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1. Resumo 

O incidente de demandas repetitivas é uma nova ferramenta 

processual presente no Anteprojeto do Novo Código Civil Brasileiro e visa à 

resolução de conjunta de demandas que possuem as mesmas questões de direito. 

Esse instituto tem fundamento nos Princípios da Celeridade, da Duração Razoável 

do Processo e da Isonomia, devendo ser utilizado com responsabilidade para não 

prejudicar as especificidades dos casos concretos e impedir a evolução do 

entendimento jurisprudencial. 

 

2. Introdução 

O projeto de Lei nº 166/2010, do Senado Federal, e o projeto de Lei nº 

8.046/2010, da Câmara dos Deputados, trazem ao ordenamento jurídico brasileiro 

um novo e reformulado Código de Processo Civil, que, dentre outros aspectos, 

pretende modernizar o rito processual nas ações não penais. Isso porque, muitas 

vezes, a morosidade do Poder Judiciário faz as partes sofrerem com o andamento 

dos processos. Acrescente-se ainda que a era das demandas massificadas saturou 

ainda mais a prestação jurisdicional no Brasil, sendo necessária a criação de 

soluções que pudessem abreviar os feitos. A título de exemplo, pode-se citar a 

implantação das súmulas vinculantes do STF. 

O Novo Código de Processo Civil apresenta o incidente de resolução 

de demandas repetitivas como recurso processual para solucionar com apenas uma 

sentença demandas similares, promovendo a agilidade na resolução do mérito. 

Nesse sentido, o novo instrumento tem fulcro nos Princípios da Celeridade, da 

Duração Razoável do Processo e da Isonomia, além de reforçar a segurança jurídica 

das decisões. 

 

3. Objetivos 

O presente resumo expõe de forma sucinta as principais características 

do incidente de resolução de demandas repetitivas, que foi inspirado do direito 

alemão. Busca-se ainda promover uma reflexão acerca dos desdobramentos da 

introdução desse instituto no ordenamento jurídico pátrio. 



 

4. Metodologia 

Na elaboração deste trabalho, foi utilizada a pesquisa bibliográfica para 

se conhecer os detalhes do novo instituto jurídico. Por ora, em razão da 

prematuridade da pesquisa, apenas apresentamos resultados genéricos do que já 

foi lido. Para um segundo momento, analisar-se-á toda documentação bibliográfica 

pertinente, bem assim de teses, informativos eletrônicos e periódicos de revistas 

especializadas, procedendo as suas devidas compilações, fichamentos e análises 

interpretativas. 

 

5. Desenvolvimento 

O incidente de resolução de demandas repetitivas é um instrumento 

processual apresentado no Capítulo VII do projeto de Lei do Novo Código de 

Processo Civil. Tal ferramenta possibilitará que Poder Judiciário aplique o mesmo 

julgamento a todas as demandas que versarem sobre idênticas questões de direito 

quando verificada a possibilidade de multiplicação de processos ou de geração de 

grave insegurança jurídica.  

O novo instituto processual tem fulcro nos Princípios constitucionais da 

Celeridade Processual e da Duração Razoável do Processo e objetiva solucionar, 

com apenas um julgado, uma gama imensa de processos com mesma tese e 

fundamentação jurídica. Tal instrumento também se ampara no Princípio da 

Isonomia, por tornar uniformes as decisões sobre causas idênticas. Isso evita que se 

instaure insegurança jurídica por decisões controversas do Judiciário e reforça a 

aplicação da teoria dos motivos determinantes.  

O pedido para a instauração do incidente deve ser remetido ao 

Presidente do Tribunal competente, sendo legitimados para a propositura o próprio 

juiz de ofício, as partes, o Ministério Público ou a Defensoria Pública, por petição, 

conforme § 1° do artigo 895 do Projeto de Lei do Novo Código de Processo Civil. 

Essa previsão está de acordo com a cooperação que deve nortear a relação entre 

os litigantes e os órgãos jurídicos.  

Apesar dos benefícios da célere resolução das lides, o uso 

irresponsável desse instituto poderá acarretar imensos prejuízos às partes que 



poderão ter suas especificidades ignoradas. Isso causaria insatisfação e tornaria 

inócua a tutela jurisdicional. Além disso, a criação de paradigmas decisórios não 

deve impedir a evolução do entendimento jurisprudencial.  

 

6. Resultados 

O incidente de resolução de demandas repetitivas, em um primeiro 

momento, se apresenta como um grande recurso para a resolução rápida de 

demandas que inflam o Judiciário brasileiro. Além de trazer mais segurança jurídica 

ordenamento, poderá tornar claras as decisões sobre as mesmas questões de 

direito. 

O defeito na instauração do instituto está relacionado com o seu uso 

irresponsável, o que resultaria em estagnação do órgão decisório, com prejuízo á 

análise das especificidades individuais e à evolução jurisprudencial. 

 

7. Considerações Finais 

A nova técnica processual apresenta-se como novo instituto 

imprescindível para a sustentação de Princípios cruciais para o funcionamento do já 

saturado Poder Judiciário brasileiro. O uso responsável desse procedimento trará 

mudanças favoráveis ao andamento dos processos, não devendo servir de 

argumento para a exclusão das especificidades dos casos concretos.  
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