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Introdução

Tema da exposição

O novo Código de Processo Civil

(CPC/2015) como instrumento de formação de

precedentes qualificados e de gestão das

demandas repetitivas.



Introdução

Momento atual do sistema judiciário brasileiro

Cem milhões de processos

Um milhão de advogados

Aumento crescente da demanda processual

Contingenciamento de Juízes e Servidores



Introdução

Reflexos no Superior Tribunal de Justiça

1990 – 014.087

2000 – 150.738

2010 – 228.981

2011 – 290.901

2013 – 309.677

2015 – 332.905

2016 – 335.825

2017 – 332.284

2018 – 346.337



Introdução

Novo CPC e a ressistematização do processo

Codificação moderna, simples e orgânica

Valorização da conciliação e da mediação

Preocupação com os casos repetitivos

Falta do livro de processo coletivo



Introdução

Formação de precedentes qualificados no CPC

Diretriz da verticalização (art. 927)

Vinculação das instâncias inferiores

Técnica diferenciada de processamento



Introdução

Objeto da exposição

Modificações operadas pelo novo CPC

na formação de precedentes qualificados,

especialmente envolvendo demandas repetitivas.



DEMANDAS REPETITIVAS

Conceito de demandas repetitivas

Causas repetitivas em que a ofensa a um

direito individual ou coletivo atinge um grande número de

pessoas de forma semelhante, ensejando o ajuizamento

de centenas ou milhares de demandas com o mesmo

objeto.

Ex.: bancos, telefonia, energia elétrica,

tributos, previdência pública e privada, servidores públicos.



DEMANDAS REPETITIVAS

Caso “credit scoring” (200 mil processos)

Súmula 550 - A utilização de escore de crédito,

método estatístico de avaliação de risco que não constitui

banco de dados, dispensa o consentimento do consumidor,

que terá o direito de solicitar esclarecimentos sobre as

informações pessoais valoradas e as fontes dos dados

considerados no respectivo cálculo. (2015)

(Recursos Repetitivos n. 1.419.697 e 1.457.199)



DEMANDAS REPETITIVAS

Preocupação com as demandas repetitivas

Congestionamento do Poder Judiciário

Celeridade dos julgamentos

Segurança jurídica

Isonomia



SOLUÇÕES DO NOVO CPC

Casos repetitivos (art. 928)

Recursos repetitivos (especial e

extraordinário)

Incidente de resolução de demandas

repetitivas (IRDR)



SOLUÇÕES DO NOVO CPC

Recursos repetitivos (especial e extraordinário)

Supremo Tribunal Federal (STF)

Superior Tribunal de Justiça (STJ)



SOLUÇÕES DO NOVO CPC

Incidente de resolução de demandas repetitivas

Tribunais de Justiça dos Estados e do DF (27)

Tribunais Regionais Federais (5)



RECURSOS REPETITIVOS

Histórico

Lei nº 11.672/2008 

CPC/1973 (art. 543-C)

CPC/2015 (art. 1036)



RECURSOS REPETITIVOS

Fases no novo CPC

Seleção de RRC (art. 1036)

Afetação do tema (art. 1037)

Instrução (art. 1038)

Decisão do recurso repetitivo (art. 1038)

Eficácia da decisão (arts. 1039/1041)



RECURSOS REPETITIVOS

Seleção de RRC (art. 1036) 

Seleção de recursos representativos da

controvérsia (RRC)

Escolha pelo tribunal de segundo grau ou

pelo tribunal superior

Suspensão de processos individuais ou

coletivos acerca do tema



RECURSOS REPETITIVOS

Afetação do tema (art. 1037) 

Decisão de afetação pelo relator

Identificação precisa da questão (tema)

Suspensão dos processos pendentes em

todo o território nacional (individuais ou coletivos)



RECURSOS REPETITIVOS

Instrução (art. 1038) 

Manifestação dos interessados (I)

Audiência pública (II)

Requisição de informações (III)



