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Apresentação

A presente publicação, formando o vigésimo terceiro volume da “Co-
leção Jornada de Estudos Esmaf”, reúne os artigos elaborados em torno da 
temática desenvolvida ao longo do Seminário sobre Demandas Repetitivas 
na Justiça Federal: possíveis soluções processuais e gerenciais, organizado 
pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal – CEJ e 
pela	Escola	de	Magistratura	Federal	da	1ª	Região”,	realizado	na	cidade	de	
Brasília/DF,	no	período	de	28	de	fevereiro	a	1º	de	março	de	2013.

No evento foram proferidas palestras pelo ministro do Superior Tribu-
nal de Justiça João Otávio de Noronha: “O novo Código de Processo Civil e 
as demandas repetitivas”; pela diretora executiva do Departamento de Pes-
quisas Judiciárias do CNJ Janaína Lima Penalva da Silva: “Pesquisas sobre 
demandas repetitivas realizadas pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ”; 
pelo professor do International Studies, Samford University, Cumberland 
School	of	Law	(EUA)	Michael	Floyd:	“A	experiência	americana	no	trato	das	
demandas repetitivas”, sendo tradutora da palestra a desembargadora do 
Tribunal de Justiça de São Paulo Maria Cristina Zucchi; pela juíza federal da 
Seção Judiciária de Minas Gerais Vânila Cardoso André de Moraes: “Deman-
das repetitivas contra a Administração Pública: necessidade da existência 
de um direito processual público fundamentado na Constituição Federal”, 
sendo debatedor o juiz federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul 
Rafael Wolff; pelo professor doutor catedrático da Universidade de Erfurt, 
Alemanha Hermann-Josef Blank: “Institutos processuais do direito alemão 
que previnem o surgimento das demandas repetitivas na seara da juris-
dição administrativa”, sendo debatedora a juíza federal da Seção Judiciá-
ria do Ceará Gisele Chaves Sampaio Alcântara; pelo juiz federal da Seção 
Judiciária do Rio de Janeiro Ricardo Perlingeiro Mendes da Silva: “Código 
modelo de processos administrativos — judicial e extrajudicial para a Ibe-
ro-América”, sendo debatedora a professora da Universidade Federal de 
Minas	Gerais	Cristina	Fortini.	



O Seminário contou, ainda, com o painel “Técnicas de aceleração pro-
cessual e gestão de processos”, apresentado pelo juiz federal da Subseção 
Judiciária	 de	Montes	 Claros/MG	Carlos	Henrique	Borlido	Haddad	 e	 pelo	
coordenador-geral de matéria de benefícios da Procuradoria Federal Es-
pecializada junto ao INSS, Fernando Maciel, e uma Mesa Redonda sobre 
“Gerenciamento das demandas repetitivas pela Administração Pública: di-
ficuldades encontradas e possíveis soluções a serem adotadas”, sendo me-
diador o desembargador federal Reynaldo Soares da Fonseca, expositores 
o procurador-geral federal Marcelo de Siqueira Freitas, o procurador-geral 
da União, Paulo Henrique Kuhn, e o procurador da Fazenda Nacional Cláu-
dio Xavier Seefelder Filho e debatedores o advogado Leonardo de Faria Be-
raldo	e	a	defensora	pública	do	Distrito	Federal	Liana	Lidiane	Pacheco	Dani.

Para muito além de simples requisito para certificação de aproveita-
mento dos magistrados participantes, representa o reclamo à apresentação 
de tais trabalhos, ao final das jornadas de estudos a que se referem, um con-
vite à produção intelectual por parte dos magistrados, seus destinatários, 
com os olhos voltados à importância da doutrina que venham a realizar, 
inclusive como fonte de consulta e instrumento de auxílio na resolução de 
questões	que	se	apresentam	no	dia	a	dia	do	labor	institucional.

Àqueles que, atendendo a esse convite, enviaram os artigos e permiti-
ram	sua	publicação,	nosso	muito	obrigado.

E	a	todos,	uma	boa	leitura.		

Desembargador federal José Amilcar Machado 
Diretor da Esmaf



Limitações ao papel das associações nas
demandas repetitivas 

Adelmar Aires Pimenta da Silva1

1 Introdução

As associações são pessoas jurídicas que o Código Civil conceituou 
como	a	“união	de	pessoas	que	se	organizam	para	fins	não	econômicos”	(art.	
53).	São	pessoas	jurídicas	de	direito	privado	voltadas	“à	realização	de	fina-
lidades não lucrativas, ou seja, culturais, sociais, pias religiosas, recreativas 
etc.,	cuja	existência	legal	surge	com	a	inscrição	do	estatuto	social,	que	a	dis-
ciplina,	no	registro	competente”	(DINIZ,	2005,	p.	91).	A	Constituição	Federal	
reservou às associações relevante papel na sociedade ao elevar à categoria 
de direito fundamental o postulado do autogoverno das associações e da 
liberdade associativa para fins lícitos, vedadas associações de caráter para-
militar	(art.	5º,	XVII,	XVIII,	XIX	e	XX).

A vigente ordem constitucional legitim a as associações a defende-
rem	judicial	e	extrajudicialmente	os	seus	associados	(art.	5º,	XXI)	quando	
expressamente	autorizadas.

É nesse campo que se insere o papel das associações na defesa dos 
direitos	de	seus	associados	em	juízo.	As	demandas	repetitivas	têm	sido	um	
tormento para o cumprimento da promessa constitucional de rápida solução 
dos	litígios	(art.	5º,	LXXVIII).	Parte	significativa	das	demandas	repetitivas	
poderia ser resolvida com celeridade através de ações movidas por associa-
ções	em	defesa	dos	integrantes	de	suas	fileiras.

A legitimidade das associações para agir em juízo em defesa de seus 
membros é outorgada pela mais alta fonte de positividade, que é a Constitui-
ção	Federal	(art.	5º,	XXI).	A	experiência	na	vida	forense	mostra	o	potencial	
que a legitimidade das associações possui para fazer frente às demandas 
repetitivas, resolvendo, com um só processo, milhares de questões indivi-
duais	de	origem	comum	e	que	exigem	solução	uniforme.	

1	Juiz	federal.
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A atuação das associações em juízo em defesa dos direitos individuais 
de seus associados, entretanto, enfrenta limitações que serão abordadas a 
seguir.	

2 Defesa dos direitos individuais dos associados

A primeira limitação à atuação das associações foi imposta pela pró-
pria Constituição Federal ao exigir a autorização expressa de seus filiados 
no	art.	5º,	XXI.	Para	ajuizar	qualquer	ação,	exceto	o	mandado	de	segurança	
coletivo,	a	associação	deve	comprovar	a	autorização	de	seus	membros.	Essa	
autorização em muito se assemelha a uma procuração coletivamente outor-
gada	pelos	filiados	à	associação.	A	exigência	constitucional	em	comento	tem	
sido tratada, equivocadamente, no plano das condições da ação como sendo 
causa	de	ilegitimidade	ativa.	A	legitimidade	ativa	já	foi	outorgada	pela	Cons-
tituição	Federal.	O	requisito	formal	da	autorização	expressa	dos	membros	
da associação constitui um pressuposto processual, à semelhança do que 
ocorre	com	a	procuração	para	o	advogado	postular	em	juízo.	

Trata-se, no caso em exame, de representação através da qual a en-
tidade associativa defende em nome dos associados os seus respectivos 
direitos.	Na	expressão	pertinente	cunhada	pelo	ex-ministro	da	Suprema	
Corte	Sepúlveda	Pertence	(RMS	23.566-DF),	o	caso	é	de	uma	ação associativa.	
Assim é que a Constituição Federal confere legitimidade às associações para 
representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente:

Art.	5º.[...]
XXI – as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, 
têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudi-
cialmente.,

No caso de representação, é exigida a autorização expressa dos fi-
liados,	nos	termos	do	dispositivo	constitucional	acima	citado.	Para	tanto,	a	
petição inicial deve ser instruída com “a ata da assembleia da entidade asso-
ciativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados 
e indicação dos respectivos endereços”	(Lei	9.494/1997,	art.	2º,	parágrafo	
único).	

A	segunda	limitação	foi	imposta	pelo	art.	2º,	parágrafo	único,	da	Lei	
9.494/1997	e	diz	respeito	à	obrigatoriedade	da	petição	inicial	estar	acom-
panhada	da	lista	dos	associados	com	os	respectivos	endereços.
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O Supremo Tribunal Federal já enfrentou a questão e expressou a 
seguinte compreensão acerca do tema:

CONSTITUCIONAL.	PROCESSUAL	CIVIL.	AGRAVO	REGIMENTAL	EM	RE-
CURSO	EXTRAORDINÁRIO.	LEGITIMIDADE	ATIVA	DAS	ASSOCIAÇÕES.	
AÇÃO			ORDINÁRIA.	CF,	ART.	5º,	XXI.	EXIGÊNCIA	DE	AUTORIZAÇÃO	
EXPRESSA.	1.	Exigível	autorização	expressa	dos	filiados	para	que	a	
entidade	associativa	ajuíze	ação	ordinária,	nos	termos	do	art.	5º,	XXI,	
da	Constituição	Federal.	Precedentes.	2.	Agravo	regimental	a	que	se	
nega	provimento.	(RE	520629	ED-AgR,	relator(a):	ministra	ELLEN	
GRACIE,	Segunda	Turma,	julgado	em	14/12/2010,	DJe-024,	publicado	
em	07/02/2011,	volume	02458-01,	página	182.)

Aqui uma importante distinção merece ser feita: não se pode con-
fundir	direito	de	representação	processual	com	substituição	processual.	A	
legitimação extraordinária conferida às entidades associativas é apenas para 
a	impetração	do	mandado	de	segurança	coletivo	(Constituição	Federal,	art.	
5º,	LXX,	b).	No	caso	da	tutela	coletiva	instrumentalizada	pela	via	do	mandado	
de segurança, temos o que a doutrina denomina de substituição processual 
ou legitimação extraordinária, através da qual a associação defende, em 
nome	próprio,	os	interesses	de	seus	filiados.

No caso das entidades associativas, a legitimação extraordinária para 
o	mandado	de	segurança	coletivo	(apenas	para	essa	tutela	diferenciada)	
deriva de fonte diretamente constitucional e dispensa a autorização dos 
associados e as providências para identificação dos beneficiários dos efeitos 
da	decisão.	Nesse	sentido	está	consolidada	a	compreensão	jurisprudencial	
sumulada pelo Supremo Tribunal Federal:

SÚMULA	629:	A	impetração	de	mandado	de	segurança	coletivo	por	
entidade de classe em favor dos associados independe da autorização 
destes.

A exigência de autorização expressa e identificação dos associados, 
portanto,	tem	lugar	nas	demais	ações	(conhecimento,	execução,	etc.)	com	a	
finalidade de assegurar o resultado prático e útil do provimento jurisdicional, 
delimitando os efeitos subjetivos da coisa julgada, o que facilita o direito de 
defesa	e	a	futura	execução	da	sentença.

Quando uma associação ingressa em juízo com ação que não seja 
mandado de segurança coletivo, sem autorização dos filiados e sem apre-
sentar a lista de filiados com os respectivos endereços, o processo deve ser 
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extinto sem resolução do mérito, por falta de pressuposto processual, nos 
termos	do	art.	267,	IV,	do	Código	de	Processo	Civil.	

3 Conclusão

A questão relativa à exigência de autorização dos filiados para que as 
associações ajuízem ações não se insere no campo das condições da ação por-
que a legitimidade dessas entidades decorre de fonte diretamente constitu-
cional.	Trata-se	de	questão	atinente	aos	pressupostos	processuais	das	ações	
movidas pelas associações representando seus associados (conhecimento, 
execução,	mandado	de	segurança	individual,	etc.),	sendo	que	não	se	aplica	
ao mandado de segurança coletivo por se tratar, neste caso, de legitimação 
extraordinária	autorizada	pela	Constituição	Federal.
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O incidente de resolução de demandas repetitivas no 
projeto do novo CPC

Adrian Soares Amorim de Freitas1

O incremento das demandas de natureza repetitiva provocou a cria-
ção de diversos mecanismos voltados a assegurar o equilíbrio entre a ce-
leridade da prestação jurisdicional e sua qualidade, tendo a uniformização 
jurídica	do	tratamento	como	horizonte.

Dentro desse cenário, o objetivo do presente trabalho é promover 
aproximação inicial entre o instituto do processo-modelo (Musterverfahren),	
oriundo do direito alemão, e o incidente de resolução de demandas repeti-
tivas,	previsto	no	projeto	do	novo	CPC,	Projeto	de	Lei	do	Senado	166/2010.

Em relação ao assunto, percebe-se que, não raro, um mesmo tipo de 
demanda é reproduzido aos milhares em um juízo, tendo referidos feitos 
julgados isoladamente, dentro da índole individualista que caracteriza o 
Código	de	Processo	Civil,	como	aponta	Leonardo	Carneiro	da	Cunha	(2011,	
p.	255),	comprometendo	o	exame	dos	demais	processos	afetos	àquela	uni-
dade	jurisdicional.

Apenas a título de ilustração, conforme dados do Conselho Nacional 
de Justiça2,	apenas	em	2011,	no	âmbito	da	Justiça	Federal	de	primeiro	grau	de	
jurisdição,	foram	propostos	371.970	casos	novos	não	criminais,	circunstância	
que evidencia, por si só, a dificuldade para a resolução dessas demandas em 
uma	reduzida	perspectiva	de	tempo.

Exemplos típicos desse fenômeno dizem respeito a índices de repo-
sição de perdas remuneratórias no serviço público, como são exemplo os 
relativos	à	recomposição	relativa	aos	índices	de	28,86%,	11,98%,	13,23%,	
3,17%,	apenas	para	citar	alguns,	bem	como	demandas	que	versam	sobre	
gratificações como GDATA, GDPGPE, GDAFAZ, GDASST, GDAMP, GDPST, 
GACEN, GDATEM, GDPGTAS, entre tantas outras que se verificam no coti-
diano	forense.

1	Juiz	federal	substituto.
2	Disponível	 em:	 http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/Publicacoes/rel_completo_
federal.pdf.	Acesso	em:	10	maio	2013.
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Tais demandas se arrastam no Poder Judiciário e provocam deci-
sões por vezes conflitantes, geram insegurança jurídica e demoram a ser 
efetivamente concretizadas, uma vez que o entendimento jurídico apenas é 
sedimentado quando do pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal 
Federal.

Não há dúvida de que, em primeiro grau de jurisdição, na hipótese de 
rejeição	da	demanda,	pode	ser	utilizado	o	art.	285-A	do	CPC,	introduzido	no	
ordenamento	jurídico	por	meio	da	Lei	11.277,	de	2006,	com	a	reprodução	
da sentença pretérita de rejeição, ainda que o juízo tenha de se manifestar 
em	cada	processo	individualmente.

Isso porque a discussão jurídica desse tipo de demanda é matéria cujo 
exame prescinde de dilação probatória e permite a utilização da sentença 
paradigma	como	razão	de	decidir.

Porém, no caso de acolhimento da tese exposta na petição inicial, 
não há mecanismo legal que possa aglutinar as demandas em torno de uma 
decisão uniforme, devendo os feitos ser examinados individualmente, com-
prometendo, consequentemente, o bom andamento dos demais processos 
submetidos	a	exame.

Diz-se que, se não fosse assim, haveria violação à garantia da ampla 
defesa	assegurada	constitucionalmente	(art.	5º,	LV,	da	CRFB),	uma	vez	que	
a entidade pública demandada não teria a possibilidade de se manifestar 
sobre	aquele	caso	concreto.

No âmbito do direito comparado, mostra-se digno de registro o insti-
tuto do processo-modelo (Musterverfahren)	do	direito	alemão,	por	meio	do	
qual se pode utilizar decisão paradigma para a solução de casos similares, 
aplicada	no	âmbito	do	mercado	de	capitais.

Para	Antônio	do	Passo	Cabral	(2007,	p.	132),	o	instituto	alemão	pode	
versar tanto sobre questões de fato como de direito, tendo o início do proce-
dimento instaurado com um pedido (Musterfeststellungsantrag)	formulado	
pelo autor ou réu perante o juízo individual, que, se aceito, é decidido por 
tribunal de hierarquia superior, com efeitos vinculantes em relação a liti-
gantes	existentes.

Ainda de acordo com este autor, durante a tramitação, é escolhido 
um líder dos autores (Musterkläger)	e	dos	réus	(Musterberklagte),	que	se-
rão os porta-vozes dos litigantes, admitindo-se, todavia, a participação de 
terceiros	interessados.
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Em contrapartida, no Brasil, faz-se menção ao incidente de resolução 
de	demandas	repetitivas	previsto	nos	arts.	930	a	941	do	projeto	do	Novo	
Código	de	Processo	Civil	(Projeto	de	Lei	166/2010	do	Senado	Federal).

Conforme a previsão contida no projeto, seria possível a instauração 
do incidente “sempre que identificada controvérsia com potencial de gerar 
relevante multiplicação de processos fundados em idêntica questão de direito 
e de causar grave insegurança jurídica, decorrente do risco de coexistência 
de	decisões	conflitantes”	(art.	930).

De acordo com o projeto, tanto o juiz ou relator, por ofício, quanto 
as partes, o Ministério Público e a Defensoria Pública, por petição, podem 
postular a instauração do incidente, dirigido ao presidente do tribunal, e 
o	plenário	realizará	o	correspondente	juízo	de	admissibilidade	(art.	933).

O recebimento e o julgamento do incidente devem ser precedidos 
de ampla divulgação, incluindo-se o registro eletrônico junto ao Conselho 
Nacional	de	Justiça	(art.	931),	podendo-se	determinar,	ainda,	a	suspensão	
dos	feitos	que	tratem	de	matéria	idêntica	pelo	prazo	de	seis	meses	(arts.	
937	e	939,	§	1º).

Julgado o incidente, a decisão possuirá efeitos vinculantes e a “a tese 
jurídica será aplicada a todos os processos que versem idêntica questão de 
direito	e	que	tramitem	na	área	de	jurisdição	do	respectivo	tribunal”	(art.	
938),	permitindo-se	a	expansão	dos	efeitos	territoriais,	na	hipótese	de	re-
cursos submetidos à análise do Supremo Tribunal Federal ou do Superior 
Tribunal	de	Justiça.

A	inspiração	no	mecanismo	alemão	é	evidente.	Aliás,	a	comissão	de	
juristas encarregada do texto fez expressa referência ao instituto germânico 
na exposição de motivos do anteprojeto de lei:

Com os mesmos objetivos, criou-se, com inspiração no direito ale-
mão, o já referido incidente de Resolução de demandas repetitivas, 
que consiste na identificação de processos que contenham a mesma 
questão de direito, que estejam ainda no primeiro grau de jurisdição, 
para	decisão	conjunta.

Porém, algumas diferenças entre os institutos de um e outro ordena-
mento	podem	ser	percebidas,	mas	que	não	comprometem	a	ideia	original.

No modelo alemão, não é possível a instauração de ofício, mas o in-
cidente	deve	ser	postulado	pelas	partes.	Além	disso,	no	caso	do	Musterver-
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fahren, é possível alcançar aspectos fáticos, ao passo que no modelo brasileiro 
a	matéria	submetida	a	exame	restringe-se	a	exame	de	direito.

Também com relação à autoridade judiciária à qual deve ser dirigi-
do	o	pleito	é	distinto	em	ambos	os	modelos.	Enquanto	no	direito	alemão	o	
pedido de resolução é formulado perante o juiz de primeiro grau, no esboço 
brasileiro	deve	ser	dirigido	diretamente	ao	presidente	do	tribunal.

O instituto aqui tratado, todavia, apesar de refletir preocupação com a 
celeridade e segurança jurídica, apenas permite que as demandas repetitivas 
apresentadas ao Poder Judiciário sejam, de logo, examinadas, sem, contudo, 
resolver	a	fonte	do	litígio.

Não	é	por	outro	motivo	que	Guilherme	Rizzo	do	Amaral	(2010,	p.	
257)	sustenta	que	o	incidente	de	resolução	de	demandas	repetitivas	(por	ele	
chamado	de	incidente	de	coletivização)	foi	uma	resposta	tímida	ao	problema	
verificado	nas	cortes.

Diferentemente de vários outros mecanismos para a homogeneiza-
ção	de	posicionamentos,	como,	por	exemplo,	o	art.	476	do	CPC,	que	trata	de	
uniformização de jurisprudência, em que a uniformidade sobrevém após 
anos de tramitação em primeiro grau de jurisdição, o incidente possui a boa 
intenção de solucionar previamente questões que podem ser alvo de futuras 
decisões	conflitantes.

Afigurar-se-ia, entretanto, muito interessante que o gestor público 
igualmente ficasse vinculado ao entendimento já emanado do Poder Judici-
ário, para forçar a atuação de forma ética e moralmente recomendável a fim 
de	reconhecer	administrativamente	direitos	já	violados.	

Se somente as demandas existentes forem atingidas pela decisão 
proferida pelo tribunal, parece fácil perceber que o resultado favorável pro-
vocará uma corrida ao Poder Judiciário por parte daqueles que, também 
interessados	pela	decisão,	não	buscaram	judicialmente	seus	direitos.

Assim, é possível que se produza uma multiplicação de demandas a 
serem individualmente examinadas com base na decisão emitida pelo tribu-
nal,	mostrando-se,	à	evidência,	a	prática	de	trabalho	desnecessário.

A resposta à crise dos processos repetitivos deve ser apresentada com 
a mudança de paradigma do individualismo processual contido no Código 
de	Processo	Civil	para	um	tratamento	efetivamente	coletivo	do	problema.

