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NOTAS DO COORDENADOR  
DA COLEÇÃO

Esta Coleção, que é Comemorativa dos 30 Anos da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, reúne obras inéditas e importantes 
que abordam temáticas relacionadas com o Acesso à Justiça e os Direitos 
Fundamentais no Estado Constitucional de Direito em Crise.

O presente livro, Incidente de Resolução de Demandas Re-
petitivas: contexto, teoria e aplicação, foi escrito pelo jovem e talentoso 
jurista Fernando Antônio Oliveira. A obra é a versão comercial da dissertação 
de mestrado do autor, aprovada com distinção perante a Universidade de 
São Paulo (USP), no Programa Pós-Graduação Stricto Sensu da Faculdade 
de Direito de Ribeirão Preto-SP, sob a orientação do grande Professor e 
jurista, Doutor Camilo Zufelato. 

O autor discorre sobre o contexto da criação do Incidente de Re-
solução de Demandas Repetitivas no ordenamento jurídico processual 
brasileiro, aborda o IRDR no plano da sua compatibilização ou não com os 
princípios constitucionais, analisa o Microssistema Brasileiro de Resolução 
de Demandas Repetitivas para, na sequência, estudar, com riqueza de deta-
lhes, as fases do IRDR: fase de instauração e exame de admissibilidade do 
IRDR; fase de instrução do IRDR; e, fase de exame de mérito do IRDR. 

Conclui Fernando Antônio Oliveira em seu importante livro: Em 
síntese, acredita-se que o IRDR é constitucional e capaz de colaborar para 
o desenvolvimento no Estado Democrático de Direito, por se vislumbrar sua 
capacidade de contribuição para a construção de um ordenamento jurídico 
com melhores níveis de segurança jurídica, isonomia e duração razoável do 
processo, o que certamente influencia na melhora do acesso à justiça. Sua 
aplicação, no entanto, deve seguir os parâmetros do devido processo legal, 
conformado à natureza do incidente. Nesse sentido, tem se observado alguns 
acertos e boas práticas, do mesmo modo que também já se verifica a adoção de 



alguns posicionamentos e práticas que podem transformar o incidente em um 
instrumento incapaz de cumprir com seus objetivos e ainda ferir importantes 
garantias processuais.

Gregório Assagra de Almeida
Coordenador e Organizador da Coleção
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PREFÁCIO

Tem sabor especial prefaciar a presente obra, do Fernando 
Antônio Oliveira, com a qual o autor obteve aprovação perante 
banca examinadora da dissertação de mestrado junto ao programa 
de Pós-Graduação da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, 
por diversas razões. A primeira, sem dúvidas, consiste no fato de 
que o Fernando é um jovem e promissor acadêmico, com enorme 
capacidade de trabalho, seriedade e talento, o que faz do presente 
livro uma grande contribuição para os estudiosos do tema. Ser 
orientador do Fernando é motivo de grande alegria e orgulho para 
este orientador que vê a primeira dissertação sob sua orientação 
vir a lume em forma de livro.

A segunda razão é que boa parte do conteúdo deste livro é fruto 
de pesquisa coletiva por mim coordenada, denominada Observatório 
Brasileiro dos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas, que con-
tou também com o auxílio indispensável do próprio Fernando e é 
integrado por brilhantes alunos de graduação e pós-graduação da 
USP de Ribeirão Preto e também por Raul Campos Silva, mestre 
pela UFMA. Oficialmente cadastrado junto ao CNPq, o grupo 
vem desenvolvendo pesquisa de natureza empírica sobre a prática 
dos IRDR`s no âmbito de todos os Tribunais civis do país, identi-
ficando-os e analisando-os, sempre com perspectiva crítica voltada 
ao aperfeiçoamento da técnica da solução das demandas repetitivas. 
Há várias outras dimensões da prática dos IRDR`s que estão sendo 
objeto de análise em pesquisas dos demais componentes do grupo, 
relevando a riqueza da pesquisa empírica em temas processuais, 
sobretudo aqueles cuja experiência pretérita ao CPC de 2015 era 
inexistente, como é o caso do IRDR.
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O livro que ora é apresentado ao público analisa as soluções 
processuais para a temática das chamadas demandas repetitivas – 
resultado sobretudo das características dos conflitos massificados 
dos tempos atuais –, com foco especial no incidente de reso-
lução de demandas repetitivas. A lente de observação do autor 
é a perspectiva dos princípios e garantias processuais e como 
esses são impactados – positiva ou negativamente – pelas inova-
ções legislativas trazidas pelo CPC de 2015. Essa preocupação 
do autor é legítima e configura a atenção que o processualista 
contemporâneo deve ter com as soluções legislativas, as quais, 
infelizmente, muitas vezes são concebidas mirando mais a dimi-
nuição do número de processos do que o efetivo acesso à justiça 
pelo jurisdicionado. Em suma: o centro da atenção do livro é a 
compatibilidade das soluções legais e pretorianas do IRDR com 
o modelo constitucional do processo.