RECURSOS REPETITIVOS

Decisão (art. 1038, §§ 2º e 3º) 

Preferência de julgamento

Exame de todos os fundamentos da

questão afetada

Vedação de apreciação de questão não

delimitada na afetação (art. 1037, par. 2)



RECURSOS REPETITIVOS

Eficácia da decisão sobre casos repetitivos

Aplicação aos casos idênticos (art. 1039)

Publicação do acórdão (art. 1040)

Retratação ou manutenção do acórdão

divergente pelo tribunal de origem (art. 1041)



RECURSOS REPETITIVOS

Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

Resolução n. 160/2012 (NURER)

Resolução n. 235/2016 (NUGEP)



IRDR

Conceito (art. 976)

Instauração do incidente de resolução de

demandas repetitivas (IRDR) quando houver efetiva

repetição de processos que contenham controvérsia

sobre a mesma questão unicamente de direito (I) e

risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (II).



IRDR

Histórico

2005 - Alemanha – Musterverfahren

2006 - Portugal – Sistema de agregação de causas



IRDR

Incidente de resolução de demandas repetitivas

Cabimento (art. 976)

Iniciativa (art. 977)

Processamento (arts. 978 e segs.)



EFEITOS

Eficácia da decisão dos casos repetitivos

Tutela de evidência (art. 311, II)

Sentença de improcedência (art. 332, II e III)

Dispensa de remessa necessária (art. 496, §

4º, II)

Dispensa de caução (art. 521, IV)



EFEITOS

Irradiação da eficácia

Decisão monocrática para negativa de seguimento

de recurso (art. 932, IV, ‘b’ e ‘c’)

Provimento monocrático (art. 932, V, ‘b’ e ‘c’)

Desistência da demanda sem ônus (art.1.040,§ 2º)

Reclamação (art. 988, IV)



RECLAMAÇÕES

Ampliação das hipóteses de cabimento (art. 988)

Súmula vinculante (IV)

Casos repetitivos (IV e § 4º, II)

Incidente de assunção de competência (IV)



INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE 

COMPETÊNCIA

Conceito (art. 947)

Art. 947. É admissível a assunção de

competência quando o julgamento de recurso, de

remessa necessária ou de processo de competência

originária envolver relevante questão de direito, com

grande repercussão social, sem repetição em

múltiplos processos.



INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE 

COMPETÊNCIA

Histórico

STJ – RISTJ – art. 14, II

CPC/1973 – art. 555, § 1º (2001)

CPC/2015 – art. 947



INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE 

COMPETÊNCIA

Cabimento (art. 947)

Questão de Direito

Repercussão social

Ausência de repetição em casos múltiplos



INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE 

COMPETÊNCIA

Processamento (art. 947)

Proposta do relator de ofício ou a

requerimento das partes

Julgamento pelo órgão colegiado indicado

no regimento interno

Vinculatividade



RESULTADOS NO STJ

Eficácia prática dos repetitivos no STJ

2012 – 289.524 2013 – 309.677

M1 – 10.441 M1 – 11.583

M2 – 13.686 M2 – 11.516

2014 – 314.316 2015 – 332.905

M1 – 12.421 M1 – 10.839

M2 – 10.885 M2 – 8.805



RESULTADOS NO STJ

2016 – 335.825 2017 – 332.284

M1 – 130.164 M1 – 126.932

M2 – 123.892 M2 – 110.088

M3 – 081.111 M3 – 094.574

2018 – 346.337 

M1 – 114.589

M2 – 127.842

M3 – 103.039



Conclusão

Precedentes qualificados

O novo CPC apresenta importantes

instrumentos para solução de demandas repetitivas.

Preocupação especial com a Justiça e a

Segurança Jurídica no julgamento das demandas de

massa!



Conclusão

Escolha dos caminhos

Quem sabe aonde quer chegar,

Escolhe o caminho certo

E o jeito de caminhar.

(Thiago de Mello)