Questiona-se, por fim, se tal instituto poderia ser aplicado no âmbito 
dos	juizados	especiais,	sem	intermediação	legal,	uma	vez	que	o	art.	930,	§	1º,	
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do texto do novo CPC faz referência a tribunal, e não a turma recursal, sendo 
recomendável	alteração	da	Lei		10.259/2001,	a	fim	de	que	essa	possibilidade	
de	aplicação	seja	expressa	nesse	microssistema	processual.	

Somente quando se tratarem as demandas de massa de forma apro-
priada, poder-se-á pensar, como alertam Mauro Cappelletti e Bryant Garth 
(1988,	p.	13),	no	fornecimento	de	pleno	acesso	à	Justiça,	a	fim	de	efetiva-
mente	garantir,	e	não	apenas	proclamar	direitos.

Afinal de contas, devemos nos lembrar da lição de Michael Sandel 
(2011,	p.	28),	quando	afirma	que,	“para	saber	se	uma	sociedade	é	justa,	
basta perguntar como ela distribui as coisas que valoriza — renda e riqueza, 
deveres	e	direitos,	poderes	e	oportunidades,	cargos	e	honrarias.	Uma	socie-
dade justa distribui esses bens da maneira correta; ela dá a cada indivíduo 
o	que	lhe	é	devido”.

Referências 

AMARAL,	Guilherme	Rizzo	do.	Efetividade,	segurança,	massificação	e	a	pro-
posta	de	um	“incidente	de	coletivização.	In:	ASSIS,	Araken	et	al.	(Orgs.).	Pro-
cesso coletivo e outros temas de direito processual:	homenagem	50	anos	de	
docência	do	professor	José	Maria	Rosa	Tesheiner	e	30	anos	de	docência	do	
professor	Sérgio	Gilberto	Porto.	Porto	Alegre:	Livraria	do	Advogado,	2012.

CABRAL,	 Antônio	 do	 Passo.	 O	 novo	 procedimento-modelo	 (Musterver-
fahren)	alemão:	uma	alternativa	às	ações	coletivas.	Revista de Processo,	v.	
32,	n.	147,	p.	123-146,	maio	2007.

CAPPELLETTI,	Mauro;	GARTH,	Bryant.	Acesso à justiça.	Trad.	Ellen	Gracie	
Northfleet.	Porto	Alegre:	SAFE,	1988.

CUNHA,	Leonardo	Carneiro	da.	Anotações	sobre	o	incidente	de	resolução	
de demandas repetitivas previsto no projeto do novo Código de Processo 
Civil.	Revista de Processo,	v.	36,	n.	193,	p.	255-279,	mar.	2011.

SANDEL,	Michael.	Justiça:	o	que	é	fazer	a	coisa	certa.	Trad.	de	Heloísa	Matias	
e	Maria	Alice	Máximo.	Rio	de	Janeiro:	Civilização	Brasileira,	2011.





Eficácia mandamental da sentença em ação coletiva — 
possível alternativa na solução de demandas repetitivas

Alex Schramm de Rocha1

O fenômeno social das demandas repetitivas tem trazido grande di-
ficuldade	ao	sistema	judiciário	brasileiro.	Presente	também	em	sistemas	
estrangeiros, constitui um dos desafios do mundo moderno, ante as relações 
de	massa,	seja	no	âmbito	do	consumo	de	bens	e	serviços,	seja	no	estatal.

Exemplo disso é a dificuldade que a Justiça Federal, sobretudo com a 
criação dos juizados especiais e sua disseminação pelo interior do país, tem 
experimentado.	À	medida	que	novas	unidades	são	instaladas,	com	repartição	
da competência das já existentes, em vez da esperada redução de demandas 
a	um	número	mais	adequado	a	sua	estrutura,	observa-se	sua	elevação.	

As inesgotáveis ações previdenciárias são as principais responsáveis 
por essa dinâmica; revelando, por um lado, a natureza conflituosa da relação 
entre o Instituto de Previdência e os segurados; e, por outro, a existência de 
deficiências	no	serviço	de	atendimento	ao	cidadão.	

A opção por ações coletivas tem sido apontada como um dos meios 
de dar solução a tais litígios, pois teria como vantagens a concentração de 
atos e decisões referentes a múltiplas causas em apenas um processo, além 
de evitar divergência de pronunciamentos judiciais para situações seme-
lhantes.	Esses	dois	efeitos	primários	teriam	como	consequência	a	redução	
significativa do tempo de solução dos feitos, bem como a desobstrução do 
Poder	Judiciário	para	apreciar	outras	matérias.

Esse quadro ideal na teoria, na prática, mostra-se completamente 
diverso.	Um	olhar	mais	atento	sobre	o	fenômeno	permite	enxergar	que	a	
maioria dos conflitos de massa — embora envolva questão de direito a ser 
dirimida — exige apreciação de questões fáticas referentes a cada parte 
envolvida.

A título de exemplo, considere-se a hipótese do segurado que busca 
a revisão de sua aposentadoria por invalidez, questionando a fórmula de 

1	Juiz	federal	substituto.
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cálculo empregada pela autarquia previdenciária, que não teria considerado 
o	período	e	os	valores	de	recebimento	de	auxílio-doença	precedente.	Sobre	
essa matéria, eminentemente de direito, a jurisprudência se estabilizou em 
um	sentido.	Entretanto,	as	demandas	continuam	a	se	multiplicar,	seja	pela	
insistência	de	algumas	unidades	do	Instituto	Nacional	do	Seguro	Social	(INSS)	
em proceder de modo contrário, seja pelo desconhecimento do segurado, 
que recorre ao Judiciário quando administrativamente já se vem seguindo 
a	orientação	dos	tribunais	superiores.

Em princípio, a ação coletiva se apresenta como uma excelente opção 
de solução de grande parte desses conflitos, pois, em apenas um processo, 
o Judiciário fixaria o critério de cálculo do benefício, vinculando tanto o 
Instituto	quanto	os	segurados.

Entretanto, não é difícil perceber que, pelo método tradicional de 
execução de ações coletivas, todas as vantagens listadas na fase de conheci-
mento do processo desaparecem na fase de liquidação, havendo, na realidade, 
verdadeiro retrocesso, porquanto o Judiciário é obrigado a decidir sobre 
cada situação particular em nova fase de conhecimento (rectius:	liquidação).

Isso porque seria necessário que cada segurado viesse a demonstrar, 
em juízo, sua situação particular, até para fins de apuração da quantia que 
lhe	fosse	devida.	Nesse	momento	é	que,	de	fato,	o	Judiciário	diria	se	a	parte	
substituída efetivamente tem direito ou não, pois de nada adiantaria afirmar 
o direito em abstrato (no âmbito coletivo de uma categoria, de consumidores, 
funcionários,	contribuintes,	segurado	etc.)	se,	diante	da	situação	particular	
de	cada	um,	aquele	direito	(geral)	não	tiver	incidência.

Infelizmente, esse tem sido o caminho trilhado pelas ações coletivas, 
consistindo	verdadeira	“praga”	para	a	administração	judiciaria.	Por	isso	que	
o magistrado ao receber um único processo pelo sistema de distribuição 
do tribunal, descobre que dentro dele estão escondidos centenas ou até 
milhares de outros2.

Caso se opte pela execução individualizada, ainda que isso possibilite 
a distribuição dos feitos por juízos distintos, o Judiciário não deixaria de 
sofrer o impacto das múltiplas demandas, havendo pouco proveito prático 
na	opção	pela	ação	coletiva.	

2 Isso ocorre quando o legitimado ativo opta pela execução coletiva, concentrando nos mesmos au-
tos o processamento das liquidações e execuções individuais, como lhe faculta a norma contida no 
art.	98,	§	2º,	II,	do	Código	de	Defesa	do	Consumidor	(CDC).
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A saída talvez se encontre na mudança de paradigma, pois, atual-
mente, a ação coletiva tem sido vista sob o prisma do processo individual, 
aplicando-se a ela, com adaptações grosseiras, os mesmos procedimentos 
de	liquidação	e	execução	deste.	

Outro caminho já foi experimentado a partir de decisão do juízo de 
primeiro grau da Justiça do Estado do Paraná, que veio a ser confirmada 
pelo	respectivo	Tribunal	de	Justiça	(TJPR)	e	pelo	Superior	Tribunal	de	Jus-
tiça	(STJ)3.	Nesse	julgamento	histórico,	o	magistrado	atribuiu	eficácia	man-
damental	à	sentença,	que	usualmente	teria	efeito	condenatório.	Por	meio	
dessa providência, em vez de remeter as partes para as fases de liquidação e 
execução judiciais, ordenou que o réu tornasse efetivo o direito reconhecido 
em	juízo.

Na hipótese, cuidava-se de ação para cobrança de diferenças resul-
tantes	de	expurgos	inflacionários	sobre	depósitos	de	poupança.	Embora	a	
sentença transitada em julgado contivesse comando condenatório, o juiz, 
após manifestações das partes quanto ao cumprimento dos pedidos formu-
lados, nas quais se alegou a resistência do banco em cumprir o julgado da 
ação civil pública, exarou decisão com o seguinte conteúdo: 

II – Partindo-se da premissa de que o processo é um mero instrumento 
social para eliminar a lide e, de conseqüência, realizar os fins para 
os quais foi concebido no menor espaço de tempo possível, constato 
que, transitada em julgado a sentença que reconheceu o direito dos 
poupadores, não há outa coisa a fazer neste processo senão dar eficá-
cia	mandamental	à	decisão	de	fls.	515/523	e	assim	determinar	que	o	
Banco, em dez dias, deposite em nome dos poupadores, cuja lista se 
encontra	acostada	aos	autos	(fls.	728),	a	importância	que	foi	conde-
nado	a	pagar	(sic	remunerar	mediante	depósito),	acrescida	de	juros	
de	mora	de	0,5%,	a	contar	da	citação,	cf.	determinado	na	sentença	de	
f.	395,	mais	correção	monetária,	observando-se	para	tanto	a	S.	37,	do	
STJ;	o	INPC	de	março/91	até	06/94;	o	IPCr	de	07/94	até	07/95	e	daí	
em	diante	o	Dec.	Lei	1.544/95,	pena	de	multa	diária	de	R$	10.000,00.

O grande mérito dessa simples decisão está na percepção do ver-
dadeiro sentido da ação coletiva, que é tornar efetivo o direito de muitos 
a partir de decisão judicial única que valha para todos os envolvidos e que 

3	REsp	767.741/PR.	Relator	ministro	Sidnei	Beneti.	Disponível	em:	https://ww2.stj.jus.br/revista-
eletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=935855&sReg=200501198937&sData=20100824&format
o=PDF.	Acesso	em:	05	set.	2013.
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possa ser compreendida e, principalmente, cumprida a partir de parâmetros 
fixados	pelo	juiz.	É	o	“ovo	de	Colombo”	da	ação	coletiva.

É importante destacar um especial aspecto que deve haver na or-
dem judicial, a fim de que seu cumprimento se torne possível: a clareza do 
comando.	Nela	devem	estar	todos	os	parâmetros	necessários	para	o	efetivo	
cumprimento	do	título	judicial.

Voltemos	ao	exemplo	do	benefício	de	aposentadoria	por	invalidez.	
Caso houvesse uma sentença em ação coletiva proposta para tal fim, a ordem 
de cumprimento dirigida ao INSS necessitaria conter apenas a descrição do 
procedimento de cálculo a ser seguido, afinal foi em torno dessa questão que 
girou	a	controvérsia.	Assim,	a	fim	de	o	segurado	favorecido	pelo	provimento	
judicial obter seu benefício em conformidade com o julgamento, bastaria 
requerê-lo diretamente ao Instituto, e não ingressar com processo individual 
de	liquidação	e	execução.

Veja-se que não faz o menor sentido submeter à apreciação do Judi-
ciário o procedimento de liquidação, pois, em princípio, não há controvérsia 
entre	as	partes	a	respeito.	Deve-se	presumir	que	a	parte	concorda	com	os	
demais procedimentos de cálculo da autarquia desde que cumpra o quanto 
fixado	no	mandado	judicial.	Sob	o	ponto	de	vista	processual,	pode-se	dizer	
que	não	há	interesse	nesse	provimento	judicial	liquidatório.	

A essa solução é possível objetar que o descumprimento por parte 
da ré poderia resultar em nova multiplicação de arguições dos substituídos, 
a	merecer	decisão	do	mesmo	juízo.

Na realidade, há duas vertentes a serem seguidas na resposta a esse 
questionamento,	uma	processualmente	rigorosa	e	outra	liberal.	Pela	segunda,	
o	resultado	seria,	realmente,	a	proliferação	de	incidentes	processuais.	Ainda	
assim, pode-se vislumbrar redução significativa do número de incidentes 
em relação à necessária liquidação individualizada para cada substituído, 
pela	técnica	tradicional.	Isso	porque	o	réu	temeria	a	execução	da	multa	pelo	
descumprimento.	

Pela opção mais rigorosa, impugnações referentes a questões não 
debatidas	na	ação	principal	(coletiva)	não	devem	ser	conhecidas	pelo	juízo,	
devendo o novo conflito, não mais coletivo, ser dirimido como demanda 
individual.	Desse	modo,	se	o	substituído	alega	que	o	réu	está	descumprindo	
a fórmula determinada pelo juízo, a hipótese é de descumprimento, com 
incidência da multa; mas se suscitar qualquer outro vício, não deve o juiz 
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conhecer	da	questão.	Nesse	ponto,	cabe	a	reflexão	de	que,	caso	haja	poten-
cial conflito quanto a outros aspectos do cumprimento da decisão, deve o 
legitimado ativo inseri-los em sua postulação inicial, para que haja pronun-
ciamento	a	respeito	na	sentença.
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A execução fiscal parcial ou totalmente administrativa: 
análise dos Projetos de Lei 2.412/2007 e 5.080/2009

Ana Carolina Campos Aguiar1

Int rodução

Os processos de execução fiscal são responsáveis por números ex-
pressivos	no	Poder	Judiciário	brasileiro.	O	juiz,	neste	procedimento	predomi-
nantemente burocrático, fica responsável por atos de persecução e alienação 
de bens que, em tese, segundo projetos de lei apresentados no Congresso 
Nacional, poderiam ser efetivados pela Fazenda Nacional, mas os embargos 
à	execução	continuariam	sendo	ajuizados.	

Este artigo visa a uma breve análise acerca da possibilidade de trans-
ferência parcial ou total da execução fiscal para a Fazenda Pública, partindo 
de dois Projetos de Lei em trâmite no Congresso Nacional, quais sejam os 
de	número	2.412/2007	e	5.080/2009.	O	primeiro	propõe	a	execução	fiscal	
totalmente administrativa e o segundo, somente com a fase de constrição 
provisória	de	bens	efetuada	pela	Fazenda	Pública.	

O	Projeto	de	número	5.080/2009	se	adequaria	melhor	à	formatação	
atual	de	nosso	ordenamento	jurídico.	

1 Panorama do número de ações de execução fiscal em trâmite

Segundo	dados	atualizados	em	31/12/2012,	retirados	do	site do 
Conselho	da	Justiça	Federal,	3.369.681	(três	milhões,	trezentos	e	sessenta	
e	nove	mil,	seiscentos	e	oitenta	e	uma)	execuções	fiscais,	incluindo	pro-
cessos	suspensos	e	sobrestados,	tramitavam	na	Justiça	Federal	de	1º	grau	
neste	ano.	O	relatório	Justiça	em	Números,	do	Conselho	Nacional	de	Justiça,	
mostra	que,	no	ano	de	2011,	dos	11,5	milhões	de	processos	em	tramitação	
na	Justiça	Federal,	4,3	milhões	estavam	em	fase	de	execução,	incluindo	as	
execuções	fiscais.		

1	Juíza	federal	substituta.
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O	relatório	Justiça	em	Números	também	demonstra	que,	em	2010,	dos	
83,4	milhões	de	processos	em	tramitação	no	Judiciário	brasileiro,	27	milhões	
se	referiam	a	execuções	fiscais.	Em	2011,	dos	70	milhões	de	processos	em	
tramitação	na	Justiça	estadual,	24	milhões	tratavam-se	de	execução	fiscal.		

De	acordo	com	a	Exposição	de	Motivos	Interministerial	186/2008	
–	MF/AGU,	apresentada	no	Projeto	de	Lei	5.080/2009,	menos	de	1%	do	es-
toque da dívida ativa da União ingressaram nos cofres públicos a cada ano 
pelas ações de execução fiscal, sendo que este percentual cresce para a taxa 
de	2,5	%	quando	consideradas	as	medidas	excepcionais	de	parcelamento	
(Refis,	Paes	e	Paex)	e	a	incorporação	dos	depósitos	judiciais.

Estes números, juntamente com aqueles apresentados em outros 
anos, embasam estudos que buscam alternativas para a melhor efetividade 
da	execução	fiscal.

Tramitam no Congresso Nacional dois projetos de lei que transfor-
mam a execução fiscal em um procedimento ao menos, em parte, administra-
tivo.	O	Projeto	de	número	2.412/2007	é	de	autoria	do	deputado	federal	Régis	
Fernandes de Oliveira e propõe a execução fiscal totalmente administrativa, 
com a possibilidade de impugnação e interposição de embargos perante o 
Poder	Judiciário.	Já	o	de	número	5.080/2009	foi	um	projeto	elaborado	pela	
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em conjunto com o Conselho da 
Justiça Federal e acadêmicos da área jurídica e propõe que apenas alguns 
atos sejam efetuados pela Fazenda Pública, tais como notificação da dívida 
ativa para pagamento e, se tal não ocorrer, constrição provisória de bens do 
devedor	para	imediato	ajuizamento	da	execução	fiscal.

2 O Projeto de Lei 5.080/2009 

O	Projeto	de	Lei	5.080/2009,	de	autoria	da	Presidência	da	República,	
propõe a instituição de um sistema de execução dos créditos da Fazenda 
Pública no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e das suas au-
tarquias e fundações de direito público que envolve etapas administrativas 
e	judiciais.	Os	municípios,	suas	autarquias	e	fundações	de	direito	público	
podem	adotar	a	lei	em	seus	âmbitos.	

A Fazenda Pública, nos termos deste projeto, poderia promover a 
investigação patrimonial dos devedores, com autorização legal para acessar 
bases de dados de entidades públicas e privadas que, por obrigação legal, 
operem	cadastros,	registros	e	controle	de	operações,	bens	e	direitos.	
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Mas,	antes	destes	procedimentos,	o	art.	5º	dispõe	que,	inscrito	o	
crédito em dívida ativa, o devedor deve ser notificado do inteiro teor da 
certidão	para,	em	60	dias:	1.	efetuar	o	pagamento,	acrescido	dos	encargos;	
2.	solicitar	parcelamento;	3.	prestar	garantia	integral	por	meio	de	depósito	
administrativo,	fiança	bancária	ou	seguro	garantia.	Se	não	praticar	nenhum	
destes	atos,	o	devedor	(art.	5,	§	4º)	deverá relacionar quais são e onde se en-
contram todos os bens ou direitos que possui, inclusive aqueles alienados entre 
a data da inscrição em dívida ativa e a data da entrega da relação, apontando, 
fundamentadamente, aqueles que considera impenhoráveis. A Fazenda Públi-
ca só irá efetuar atos de constrição preparatória necessários à garantia da 
execução se o devedor não praticar nenhum dos atos previstos nos incisos 
de	I	a	III	do	art.	5º	(art.	5º,	§	6º).	

A certidão de dívida ativa seria o título executivo que autorizaria a 
Fazenda	a	praticar	a	constrição	provisória	de	bens	em	seus	registros	(art.	
2º,	§	7º	—	a certidão de dívida ativa conterá os mesmos elementos dos termos 
de inscrição e será autenticada pela autoridade competente, sendo título exe-
cutivo apto a aparelhar a cobrança executiva do crédito público, bem como, 
para a constrição preparatória ou provisória no registro de imóveis, registro 
de veículos ou registro de outros bens ou direitos sujeitos à penhora ou ao 
arresto),	cabendo	o	controle	destes	atos	ao	Poder	Judiciário	(art.	3º	—	os 
atos de constrição preparatória e provisória serão praticados pela Fazenda 
Pública credora, cabendo o seu controle ao Poder Judiciário, na forma prevista 
nesta lei).	

Segundo este projeto de lei, a Fazenda Pública procederia à constri-
ção provisória do patrimônio do devedor, suficiente a garantir a dívida, a 
avaliação por meio de seus oficiais, a intimação da constrição e o registro na 
repartição	competente.	Nestes	termos,	atos	praticados	hoje	pelo	juiz,	como	
o	Bacenjud	e	Renajud	poderiam	vir	a	ser	utilizados	pela	Fazenda	Pública.	
Após o processo de constrição, a Fazenda procederia imediatamente ao ajui-
zamento	da	execução	fiscal	(art.	13	—	a Fazenda Pública deverá providenciar 
o ajuizamento da execução fiscal, ressalvado o disposto no § 1º do art. 17, no 
prazo de trinta dias, contados da efetivação da primeira constrição. Art.	17,	
§	1º	— a Fazenda Pública deverá ajuizar a execução fiscal três dias após a 
realização da constrição preparatória sobre dinheiro, sob pena de ineficácia 
imediata da constrição).	Os	atos	executórios	poderiam	ser	impugnados	pe-
rante o Poder Judiciário, que, logicamente, a depender da fundamentação, 
poderia	ter	efeito	suspensivo	dos	atos.	Segundo	o	art.	13,	§	2º,	a petição inicial 
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será instruída com a certidão de dívida ativa, o resultado da investigação patri-
monial e a relação de todas as constrições preparatórias realizadas, se houver, 
ou, alternativamente, na ausência de constrição preparatória, a comprovação 
de que a empresa está em atividade, para fins de penhora do faturamento. O 
§	6º	do	mesmo	artigo	reza	que	a sentença que rejeitar liminarmente a exe-
cução tornará sem efeito a constrição preparatória ou provisória. Fala-se em 
constrição preparatória ou provisória porque a ordem do juiz que deferir a 
inicial implicaria ordem para citação, transformação daquelas em penhora 
ou	arresto,	registro	e	intimação	do	executado.	