É nesse sentido que a obra constitui uma inestimável contri-
buição ao aperfeiçoamento da prática dos Tribunais na aplicação 
do IRDR, pois se vale de dados empíricos atualíssimos, produzi-
dos pela equipe de pesquisa acima mencionada, que mais do que 
ilustrar a experiência vivida nesses primeiros anos de vigência do 
Código, detectam alguns temas que indicam a premente neces-
sidade de aperfeiçoamento da práxis do IRDR. Como o leitor 
observará, tais aspectos são identificados e depurados por meio de 
gráficos e tabelas que facilitam a compreensão e também revelam 
conclusões importantes.

Um desses aspectos detectado pelo autor na obra, diz respeito 
ao déficit de representação e de escuta dos interessados na tramitação 
dos IRDR`s e, por consequência, na formulação da solução jurídica 
dada ao incidente. É preciso ter claro que o IRDR será o que a prá-
tica pretoriana dele o fizer, e não somente o que o legislador previu 
como norma abstrata. Eis a relevância em se cotejar não somente a 
promessa de uma solução equânime, previsível e célere, com a práti-
ca cotidiana na tramitação e julgamento dos IRDR`s, pois de nada 
valerá tais valores constitucionais – indiscutivelmente relevantíssimos 
para a justiça civil – se o resultado não for o acesso à ordem jurídica 
justa pelo jurisdicionado.

Antes que esse Prefácio se torne um óbice à leitura da obra, cum-
primento o autor pela qualidade da pesquisa, e também os integrantes 
do Observatório, os quais, cada um ao seu modo e com sua parcela 



13

de contribuição, permitiram que os dados empíricos iluminassem o 
presente livro, bem como a Editora D`Plácido pelo acolhimento do 
Fernando dentre os seus jovens autores.

Camilo Zufelato
Professor Associado de Direito Processual Civil  

da FDRP/USP





15

APRESENTAÇÃO

Esta obra é fruto da minha dissertação de mestrado, defen-
dida em setembro de 2018, junto ao Programa de Pós Graduação 
da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de 
São Paulo. 

Do texto original, houve uma atualização a fim de complementar 
os dados referentes aos incidentes de resolução de demandas repetitivas 
instaurados nos tribunais estaduais e regionais federais, além de outras 
informações que surgiram após o depósito da dissertação.

 O intuito desta complementação foi enriquecer o trabalho, 
pautando-se principalmente nos dados e constatações feitas no âmbito 
do Observatório Brasileiro de IRDR`s, grupo de pesquisa desenvol-
vido na FDRP-USP e que tem como objetivo principal manter um 
banco de dados que abranja todos os incidentes suscitados e julgados 
nos tribunais civis do Brasil.

Desse modo, agradeço aos colegas pesquisadores do Observa-
tório, fazendo questão de mencionar os seus nomes: Ana Carolina 
Craveiro Prado, Bárbara Morselli Cavallo, Gustavo Tavares de Oliveira 
Borges, Natália Batagim de Carvalho e Raul Campos Silva, além 
do coordenador, Professor Camilo Zufelato, a quem estendo meu 
agradecimento pela orientação durante o mestrado e pela parceria 
em várias outras oportunidades.

Não poderia deixar de agradecer também à minha família, 
pelo costumeiro apoio; e aos colegas do escritório Andrade, 
Chamas, Oliveira e Fabiani Advogados, pela compreensão e 
auxílio de sempre.
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Por fim, agradeço a oportunidade que me foi concedida pela 
Editora D`Plácido, notável pela qualidade das suas publicações.

Desejo a todos uma ótima leitura!

