estudos de Mauro Cappelletti e Bryant Garth (Acesso 
à]ustiça, Ed. Sergio Antonio Fabris, 2002), surgiram inúmeras contribuições para 
enfrentar o grave problema, entre as quais se destacam: (a) a assistência judiciária 
gratuita; (b) as ações coletivas; e (c) as soluções alternativas à jurisdição. 

Entre nós, brasileiros, a Lei da Ação Popular (4.717/1965), Lei da Ação Civil 
Pública (7.347/1985), Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), Lei dos 
juizados Especiais (9.099/1995) e Lei da Arbitragem (9.307/1996), entre outras, 
são exemplos reais de tal preocupação. 

Nesse contexto, também sobrevieram normas tendentes a atenuar a pressão 
extrema que as demandas idênticas exercem sobre o sistema judiciário, e que os 
recursos repetitivos fazem sentir aos tribunais, culminando por impedir que os 
conflitos de interesses de relevância sejam analisados com a profundidade neces-
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14 TEORIA DOS RECURSOS REPETITIVOS 

sária. São exemplos: (i) a Lei 11.418/2006, que instituiu como requisito adicional 
de admissibilidade do recurso extraordinário a existência de repercussão geral, 
ou seja, de questão relevante sob o prisma econômico, político, social ou jurídi
co, que transcendesse os interesses meramente subjetivos da causa; e (ii) a Lei 
11.672/2008, que estabeleceu o procedimento para julgamento de recursos sobre 
idêntica matéria de direito no âmbito do STJ. Sem falar no controverso "princípio 
da transcendência" no processo trabalhista. 

Quanto ao ponto, o veredicto de Vitor Nunes Leal é preciso: 
"O que na verdade assoberba os Tribunais, prejudicando o acurado exame dos 

temas difíceis, são os casos que se multiplicam, seriadamente, como se houvesse 
uma fábrica montada para fazer de juízes estivadores". 

Neste exato momento de reflexão é que vem a lume o trabalho apresentado 
por Bruno Dantas, fruto de intensa pesquisa por ocasião da conclusão do doutorado 
em Direito das Relações Sociais, na renomada Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo. 

Na obra Tutela recursal pluri-individual no Brasil: formulação, natureza, regime 
jurídico, efeitos, o autor realiza longo e aprofundado estudo relativo à técnica de 
julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos, insculpida nos arts. 
543-B e 543-C do cpc. 

Após abrangente análise histórica, aborda o conjunto de procedimentos de 
tutela pluri-individual vigente no Brasil como um passo além da tutela coletiva
com a qual não se confunde -, rumo à garantia de uma maior proteção e efetividade 
dos direitos de massa, perpassando pelo Group Litigation Order, do Reino Unido, 
e Musterverfahren, da Alemanha, para desembocar no projeto do novo Código de 
Processo Civil que ora tramita no Parlamento. 

O escopo principal da obra foi a extração dos contornos teóricos e dogmáticos 
da tutela recursal pluri-individual, de modo a retorquir, fundamentadamente, aos 
inúmeros questionamentos acerca do enquadramento jurídico desse procedimento, 
mais especificamente o seu objeto, natureza, regime jurídico e efeitos. 

Assim, o autor jovem e talentoso, renomado processualista e com extensa 
folha de serviços público e privado, apresenta ao leitor um complexo estudo e 
consequentes reflexões, ordenadas de forma inédita, haja vista a carência de cons
truções teóricas aprofundadas sobre o tema, cuja repercussão imediata no processo 
civil- mormente no condizente à tutela recursal- é inquestionável. 

Enfim, é leitura obrigatória para reflexão sobre o papel dos Tribunais Superio
res e do STF quanto à manutenção da inteireza do Direito (função nomofilática), e 
sobre a necessidade de observância das técnicas processuais voltadas à prestação 
da tutela pluri-individual pelas instâncias extraordinárias, como forma de garantia 
do direito do cidadão a uma tutela jurisdicional justa. 

LUIS FELIPE SALOMÃO 

Ministro do Superior Tribunal de Justiça 

APRESENTAÇÃO 

Um formigueiro construído por formigas no século XIX é idêntico àquele que 
está em frente à sua casa. A casa de um joão-de-barro feita no início do século XX 
é absolutamente igual às que são construídas hoje. 

Costuma-se dizer que a diferença essencial entre nós e os animais ditos irra
cionais é que nós usamos a experiência de nossos antepassados. Devemos usá-la 
não para repeti-la, mas para, a partir dela, darmos um passo à frente. 

Contudo, tanto no nosso campo, o direito, quanto certamente em outros, não 
são raros os textos em que não há senão mera repetição do que outros já disseram. 

Por isso, agradam os textos de Bruno Dantas: sua cultura jurídica sólida e 
diversificada nada mais é do que a base para reflexão e criação doutrinária. Neste 
trabalho, que foi a tese com que obteve nota 10, recebendo o título de doutor 
pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Bruno revisita a teoria geral 
dos recursos, diante de fenômenos ligados à necessidade de se julgar milhares de 
recursos, em torno da mesma questão de direito, que geraram os atuais arts. 543-
B e 543-C do cpc. Percebe-se a evidência da necessidade de se tratar de modo 
diverso algumas categorias da teoria geral dos recursos, por causa deste especial 
regime jurídico, criado por lei, em virtude de exigências de racionalidade, a que se 
submetem os recursos repetitivos. 

N a verdade, o Novo Código de Processo Civil deverá exigir da doutrina reflexão 
mais profunda e criativa sobre muitas figuras e institutos da própria Teoria Geral 
do Processo. O código projetado encampa e disciplina este fenômeno, por meio 
do incidente de julgamento de demandas repetitivas e também de algum reforço 
à disciplina do que hoje está nos já referidos arts. 543-B e 543-C do CPC de 1973. 

Bruno Dantas, hoje Ministro do TCU, exerceu, antes disso, diversas funções 
que aguçaram sua sensibilidade no trato do fenômeno jurídico, que, aliada à sua 
cultura jurídica, dão o brilho especial que caracteriza seus textos e sua fala. Foi, 
por exemplo, chefe da qualificadíssima Consultoria do Senado Federal, chefe do 
departamento jurídico da Companhia Siderúrgica N acionaI. Foi um dos integrantes 
da Comissão, nomeada pelo Senado em 2009, para elaborar um novo Código de 
Processo Civil brasileiro. 

A versão do Novo Código de Processo Civil que espera aprovação do Senado, 
apesar de ter sido fruto do trabalho não só da primeira comissão, de que também 
fiz parte, na condição de relatora-geral, mas de muitas outras, tem, felizmente, o 