Ajuizada a execução fiscal, o contribuinte, se desejar, pode entrar 
com	os	embargos	à	execução,	no	prazo	de	30	dias,	contados	do	recebimento	
da	citação	realizada	na	execução	(art.	23),	ou	é	facultado	ao	executado	opor	
embargos	a	partir	da	notificação	de	que	trata	o	art.	5º.	Antes	de	ajuizada	a	
execução, o contribuinte poderia impugnar os atos praticados pela Fazenda 
Pública	em	15	dias	da	ciência,	por	meio	de	petição	nos	autos	da	execução	
fiscal, ou se não estiver ajuizada, por meio de petição, que correrá em apenso 
aos autos dos embargos, apresentando pedido fundamentado de sustação 
ou adequação da constrição preparatória, provisória ou averbação admi-
nistrativa	(art.	22).	

Este projeto permite a desoneração do Poder Judiciário de uma par-
te significativa de suas atribuições no que diz respeito à execução fiscal, 
tornando-a muito mais eficiente e descomplicada, sendo que o contribuinte, 
logicamente, poderia se socorrer ao Judiciário, caso se sentisse lesado pelos 
atos	da	Fazenda	Pública.	Os	embargos	à	execução	continuariam	existindo	
para	discussão	do	débito.	

O interessante desta proposta é que seriam reservadas ao Poder Ju-
diciário apenas as demandas que, sem solução extrajudicial, tenham alguma 
base patrimonial para a execução forçada, uma vez que a Fazenda Nacional já 
ajuizaria a ação com todas as constrições patrimoniais provisórias efetuadas, 
e	pelo	menos	um	lastro	para	satisfação	do	crédito.	Ou	seja,	a	execução	fiscal	
não se prestaria para busca de patrimônio, mas apenas para a execução do 
patrimônio	já	verificado	pela	Fazenda.	Toda	aquela	busca	incessante	por	
bens e até mesmo dos devedores, que ocasiona as incontáveis suspensões 
do processo, acabaria e, consigo, um número considerável de processos 
tramitando	na	Justiça.	Ademais,	o	devedor,	citado	no	processo	judicial,	já	
estaria ciente de sua situação e do valor da dívida e já teria tido oportunidade 
de	sanar	o	débito.	
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O rito atual é paralisado quando não se encontra o devedor para ci-
tação	ou	quando	não	são	indicados	pela	exequente	bens	penhoráveis.	Com	o	
rito	proposto	pelo	Projeto	de	Lei	5.080/2009,	na	fase	administrativa,	como	
explanado acima, é prevista a notificação do devedor da inscrição da dívida, 
quando ocorre a interrupção da prescrição, e, se não houver o pagamento por 
parte do contribuinte, inicia-se a identificação do seu patrimônio penhorável, 
de forma a viabilizar a execução forçada, retirando tal atividade da esfera 
judicial, que somente será acionada se houver constrição provisória pela 
Fazenda	dos	bens	a	serem	penhorados.	

Para o ajuizamento da execução, seria obrigatória a indicação de 
bens a serem penhorados ou a possibilidade da penhora do faturamento da 
empresa	executada.	Ou	seja,	o	Judiciário	somente	seria	acionado	se	houvesse	
efetiva	chance	de	êxito	na	execução	forçada.	A	citação	na	parte	judicial	da	
execução	também	interromperia	a	prescrição.	Diferentemente	do	dispos-
to hodiernamente, o projeto de lei propõe o mesmo regime da execução 
de título extrajudicial para a proposição dos embargos, que poderiam ser 
deduzidos independentemente de garantia do juízo, não suspendendo, em 
regra,	a	execução.	Ou	seja,	ainda	que	sem	bens	para	garantir,	o	executado	
poderia	discutir	a	dívida.	

Os embargos não mais suspenderiam a execução, somente podendo 
ocorrer em caso de relevância do fundamento e perigo de dano de difícil 
ou	incerta	reparação.	Propõe-se	a	utilização	do	Código	de	Processo	Civil	
no tocante aos atos executivos de constrição, ampliando muito o leque de 
possibilidades	para	a	Fazenda	Pública	reaver	seu	crédito.

O projeto de lei também prevê a criação do Sistema Nacional de In-
formações Patrimoniais dos Contribuintes, que seria um grande avanço no 
controle	de	fraudes	e	sonegação	fiscal.

Segundo a exposição de motivos do projeto de lei, para garantir a 
ampla defesa e o contraditório, há previsão dos seguintes aspectos: des-
necessidade de garantir o crédito para impugnar a execução no Judiciário; 
maior	prazo	para	apresentação	dos	embargos,	que	passa	a	ser	de	até	90	
dias contados da notificação da inscrição em dívida ativa; possibilidade de 
apresentar, no âmbito administrativo, impugnação de pré-executividade; 
a constrição de bens pela administração só ocorre após o executado dei-
xar	de	apresentar	garantia	no	prazo	de	60	dias	da	respectiva	notificação;	
possibilidade de o executado requerer e obter do juízo federal liminar para 
suspender	o	curso	da	execução.	
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Este projeto, embora possua alguns aspectos polêmicos, que devem 
ser mais bem discutidos, é o mais adequado ao sistema de jurisdição una 
que vigora no Brasil, passando apenas alguns atos provisórios de constrição 
patrimonial para a Fazenda Pública, o que permite uma seleção dos proces-
sos que serão ajuizados, impossibilitando o ajuizamento das execuções sem 
possibilidade	de	sucesso.

3 Projeto de Lei 2.412/2007

Já	o	Projeto	de	Lei	2.412,	de	12	de	novembro	de	2007,	foi	proposto	
pelo deputado federal Régis de Oliveira e dispõe acerca de um novo modelo 
de execução fiscal no âmbito da União, estados, Distrito Federal, municípios 
e	suas	respectivas	autarquias	e	fundações	públicas.	Tramita	conjuntamente	
com	o	Projeto	de	Lei	5.080/2009	e	propõe	que	o	crédito	fiscal	seja	inscrito	
e	executado	pela	via	administrativa	(art.	5º,	§	3º),	que	poderia	proceder	à	
penhora, avaliação e adjudicação ou arrematação dos bens dos contribuintes 
(arts.	10,	30	e	31).	

Segundo este projeto, o Poder Judiciário não mais teria competência 
para processar a execução fiscal, sequer parcialmente, mas o contribuinte 
poderia questioná-la por meio dos embargos à execução, à arrematação ou 
à	adjudicação,	e	ainda	por	ação	ordinária	(art.	21	e	ss.).

O projeto dispõe que o despacho que ordenar a expedição do man-
dado executivo importaria em ordem para pagar a dívida, impugná-la ad-
ministrativamente ou ajuizar embargos à execução, com efeito suspensivo, 
perante o juízo competente; penhora de bens garantidores, se não for paga 
a dívida nem impugnada a execução ou ajuizados embargos, ou ainda se 
forem	a	impugnação	ou	os	embargos	rejeitados.	De	acordo	com	o	art.	12,	a 
impugnação administrativa, versando questão de ordem pública, declarável 
de ofício pelo próprio órgão encarregado de processar a execução, pode ser 
interposta por simples petição nos autos, sendo que a impugnação adminis-
trativa suspende o prazo para o pagamento ou interposição de embargos 
do	executado.	

Todos os meios de constrição de bens seriam executados adminis-
trativamente, seguindo os trâmites dispostos no Código de Processo Civil, 
na	parte	que	regula	a	execução	de	título	extrajudicial.	Mas,	no	tocante	à	
ausência de localização de bens penhoráveis, o projeto segue o disposto na 
lei de execução fiscal, no sentido de que, decorrido o prazo de um ano, sem 
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que sejam encontrados bens penhoráveis, os autos da execução fiscal ficam 
arquivados	pelo	prazo	prescricional	de	cinco	anos.	

Os embargos, de acordo com o projeto de lei, serão julgados pelo juízo 
do local onde funcionar o órgão da Fazenda Pública encarregado do seu pro-
cessamento	administrativo.	Rejeitados	os	embargos,	em	decisão	definitiva,	o	
executado	será	notificado	para	pagar	a	dívida	atualizada,	no	prazo	de	10	dias	
(art.	28).	Em	caso	de	embargos	manifestamente	protelatórios,	está	prevista	
multa	de	até	20%	do	montante	da	execução.	

O projeto prevê, também, a possibilidade de adjudicação do bem pela 
Fazenda, no caso de não ocorrerem embargos ou estes serem rejeitados, ou 
também	em	caso	de	leilão	fracassado	(art.	30).

Na exposição de motivos, alega-se que a atividade de execução pos-
sui natureza muito mais administrativa do que jurisdicional e, com exceção 
das controvérsias levantadas em embargos, o cunho da atuação do juiz na 
execução seria nitidamente administrativo, sendo que o magistrado se res-
tringiria	a	fazer	atuar	a	vontade	da	lei	de	execução	fiscal.

De acordo com a justificativa, seria natural transferir estes atos para a 
esfera administrativa propriamente dita, o que traria maior disponibilidade 
para os juízes desempenharem as funções em que se faz mister a capacidade 
de	julgar	e	a	habilidade	de	interpretar	normas	e	solucionar	conflitos.	

Este projeto de lei não se demonstra o mais adequado ao nosso or-
denamento	jurídico,	que	prevê	o	sistema	de	jurisdição	una.	Por	outro	lado,	
os órgãos fazendários não estão organizados e estruturados o suficiente 
para suportar esta quantidade de atribuições que lhes seria transferida, 
fazendo	apenas	transferir	o	problema	de	local.	O	Poder	Judiciário	também	
seria demandado com um volume muito grande de mandados de segurança 
e	outras	ações	para	impugnar	os	atos	da	Fazenda	Pública.

A execução fiscal totalmente administrativa pode verter em certos 
abusos por parte da autoridade cobradora, que persegue o crédito, tornando 
mais	frágeis	os	preceitos	constitucionais	de	proteção	à	propriedade.	

De outra mão, o argumento de que vários países desenvolvidos ado-
tam este sistema deve ser analisado de acordo com a realidade de cada 
um	destes	países.	A	jurisdição	administrativa	naqueles	que	não	adotam	o	
sistema de jurisdição una demonstra-se uma especialização do julgamento 
de questões atinentes à administração pública, não se caracterizando pela 
cobrança	pelo	órgão	credor	em	si.	



Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

34

4 Conclusão

Os projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, e que visam, 
ao menos em parte, retirar do Poder Judiciário atribuições ou mesmo compe-
tência no tocante à execução fiscal, são reflexos dos números elevados desta 
classe	de	processos	em	trâmite	e	com	baixa	taxa	de	efetividade.	Ou	seja,	são	
ajuizadas muitas execuções fiscais que não cumprem seu fim de satisfação 
do crédito da Fazenda Pública, em regra, ou porque não são encontrados 
bens	para	satisfazer	o	crédito,	ou	não	é	encontrado	o	devedor.	

No sistema de jurisdição una adotado no Brasil, a execução fiscal 
totalmente	promovida	pela	Fazenda	Pública	não	se	mostra	a	mais	adequada.	
Ademais, a Administração Fazendária não possui estrutura para absorver 
esta competência, de forma que o problema apenas far-se-ia transferir de 
localização.

Já a proposta de apresentação da execução fiscal com a lista dos bens 
provisoriamente conscritos pela Fazenda, para a satisfação do crédito, se 
mostra razoável e promissora, uma vez que somente se ajuizariam as ações 
com possível sucesso, e, ao mesmo tempo, a notificação para pagamento efe-
tuada no âmbito administrativo suspenderia o prazo prescricional para que 
a Fazenda pudesse fazer uma busca patrimonial do devedor para posterior 
ajuizamento	da	execução.	Isto	implicaria	uma	diminuição	considerável	no	
número de processos em trâmite no Judiciário, ao mesmo tempo em que 
aquelas	execuções	fiscais	ajuizadas	teriam	grande	chance	de	sucesso.

Assim,	pela	análise	dos	Projetos	de	Lei	2.412/2007	e	5.080/2009,	este	
último, além de se adequar melhor à formatação atual de nosso ordenamento 
jurídico, aparenta condições de trazer mais efetividade para o processo de 
execução	fiscal.
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Breves notas sobre os mecanismos existentes para o 
enfrentamento das demandas repetitivas 

nas varas federais 

Ana Carolina Dias Lima Fernandes1

As demandas repetitivas na Justiça Federal são, há quase duas déca-
das,	o	maior	desafio	do	juiz	federal	brasileiro.	Embora	as	lides	se	renovem,	
“esgotando-se” cada tema, ao menos em primeiro grau, em torno de cinco 
anos a partir do início das discussões, sempre há a renovação dos pleitos, e 
novas demandas repetitivas surgem, desafiando o poder de gestão do órgão 
julgador.	Não	é	demais	afirmar	que	o	bom	juiz	hoje	não	é	apenas	aquele	que	
conhece	profundamente	o	direito.	O	bom	juiz	é,	certamente,	o	bom	admi-
nistrador, aquele capaz de gerenciar o seu acervo e imprimir celeridade ao 
julgamento, otimizando, para tanto, práticas cartorárias, para o tratamento 
em	bloco	das	ações	repetitivas.

Grande parte das demandas repetitivas trazem no polo passivo o 
Poder Público, veiculando questionamentos acerca de ações ou omissões 
administrativas.	Só	o	INSS	responde,	hoje,	por	25%	das	ações	em	curso	no	
Brasil.	Boa	parte	das	ações	contra	o	Poder	Público,	atualmente	em	trami-
tação nas varas federais, comportaria solução unificada, o que contribuiria, 
inclusive,	para	o	aprimoramento	da	segurança	jurídica.	Mas	o	que	se	observa,	
ainda hoje, é que essa unificação de entendimentos somente ocorre quando 
(e	se)	a	matéria	é	enfrentada	pelo	STF,	o	que	demanda,	no	mínimo,	uma	
década.	Não	há,	contudo,	ainda,	instrumentos	processuais	que	permitam	a	
aglutinação compulsória das demandas individuais homogêneas, pulveriza-
das nas mais diversas varas federais do Brasil, a fim de permitir o desfecho 
único,	rápido	e	seguro.	Então,	resta	ao	juiz	federal	brasileiro,	nos	domínios	
de sua unidade jurisdicional, adotar práticas eficientes a fim de agilizar a 
tramitação	das	demandas	repetitivas.	

Além dos instrumentos processuais atualmente existentes para a 
aceleração do julgamento das demandas repetitivas (improcedência prima 
facie do	art.	285	–	A	do	CPC,	súmulas	vinculantes,	exigência	da	repercussão	

1	Juíza	federal	substituta.
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geral	para	admissibilidade	do	recurso	extraordinário),	a	adoção	de	boas	prá-
ticas de gerenciamento nas varas federais,contribui, em muito, para o rápido 
enfrentamento das ações repetitivas, extraindo-se, do seu caráter endêmico, 
a única vantagem que se apresenta: a relativa previsibilidade do desfecho, o 
que permite a padronização da tramitação dos feitos e, consequentemente, 
a	prática	de	atos	processuais	“em	lote”.	

Passemos, portanto, à análise dos mecanismos já existentes e que se 
revelam aptos, na Justiça Federal, a assegurar a tramitação mais célere das 
demandas	repetitivas.	

1 Prática de atos processuais eletrônicos e processo eletrônico

A	Lei	11.419/2006	dispõe	sobre	a	informatização	do	processo	ju-
dicial, disciplinando o uso de meio eletrônico na tramitação de processos 
judiciais,	comunicação	de	atos	e	transmissão	de	peças	processuais.

Muito mais do que simplesmente economizar-se papel, através da 
mera digitalização de peças, o processo eletrônico permite a utilização dos 
recursos da informática para a abreviação da tramitação processual, per-
mitindo	a	rápida	solução	de	litígios,	em	especial	os	de	natureza	repetitiva.	
Assim, o processo eletrônico permite que em poucos cliques se produzam 
atos de impulso processual (certidões, mandados e cartas de intimação, atos 
ordinatórios)	e	até	mesmo	despachos	e	decisões,	a	partir	de	modelos	pre-
viamente	cadastrados	e	disponíveis	na	vara.	E	mais:	o	processo	eletrônico	
permite o julgamento em lote, com a introdução de um mesmo comando 
decisório,	simultaneamente,	em	vários	processos.	

A existência do processo em meio eletrônico dispensa, também, o 
comparecimento frequente de advogados nas varas, já que a ciência dos atos 
e de peças processuais se dá mediante simples acesso à rede mundial de 
computadores.	Viabiliza,	de	igual	modo,	a	concessão	de	prazos	simultâneos,	
ante	a	desnecessidade	de	retirada	física	dos	autos.	

A utilização do processo eletrônico economiza, também, a prática 
de atos eminentemente materiais pelos servidores (autuação, perfuração 
de páginas, aposição de carimbos de juntada, emissão de guias de remessa, 
deslocamento físico em secretaria, preenchimento de livros de carga, entre 
outros).	Deste	modo,	a	marcha	processual	se	faz	necessariamente	mais	cé-
lere, economizando-se o tempo de tramitação, pela eliminação da prática 
de	tais	atos.	
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Enfim, além de eficaz instrumento para abreviação do tempo para o 
julgamento das ações repetitivas, a utilização dos recursos da informática 
através da crescente virtualização dos atos judiciais no âmbito do processo 
eletrônico é uma tendência inexorável e consentânea com os avanços das 
relações	sociais.	Foi-se	o	tempo	em	que	o	juiz	precisava	sentir	a	gramatura	
do	papel	para	decidir.	

2 Delegação de atos ordinatórios

A matriz constitucional para a delegação de atos ordinatórios se en-
contra	no	art.	93,	XIV,	da	Constituição	Federal,	segundo	o	qual	“os	servidores	
receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero 
expediente	sem	caráter	decisório”.	O	art.	162,	§	4º,	do	Código	de	Processo	
Civil	e	o	art.	41,	XVII,	da	Lei	5.010/1966	também	fundamentam	esse	eficaz	
mecanismo de aceleração da tramitação das ações repetitivas nas varas 
federais.	

Nas varas cíveis, podemos citar como passíveis de delegação os se-
guintes atos ordinatórios: certificação da regularidade do pagamento de 
custas ou isenção, da intempestividade da prática de ato processual de parte 
no processo, do decurso de prazo, do trânsito em julgado, intimação para 
vista nos autos para recolhimento ou complementação de custas, para mani-
festação acerca da não realização de ato processual (diligências cometidas a 
oficiais	de	Justiça,	citação	ou	intimação	pelo	correio,	por	exemplo),	intimação	
da parte autora para a apresentação de réplica e das partes para especificação 
de provas a produzir, bem como sobre o interesse na conciliação, intimação 
para manifestação sobre documentos juntados aos autos, cálculos ou laudos 
periciais, intimação para manifestação após findo o prazo de suspensão 
do processo; intimação do trânsito em julgado ou do retorno dos autos do 
TRF, para a promoção da execução ou da liquidação do julgado, intimação 
para recebimento de alvarás,  para devolução de autos após o transcurso do 
prazo	de	carga,	para	ciência	do	depósito	do	valor	da	RPV,	entre	outros	atos.	

Entre os atos ordinatórios passiveis de delegação nos juizados espe-
ciais federais podemos citar a verificação prévia da adequação do valor da 
causa	ao	limite	constitucional	de	60	salários-mínimos,	com	a	consequente	
intimação da parte autora, em caso de excesso, para manifestar sua inten-
ção de renunciar ou não ao excedente; a intimação da parte autora para 
apresentação de documentação essencial à propositura da demanda, com 



Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

40

especificação da documentação faltante; intimação da parte autora para 
apresentação de cópia da petição inicial e sentença do processo anteceden-
te, em se verificando possibilidade de prevenção, litispendência ou coisa 
julgada;	intimação	do	réu	para	comprovar	cumprimento	de	liminar	e/ou	
antecipação de tutela, após a prolação de tal tipo de decisão pelo juízo; rea-
lização de citação, independentemente de despacho; remessa à Contadoria 
dos processos que demandarem a realização de cálculos para a prolação 
de sentença líquida, independentemente de despacho; intimação da parte 
autora para manifestação acerca de proposta de acordo apresentada pelo 
réu, independentemente de despacho; intimação do INSS para apresentação 
do procedimento administrativo em que houve a negativa de concessão de 
benefício	previdenciário,	independentemente	de	despacho.	

3 Conciliação

A conciliação é hoje um dos principais instrumentos de pacificação 
social,	solução	e	prevenção	de	litígios.	No	âmbito	do	Tribunal	Regional	Fe-
deral, é um importante instrumento de enfretamento e solução de demandas 
repetitivas,	através	do	Sistema	de	Conciliação	–	SistCon.	Além	do	Núcleo	
Central	no	Tribunal	Regional	Federal	da	1ª	Região,	existem	ainda	14	núcle-
os de conciliação, em cada um dos estados que compõem a Região, atuan-
do	no	planejamento	e	na	execução	do	movimento	da	conciliação.	Os	temas	
habitualmente enfrentados são os seguintes: ações previdenciárias, ações 
referentes à habitação (especialmente no âmbito do Sistema Financeiro de 
Habitação),	ações	promovidas	por	conselhos	profissionais,	execuções	fiscais	
de dívidas não tributárias, contratos comerciais e ações de indenização por 
dano	moral	em	que	é	parte	a	Caixa	Econômica	Federal.	Além	dos	núcleos,	
existem	ainda	4	centrais	de	conciliação	(Centros	Judiciários	de	Solução	de	
Conflitos	e	Cidadania),	que	funcionam	de	forma	permanente.	Desde	2006	até	
junho	de	2013,	já	foram	celebrados,	na	1ª	Região,	344.245	acordos.	