Ribeirão Preto-SP, abril de 2019.
Fernando Antônio Oliveira

fernando.oliveira@usp.br
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RE – Recurso Extraordinário

REsp – Recurso Especial

SIRDR – Pedido de suspensão nacional em Incidente de Resolução de 
Demandas Repetitivas

STF – Supremo Tribunal Federal

STJ – Superior Tribunal de Justiça

TJ – Tribunal de Justiça

TRF – Tribunal Regional Federal



19

INTRODUÇÃO

O Código de Processo Civil de 2015, Lei nº 13.105/15, trouxe, 
como importante inovação, a introdução do Incidente de Resolução 
de Demandas Repetitivas (IRDR), disciplinado no Capítulo VIII, 
Título I – “Da ordem dos processos e dos processos de competên-
cia originária dos tribunais”, por sua vez inserto no Livro III, que 
trata “Dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das 
decisões judiciais”.

Nos termos do artigo 976, I e II, do CPC, o incidente terá 
cabimento quando houver, simultaneamente, a “efetiva repetição 
de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão 
unicamente de direito” e o “risco de ofensa à isonomia e à segu-
rança jurídica”.

O contexto de criação do IRDR é a multiplicidade das rela-
ções jurídicas, o aumento da litigiosidade e a preocupação com a 
estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, fatores que 
exigem mecanismos processuais efetivos tendentes a enfrentar essa 
nova realidade.

O IRDR assume como objetivos, ademais, resgatar a observância 
dos princípios da isonomia, da segurança jurídica e da celeridade, 
com a promessa de combater a “excessiva dispersão jurisprudencial”, 
criando “condições de se atenuar o assoberbamento de trabalho no 
Poder Judiciário, sem comprometer a qualidade da prestação juris-
dicional” (BRASIL, 2010, p. 10-15).

Diante desse cenário, de expectativas e promessas criadas com o 
advento do IRDR, o objetivo deste estudo é analisar a sua compa-
tibilidade ou não com o nosso modelo processual constitucional e, 
consequentemente, se o IRDR está apto a contribuir para o acesso 
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à ordem jurídica justa e para o desenvolvimento no Estado Demo-
crático de Direito.

Assim, primeiro há uma investigação dogmática sobre a cons-
titucionalidade do instrumento, considerando o modo como foi 
inserido em nosso ordenamento, além dos princípios constitucionais 
que envolvem a sua criação e são tangenciados pela sua aplicação.

Para isso, explora-se o referencial teórico construído principal-
mente pela doutrina especializada, que muito já debateu acerca dos 
principais pontos relacionados ao tema, o que de início demandou 
uma ampla pesquisa bibliográfica. 

Superada a primeira fase de pesquisa, a proposta seguinte da obra 
é o cotejo do referencial teórico com a realidade dos nossos tribu-
nais na aplicação do IRDR, com o intuito de analisar se a aplicação 
do incidente se alinha com as premissas antes apontadas, de modo 
a harmonizar todos os princípios e regras necessários à garantia de 
um devido processo. Para isso, empreendeu-se uma análise empírica, 
baseada em pesquisa documental sobre Acórdãos e relatórios de anda-
mento processual de processos e incidentes instaurados nos tribunais 
estaduais e regionais federais, além do Superior Tribunal Federal e do 
Supremo Tribunal Federal.

Para a coleta de dados dos tribunais estaduais e regionais 
federais, foi estruturado um formulário na plataforma Google 
Forms, em que foram formuladas questões relacionadas a diversos 
momentos e atos do procedimento do IRDR que permitem iden-
tificar questões controvertidas verificadas no referencial teórico. 
Essa parte da obra foi feita no âmbito de um grupo de pesquisa, 
denominado Observatório Brasileiro de IRDR´s1, que contou 
com a participação de outros acadêmicos e permitiu o alargamento 
do campo amostral para o âmbito nacional, englobando todos os 
tribunais estaduais e regionais federais2.

1 O Observatório contém sítio eletrônico, em que está disponibilizado o acesso 
aos dados que serviram de base para este estudo, no seguinte endereço: http://
observatorioirdr.direitorp.usp.br/

2 O recorte territorial da amostragem foi, portanto, todo o território nacional, 
considerando as áreas de jurisdição de todos os tribunais estaduais e regionais 
federais. Já o marco temporal adotado para os dados coletados utilizados nesse 
trabalho foi o dia 15 de junho de 2018 – ou seja, os dados analisados se referem 
a acórdãos e decisões de incidentes que tenham sido publicados desde o início 
da vigência do CPC/15 até referida data.