No âmbito da conciliação, hão de se destacar, também, as ações de 
conciliação	pré-processuais,	que	encontram	amparo	na	Resolução	125/2010	
do	CNJ,	reeditada	em	2013,	e	que	se	configuram	como	verdadeiros	instru-
mentos	de	prevenção	de	litígios.	

Tecidas essas breves notas, conclui-se que, obviamente, urge que se 
reforme o modelo de processo atualmente existente, para viabilizar o tra-
tamento	unificado,	ainda	em	primeiro	grau,	das	demandas	repetitivas.	Mas,	
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enquanto a solução normativa ideal não chega, cabe ao Judiciário, utilizando-
-se dos mecanismos atualmente existentes, estabelecer políticas de trata-
mento adequado das demandas que ocorrem em larga e crescente escala, 
seja otimizando a prestação jurisdicional através de um modelo eficiente de 
gestão, seja utilizando outros mecanismos de solução de conflitos atualmente 
existentes,	como	a	conciliação.
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A conciliação como forma de solucionar a ausência
de efetividade nas cobranças ajuizadas pelos

 Conselhos de Fiscalização Profissional
no âmbito da Justiça Federal

André Prado de Vasconcelos1

1 Introdução

O Poder Judiciário no Brasil vive hoje um momento de profunda 
desvalorização.	A	procura	por	meios	alternativos	de	resolução	de	conflitos	
nada mais é que uma resposta lógica à constatação de sua incapacidade de 
resolver sozinho todo o imenso leque de conflitos que lhes são diariamente 
apresentados por uma sociedade cada vez mais consciente de seus direitos 
e	da	possibilidade	de	exercitá-los	em	juízo.

Paralelamente, há que se ressaltar que não há, por parte do Poder 
Público e da sociedade brasileira de maneira geral, nem uma cultura no 
sentido de solucionar pacificamente os conflitos sem a necessidade da pre-
sença	de	terceiros	(autocomposição),	muito	menos	de	participar	conjunta	
e	construtivamente	da	solução	que	cada	litígio	exige.	

Ao contrário, delega-se ao Poder Judiciário uma imensa gama de atri-
buições que, como já dito, exaurem sua capacidade de resolução, gerando 
um atraso extraordinário na entrega da prestação jurisdicional, que resulta 
numa percepção de que o serviço prestado é de má qualidade e feito por 
profissionais	pouco	comprometidos.	

Desse quadro inicial de erosão da imagem do Poder Judiciário, advém 
o reflexo da desvalorização da figura do juiz e, por consequência, da credibi-
lidade das decisões proferidas quando contrárias, ainda que minimamente, 
ao	que	a	mídia	entende	como	correto.	

Essa maneira equivocada de utilização do sistema de prestação juris-
dicional pode ser atribuída a uma série de causas que vão desde um ranço 

1	Juiz	federal.
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cultural até uma perspectiva errônea de amplo acesso ao Poder Judiciá-
rio, passando pela inadequação das soluções legislativas na área do direito 
processual e pelo desvio no uso dos meios processuais de aceleração do 
procedimento.	

Tem, pois, essa exposição o intento de apresentar algumas das causas 
da ausência de celeridade processual no âmbito das execuções fiscais, em 
especial aquelas ajuizadas pelos Conselhos de Fiscalização Profissional, e, 
por consequência, da efetividade desse tipo de processo no âmbito da Justiça 
Federal, bem como apresentar a conciliação como uma das formas de lidar 
com	o	problema,	tendo	em	vista	a	experiência	vivida	em	Minas	Gerais.	

2 Das razões históricas a justificar um desinteresse do Poder 
Público em atender com presteza às demandas da população

Um dos problemas que mais afligem a sociedade brasileira e, por 
consequência, os operadores do direito no Brasil é o referente à celeridade 
processual.	

Sem dúvida, a sociedade brasileira, nos dias atuais, tem como imperio-
sa a modificação da realidade que retrata uma federação incapaz de atender 
às	demandas	de	sua	população	num	tempo	razoável.	Nesse	universo,	no	seio	
do Poder Judiciário, a quem incumbe a solução dos conflitos para a promo-
ção da pacificação social, esse desejo por uma decisão que tenha com o fato 
controvertido uma relação mínima de contemporaneidade transformou-se 
em	verdadeira	obsessão.

Essa “despreocupação” do Poder Público em atender com presteza às 
demandas da população, contudo, decorre do traço cultural de nossa forma-
ção	histórica.	É	que	no	Brasil	a	colonização	foi	fruto	da	ação	governamental.	
Portugal, no esforço de explorar as terras que originariamente lhe foram 
reservadas pelo Tratado de Tordesilhas, criou a sociedade dentro de seus 
desígnios.	Daí	o	ranço	de	se	vislumbrar	nos	poderes	públicos	a	fonte	dos	
privilégios de dominação e, em contrapartida, considerar o cidadão como 
um	impedimento	ao	livre	desenvolvimento	da	soberana	ação	governamental.

Tal cenário, entretanto, tem se modificado, em especial depois da 
promulgação	da	Constituição	Federal	de	1988,	razão	pela	qual	a	busca	do	
melhor atendimento ao jurisdicionado pelo Poder Judiciário, no particular, 
passou	à	ordem	do	dia.	
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Em primeiro lugar, vieram as iniciativas para possibilitar o amplo 
acesso do cidadão à Justiça e impedir a colocação de qualquer tipo de empe-
cilho	ao	exercício	da	função	jurisdicional.	De	tão	importantes,	tais	compro-
missos da sociedade brasileira acabaram sendo inscritos no próprio texto 
da	Constituição	Federal	como	direito	fundamental	do	cidadão	brasileiro.

Mas apenas o amplo acesso à jurisdição não é suficiente em uma 
nação com as desigualdades sociais tais como as existentes na sociedade 
brasileira.	Além	de	prover	o	acesso,	há	necessidade	de	que	a	atividade	pro-
cessual se desenvolva em tempo razoável, de forma que a decisão pleiteada 
traduza resposta efetiva e contemporânea do Estado a uma pretensão re-
sistida	no	seio	da	sociedade.	

É dizer, não basta que todos tenham acesso ao Judiciário; é funda-
mental também que a resolução dos conflitos aconteça em tempo oportuno, 
pois	de	nada	adianta	a	decisão	judicial	quando	o	fato/motivo	pelo	qual	foi	ela	
requerida tenha ocorrido há tanto tempo que sua solução não gere nenhum 
efeito	prático.

Nesse	panorama,	a	Emenda	Constitucional	45,	de	8	de	dezembro	de	
2004,	positivou	mais	um	direito	fundamental	do	cidadão,	qual	seja,	o	direito	
à razoável duração do processo e aos meios que garantam a celeridade de 
sua	tramitação.	

Passou, então, a ser compromisso da sociedade brasileira que todo 
processo ou procedimento administrativo tenha duração razoável de forma 
a permitir um exame aprofundado pela autoridade competente, mas em um 
prazo	que	impeça	que	a	resposta	seja	ineficaz	em	razão	da	demora.

Tratando do assunto mesmo antes da edição da Emenda Constitu-
cional	45,	de	8	de	dezembro	de	2004,	Nagib	Slaibi	Filho	demonstra	como	a	
doutrina	pensa	o	princípio	da	celeridade.	Demais	disso,	retrata	a	preocupa-
ção geral no sentido de fazer do ideal de uma ação célere a realidade de um 
processo com duração razoável, senão veja-se:

Como estuário das preocupações da sociedade quanto ao funciona-
mento dos órgãos públicos e, principalmente, do Poder Judiciário, 
este posto como derradeiro abrigo daqueles que procuram a prote-
ção contra as arbitrariedades dos poderes públicos e econômicos, a 
Emenda Constitucional novamente disporá sobre o tema da celeridade 
processual ao elevar ao patamar constitucional – assim imune às leis 
inferiores – o dever de Magistrados e membros do Ministério Público 
em despachar nos prazos legais os feitos que a eles são submetidos 
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(arts.	98,	§	3º,	e	129,	§	5º)	e	ao	se	referir	(art.	56)	que	comissão	especial	
do Congresso Nacional elaborará, em cento e oitenta dias, projetos 
de alterações legislativas ‘objetivando tornar mais amplo o acesso à 
Justiça	e	mais	célere	a	prestação	jurisdicional.’	[...].
O cidadão tem direito à decisão do Poder Público, em qualquer nível 
hierárquico ou esfera governamental, pois o Estado democrático está 
a	serviço	do	indivíduo,	não	este	a	serviço	daquele.	Serviços	públicos,	
ainda que executados por delegação a pessoas privadas, destinam-se 
ao	cidadão,	pois,	se	assim	não	fosse,	não	seriam	públicos...
Decisão tardia é ineficiente, desserve aos seus propósitos
A	Emenda	Constitucional	nº	19/98	destacou	do	princípio	da	legalidade	
o princípio da eficiência, inscrevendo-o autonomamente no caput do 
art.	37	como	diretriz	fundamental	da	Administração	Pública.
Os	processualistas	extraem	do	disposto	no	art.	5º,	XXXV,	não	só	o	di-
reito de amplo acesso à jurisdição como deste o consequente direito 
à pronta resposta do juiz às demandas; até mesmo, neste dispositivo, 
se	incluiu,	na	Carta	de	1988,	a	proteção	judicial	contra	as	ameaças	ao	
direito.
Ressalte-se: o dispositivo declarou o direito já existente à razoável 
duração	do	processo	e	à	celeridade	de	sua	tramitação.	Não	se	trata	de	
‘direito novo’, mas de direito já reconhecido pela Constituição e pelas 
leis e agora declarado, como reforço normativo, em texto específico, 
assim	a	afastar	os	entraves	hoje	existentes	à	sua	concretização.	(SLAIBI	
FILHO,	2002.)

Como se pode observar, a busca pela celeridade no processamento 
das ações judiciais ou mesmo nos procedimentos administrativos e, por 
consequência, nas decisões que a eles põem termo é esforço não somente 
do	Poder	Judiciário,	mas	compromisso	de	toda	a	sociedade	brasileira.

Talvez, resida, pois, aqui, a principal mudança de ordem comporta-
mental	necessária	ao	aperfeiçoamento	da	relação	Estado/cidadão	de	forma	
a	possibilitar	a	prestação	jurisdicional	célere	e	efetiva	que	tanto	se	deseja.	

Em outras palavras, um Poder Judiciário rápido e eficiente é patrimô-
nio	não	só	do	Estado	brasileiro,	mas	de	toda	a	sociedade.	Por	consequência,	
o esforço para diminuição do volume de demandas apresentadas, via de 
resolução através de autocomposição, e mesmo a participação ativa dos 
demais	sujeitos	do	processo	(não	apenas	do	juiz)	no	sentido	de	obter	o	fim	
da lide que o permeia, tem de ser um compromisso constante e perene, sob 
pena	de	não	se	conseguir	obter	o	resultado	por	todos	almejado.	
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É,	pois,	uma	mudança	não	só	processual/legislativa,	mas,	sobretudo,	
cultural.	O	cidadão	deixa	de	ver	no	Estado	um	inimigo	a	obstruir	a	fruição	
dos direitos que possui, e os agentes do Estado de tomar o cidadão aprioris-
ticamente	como	um	infrator.	Se	advogados,	defensores	públicos,	órgãos	de	
execução do Parquet	e	partes	são	essenciais	à	função	jurisdicional	do	Estado.	
Por outro lado, sua postura é também essencial à rápida e justa solução da 
controvérsia.

3 Das soluções legislativas apresentadas para dar celeridade 
à prestação jurisdicional e dos desvios no uso de remédios 
processuais

Não há dúvida de que várias soluções têm sido apresentadas pelo 
Congresso Nacional para dar efetividade à prestação jurisdicional, efetividade 
umbilicalmente	ligada	ao	conceito	de	tempestividade.

Sem muito esforço, traz-se à luz institutos como a antecipação de tute-
la, o procedimento monitório e as alterações no rito do processo de execução 
como	exemplos	desse	esforço	para	tornar	efetiva	a	prestação	jurisdicional.	

E, aliás, de outra forma não poderia ser, pois o direito de acesso à 
J,ustiça	pressupõe	tempestividade.	Contudo,	de	nada	adiantam	os	procedi-
mentos se não acompanhados de uma mentalidade imbuída de solucionar 
os	conflitos,	dando	a	cada	um	o	que	é	seu.		

Ao Estado, cabe estruturar seu aparelho de forma a possibilitar a frui-
ção de direitos pelo cidadão, como bem assevera Luiz Guilherme Bittencourt 
Marioni	(2002),	senão	veja-se:	

a)	Direito	de	acesso	à	justiça,	tempestividade	da	justiça	e	efetividade	
do	processo	no	direito	brasileiro.	
Muito já foi dito sobre a relação entre o direito de acesso à justiça e 
o direito à tempestividade da resposta jurisdicional, razão pela qual 
restaria	supérfluo	insistir	nessa	obviedade	neste	momento.	
Atualmente seria irracional imaginar que o direito de ir ao juízo não 
tem	como	corolário	o	direito	à	tempestividade	da	justiça.	O	grande	
problema, na verdade, está em construir tecnologias que permitam 
aos jurisdicionados obter uma resposta jurisdicional tempestiva e 
efetiva.	Isso	é	difícil	não	somente	porque	a	necessidade	de	tempes-
tividade modifica-se de acordo com as mudanças da sociedade e dos 
próprios direitos, mas também porque o Estado apresenta dificuldades 
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em	estruturar-se	de	modo	a	atender	a	todos	de	forma	efetiva.		Além	
disso, a jurisdição não serve apenas para atender ao autor da ação, ou 
seja, àquele que primeiramente a procura, mas a todos aqueles que 
podem estar envolvidos em um conflito de interesses narrado pelo 
autor; justamente por isso, é dever do juiz, antes de dar a resposta 
definitiva às partes, admitir todas as suas alegações e provas, e isso, 
como é evidente, reclama tempo, que muitas vezes pode prejudicar a 
parte	que	ao	final	é	reconhecida	como	a	titular	do	direito.	
Quando o direito que está nas mãos do réu é reconhecido, o prejuízo 
imposto a este é significativamente menor do que aquele que é causado 
ao autor que, privado do seu direito, fica por longo período de tempo à 
espera	da	resposta	jurisdicional	que	o	reconhece.	Em	outras	palavras,	
é impossível não perceber que a não-observância das normas pode ser 
estimulada na proporção em que se toma consciência da demora do 
processo	destinada	a	corrigir	a	desconsideração	do	direito.	Pior	do	que	
isso: a morosidade do processo caminha na razão proporcional do uso 
arbitrário do poder e da desconsideração das normas que consagram 
garantias	e	direitos	da	sociedade.
Tudo isso é tão evidente que se pretendeu que um recente plano eco-
nômico do Governo Federal, editado no início da última década que 
bloqueou a possibilidade do povo retirar o seu dinheiro das contas 
bancárias não pudesse ser questionado por meio de procedimentos 
que continham a previsão de liminares e de sentenças que podiam ser 
executadas	na	pendência	do	recurso	de	apelação.	Ou	seja,	vedou-se,	em	
relação a tal plano econômico, o uso da ação cautelar e do mandado 
de segurança, instrumentos reconhecidos como céleres e rápidos para 
a	correção	de	eventuais	injustiças.	Ora,	não	é	preciso	dizer	a	razão	
de referida tentativa de proibição: é lógico que o detentor do poder 
apostou na morosidade do processo para tentar usá-lo de forma inde-
vida.	Outras	situações	poderiam	ser	referidas	como	exemplos	para	a	
necessidade de se pretender um processo jurisdicional cada vez mais 
efetivo.	Entretanto,	basta	que	fique	claro	que	falar	em	tempestividade	
do processo é o mesmo que falar nos próprios direitos e garantias da 
sociedade.

Mas hoje, diante dos novos desafios impostos por uma sociedade 
cada vez mais coletivizada e adensada em grandes núcleos populacionais, 
não se vislumbra a possibilidade de resolução do problema da efetividade 
da prestação jurisdicional sem uma modificação na atuação das partes no 
sentido	de	auxiliar	na	promoção	da	pacificação	social.	
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Em outras palavras, não cabe apenas ao Estado a obrigação de apare-
lhar-se, mas também aos usuários do sistema atuar de forma a reduzir a ne-
cessidade de sua utilização, sob pena de o constante e contínuo crescimento 
do Poder Judiciário deparar-se com o óbice instransponível do esgotamento 
orçamentário.

Embora, em se tratando de Poder Judiciário, efetividade não traduza 
textualmente economia, também aqui não se pode prescindir de tal con-
ceito	para	seu	aperfeiçoamento.	É	dizer,	não	é	efetiva	a	Administração	que	
desconsidera,	de	forma	absoluta,	a	relação	custo/benefício	na	execução	de	
política	pública,	qualquer	que	seja	o	poder	envolvido.	

4 Do custo das execuções fiscais no cenário atual e da 
necessidade de se encontrar uma saída para os executivos 
oriundos dos Conselhos de Fiscalização Profissional

Levando em conta os resultados apresentados no relatório final do 
estudo levado a cabo pelo Ipea a pedido do Conselho Nacional de Justiça 
para apuração do custo unitário do processo de execução fiscal na Justiça 
Federal2, tem-se que as ações de execução fiscal, em regra, são movidas pela 
Procuradoria-Geral	da	Fazenda	Nacional	(PGFN),	sendo	certo	que	a	União	
aparece	como	autora,	direta	ou	indiretamente,	de	apenas	59,2%	do	total	de	
ações de execução fiscal, na Justiça Federal, somando-se às ações movidas 
pela	Fazenda	Nacional	àquelas	de	titularidade	da	Advocacia-Geral	da	União.

Ao lado da União, os Conselhos de Fiscalização Profissional aparecem 
como os grandes usuários dos procedimentos de execução fiscal na Justiça 
Federal,	representando	36,4%	do	volume	de	processos,	sendo	responsá-
veis por transformar as taxas de fiscalização, mensalidades e anuidades que 
cobram	no	principal	objeto	da	ação	de	execução	fiscal	(37,3%),	reduzindo	
significativamente	o	valor	médio	cobrado	por	meio	do	executivo	fiscal.	

Enquanto o valor médio nas ações movidas pela Procuradoria-Geral 
da	Fazenda	Nacional	é	de	R$	36.057,25,	os	Conselhos	de	Fiscalização	Profis-
sional movimentam o aparato jurisdicional do Estado em busca de somente 
R$	1.228,16,	em	média.

2	Disponível	 em:	 http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/custo-unit%C3%A1rio-do-processo-
-de-execu%C3%A7%C3%A3o-fiscal-na-justi%C3%A7a-federal-relat%C3%B3rio-de-pesquisa-
-ip-1).	Acesso	em:	mar.	2013.	
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Outro aspecto interessante trazido por tal estudo é a direta correlação 
entre a viabilidade do recebimento dos valores cobrados e a citação precoce 
do	devedor.	Apenas	3,5%	dos	executados	apresentam-se	voluntariamente	ao	
juízo.	Em	47,4%	dos	processos	ocorre	pelo	menos	uma	tentativa	frustrada	
de	citação,	e	em	36,9%	dos	casos	não	há	nenhuma	citação	válida.	Como	a	
citação	ocorre	por	edital	em	6,4%	dos	casos,	pode-se	afirmar	que,	em	43,3%	
dos	executivos	fiscais,	o	devedor	não	é	encontrado.

Quando o devedor não é encontrado logo na primeira tentativa, as 
chances de que venha a ser localizado posteriormente caem para pouco mais 
de	um	terço	(34,8%	dos	casos).

Em	15%	dos	casos,	há	penhora	de	bens,	e	somente	um	terço	des-
tas	penhoras	resulta	da	apresentação	voluntária	de	bens	pelo	devedor.	Em	
apenas	4,4%	dos	processos	de	execução	fiscal	ocorre	algum	tipo	de	objeção	
de	pré-executividade,	e	somente	6,4%	dos	devedores	opõem	embargos	à	
execução.	Em	regra,	uma	vez	havendo	a	citação	pessoal,	o	que	ocorre	é	a	
extinção da ação de execução fiscal pelo pagamento, e não a apresentação 
de bens à penhora ou o oferecimento de defesa, o qual está presente em 
apenas	10,3%	dos	casos.

Entretanto, caso a Justiça Federal logre penhorar bens do devedor, 
a probabilidade de sua utilização para satisfazer integralmente o crédito 
pretendido	pela	Fazenda	Nacional	tende	ao	irrisório.	Somente	2,6%	das	
ações	de	execução	fiscal	resultam	em	algum	leilão	judicial,	com	ou	sem	êxito.	
Do	total	de	processos,	em	apenas	0,2%	dos	casos	o	pregão	gera	recursos	
suficientes para satisfazer o débito, enquanto a adjudicação dos bens do 
executado	extingue	a	dívida	em	0,3%	dos	casos.

Aproximadamente três quintos dos processos de execução fiscal ven-
cem	a	etapa	de	citação.	Destes,	25%	conduzem	à	penhora,	mas	somente	uma	
sexta	parte	das	penhoras	resulta	em	leilão.

Não obstante, o grau de sucesso das execuções fiscais, segundo o 
Ipea,	é	relativamente	alto,	uma	vez	que,	em	33,9%	dos	casos,	a	baixa	ocorre	
em	virtude	do	pagamento	integral	da	dívida,	índice	que	sobe	para	45%	nos	
casos	em	que	houve	citação	pessoal.

Vale destacar, entretanto, que a extinção por prescrição ou decadên-
cia	é	o	segundo	principal	motivo	de	baixa,	respondendo	por	27,7%	dos	casos.	
Em	seguida,	vem	o	cancelamento	da	inscrição	do	débito	(17%)	e	a	extinção	
sem	julgamento	do	mérito	(11,5%).	Causas	menores	de	baixa	incluem	a	re-
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missão	(8%),	o	julgamento	de	embargos	favoravelmente	ao	devedor	(1,3%),	
o julgamento de exceção de pré-executividade favoravelmente ao devedor 
(0,3%).	

Os motivos de baixa dos processos de execução fiscal demandam al-
gumas	reflexões.	Primeiramente,	que	o	volume	de	executivos	fiscais	extintos	
por	pagamento	ou	prescrição/decadência	é	praticamente	o	mesmo,	o	que	
indica que a probabilidade de o executivo fiscal obter êxito ou fracassar é 
quase	idêntica.

Em segundo lugar, há que se destacar, especificamente com relação à 
extinção por pagamento, que, observando de forma separada as modalidades 
de	pagamento,	tem-se	que:	a)	a	quitação	do	débito	em	parcela	única,	perante	
o	exequente	ou	o	juízo	da	execução,	ocorre	em	41,3%	dos	casos	e	b)	a	adesão	
e o fiel cumprimento a programa de parcelamento da dívida representam 
36,3%	das	ações	extintas	por	pagamento.

Portanto, contrariamente ao senso comum, o grau de respeito aos 
programas de parcelamento mostra-se extraordinariamente elevado, a saber, 
64,4%	dos	executados	que	aderem	a	programas	de	parcelamento	cumprem	
integralmente	com	as	obrigações	pactuadas.

Por fim, cabe, ainda, uma terceira reflexão acerca da efetividade dos 
meios	de	defesa	empregados	pelo	executado.	Se	o	número	de	devedores	que	
apresentam	defesa	já	é	baixo,	a	sua	taxa	de	sucesso	é	ainda	menor.	Somente	
4,4%	dos	executados	apresentam	exceção	de	pré-executividade,	das	quais	
só	em	0,3%	dos	casos	são	julgadas	favoravelmente	ao	devedor.	Dos	6,5%	
de	executados	que	apresentam	embargos,	só	1,3%	dos	casos	obtêm	ganho	
de	causa.	

Logo,	a	taxa	de	sucesso	das	exceções	de	pré-executividade	é	de	7,4%,	
enquanto	a	dos	embargos	é	de	20,2%.

O resultado das ações de execução fiscal é geralmente extremo: o 
pagamento	(em	33,9%	dos	casos,	no	geral,	e	em	45%,	se	há	citação	pessoal)	
ou	a	prescrição	(27,7%)	e	o	cancelamento	da	dívida	(17%).	

E o estudo avança ainda para ponderar que o uso irresponsável do 
sistema de justiça pelos Conselhos de Fiscalização Profissional compromete 
gravemente	a	eficiência	e	a	efetividade	do	executivo	fiscal.	

Por tal razão, o Ipea recomendou, com o objetivo de reduzir ou mes-
mo de eliminar essa prática por parte dos Conselhos de Fiscalização Profis-
sional, a uniformização dos entendimentos adotados por alguns tribunais e 



Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

52

seções judiciárias, que simplesmente não permitem a esses autores o manejo 
do	instrumento	processual	da	execução	fiscal.	

Isto porque custo das execuções fiscais, que pode ser expresso por 
dois	valores	distintos,	a	saber,	R$	4.368,00	e	R$	1.854,233, qualquer que 
seja o considerado, é superior ao cobrado pelos Conselhos de Fiscalização 
Profissional	em	suas	execuções	fiscais,	tornando-as,	pois,	deficitárias.	

A	jurisprudência	do	e.	Superior	Tribunal	de	Justiça,	sempre	consolida-
da no sentido de que cobrança em pequeno valor é cabível in casu sob pena 
de inviabilização da manutenção dos Conselhos de Fiscalização Profissional, 
dá	sinais	de	possível	revisão	de	entendimento.	

A	respeito,	julgado	recentíssimo		para	examinar	a	aplicação	do	art.	
20	da	Lei	10.522/2002	em	sede	de	recurso	repetitivo,	que,	se	aplicados	às	
cobranças de tais autarquias especiais, implicará sua inviabilização, senão 
veja-se:  

RECURSO	ESPECIAL	Nº	1.363.163	-	SP	(2013/0024112-0)
RELATOR:	MINISTRO	BENEDITO	GONÇALVES
RECORRENTE: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 
DO	ESTADO	DE	SÃO	PAULO	-	CRECI	2ª	REGIÃO
ADVOGADOS:	APARECIDA	ALICE	LEMOS	E	OUTRO(S)
MARCELO	PEDRO	OLIVEIRA	E	OUTRO(S)
RECORRIDO:	LESSA	IMOBILIÁRIA	S/C	LTDA
ADVOGADO:	SEM	REPRESENTAÇÃO	NOS	AUTOS
DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto pelo Conselho Regional de 
Corretores	de	Imóveis	do	Estado	de	São	Paulo	-	CRECI	2ª	Região,	com	
fundamento na alínea “a” do Permissivo Constitucional, contra acórdão 
proferido pelo Tribunal Regional da Terceira Região, assim ementado 
(fl.	90):

PROCESSUAL	CIVIL.	AGRAVO.	ART.	557,	CPC.	EXECUÇÃO	FISCAL.	VA-
LOR	ÍNFIMO.	ARQUIVAMENTO	SEM	BAIXA	NA	DISTRIBUIÇÃO.	POS-
SIBILIDADE.	INTELIGÊNCIA	DO	ARTIGO	20	DA	LEI	No	10.522/2002.	
PRECEDENTES.	AGRAVO	A	QUE	SE	NEGA	PROVIMENTO.

3	Disponível	 em:	 http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/custo-unit%C3%A1rio-do-processo-
-de-execu%C3%A7%C3%A3o-fiscal-na-justi%C3%A7a-federal-relat%C3%B3rio-de-pesquisa-
-ip-1.	Acesso	em:	04	nov.	2013.
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Em	suas	razões,	o	recorrente	alega	violação	do	artigo	20	da	Lei	
10.522/02,	ao	argumento	de	que	deve	ser	aplicado	tão	somente	às	
execuções fiscais ajuizadas pela União Federal, sob pena de impossi-
bilitar a propositura de quaisquer execuções fiscais pelos conselhos 
profissionais para cobranças de débitos inadimplidos, em razão do alto 
valor do teto mínimo estipulado pela referida lei, quando comparado 
às	mensalidades	das	quais	são	credores	tais	conselhos.
Sem	contrarrazões	(fl.	112).
Decisão	positiva	de	admissibilidade	às	fls.	1117-118,	na	qual	o	apelo	
especial	foi	afetado	ao	regime	previsto	no	artigo	543-C,	§	1º	do	CPC,	
com	fim	de	apreciar	a	possibilidade	de	aplicação	do	artigo	20	da	Lei	
10.522/2002,	que	determina	o	arquivamento	provisório	das	execu-
ções de pequeno valor, às execuções fiscais propostas pelos Conselhos 
Regionais	de	Fiscalização	Profissional.
Verifica-se que a questão específica dos autos ainda não foi submetida 
por	esta	Corte	ao	rito	dos	recursos	especiais	repetitivos.	Assim,	tendo	
em vista a multiplicidade de recursos a respeito do tema em foco, ad-
mito o processamento do presente recurso repetitivo, a fim de que a 
controvérsia seja dirimida no âmbito da Primeira Seção do STJ e, para 
tanto, determino a adoção das seguintes providências: 
a)	dê-se	vista	ao	Ministério	Público	para	parecer,	em	quinze	dias	(art.	
3º,	II);
b)	comunique-se,	com	cópia	da	presente	decisão,	aos	Ministros	da	1ª	
Seção do STJ e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, nos 
termos	e	para	os	fins	previstos	no	art.	2º,	§	2º,	da	Resolução	n.	8/2008;
c)	suspenda-se	o	julgamento	dos	demais	recursos	sobre	a	matéria	
versada	no	presente	apelo	nobre,	consoante	preceitua	o	§	2.º	do	art.	
2.º	da	Resolução/STJ	n.	8/2008.
Publique-se.	Intime-se.	Oficie-se.
Brasília	(DF),	15	de	fevereiro	de	2013.
MINISTRO	BENEDITO	GONÇALVES4.	

Sem questionar a validade do entendimento jurisprudencial em qual-
quer das tendências, fica evidente que, em algum momento, a metodologia 
de recebimento dos valores pelos Conselhos de Fiscalização Profissional 
terá	de	ser	objeto	de	revisão.	

4	Disponível	 em:	 https://ww2.stj.jus.br/websecstj/decisoesmonocraticas/frame.asp?url=/web-
secstj/cgi/revista/REJ.cgi/MON?seq=27024167&formato=PDF		Acesso	em:	05	set.	2013.
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Isto porque, embora não se possa questionar a utilidade da fiscali-
zação dos serviços como forma a garantir melhor qualidade ao cidadão em 
geral, tal atividade perderá o sentido se o Estado tiver de custear a apenação 
dos infratores em valor superior ao estipulado pela fiscalização, mormente 
quando	se	consideram	os	princípios	da	razoabilidade	e	economicidade.

Frise-se, por fim, que outra de várias conclusões a que se chegou o re-
ferido estudo realizado pelo Ipea é que nem mesmo o Bacenjud, instrumento 
profundamente invasivo da vida econômica do executado, trouxe variação 
significativa entre o tempo de duração dos executivos fiscais nas varas que 
o empregam prioritariamente, em comparação com aquelas que o utilizam 
de	modo	apenas	subsidiário.	

5 Da conciliação como forma alternativa de resolução de conflitos 

A experiência da conciliação como forma alternativa de resolução 
de conflitos tem se mostrado profundamente exitosa na Justiça Federal nos 
feitos	envolvendo	o	Sistema	Financeiro	Habitacional.	

Não resta dúvida de que a utilização dessa metodologia pode ser 
uma forma de garantir o ingresso de receitas aos Conselhos de Fiscalização 
Profissional.	

Apenas	a	título	de	ilustração,	cita-se	que,	entre	2006	e	2012,	na	Seção	
Judiciária	de	Minas	Gerais,	foram	agendadas	3.997	audiências	de	conciliação	
envolvendo a Empresa Gestora de Ativos – Emgea, empresa pública criada 
para solucionar as questões relativas ao Sistema Financeiro Habitacional, 
tendo	sido	celebrados	1.523	acordos	(38,10%	de	sucesso),	somando	R$	
61.494.396,06	em	valores	negociados,	sendo	R$	44.427.031,41	arrecadados	
à	vista.		

Tal constatação de ordem fática somada ao fato de que o estudo do 
Ipea concluiu que o grau de respeito aos programas de parcelamento mostra-
-se extraordinariamente elevado, com adimplemento do débito atingindo 
64,4%	dos	executados	que	a	eles	aderem,	são	demonstrativos	claros	de	que	
talvez	esteja	na	conciliação	a	solução	para	o	problema.

Em outras palavras, os dados mostram que a solução negociada en-
tre as partes, eliminando o litígio, que impede a aceitação da dívida pelo 
devedor, diminui o esforço processual para recebimento do crédito e, por 
consequência,	os	custos	de	tal	atividade.		
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6 Da conclusão: 

levando, pois, em conta o momento de profunda crise de legitimação 
pela qual passa o Poder Judiciário em razão das dificuldades de dar efeti-
vidade às suas decisões, bem como à reconhecida necessidade de se criar 
uma cultura de conciliação como forma de pôr fim aos conflitos, sob pena 
de inviabilizar o seu funcionamento;

que a realização de acordos de parcelamento tem se mostrado efetiva 
como forma de possibilitar a extinção dos processos judiciais de execução 
pelo pagamento;

que a instalação de novas unidades jurisdicionais não se dará de for-
ma indefinida, até em razão das limitações de ordem orçamentária, mesmo 
que considerada a demanda sempre crescente; e

que a execução fiscal dos valores devidos pelos Conselhos de Fisca-
lização Profissional revela-se deficitária, na maioria das vezes, fato que aca-
bará por impedir o uso do Poder Judiciário por tais entidades, com certeza, 
passará	a	conciliação	a	ser	preponderante	na	solução	dessa	espécie	de	litígio.
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A execução fiscal promovida pelos Conselhos Profissionais 
fora do domicílio do devedor no contexto

das demandas repetitivas

Andrea de Araújo Peixoto1

Quando se fala em demandas repetitivas no Brasil, muitos são os 
temas	abordados	e	mais	diversas	as	soluções	sugeridas.	Nesse	contexto,	
a execução fiscal, dada a expressividade numérica em que se apresenta, é 
comumente	citada	como	uma	das	causas	do	congestionamento	judicial.	

No	ano	de	2011,	o	Conselho	Nacional	de	Justiça,	através	do	Departa-
mento de Pesquisas Judiciárias, divulgou duas pesquisas reunidas no artigo 
denominado A execução Fiscal no Brasil e o Impacto no Judiciário2.	Em	sua	
introdução, registrou-se que, segundo dados extraídos do relatório Justiça 
em	Números	de	2010,	os	processos	de	execução	fiscal	correspondiam	a	32%	
dos	83,4	milhões	de	processos	em	tramitação	na	Justiça	brasileira	naquele	
ano,	totalizando	cerca	de	27	milhões	de	processos.

Uma das pesquisas foi promovida pela Universidade Federal do Rio 
Grande	do	Sul	(UFRGS)	e	examinou	as	inter-relações	entre	o	processo	ad-
ministrativo	e	o	judicial	na	esfera	fiscal.	Outra,	fruto	da	cooperação	técnica	
CNJ-Ipea, pretendeu estimar o custo e o tempo médio para o Judiciário dos 
processos	de	execução	fiscal	na	Justiça	Federal.

Segundo o Conselho Nacional de Justiça, a divulgação de ambas as 
pesquisas tem como objetivo motivar o debate sobre possíveis novos rumos 
para a execução fiscal no Brasil, com vistas ao aperfeiçoamento da prestação 
jurisdicional.

Nessa ordem de ideias, faz-se relevante considerar os aspectos da 
celeridade	e	da	efetividade	no	processamento	e	julgamento	dessas	demandas.

Sobre esses aspectos, a pesquisa do Ipea apurou que o tempo médio 
total	de	tramitação	do	processo	de	execução	fiscal	na	Justiça	Federal	é	de	8	

1	Juíza	federal	substituta.
2	Disponível	 em:	 http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/Publicacoes/pesq_sintese_
exec_fiscal_dpj.pdf.	Acesso	em:	5	set.	2013.
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anos,	2	meses	e	9	dias	e	que	o	grau	de	sucesso	dessas	ações	é	relativamente	
alto,	uma	vez	que	em	33,9%	dos	casos	a	baixa	ocorre	em	virtude	do	paga-
mento	integral	da	dívida,	índice	que	sobe	para	45%	nos	casos	em	que	houve	
citação	pessoal.

Destacamos desse universo apenas as execuções fiscais ajuizadas 
pelos conselhos profissionais para tecermos comentários sobre a adoção de 
um entendimento que, a nosso sentir, pode levar ao melhor processamento 
desses	executivos.	

Destaque-se, nesse ponto, que o Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada – Ipea apontou, na aludida pesquisa, que os Conselhos de Fiscali-
zação Profissional aparecem como os grandes usuários dos procedimentos 
de	execução	fiscal	na	Justiça	Federal,	representando	36,4%	do	volume	de	
demandas.

Ocorre que tais conselhos comumente optam por demandar perante 
a vara da Justiça Federal com abrangência jurisdicional no domicílio do deve-
dor,	em	detrimento	da	escolha	do	juízo	estadual	com	foro	naquele	município.

Importa notar, nesse ponto, que, embora a interiorização da Justiça 
Federal de primeiro grau seja uma realidade nos últimos anos, sobretudo 
após	o	advento	da	Lei	12.011/2009,	as	sedes	das	subseções,	muitas	vezes,	
ainda	distam	centenas	de	quilômetros	dos	domicílios	dos	jurisdicionados3,	
o que determina, durante o processamento, a expedição de diversas cartas 
precatórias e impõe indubitável dificuldade à defesa do devedor4.

Assim, o ajuizamento dos executivos fiscais dos Conselhos Profis-
sionais perante a Justiça Federal, cuja sede não se localiza no domicílio do 
devedor, além de ferir a competência absoluta do juízo estadual local, que 
atua nesse caso com competência delegada, traz desvantagens que justificam 
o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal com a remessa dos 
autos	ao	juízo	estadual	com	sede	no	domicílio	do	executado.

Entre as desvantagens, encontra-se, evidentemente, a dificuldade de 
oposição e acompanhamento do processo por parte do executado, em razão 
da	distância	que	pode	se	encontrar	da	sede	da	subseção.		Esse	distancia-
mento físico pode onerar ou impossibilitar a contratação do advogado para 

3 O município de Alagoa, por exemplo, abrangido pela competência jurisdicional da Subseção de 
Pouso	Alegre,	dista	223	km	da	sede	da	subseção.

4 Quanto à expedição das deprecatas, a pesquisa do Ipea, apurou que “a remessa de carta precatória 
à	vara	estadual	não	costuma	resultar	em	maior	atraso	no	processamento	do	executivo	fiscal”.
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a causa, embaraçando o exercício do direito de defesa da parte mais frágil 
da	relação	processual.

Ademais, ultrapassada a fase de citação, não havendo o pagamen-
to, fora a manejo do sistema Bacenjud, haveria considerável embaraço na 
localização dos bens do devedor, dependendo os atos consecutivos como 
a penhora, avaliação e o leilão, muitas vezes, de expedição de novas cartas 
precatórias	ao	juízo	estadual.

Temos então que argumentos de ordem prática já justificariam que 
tais execuções fiscais fossem ajuizadas perante o juízo estadual onde tem 
domicílio o devedor, sendo ajuizada na Justiça Federal apenas quando ins-
talada	vara	federal	no	município.	Não	obstante,	como	veremos	a	seguir,	
tratando-se de competência absoluta, outro destino não poderiam ter tais 
execuções que não sejam o processamento e julgamento no juízo estadual 
mencionado.	Senão	vejamos:

A	Constituição	de	1988,	ao	fixar	a	competência	da	Justiça	Federal,	
em	seu	art.	109,	dispõe:

Art.	109.	Aos juízes federais compete processar e julgar:
I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública 
federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 
oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as su-
jeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;” 
§3º	Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio 
dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte institui-
ção de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja 
sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá 
permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela 
justiça estadual.	(Grifos	acrescidos.)

A	regra	do	§	3º	do	art.	109	contém,	pois,	uma	autorização	a	que	o	
legislador infraconstitucional delegue o exercício da jurisdição, ou, mais 
propriamente, da competência federal, a juízes de direito, sempre que o do-
micílio	do	réu	não	seja	sede	de	vara	federal.

Essa possibilidade de delegação encontra razão de ser no princípio 
da	ampla	defesa	e	na	garantia	de	acesso	à	jurisdição.	Trata-se	de	regra	ins-
tituída no interesse do réu, naquelas ações em que o legislador repute que 
sua	defesa	mereça	especial	tutela	e	facilitação.
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Entre as hipóteses de delegação recepcionadas pela Constituição de 
1988,	inclui-se	a	contida	no	art.	15	da	Lei	5.010/1966,	que	organiza	a	Justiça	
Federal de primeira instância:

Art.	15.	Nas	Comarcas	do	interior	onde	não	funcionar	Vara	da	Justiça	
Federal	(artigo	12),	os	Juízes	Estaduais	são	competentes	para	proces-
sar e julgar:
I – os executivos fiscais da União e de suas autarquias, ajuizados contra 
devedores domiciliados nas respectivas Comarcas; 
[...]

Destacando as finalidades dessa delegação, o Superior Tribunal de 
Justiça decidiu:

CONFLITO	NEGATIVO	DE	COMPETÊNCIA.	EXECUÇÃO	FISCAL.	CON-
SELHO	DE	FISCALIZAÇÃO	PROFISSIONAL.	AUTARQUIAS	FEDERAIS.	
ADIN	N.º	1.717/DF.	COMARCA	QUE	NÃO	É	SEDE	DA	JUSTIÇA	FE-
DERAL.	SUBSEÇÃO	JUDICIÁRIA	QUE	ABRANGE	O	MUNICÍPIO	ONDE	
TEM	DOMICÍLIO	O	EXECUTADO.	JUSTIÇA	ESTADUAL.	COMPETÊNCIA	
DELEGADA.	ART.	109,	§	3º,	DA	CF/88	E	ART.	15	DA	LEI	Nº	5.010/66.
1.	[...]	2.	Se na comarca onde reside o executado não houver vara fe-
deral, o juízo estadual passa a ser competente para processar e julgar 
as execuções fiscais promovidas por conselhos profissionais (art. 109, § 
3º, da CF/88 c/c art. 15, I, da Lei n.º 5.010/66), ainda que o município 
esteja abrangido pela jurisdição de uma subseção judiciária.
3. [...] 4. A Constituição e a lei falam em “comarca” e não em “seção 
judiciária”. A regra de delegação tem por escopo agilizar o trâmite da 
execução, considerando que todos os atos processuais teriam que ser 
deprecados para a comarca do domicílio do executado. Objetiva também 
facilitar a defesa do demandado, que poderá acompanhar o processo na 
comarca onde reside. 
5.	[...	]	Assim, não se deve interpretar extensivamente o termo “comarca” 
para equipará-lo à “seção judiciária”, sob pena de prejudicar o execu-
tado a quem a regra de delegação visou beneficiar.6.	[...].	(CC	61.954/
BA,	relator	ministro		CASTRO	MEIRA,	PRIMEIRA	SEÇÃO,	julgado	em	
14/06/2006,	DJ	01/08/2006,	p.	353.)	(Grifos	acrescentados.)