21

Nessa linha, os dados forneceram importantes constatações so-
bre o procedimento, em todas as suas fases, principalmente quanto 
ao desenvolvimento das discussões sobre a sistemática prevista pelo 
CPC/15 para o processamento do incidente, tangenciando também a 
participação de interessados no debate, a construção da fundamentação 
e o próprio produto do julgamento, dentre outros aspectos.

Assim, pelo recorte adotado para o trabalho, focou-se no proces-
samento e no julgamento do IRDR, ou seja, em todo o procedimento 
que precede a formação das teses jurídicas vinculativas3 desse instrumento, 
sem adentrar na análise da observância da vinculatividade das teses pelos 
órgãos dos tribunais, pesquisa que poderia objetivar, por exemplo, verificar 
se a aplicação das teses tem examinado corretamente a ratio decidendi dos 
julgados, confrontando adequadamente os objetos tratados no acórdão 
paradigma e o caso supostamente semelhante, além da preocupação com 
a devida fundamentação das decisões, dentre outros pontos.

E, diante dessas premissas metodológicas, o trabalho foi organi-
zado em seis capítulos, mais conclusão.

No primeiro capítulo buscou-se contextualizar a criação do 
IRDR, considerando-se as circunstâncias que levaram à formu-
lação do instituto, no que se destaca o fenômeno da litigância de 
massa e as demandas repetitivas, o que reflete na dispersão juris-
prudencial excessiva.

O segundo capítulo enfrenta as discussões principiológicas rela-
cionadas ao IRDR, cuja abordagem procura organizar em tópicos os 
argumentos contrários e favoráveis, finalizando com uma proposta de 
harmonização para a devida compreensão e aplicação do instrumento, 
alinhada ao ideal de desenvolvimento no Estado Democrático de 
Direito, considerando principalmente o acesso a ordem jurídica justa.
Trata-se da base para a proposta de um modelo ideal de aplicação 
do IRDR, que baliza a própria construção do seu procedimento, 
conforme delineado a partir do quarto capítulo. 

3 Ao longo do texto, será utilizado o termo “vinculativa(o)” para se referir à eficácia 
das teses jurídicas firmadas no julgamento do IRDR, dentre outros instrumen-
tos. Essa opção, em oposição ao termo “vinculante”, se justifica na medida em 
que este último já é utilizado para se referir às Súmulas Vinculantes (também as 
decisões em ações de controle concentrado de constitucionalidade), que têm 
natureza e eficácia diferentes, vez que vinculam diretamente a Administração 
Pública e não sofrem limitação territorial. Nesse sentido: CABRAL (2015, p. 
1415-1454) e TEMER (2017, p. 214). 
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Seguindo, o terceiro capítulo se destina a sistematizar o de-
nominado Microssistema de Resolução de Demandas Repetitivas, 
onde se aborda também outros mecanismos de tratamento processual 
coletivo, além de instrumentos estrangeiros ou de direito interno que 
de alguma forma se assemelham, em diferentes medidas, ao IRDR. 
Ao final, procurou-se ressaltar as especificidades do incidente objeto 
deste estudo, distinguindo-o dos demais.

Esses três primeiros capítulos podem ser considerados como 
pertencentes a uma primeira parte do trabalho, destinada à compre-
ensão do contexto e da ideologia sustentadora do IRDR, o que é 
de suma importância para a sua devida aplicação, no que se refere ao 
seu procedimento, em específico.

A partir do quarto capítulo, inicia-se uma segunda parte do 
trabalho, em que são analisados os principais aspectos procedimentais 
do IRDR, em todas as suas etapas.

Assim, o capítulo quatro aborda a primeira etapa do procedimen-
to, definida pelo artigo 981 do CPC como juízo de admissibilidade 
do IRDR, mediante a análise dos requisitos dispostos no artigo 976 
do CPC e à qual se adiciona às providências do artigo 982 do CPC.

O quinto capítulo contempla o que se considera a segunda 
etapa do procedimento do incidente, que intercala as fases decisórias 
propriamente ditas e que se destina à instrução do incidente, nos 
termos do artigo 983 do CPC.

Por fim, o capítulo seis trata da terceira etapa do incidente, que 
realiza o julgamento do mérito do IRDR, fixando a tese jurídica 
(artigo 984 do CPC). Nesse capítulo também se discorre acerca da 
eficácia vinculativa da tese jurídica, além dos recursos sobre a decisão 
de mérito do incidente e a superação e revisão da tese.
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