A natureza absoluta da mencionada regra de competência encontra 
precedentes	no	Tribunal	Regional	Federal	da	1ª	Região:

CONFLITO	DE	COMPETÊNCIA	-	EF	AJUIZADA	EM	SUBSEÇÃO	JUDI-
CIÁRIA	NÃO	SEDE	DO	EXEQUENTE	NEM	DOMICÍLIO	DO	DEVEDOR	-	
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COMARCA	NÃO	SEDE	DE	VARA	FEDERAL	E	DOMICÍLIO	DO	DEVEDOR	
- COMPETÊNCIA ABSOLUTA (ART.	109,	§	3º,	DA	CF/88	E	ART.	15,	
INCISO	I,	DA	LEI	Nº	5.010/66).
1.	A delegação de competência aos Juízos Estaduais para processar e 
julgar os executivos fiscais ajuizados pela União e suas autarquias con-
tra devedores domiciliados em comarcas não sede de varas federais, 
estabelecida pelo art. 109, § 3º, da CF/88 e art. 15, inciso I, da Lei nº 
5.010/66, porque em razão da matéria, é erigida à condição de compe-
tência absoluta, abrangendo as ações incidentais.

2. Sendo a competência absoluta, impõe-se a declinação de competência 
das EF’s ajuizadas em Subseção Judiciária não sede do exeqüente nem 
domicílio do devedor.

3.	[...].	(CC	0021372-54.2011.4.01.0000/MG,	relator	desembargador	
federal Catão Alves, relator para Acórdão  desembargador federal Lu-
ciano Tolentino Amaral, Quarta Seção, e-DJF1	p.	612	de	11/11/2011.)	
(Grifos	acrescentados.)
PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – AGRAVO REGIMENTAL – EXE-
CUÇÃO	FISCAL	–	COMPETÊNCIA	–	DEVEDOR	DOMICILIADO	EM	CO-
MARCA	QUE	NÃO	É	SEDE	DE	VARA	FEDERAL	–	EXEQUENTE	QUE	NÃO	
TEM	SEDE	OU	AGÊNCIA	NA	SUBSEÇÃO	JUDICIÁRIA,	COM	JURISDIÇÃO	
SOBRE A LOCALIDADE DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR – NATUREZA DA 
DÍVIDA:	DESINFLUÊNCIA	-	COMPETÊNCIA	ABSOLUTA	–	SÚMULA	40	
DO	EXTINTO	TFR	-	INTELIGÊNCIA	DO	ART.	109,	§	3º,	DA	CF/88	E	DO	
ART.	15,	I,	DA	LEI	5.010/66.
1.	Na	esteira	da	jurisprudência	do	Superior	Tribunal	de	Justiça,	a	colen-
da Quarta Seção deste Tribunal firmou-se no sentido de que não sendo 
o domicílio do executado, tampouco do exequente, no foro da Subseção 
Judiciária, esta é absolutamente incompetente para o processo e julga-
mento da execução fiscal, independentemente da natureza da dívida 
inscrita.	Inteligência	dos	arts.	109,	§	3º,	da	CF/88;	2º,	§	2º	e	15,	I,	da	
Lei	5.010/66	e	578	do	CPC.	Prevalência	da	Súmula	40	do	extinto	TFR. 
2.	Nesse diapasão, “a competência para processar e julgar execução fiscal 
movida pela União ou suas autarquias contra executado domiciliado em 
Comarca que não possua sede de Vara Federal, é da Justiça Estadual, 
sendo a aludida competência absoluta.”	(STJ,	REsp	1047303/RS,	Rel.	
Min.	Convocado	Carlos	Fernando	Mathias,	DJe	19/06/2008).
3.	Precedentes	do	STJ	(RESP	1019115/PE,	Min.	José	Delgado,	DJe	de	
23/06/2008)	e	desta	Corte	(CC	0074726-28.2010.4.01.0000/GO,	
Desembargador	Federal	Luciano	Amaral,	4ª	Seção,	e-DJF1	p.36	de	
14/03/2011	e	CC	2009.01.00.007081-2/GO,	Rel.	Desembargador	Fe-
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deral	Leomar	Barros	Amorim	de	Sousa,	Quarta	Seção,	e-DJF1	p.31	de	
20/04/2009).
4.	[...].	(AGA	0044909-79.2011.4.01.0000/BA,	relator	desembar-
gador federal Reynaldo Fonseca, Sétima Turma, e-DJF1	p.	1.112	de	
11/11/2011.)	(Grifos	acrescentados.)

Registre-se, por fim, que a interiorização da Justiça Federal, com 
a criação de varas federais em subseções, nem sempre afasta a delegação 
constitucional, uma vez que a instalação de vara federal só teria esse efei-
to no município que viesse a sediá-la, fazendo desaparecer o pressuposto 
constitucional	da	delegação.	

Nesse sentido:
PROCESSUAL	CIVIL.	CONFLITO	NEGATIVO	DE	COMPETÊNCIA.	EXE-
CUÇÃO	FISCAL.	DEVEDOR	DOMICILIADO	EM	COMARCA	QUE	NÃO	É	
SEDE	DE	VARA	FEDERAL.	COMPETÊNCIA	DELEGADA.	ART.	109,	§	3º	
DA	CF.	ART.	15,	I	DA	LEI	5.010/66.	INSTALAÇÃO	DE	VARA	FEDERAL	
EM SEDE DE COMARCA DIVERSA DAQUELA DO FORO DO DOMICÍLIO 
DO	EXECUTADO.	COMPETÊNCIA	DO	JUÍZO	SUSCITADO.	AGRAVO	RE-
GIMENTAL	IMPROVIDO.
1.	A instalação de vara federal no interior do Estado, com jurisdição 
em diferentes municípios, não afasta a competência delegada ao juiz 
estadual (§ 3º do art. 109 da CF e art. 15, I da Lei n. 5.010/66), à exce-
ção da hipótese do foro do domicílio do executado ser a sede da nova 
vara federal. Precedentes desta Corte.	2.	Agravo	regimental	improvido.		
(AGRCC	2007.01.00.015565-0/MG,	relator	desembargador	federal	
Leomar Barros Amorim de Sousa, Quarta Seção, DJ	de	31/08/2007,	
p.	11.)	(Grifos	acrescentados.)

Assim, diversas razões justificam — e a delegação constitucional 
insculpida	no	§	3º	do	art.	109,	integralizada	pelo	art.	15	da	Lei	5.010/1966	
determina — o reconhecimento da incompetência absoluta pelo juízo fe-
deral para processamento e julgamento das execuções fiscais ajuizadas pelos 
conselhos profissionais quando a vara federal não se localizar no município 
onde	tem	domicílio	o	devedor.	

Acreditamos, ademais, que essa medida colabore com a celeridade e 
efetividade de demandas dessa natureza, além de melhor garantir a ampla 
defesa	e	o	acesso	à	jurisdição	pelo	executado.	



Reconhecimento de litispendência entre 
demandas coletivas e individuais

Ciro José de Andrade Arapiraca1

Os	novos	tempos	demandam	um	novo	processo	civil.	Um	processo	
civil voltado para as questões outrora sem grandes repercussões, sobretudo 
as demandas de massa, as demandas coletivas, de modo que, atualmente, o 
resultado de um processo poderá impactar em um número inimaginável de 
pessoas, razão pela qual devemos possuir uma legislação compatível com 
tamanha	evolução.

Entretanto, os dispositivos legais que regulamentam a questão ainda 
não atendem a contento as expectativas proporcionadas, ainda que com 
o louvável advento da Lei da Ação Civil Pública e do Código de Defesa do 
Consumidor.

No âmbito da Justiça Federal, multiplicam-se as demandas repetiti-
vas, sobremaneira aquelas decorrentes de pleitos de servidores públicos, 
de	segurados	da	Previdência	Social	e	de	contribuintes.

Há algum tempo, foi aprovada emenda constitucional que incluiu o 
princípio	da	duração	razoável	do	processo.	Contudo,	o	que	ocorre	nos	casos	
que	envolvem	ações	repetitivas	é	exatamente	o	oposto.	Não	existe	uma	ra-
cionalização	voltada	para	resolver	as	questões.	Com	efeito,	a	existência	de	
uma demanda coletiva, premente a partir da necessidade de decisões não 
conflitantes e da diminuição dos processos, bem como da redução do tempo 
de sua tramitação, acaba por promover, em algumas hipóteses, ainda mais 
demora	na	resolução	dos	conflitos.

Entre as demandas coletivas, a legislação aplicável, classifica-as como 
relativas a direitos difusos, coletivos em sentido estrito e individuais homo-
gêneos.	Estes	últimos	são	direitos	individuais,	e	não	transindividuais	como	
aqueloutros.	

Das vantagens do julgamento em uma mesma ação coletiva, entre 
outras, pode-se elencar a redução dos custos do processo, racionalização do 

1	Juiz	federal.
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trabalho do Poder Judiciário, o implemento no tocante à questão do acesso à 
Justiça e a exigibilidade de direitos que, quando individualmente referidos, 
podem	ser	considerados	exíguos.

As duas primeiras categorias, a saber, os chamados direitos difusos e 
coletivos, como, a priori, não interferem em eventuais demandas individuais 
propostas, sobremaneira por encamparem direitos que comportam legitima-
ção	reduzida,	não	serão	analisadas	com	muita	profundidade.	Entrementes,	os	
chamados direitos individuais homogêneos, por sua característica peculiar, 
de permitir o ajuizamento tanto individualmente quanto concentrado em 
ação	coletiva,	constituem	base	para	o	presente	ensaio.

Deveras, regra do processo coletivo atual dispõe não existir litispen-
dência	entre	o	processo	individual	e	o	coletivo.	Ou	seja,	mesmo	com	a	exis-
tência de um processo coletivo, o qual, pelas suas próprias peculiaridades, 
requer um exame mais minucioso sobre a questão em análise, mormente 
quanto ao impacto da decisão e à extensão dos direitos eventualmente re-
conhecidos, faculta-se ao cidadão o ajuizamento isolado de uma ação para 
pôr	um	fim	à	sua	querela.	A	dilação	probatória	também	encontra	terreno	
fértil	para	maiores	discussões.

Apesar do ponto extremamente positivo quanto à reunião de várias 
situações em um mesmo processo, a velocidade de suas decisões não pode 
ser equiparada aos processos em que há apenas um ou alguns indivíduos 
no	polo	ativo.	

Nesse ponto reside, a meu ver, um dos maiores problemas na regu-
lamentação	das	demandas	repetitivas.	De	fato,	se	as	ações	coletivas	foram	
criadas para possibilitar um resultado mais rápido e economia processual, 
a regra acima citada, segundo a qual não há litispendência entre a demanda 
individual e a coletiva, não faz nenhum sentido, uma vez que, por essa razão, 
não se resolve o problema da multiplicação dos processos, assim como das 
decisões conflitantes, trazendo o risco, inclusive, de sérios problemas, como 
o	pagamento	em	duplicidade.

Decerto, a finalidade precípua que deve ser buscada com o ajuiza-
mento de ações coletivas é a redução de processos e a regra que impede o 
reconhecimento de litispendência, bem como da consequente extinção do 
processo individual sem julgamento de mérito, que vai de encontro a essa 
tendência.
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Obviamente, há determinados casos nos quais a demora, injustiçada 
ou não, do processo coletivo pode trazer ameaça à eficácia do direito indivi-
dual, sobretudo quando houver risco do perecimento do direito ou houver 
extrema	necessidade	do	postulante.

Todavia, em demandas revisionais de benefícios previdenciários, de 
equiparação de gratificações para servidores públicos, na maioria das deman-
das por repetição de indébito tributário ou de expurgos inflacionários, salvo 
raras exceções, não há, a priori, risco de perecimento de direito excepcional, 
de modo que legítima a alteração do que ora se propõe, ou seja, da extinção 
de	demandas	individuais,	quando	instaurada	ação	coletiva.

O cerne, por conseguinte, é a possibilidade de extinção de proces-
sos sem julgamento do mérito, desafogando o Judiciário, permitindo-se, 
outrossim, a liquidação e a execução individual quando do reconhecimento 
do	direito	coletivo	postulado.

Essa possibilidade levantada demonstra uma preocupação não ape-
nas com a racionalização e a redução de demandas, mas também com a 
unificação dos entendimentos jurisprudenciais em face do risco de decisões 
conflitantes.	Evitar-se-ia,	com	a	medida,	um	grande	número	de	recursos	para	
a	mesma	questão.

Deveras, sabe-se que, ao longo do tempo, com a chegada de recursos 
em instâncias superiores, o direito coletivo posto em evidência pode ter seu 
entendimento modificado substancialmente, razão pela qual pode ocasionar 
uma multiplicação ainda maior de processos individuais submetidos aos 
magistrados	de	primeira	instância.

Em outras palavras, ainda que se obtenha um provimento favorável 
em demanda individual, com solução bem mais célere que a coletiva, o des-
fecho encontrado naquela pode ser modificado em decorrência da fixação 
de entendimento em sentido contrário nas instâncias superiores, fato que 
demonstraria	ser	o	modelo	atual	produtor	de	razoável	insegurança	jurídica.

Sabe-se que uma mudança tão radical de paradigmas não pode ser 
feita sem uma prévia consulta à sociedade, à comunidade acadêmica e aos 
atores envolvidos no processo civil (juízes, advogados públicos e privados, 
promotores,	defensores	públicos),	assim	como	deve	ser	realizada	de	maneira	
paulatina.

De igual forma, não representa solução mágica para todos os pro-
blemas	referentes	à	morosidade	do	Poder	Judiciário.	No	entanto,	entre	as	
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diversas modificações necessárias no processo civil brasileiro, cuida-se de 
importante ferramenta para atender ao principal anseio dos jurisdiciona-
dos, qual seja, da rápida resposta às suas postulações em juízo, visto que, 
quanto menor a quantidade de processos judiciais, mais célere a conclusão 
dos	que	sobrarão.

Tal medida atende a um princípio de ordem social, o da solidarieda-
de social, que prevê um bem maior, um bem comum, em detrimento de um 
pensamento individualista, princípio erigido como objetivo fundamental da 
República	Federativa	do	Brasil,	nos	termos	do	art.	3º	da	Constituição	Federal.



Demandas repetitivas nos juizados especiais federais: uma 
nova experiência processual

Eduardo Pereira da Silva1

1 Introdução 

Não há no ordenamento brasileiro a conceituação de demanda repe-
titiva.	A	experiência	judiciária	brasileira,	porém,	conseguiu	identificar	uma	
série de ações que, por envolverem as mesmas questões de direito, acabaram 
por	ser	denominadas	“repetitivas”.

A ideia de demanda repetitiva pode ter grande utilidade para a ad-
ministração da Justiça e, particularmente, para o gerenciamento do grande 
acervo	de	processos	em	curso	no	país.

Ainda	há	poucos	estudos	doutrinários	acerca	do	assunto.	Não	é	exa-
gero afirmar que o conceito de demandas repetitivas abre as portas a novos 
institutos	de	direito	processual	e	a	um	novo	direito	processual	civil.

O artigo que se apresenta traz um pouco da experiência dos juizados 
especiais	federais	com	demandas	repetitivas.	

Ressalte-se, porém, que o conceito de demanda repetitiva desenvol-
vido neste artigo não se restringe a processos em curso nos juizados espe-
ciais	federais.	Alerte-se	que	algumas	características	específicas	dos	juizados	
impedem que as experiências ali desenvolvidas possam ser aplicadas em 
demandas	repetitivas	de	ritos	diversos.

2 Os juizados especiais federais 

A criação de um órgão judiciário com o fim de processar causas de 
“menor	complexidade”	ou	“pequenas	causas”	foi	prevista	no	art.	24,	X,	e	art.	
98,	I,	da	Constituição	Federal.	

1	Juiz	federal	substituto.
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Os juizados especiais foram criados no Brasil por meio da Lei 
9.099/1995.	Tal	lei,	porém,	tinha	aplicação	apenas	no	âmbito	da	Justiça	
estadual.

Os juizados especiais federais foram criados por meio da Lei 
10.259/2001,	que,	por	sua	vez,	determinou	a	aplicação	subsidiária	da	Lei	
9.099/1995.

No âmbito federal, identificaram-se diversos tipos de demandas cujos 
temas jurídicos em discussão e tipos de prova produzida se repetiam, permi-
tindo criar soluções únicas para a condução e o julgamento dos processos, 
e	dar-lhes	maior	celeridade.	São	estas	as	ações	a	que	podemos	denominar	
demandas	repetitivas	nos	juizados	especiais	federais.

Ganhou relevo nos juizados especiais federais, pelo seu volume, as 
demandas	contra	a	autarquia	previdenciária	e	a	Caixa	Econômica	Federal.	
Estas duas pessoas jurídicas titularizam o polo passivo da maior parte das 
ações	que	podemos	chamar	de	demandas	repetitivas	nos	juizados.

3 Experiências em demandas repetitivas nos juizados especiais 
federais: o despacho inicial e a fixação do rito

A	Lei	9.099/1995	não	fixou	com	minúcias	o	rito	a	ser	adotado	nos	
processos	que	regulamenta.

Nos juizados especiais, o despacho inicial do juiz (ou do servidor 
com	atribuição	delegada	pelo	magistrado)	ganhou	extrema	relevância.	Isso	
porque, uma vez identificada uma demanda repetitiva, fixa o juiz desde já 
o rito que pretende seguir, determinando a sequência dos atos processuais 
até	a	conclusão	para	sentença	e	o	tipo	de	prova	a	ser	produzida.

A fixação do rito de um mesmo tipo de demanda repetitiva pode 
variar	de	acordo	com	a	região	do	país,	ou	o	próprio	entendimento	do	juízo.	
E isso tem a ver com a experiência anterior do juízo com a matéria tratada 
nos autos, com os recursos materiais e técnicos disponíveis e, também, com 
o posicionamento e as negociações feitas com o poder público representado 
em	juízo.

Citem-se algumas experiências obtidas em ações que têm o INSS como 
réu.

No despacho inicial de demandas que objetivam a concessão de bene-
fício cujo requisito seja a incapacidade laboral, há juízes que determinam, já 
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no despacho inicial, a realização de citação, de perícia, fixam os honorários, 
os	quesitos	e	a	intimação	das	partes.	Dispensa-se	com	isso	uma	série	de	
atos, como a intimação do perito e das partes para dispor sobre a proposta 
de honorários e a intimação das partes exclusivamente para se manifestar 
sobre	o	laudo.

Mencione-se a prática adotada pela Seção Judiciária do Acre, conhe-
cida	como	“Perícia	na	Ordem	do	Dia”.	Em	pedidos	de	benefícios	em	que	é	
necessária a realização de perícia médica, o exame já é realizado por ocasião 
do	ajuizamento	da	ação	(protocolo	da	inicial),	a	partir	de	quesitos	previa-
mente	indicados	pelo	juízo	e	pelo	INSS.	

Quando o INSS é citado, já tem ele a oportunidade de se manifestar 
sobre	toda	a	matéria,	já	tendo	por	base	o	laudo	pericial.	

Na Seção Judiciária de Goiás, por sua vez, já se adota a prática de citar 
o	INSS	após	apresentação	do	laudo	médico	e	socioeconômico.

Nestes dois últimos casos, houve necessidade de concordância do 
INSS	em	ser	citado	após	a	produção	de	provas.

Os exemplos acima citados indicaram três ritos diversos para um 
mesmo	tipo	de	ação	previdenciária.

Ainda no campo das ações previdenciárias, diversos ritos têm sido 
adotados em processos que pleiteiam a concessão de aposentadoria para 
trabalhador	rural.

Em algumas regiões do país, tem sido determinada a justificação ad-
ministrativa para que o próprio INSS investigue por meio de testemunhas 
e	documentos	a	existência	de	regime	de	economia	rural	familiar.	Nestes	
casos, a atividade cognitiva do juiz se volta para a verificação do acerto da 
conclusão	administrativa.

Em outras partes do país, a produção de prova tem sido concentrada 
em audiências de instrução e julgamento, com oitiva do autor e de testemu-
nhas.

Esta	tem	sido	a	opção	mais	comum	em	Goiás.	Aqui,	porém,	tem	sido	
feita, já no despacho inicial, uma série de exigências ao autor, como apre-
sentação de dados cadastrais do grupo familiar, sobretudo do cônjuge, com 
o fim de permitir ao INSS investigar a atividade econômica da família por 
meio	de	bancos	de	dados	públicos	a	que	tem	acesso	às	atividades	da	família.
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As informações desta forma obtida são levadas à audiência de ins-
trução e eventualmente confrontadas com as declarações do autor e das 
testemunhas.

Essa estratégia também tem sido adotada nos processos que obje-
tivam	a	concessão	de	benefício	assistencial.	Nos	processos	desta	natureza,	
além da determinação de produção de perícia médica e estudo socioeconô-
mico, tem-se exigido do autor a apresentação de dados cadastrais de todos os 
parentes que com ele residem, a fim de se perquirir acerca da possibilidade 
de	a	família	prover	o	seu	sustento.

Todas as experiências acima elencadas indicam a possibilidade de o 
juiz	moldar	o	rito	a	ser	adotado	nas	demandas	repetitivas.

E nem há que se falar aqui em arbitrariedade do magistrado, excesso 
de	poderes	ou	ausência	de	segurança	jurídica.

Isso porque o despacho inicial deve ser suficientemente claro para 
que as partes possam entender de que forma o processo transcorrerá, evi-
tando	surpresas	e	permitindo	que	adaptem	suas	estratégias	processuais.

4 O papel dos réus nas demandas repetitivas em curso nos 
juizados especiais federais

Destaca-se na administração das demandas repetitivas nos juizados 
especiais	federais	a	figura	do	demandado	réu.	O	réu	é,	em	regra,	pessoa	ju-
rídica	com	grande	acervo	de	processos	em	curso.	Aqui	o	trataremos	como	
“litigante	de	massa”.	

Diante do volume de processos em que é parte, o litigante de mas-
sa tem interesse em que a administração de tal acervo de processos lhe 
demande	o	menor	custo	possível.	Daí	ser	possível	“negociar”	a	prática	de	
determinados	atos,	o	que	no	processo	comum	não	seria	admitido.	

O maior exemplo desse tipo de negociação diz respeito à prática de 
atos instrutórios antes da citação do réu e à forma da intimação (intimações 
em	bloco	e	limitadas	em	quantidade	por	semana),	como	nos	exemplos	rela-
tivos	ao	INSS	mencionados	no	item	anterior.

Tais	práticas	exigem	acordo	prévio	com	o	litigante	de	massa.	No	caso	
da prática de atos instrutórios antes da citação do INSS, por exemplo, sua 
defesa será mais eficaz, pois em um único ato terá condições de se manifes-
tar sobre todos os aspectos envolvidos no caso, sem necessidade de novas 
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manifestações.	Isso,	aplicado	aos	milhares	de	processos	em	que	a	autarquia	
deve se manifestar, numa única seção judiciária, representa economia de 
tempo	e	custos.	

Outros	exemplos	de	atos	negociados	podem	ser	citados.	No	âmbito	
das ações de reposição de expurgos inflacionários sobre o saldo da poupança, 
a Seção Judiciária de Goiás tem tido acesso ao sistema da Caixa Econômica 
Federal	(ré),	que	registra	a	ocorrência	de	prévia	adesão	da	parte	a	acordo	
administrativo.	Tal	prática	vem	permitindo	impedir	o	prosseguimento	de	
ações	inaptas	a	trazer	qualquer	resultado	prático	para	o	autor.

5 Demandas repetitivas nas turmas recursais

Interessante analisar a experiência das demandas repetitivas nas 
turmas	recursais	dos	juizados	especiais	federais	em	Goiás.

O processo na fase recursal, em regra, já chega instruído e pronto 
para	ser	julgado.	As	provas	já	foram	produzidas	pelo	juízo	de	primeiro	grau	
e	as	razões	das	partes	ali	colhidas.

A identificação das demandas repetitivas nos juizados especiais per-
mite o julgamento em bloco de processos que discutem “questões exclusiva-
mente	de	direito”.	De	tal	forma,	centenas	de	processos	podem	ser	julgadas	
de	uma	só	vez.

Na Turma Recursal de Goiás, tem-se adotado um trabalho de triagem 
dos processos relativos a demanda repetitiva cujo objeto já seja julgado de 
forma	pacífica	pela	jurisprudência.	Assim,	quando	determinados	recursos	
chegam à turma recursal, a própria secretaria, ao recebê-los, já separa os pro-
cessos de matéria pacificada pelo tipo e pela sentença do juízo (procedente, 
improcedente),	facilitando	sobremaneira	o	trabalho	do	gabinete	do	relator.

Tais processos, por sua vez, tendem a ficar menor tempo aguardando 
julgamento, liberando o tempo para planejamento e estudo de demandas 
que	exigem	análise	minuciosa	e	individualizada.

6 O regime de custas e a assistência judiciária como estímulos ao 
acesso à Justiça e à reprodução das demandas repetitivas

Baseados	na	ideia	de	ampliar	o	acesso	à	Justiça,	a	Lei	9.099/1995	
previu	em	seu	art.	55:	
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A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e 
honorários	de	advogado,	ressalvados	os	casos	de	litigância	de	má-fé.	
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorá-
rios de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por 
cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor 
corrigido	da	causa.

A possibilidade de não pagamento de custas e honorários advoca-
tícios, se por um lado afastou um grande obstáculo da população economi-
camente desassistida ao acesso à Justiça, por outro, provocou um grande 
estímulo à reprodução de demandas repetitivas inaptas a gerar vantagens 
ao	autor.

E isto não apenas em virtude do dispositivo retromencionado, como 
também	em	virtude	da	interpretação	que	vem	sendo	dada	à	Lei	1.060/1950,	
que dispensa a parte hipossuficiente do pagamento de custas e honorários 
periciais.

É certo que o acesso ao Judiciário não deve ser tolhido em virtude do 
grande	ajuizamento	de	demandas.	Todavia,	nos	juizados	especiais	federais	
tem sido grande o número de verdadeiras aventuras judiciais, processos com 
mínima chance de terem seus pedidos acolhidos ou gerar qualquer tipo de 
vantagem	ao	autor.

Recorro	mais	uma	vez	a	exemplos	práticos.
Diversos tipos de pedidos de revisão de benefício previdenciário 

são ajuizados sem nenhum ônus para o autor, muitos dos quais, ainda que 
acolhidos,	não	têm	possibilidade	de	trazer		benefício	algum	para	o	autor.

É o que ocorreu com parte das ações que pediam a revisão da renda 
mensal	inicial	de	aposentadorias	por	invalidez	precedidas	de	auxílio-doença.	
Nestes processos, os beneficiários pediam a revisão da renda mensal inicial 
para que o INSS incluísse no período básico de cálculo os salários de benefí-
cio de todo o período em que o autor titularizou o auxílio-doença, conforme 
previa	o	art.	29,	§	5º,	da	Lei	8.213/1991.

Julgado procedente o pedido, em centenas de ações se verificava que 
a	renda	mensal	inicial	do	benefício	decrescia.	O	exemplo	perdeu	seu	caráter	
prático, com a rejeição da tese pelo Supremo Tribunal Federal, após anos de 
entendimento contrário da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados 
Especiais	Federais.
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Diversas ações revisionais de contratos com a Caixa Econômica Fe-
deral têm sido ajuizadas sem a preocupação da parte autora com o resultado 
prático	do	processo.	É	o	caso	de	ações	que	atacam	o	cálculo	de	parcelas	de	
contratos de financiamento sem atacar o cálculo dos juros ou do saldo deve-
dor.	Alguns	pedidos,	se	acolhidos,	até	podem	diminuir	o	valor	da	prestação,	
mas	aumentam	o	saldo	devedor.

O processo deve ter um custo, ainda que mínimo, de forma a deses-
timular aventuras como aquelas citadas, com grave ônus à sociedade, seja 
pelos custos envolvidos na gestão do acervo, seja por impedir que causas 
realmente	relevantes	sejam	julgadas	com	maior	celeridade.

Para diminuir o número de processos desta natureza, seria interes-
sante que se desse nova roupagem nos juizados especiais federais aos be-
nefícios	da	assistência	judiciária.

Fora do âmbito dos juizados especiais federais, alguns tribunais têm 
concedido	os	benefícios	da	Lei	1.060/1950	para	pessoas	com	renda	mensal	
de	até	10	salários-mínimos.

Nos juizados, as custas e o valor de honorários são relativamente 
baixos.	A	transposição	do	entendimento	consolidado	nos	processos	de	rito	
comum para os juizados especiais federais, sem considerar suas especifici-
dades,	tem	contribuído	para	a	avalanche	de	processos	neles	ajuizados.

De tal forma, a concessão do benefício de Justiça gratuita nos juiza-
dos deve observar a real impossibilidade de o autor arcar com os custos do 
processo.

7 Conclusão 

As demandas repetitivas em curso nos juizados especiais têm propi-
ciado	o	surgimento	de	uma	nova	experiência	processual	no	país.	As	novas	
práticas ali desenvolvidas carecem ainda de estudos mais aprofundados e sis-
temáticos,	inclusive	com	o	fim	de	permitir	o	surgimento	de	novos	institutos.

Os acertos e sucessos obtidos nos juizados deveriam servir de ins-
piração aos estudiosos do direito processual, bem como ao legislador, de 
forma	a	beneficiar	todo	o	processo	civil	brasileiro.	
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Petição inicial e demandas repetitivas

Fabiano Verli1

Tratar de demandas repetitivas normalmente é tratar de fórmulas 
inovadoras, inovações legislativas, polêmicas, sobre padronização e congê-
neres.

Este participante poderia, sim, dar alguns palpites sobre o tema com 
este	enfoque	tradicional.	Ocorre	que	talvez	seja	mais	prático,	embora	não	
tão	ambicioso,	falar	de	atitudes	comezinhas.	Atitudes	que,	todavia,	não	são	
de	pouca	importância.

Os fundamentos últimos de discussão empreendida neste Seminá-
rio, e nos trabalhos escritos que o seguem, são a realização da justiça numa 
sociedade	de	massas.	Por	“realização”	devemos	entender	a	efetivação	mais	
concreta possível dentro de um aparato estatal que tem lá suas limitações 
financeiras,	logísticas,	culturais,	entre	tantas	outras.

Tornar fato palpável o ideal de justiça que nasce da consciência ju-
rídica de	um	povo	é	a	finalidade	de	um	sistema	judicial.	Esta	concretização,	
sempre imperfeita, só se dará se houver um mínimo de celeridade e um 
mínimo	de	isonomia.	As	demandas	repetitivas,	portanto,	nos	impõem	o	se-
guinte desafio: produzir decisões isonômicas em tempo razoável malgrado 
as limitações — inclusive materiais — do sistema judicial em face da quan-
tidade	de	processos	que	elas	representam.

Acho	que	o	que	disse	acima	é	quase	um	consenso.
O	diabo	mora	nos	detalhes.
Usando de um jargão emprestado da filosofia, eu diria que a questão 

teórica	acerca	dos	princípios	acima	mencionados	não	é	muito	tormentosa.	
A questão prática (ética) também não é, se nos restringirmos aos princípios 
em análise, mesmo não nos esquecendo do debate verdadeiramente ético 
que existe, e. g., a respeito da súmula vinculante e sua real capacidade de 
gerar	isonomia.

1	Juiz	federal.
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Assim, a maior discussão é eminentemente feita no nível poiético 
(técnico – techné).	Os	“detalhes”	são	o	como fazer, como atualizar os ditos 
princípios	de	celeridade	e	isonomia.	Não	está	a	grande	briga	na	definição	de	
celeridade	ou	na	definição	de	isonomia.	Também	não	está	a	grande	briga	na	
dimensão prática (ética) do	ser	célere/efetiva	ou	do	ser	equânime.

Discutimos e nos esforçamos principalmente para definir quais se-
riam	os	melhores	instrumentos.	É,	por	exemplo,	saber	se	o	requisito	re-
percussão	geral	funciona,	saber	como	melhor	usar	o	CPC	285-A,	saber	se	a	
criação	de	uma	Justiça	administrativa	funcionaria	etc.	Queremos	ser	pro-
dutivos na consecução dos fins representados pelos valores processuais 
democráticos	já	citados.

Pelas razões acima, escolhi falar do básico; daquilo que é o mais sim-
ples,	mas	não	menos	importante.	Refiro-me	a	atitudes	às	vezes	esquecidas,	
embora	simples	e	produtivas.	São	muitas,	mas,	por	falta	de	tempo	e	necessida-
de	de	foco,	cinjo-me	a	uma:	a	real	análise	do	cerne	da	petição	inicial	pelo	juiz.

Não	falarei	de	adereços	formalistas	postos	como	requisitos.	Falarei	
daquilo	que	dá	à	petição	inicial	toda	a	sua	importância.

Os	CPC	282	e	seguintes	falam	muito	bem	deste	instrumento	inicial	
do	processo.	O	CPC	se	debruça	sobre	o	tema	e	regula	bastante.

Não	é	para	menos,	pois	as	duas	principais	falas	(locuções)	do	pro-
cesso	estão	no	início	dele,	a	petição	inicial,	e	no	fim,	a	sentença.	No	meio,	as	
interlocutórias.	Se	a	sentença	tem	a	sua	dignidade	garantida	e	evidente,	o	
mesmo	não	ocorre	com	a	inicial.

A petição inicial, muitas vezes, é relegada a um terceiro plano, como se 
sem	ela	fosse	possível	a	existência	do	processo.	Como	se	sem	ela	fosse	indivi-
dualizável	a	insatisfação	no	meio	social,	por	exemplo.	Como	se	ela	não	fosse	
já,	de	antemão,	o	leito	e	as	margens	pelas	quais	as	águas	do	processo	correm.

Assim, a importância da inicial avulta em caso de grande número de 
demandas ao Poder Judiciário, pois ele não age no escuro, na incerteza, com 
base	em	vagas	suposições,	caprichos	ou	desejos	do	jurisdicionado.

Dessa forma, mesmo em caso de demandas repetitivas, a petição 
inicial deve realmente conter raciocínios com início, meio e fim, pois método 
de trabalho é necessário para uma Justiça institucional, orgânica, complexa, 
como a sociedade que a envolve e a criou2.

2	A	sociedade	mudou	muito.	A	sociedade	complexa	e	 industrial	em	que	vivemos	ampliou	muito	a	
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Uma	petição	inicial	ruim	é	um	ótimo	começo	para	um	processo	sem	fim.
Diz-se isto justamente porque o processo com inicial defeituosa care-

cerá	de	margens	que	o	contenham.	Este	processo	poderá	(em	vários	casos)	
se espalhar em múltiplas possibilidades e múltiplas argumentações, já que 
os	motivos	do	pedido	estão	ali	meio	nebulosos.	O	pedido,	por	sua	vez,	dá	

zona	de	atrito	juridicamente	relevante	entre	as	pessoas.	O	juiz	da	maior	parte	do	século	XX,	no	
interior	de	MG,	por	exemplo,	ignorou	ações	previdenciárias,	seja	do	RGPS,	seja	do	RPPS.	Ele	não	
conhecia,	porque	não	existia,	a	internet.	Ele	não	conheceu,	e	não	sofreu,	a	intensa	troca	virtual	de	
arquivos contendo pedidos-padrão, os mais inovadores, de bancas de advogado do Brasil inteiro e 
até	do	exterior.	Isto,	para	ficar	em	dois	pequenos	exemplos	de	mudança	dos	tempos.
Este	juiz	cresceu	sob	os	cuidados	do	CPC	da	década	de	1970.	Nesta	época,	o	país	já	dava	mais	uma	
acelerada	no	ritmo	da	urbanização	que	já	começara	nos	anos	1920,	mas	estávamos	longe	de	nos	
configurar	como	sociedade	urbana	e	industrial.	Nosso	povo	ainda	era	quase	que	exclusivamente	
composto	de	analfabetos	funcionais	ou	plenos.	As	pessoas,	em	sua	grande	maioria,	ainda	habita-
vam	locais	sem	luz	elétrica	ou	com	ela	recém-chegada.	Telefone	era	um	grande	luxo	—	um	bem	
quase	que	de	raiz,	a	ser	legado	em	testamentos.	Transporte	público	era	raridade	no	Brasil	fora	das	
capitais	e	cidades-polo.	
Desta	maneira,	as	demandas	que	chegavam	ao	juiz	do	CPC	da	década	de	1970	eram	reflexo	de	uma	
comunidade	que	já	tinha	dado	seus	primeiros	passos	rumo	à	modernização,	mas	ainda	era	firme-
mente	ancorada	em	práticas,	bens	e	valores	morais	e	jurídicos	de	uma	simplicidade	acachapante.	
E	não	poderia	ser	diferente	em	aglomerações	urbanas	ralas,	em	sua	maioria.	Aglomerações	que	
pegavam sobras do grande setor rural, onde a vida econômica — e até política — realmente tinha 
o	seu	palco.
Não	era	o	Brasil	da	Central,	da	Afonso	Pena,	da	Paulista	ou	de	Copacabana.	Estes	lugares	nunca	
deixaram de ser ícones, mas exatamente como ícones é que representavam basicamente um querer 
da	Nação.	Não	um	ser	desta	mesma	Nação.	Tais	ícones	já	se	punham	—	e	ainda	se	põem	—	como	
projeto	a	ser	executado.	Projeto	de	sociedade	urbana,	industrial,	relativamente	culta	e,	até	certo	
ponto,	pluralista.	
O	país	de	1970	era	basicamente,	ainda,	uma	grande	roça.	Neste	ponto,	pouco	importava	a	pujança	
de grandes capitais como SP ou RJ, já que a massa da população lá não se encontrava e nunca se 
encontrará,	pois	somos	um	país	realmente	continental.	Esta	realidade	maior,	mais	profunda,	se	
revela sempre que se atenta para as bases da política de então (resquícios de coronelismo e coro-
nelismo	aberto),	bem	como	para	a	nossa	pauta	de	exportações	—	basicamente	produtos	primários	
com	indústria	focada	na	substituição	de	importações	de	manufaturados.
Talvez a consecução deste projeto de plena modernidade nunca se complete — como é próprio 
aos	ícones,	que	deixam	de	sê-lo	num	caso	destes.	A	ver.	O	importante,	contudo,	é	reconhecer	que	
o modelo de modernidade já se espalhou, mesmo com todas as suas mazelas, crises econômicas, 
violência,	degradação	social	e	familiar.
Provamos	a	maçã.	Não	há	volta.	A	sociedade	brasileira	não	se	desviou	do	rumo	traçado	há	séculos.	
Claudicando, ela segue na mesma senda de aumento da complexidade, da urbanização, da formação 
intelectual	e	das	riquezas	disponíveis	a	mais	gente.
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ensejo	a	discussões.	A	narrativa	fatos/normas,	sobretudo,	não	fala	coisa	com	
coisa,	sendo	difícil	se	estabelecer	uma	linha	instrutória.

Só para se ter um exemplo histórico: as demandas previdenciárias 
sobre	índices	de	reajustes.	

Chegamos a um ponto, no Brasil, em que foi quase desnecessária 
qualquer	argumentação	sobre	a	necessidade	de	o	INSS	retificar	valores.	
Bastava ao advogado dizer que o índice tal era melhor que o índice aplicado 
pelo	INSS,	qualquer	que	fosse	ele.	

Como sempre há uma pluralidade de índices toda semana no merca-
do, seria muito injusto lhes cobrar que coincidissem, até porque cada índice 
tem	lá	sua	finalidade,	seu	escopo	de	mensuração.

Mesmo assim, milhões de iniciais por reajuste totalmente arcanas 
deram	ensejo	a	demandas	sem	nenhuma	base	jurídica	nos	últimos	20	anos.

Confundiu-se produção em massa com desnecessária falta de qua-
lidade3.

Grande parte das petições iniciais que acabo de mencionar não falam 
coisa com coisa e, ainda assim, foram aceitas e até hoje nos assombram em 
varas	mais	abarrotadas.

Agravando a tendência a um certo demandismo, ainda tivemos, neste 
período,	desde	1993,	uma	progressiva	informatização	do	país.	O	recurso	
copiar-colar, a impressora rápida e barata, os pen-drives e a internet sim-
plesmente permitiram, como nunca antes, a produção desenfreada de textos 
volumosos	—	e	normalmente	de	baixa	qualidade.	

Qualquer profissional de pouco talento passou a ser como que um 
garimpeiro	de	teses.	

Modelos de tudo quanto é jeito se acham na rede mundial de com-
putadores.	Nem	o	céu	é	o	limite.

Juízes	passaram	a	se	assustar	com	calhamaços	“densos”	à	sua	frente.	
Tudo	passou	a	ser	motivo	para	o	copia-e-cola.	Para	justificar	um	pedido	mí-
nimo, por exemplo, passou a ser comum a demonstração de jurisprudência 
—	nem	sempre	aplicável	—	em	3	ou	4	laudas.

3	Não	há	problema	algum	em	o	advogado	ter,	por	exemplo,	5	mil	demandas	sobre	o	índice	tal	em	seu	
escritório.	Contanto	que	ele	dê	conta	do	serviço,	não	perca	prazos	sistematicamente	e	saiba	argu-
mentar	de	modo	minimamente	digno.
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Neste ambiente, as iniciais proliferaram com facilidade enquanto a 
estrutura	da	Justiça,	Federal	principalmente,	não	cresceu	tanto.

Daí que uma reflexão necessária a se fazer diz respeito ao cuidado 
que	estamos	tendo	com	as	petições	iniciais.

Estamos realmente analisando as iniciais ou são os estagiários a fazê-
-lo?	Ou	são	os	servidores	“de	confiança	do	juiz”?

Sendo estagiários ou servidores, cabe perguntar se eles têm real de-
senvoltura e liberdade para sentenciar pela inépcia em todos os casos, não 
só	nos	óbvios.	

Cabe	perguntar	da	liberdade	deles	para	aplicar	o	CPC	285-A.
Cabe perguntar também se a mesma desenvoltura e liberdade têm 

eles para mandar emendar apontando precisamente	o	problema.	
E	declarar	a	prescrição?
Nem falo de coisas absolutamente formais, como pedido de citação ou 

intimação	do	MP.	Falo	da	concatenação	mínima	de	argumentos	conducentes	
a	um	possível	provimento	positivo	para	a	parte	autora.

Um juiz, com a experiência e a liberdade que tem (pois é ele que 
assina	as	decisões),	é	capaz	de,	em	2	minutos,	perceber	a	viabilidade	ou	in-
viabilidade	de	um	feito	simples	e	fazer	encaminhamentos	seguros	a	respeito.	
Um estagiário ou um servidor nunca terá esta capacidade de decisão como 
regra,	pois	faz	trabalho	para	outro	assinar.

Acrescento que a modernização recente do processo passa por me-
didas que abreviam o tempo que medeia a propositura da demanda e o 
momento em que se podem analisar aspectos fundamentais desta, eventual-
mente	se	julgando	antecipadamente	o	feito.	É	o	caso	da	reforma	do	processo	
criminal	padrão,	do	CPC	285-A	e	de	todas	as	normas	que	visam	a	impedir	
que um pedido mal-nascido, ou que nem deveria ter nascido, gere dezenas 
ou centenas de lançamentos no âmbito da cara Justiça para, depois, ser fa-
talmente	extinto	sem	nenhuma	utilidade	social	real.

A desprezada petição inicial que qualquer estagiário pode “despa-
char”	é	o	embrião	do	gabinete	lotado	mais	à	frente.	Raramente	ela	é	contida.	
Tende	a	virar	processo.

E mais: depois de “despachada”, a inicial toma outros ares, já que 
tem	a	chancela	(provisória,	mas	importante	ainda	assim)	do	juiz,	que,	ao	
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mandar citar, disse, sem precisar falar, que o pedido faz algum sentido e 
pode	ter	algum	futuro.

Assim, é justamente na produção de demandas em massa que o cui-
dado,	digamos,	artesanal	do	juiz	tem	seu	lugar	privilegiado.	

Não	é	tempo	jogado	fora.	É	tempo	investido	para	se	cadenciar	o	tra-
balho	da	vara.

Em poucos meses, o resultado deste cuidado vem, inclusive, com o 
aumento	da	seriedade	das	demandas.

Era	o	que	de	possivelmente	útil	tinha	para	dizer.



O efeito vinculante das decisões do Superior Tribunal
de Justiça formadas sob o rito dos recursos

especiais repetitivos (CPC, art. 543-C)

Gabriel Brum Teixeira1

A nova sistemática do recurso especial repetitivo, burilada pela Lei 
11.672/2008	—	no	que	introduziu	o	art.	543-C	ao	Código	de	Processo	Civil	
—, representou significativo avanço nos trabalhos do Superior Tribunal de 
Justiça,	para	além	de	uma	simples	alteração	pontual	da	legislação.	

Se outrora a jurisprudência daquela egrégia Corte Superior era mar-
cadamente oscilante e insegura2, abriu-se, a partir desse marco legal, novo 
horizonte no qual as teses jurídicas mais relevantes vêm encontrando espaço 
para um debate mais profundo e aberto3, desaguando numa autêntica uni-
formização do escólio jurisprudencial que consubstancia e consagra a magna 
missão para a qual foi vocacionado esse Tribunal: dar a última palavra na 
interpretação	da	lei	federal	(CF,	art.	105,	III),	uniformizando-a	e	produzindo,	
isso, a desejada segurança jurídica4 que se espera do Poder Judiciário5.	De	

1	Juiz	federal.
2 Não se trata de visão isolada do fenômeno, mas, sim, de opinião que era corrente entre os opera-
dores	do	direito,	sendo	suficiente	ilustrar	essa	insegurança	com	o	fatídico	caso	em	que	um	mesmo	
órgão	judiciário	(Primeira	Turma),	em	uma	mesma	sessão	de	julgamento	e	em	processos	de	um	
mesmo relator, chancelou posicionamentos antagônicos, fazendo eco à necessidade de uma maior 
sistematização	e	racionalização	dos	trabalhos	daquele	colendo	Tribunal	da	Cidadania.

3 Alude-se, aqui, à abertura para a participação de pessoas, órgãos e entidades que tenham interesse 
na	controvérsia,	ainda	que	não	integrem	a	relação	de	direito	processual	objeto	da	lide	(cf.	art.	3°,	I,	
da	Resolução		08,	de	7	de	agosto	de	2008).

4 “Ora bem, é sabido e ressabido que a ordem jurídica corresponde a um quadro normativo proposto 
precisamente para que as pessoas possam se orientar, sabendo, pois, de antemão, o que devem ou 
o	que	podem	fazer,	tendo	em	vista	as	ulteriores	consequências	imputáveis	a	seus	atos.	O	Direito	
propõe-se	a	ensejar	uma	certa	estabilidade,	um	mínimo	de	certeza	na	regência	da	vida	social.	Daí	o	
chamado princípio da ‘segurança jurídica’, o qual, bem por isto, se não é o mais importante dentre 
todos	os	princípios	gerais	de	Direito,	é,	indisputavelmente,	um	dos	mais	importantes	entre	eles.”	
(Mello,	 Celso	Antônio	Bandeira	de.	Curso de direito administrativo.	 18.	 ed.	 São	Paulo:	Malheiros	
Editores,	2004,	p.	113.)	

5 Citamos, a propósito, as lições de Karl Larenz em sua notável Metodologia da ciência do direito, 
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fato, não se tem notícia, até aqui, de alguma tese pacificada pelo Superior 
Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo, que tenha sido ao 
depois por ele abandonada, o que se revela sintomático  que o rito inaugurado 
pelo	novo	art.	543-C	do	CPC,	mais	do	que	uma	mera	mudança	legislativa,	
representou	o	início	de	uma	nova	cultura	jurisprudencial.

Têm-se proliferado, contudo, decisões das instâncias inferiores que 
vêm à baila ignorando a posição firmada pelo Superior Tribunal de Justiça 
sob	o	manto	do	art.	543-C	do	CPC	ou	mesmo	confrontando-a	às	escânca-
ras.	Diante	desse	fenômeno,	abrolha	a	indagação:	há	efeito	vinculante	nas	
decisões daquela Corte Superior tomadas na via de um recurso especial 
repetitivo?	Se	positiva	a	resposta,	qual	a	sua	extensão?

Duas,	pois,	são	as	situações	que	demandam	reflexão:	(a)	primeiro,	a	
solene desconsideração do entendimento sedimentado pelo Superior Tri-
bunal	de	Justiça	dentro	do	procedimento	talhado	no	art.	543-C	do	CPC,	ou	
seja, a simples decisão judicial que, embora o contrarie, sequer faz menção 
ou	mesmo	enfrenta	esse	entendimento;	(b)	segundo,	o	enfrentamento	da	
tese jurídica perfilhada por aquela Corte Superior no bojo de um recurso 
especial repetitivo e sua superação, é dizer, a decisão judicial que toma em 
consideração essa tese jurídica e, em que pese não a ignorar, supera-a, ma-
terializando	autêntica	divergência	jurisprudencial.

Um primeiro óbice: a ausência de dispositivo legal expresso a 
emprestar efeito vinculante às decisões tomadas com base no  
art. 543-C do CPC

Um primeiro obstáculo que se tem levantado ao reconhecimento do 
efeito vinculante das decisões do Superior Tribunal de Justiça firmadas sob 
o	pálio	do	art.	543-C	do	CPC	diz	respeito	à	inexistência	de	dispositivo	legal	
expresso	que	o	consagre.	Assim,	de lege lata, não haveria como dar vazão a 
essa	eficácia	vinculativa.

verbis: “Indirectamente, qualquer resolução judicial pode, por isso, actuar mediante o conteúdo da 
sua	fundamentação,	para	além	do	caso	concreto	decidido.	Com	efeito,	na	medida	em	que	responda	
à pretensão nela suscitada, representa um paradigma, um modelo para futuras resoluções que se 
refiram	a	casos	semelhantes,	nos	quais	tenha	relevância	a	mesma	questão	jurídica.	De	facto,	os	tri-
bunais, especialmente os tribunais superiores, procuram orientar-se em grande medida por tais 
resoluções paradigmáticas — pelos precedentes —, o que é útil à uniformidade e à continuidade da 
jurisprudência	e,	ao	mesmo	tempo,	sobretudo,	à	segurança	jurídica”	(Larenz,	Karl.	Metodologia da 
ciência do direito.	3.	ed.	Lisboa:	Fundação	Calouste	Gulbenkian,	1997,	p.	610-611)
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O óbice em foco, contudo, pode ser superado se se tem em conta a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da eficácia vinculante 
das decisões plasmadas no seio de recurso extraordinário marcado pela 
repercussão	geral	(CPC,	arts.	543-A	e	543-B).

Com efeito, é cediço que nem a Constituição, nem a lei, não trazem  
dispositivo legal algum que, de maneira expressa, explicitem esse efeito 
vinculante.	Isso,	entrementes,	não	tem	obstado	o	reconhecimento	pelo	Su-
premo Tribunal Federal da eficácia vinculante das decisões formadas em 
recurso extraordinário revestido de repercussão geral, como se pode notar 
do seguinte precedente:

RECLAMAÇÃO.	ALEGAÇÃO	DE	INOBSERVÂNCIA	POR	MAGISTRADO	
DE	PRIMEIRA	INSTÂNCIA	DA	DECISÃO	PROFERIDA	PELO	PLENÁRIO	
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO 
RECURSO	EXTRAORDINÁRIO	583.955-RG/RJ.	INSTITUTO	DA	REPER-
CUSSÃO	GERAL.	COMPETÊNCIA	DOS	TRIBUNAIS	DE	ORIGEM	PARA	
SOLUCIONAR	CASOS	CONCRETOS.	CORREÇÃO	DA	EVENTUAL	DESO-
BEDIÊNCIA	À	ORIENTAÇÃO	ESTABELECIDA	PELO	STF	PELA	VIA	RE-
CURSAL PRÓPRIA, EM JULGADOS DE MÉRITO DE PROCESSOS COM RE-
PERCUSSÃO	GERAL	RECONHECIDA.	RECLAMAÇÃO	NÃO	CONHECIDA.	
1.	As	decisões	proferidas	pelo	Plenário	do	Supremo	Tribunal	Federal	
quando do julgamento de recursos extraordinários com repercussão 
geral vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário na solução, por 
estes,	de	outros	feitos	sobre	idêntica	controvérsia.	2.	Cabe	aos	juízes	
e desembargadores respeitar a autoridade da decisão do Supremo 
Tribunal Federal tomada em sede de repercussão geral, asseguran-
do racionalidade e eficiência ao Sistema Judiciário e concretizando a 
certeza	jurídica	sobre	o	tema.	[…]	10.	A	novidade	processual	que	cor-
responde à repercussão geral e seus efeitos não deve desfavorecer as 
partes, nem permitir a perpetuação de decisão frontalmente contrária 
ao	entendimento	vinculante	adotado	pelo	Supremo	Tribunal	Federal.	
Nesses casos o questionamento deve ser remetido ao Tribunal com-
petente para a revisão das decisões do Juízo de primeiro grau a fim de 
que aquela Corte o aprecie como o recurso cabível, independentemente 
de	considerações	sobre	sua	tempestividade.	11.	No	caso	presente	tal	
medida	não	se	mostra	necessária.	12.	Não-conhecimento	da	presente	
reclamação.	(STF,	Tribunal	Pleno,	Rcl	10793,	relatora	ministra	Ellen	
Gracie, DJe	de	06/06/2011.)

Destarte, se a inexistência de dispositivo constitucional ou legal a 
explicitamente outorgar efeito vinculante às decisões do Supremo Tribunal 
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Federal em sede de recurso extraordinário dotado de repercussão geral não 
representou óbice a que aquela Excelsa Corte o reconhecesse, não há que 
se apor tal embaraço ao reconhecimento de efeito vinculante às decisões 
do	Superior	Tribunal	de	Justiça	edificadas	sob	o	rito	do	art.	543-C	do	CPC,	
máxime porque os mesmos propósitos em que se escorou o Supremo Tribu-
nal Federal ao adotar tal postura — assegurar racionalidade e eficiência ao 
Sistema Judiciário e concretizar a certeza jurídica sobre o tema uniformizado 
pelo tribunal superior competente — animam, de idêntico modo, o reconhe-
cimento	da	eficácia	vinculativa	no	âmbito	dos	recursos	especiais	repetitivos.

Um segundo óbice: o Superior Tribunal de Justiça se inviabilizaria 
ante o volume de reclamações que seriam ajuizadas

Outro empecilho levantado ao reconhecimento do aludido efeito 
vinculante diz respeito à sobrecarga de trabalho que seria entulhada no 
Superior Tribunal de Justiça, cujo volume de ações e recursos a julgar já 
tem	prejudicado	sobremaneira	o	desempenho	de	sua	missão	constitucional.

Mais uma vez, o argumento não se sustenta à luz da jurisprudência 
do	plenário	do	Supremo	Tribunal	Federal.

Deveras, a mesma preocupação que se agita quando se fala em efeito 
vinculante	das	decisões	construídas	segundo	o	rito	do	art.	543-C	do	CPC	
tem pertinência quando se cogita no reconhecimento do efeito vinculante 
das decisões tomadas em recurso extraordinário acoplado de repercussão 
geral.	E,	não	obstante,	tal	preocupação	não	impediu	que	o	Supremo	Tribunal	
Federal	o	reconhecesse,	como	visto	acima.	Ademais,	a	preocupação	em	liça	
parte de uma premissa falsa: a de que o descumprimento a essa eficácia vin-
culativa faria emergir, necessariamente, o direito do interessado de ajuizar 
reclamação diretamente no tribunal superior competente, direito esse que 
vem sendo negado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO	REGIMENTAL.	RECLAMAÇÃO.	REPERCUSSÃO	GERAL.	CARÁ-
TER ERGA OMNES E EFEITO VINCULANTE QUE TERIA SIDO ATRIBUÍ-
DO	AO	RE	600.885-RG/RS.	COMPETÊNCIA	PARA	A	SOLUÇÃO	DE	CASOS	
CONCRETOS.	INADEQUAÇÃO	DO	INSTRUMENTO	DA	RECLAMAÇÃO.	
AGRAVO	DESPROVIDO.	I	-	Conquanto	o	decidido	nos	recursos	extraor-
dinários submetidos ao regime da repercussão geral vincule os outros 
órgãos do Poder Judiciário, sua aplicação aos demais casos concretos, 
em	observância	à	nova	sistemática	instituída	pela	EC	45/2004,	regula-
mentada	pela	Lei	11.418/2006,	não	poderá	ser	buscada,	diretamente,	



Seminário sobre Demandas Repetitivas na Justiça Federal

85

nesta Suprema Corte, antes da apreciação da controvérsia pelas instân-
cias ordinárias; II - O instrumento da reclamação não pode ser utilizado 
a fim de que, per saltum, seja aplicado o entendimento firmado no RE 
600.885-RG/RS	a	processo	em	curso	no	primeiro	grau	de	jurisdição;	
III - A reforma das decisões dos juízes de primeiro grau, contrárias à 
orientação firmada em julgamentos afetos ao regime da repercussão 
geral, deve ser feita pelo Tribunal a que estiverem vinculados, pela 
via	recursal	ordinária.	Precedente:	Rcl	10.793/SP,	relatora	ministra	
Ellen	Gracie;	IV	–	Agravo	a	que	se	nega	provimento.	(STF,	Tribunal	
Pleno,	Rcl	12600	Agr,	relator	ministro.	Ricardo	Lewandowski,	DJe de 
07/12/2011.)

Desse modo, o reconhecimento de que as decisões do Superior Tri-
bunal	de	Justiça	nascidas	do	procedimento	hospedado	no	art.	543-C	do	CPC	
ostentam efeito vinculante não prejudicará em nada a funcionalidade desse 
Sodalício, uma vez que eventual descumprimento à autoridade dessa decisão 
não dará ensejo ao ajuizamento de reclamação, havendo espaço para reme-
diá-lo, primeiramente, pelas vias ordinárias de impugnação, para somente 
após,	em	sendo	o	caso,	ser	levado	ao	conhecimento	daquela	Corte	Superior.

Duas situações

Como adiantamos logo ao início deste artigo, antolham-se duas as 
situações	que	demandam	reflexão:	(a)	primeiro,	a	solene	desconsideração	
do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça dentro do 
procedimento	talhado	no	art.	543-C	do	CPC,	ou	seja,	a	simples	decisão	ju-
dicial que, embora o contrarie, sequer faz menção ou mesmo enfrenta esse 
entendimento;	(b)	segundo,	o	enfrentamento	da	tese	jurídica	perfilhada	
por aquela Corte Superior no bojo de um recurso especial repetitivo e sua 
superação, é dizer, a decisão judicial que toma em consideração essa tese 
jurídica e, em que pese não a ignorar, supera-a, materializando autêntica 
divergência	jurisprudencial.

Quanto à primeira situação, interessa notar que o Superior Tribunal 
de Justiça tem frisado que não se pode chancelar  

[...]	a	mera	confirmação	automática	de	uma	tese	já	rejeitada	pela	Corte	
nacional ad quem, porém, minimamente, é preciso uma nova apre-
ciação fundamentada da matéria, o que implica, na hipótese de ainda 
se sufragar o entendimento oposto ao já uniformizado pelo STJ, a ex-
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posição da argumentação em contrário, rebatendo objetivamente as 
conclusões	aqui	firmadas.	(Informativo		419	do	STJ.)

Noutras palavras, tem-se repelido a possibilidade de simples manu-
tenção de um entendimento contrário àquele pacificado pelo Superior Tribu-
nal de Justiça em sede de recurso especial repetitivo, impondo-se, ao menos, 
uma análise franca e objetiva em torno dos argumentos que serviram de 
supedâneo	à	tese	jurídica	consagrada	pela	jurisprudência	da	Corte	Superior.

Sobre o tema, leia-se a seguinte notícia veiculada no Informativo de 
Jurisprudência publicado pelo Superior Tribunal de Justiça, tombado sob o 
número	419:

A Corte Especial, considerando a resistência dos tribunais a quo à nova 
sistemática dos recursos repetitivos, embora sem ter caráter vincu-
lante, subentendido, contudo, na sua ratio essendi, razão pela qual, 
forçosamente, está a carecer de uma complementação na legislação 
pertinente,	acolheu	em	questão	de	ordem	as	propostas	do	Min.	Aldir	
Passarinho Junior no sentido de restituir, por decisão de órgão fracio-
nário desta Corte, independentemente de acórdão, decisão unipessoal 
de	Min.	Relator	ou	da	Presidência,	pelo	Nupre,	os	recursos	especiais	à	
corte de origem para que sejam efetivamente apreciadas as apelações 
ou	agravos	como	de	direito,	conforme	a	Lei	n.	11.672/2008	e	a	Res.	n.	
8/2008-STJ.	Ocorre,	no	momento,	que	os	tribunais,	sem	reexaminar,	
por	tira	de	julgamento,	simplesmente	o	devolvem.	Por	isso,	enfatizou	
o	Min.	Relator	que	não	é	possível	fazer	dessa	forma,	dispensando-se	
ementa, relatório e voto, para mandar novamente à Presidência, tendo 
ainda o advogado que fazer um requerimento para revalidar o recurso 
especial interposto e enviar ao STJ, o que, contrario sensu, equivale a 
julgar a mesma coisa com um adicional, frustrando o objetivo da lei do 
recurso	repetitivo,	qual	seja,	sistematização	do	trabalho	do	Judiciário.	
Nesse passo, ponderou que, no caso de interpretação restritiva, prefe-
rível que seja lavrado outro acórdão, feito um relatório para rebater 
objetivamente o que foi decidido nesta Corte, pois não faz sentido 
a hipótese de os tribunais a quo simplesmente não examinarem e, 
em apenas três linhas padronizadas, fazerem uma tira de julgamento, 
devolvendo	o	problema	com	a	recalcitrância	na	tese.	Assim,	propõe,	
no caso, que quem estiver com um acórdão no gabinete devolva-o; se 
estiver pautado, devolva pautado sem acórdão; se for por decisão do 
Min.	Relator,	por	despacho;	se	estiver	no	Nupre	e	se	estiver	na	Pre-
sidência,	por	determinação	da	Presidência,	pelo	Nupre.	Não	se	há	de	
entender a mera confirmação automática de uma tese já rejeitada pela 
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Corte nacional ad quem, porém, minimamente, é preciso uma nova 
apreciação fundamentada da matéria, o que implica, na hipótese de 
ainda se sufragar o entendimento oposto ao já uniformizado pelo STJ, 
a exposição da argumentação em contrário, rebatendo objetivamente 
as	conclusões	aqui	firmadas.	Com	efeito,	determinou	o	Min.	Relator	que	
se mande voltar para, efetivamente, ser reexaminado, não bastando 
o	só	repetir,	deve-se	rebater	cada	argumento	do	STJ.	Outrossim,	não	
cabe,	por	conseguinte,	que	uma	resolução	de	tribunal	de	2º	grau	mude	
o	CPC	e	altere	a	Lei	n.	11.672/2008.	Assim	sendo,	com	a	anuência	do	
Min.	Relator,	ressaltou	o	Min.	Teori	Albino	Zavascki	a	importância	de	
sublinhar a inconstitucionalidade da resolução do tribunal, porquanto 
o	art.	543-C	do	CPC	é	expresso,	no	§	8º,	que	o	recurso	seja	novamente	
examinado,	tendo-se	uma	nova	decisão.	No	caso,	considerou	ser	incons-
titucional	porque,	pelo	art.	93,	IX,	da	CF/1988,	todos	os	julgamentos	
dos órgãos do Poder Judiciário devem ser públicos e fundamentadas 
todas	as	decisões.	Ora,	a	fundamentação	necessariamente	tem	que	
haver,	e,	pela	absoluta	incompatibilidade	com	a	CF/1988,	opinou-se	
pelo acolhimento da QO nos termos como foi colocada, com a expedição 
de ofício aos presidentes dos tribunais regionais federais e tribunais 
de	justiça	sobre	a	decisão	tomada	na	presente	questão	de	ordem.	QO	
nos	REsp	1.148.726-RS,	REsp	1.146.696-RS,	REsp	1.153.937-RS,	REsp	
1.154.288-RS,	REsp	1.155.480-RS	e	REsp	1.158.872-RS,	relator	minis-
tro	Aldir	Passarinho	Junior,	julgada	em	10/12/2009..	(Informativo		
419	do	STJ.)

Se, por um lado, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça tem 
rechaçado a postura consistente em simplesmente ignorar o entendimento 
sedimentado	dentro	do	procedimento	vincado	no	art.	543-C	do	CPC,	de	outra	
banda a segunda situação acima descrita — o enfrentamento da tese jurídica 
adotada por aquela Corte Superior no bojo de um recurso especial repetitivo 
e sua superação — vem sendo tolerada sem nenhuma repercussão no plano 
processual e mesmo à míngua de censura jurisprudencial, diferentemente, 
pois, do que se tem vislumbrado no magistério jurisprudencial do Supremo 
Tribunal	Federal.

Conclusão

Em resumo, cremos que os dois principais argumentos contrários ao 
reconhecimento da eficácia vinculante às decisões do Superior Tribunal de 
Justiça tomadas no âmbito de recurso especial repetitivo — a ausência de 
dispositivo legal expresso a consagrá-lo e a preocupação em torno da via-
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bilidade daquele Tribunal — não se sustentam, ao lume da jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal, que tem proclamado o efeito vinculativo das 
decisões firmadas por aquela excelsa Corte na via de recurso extraordinário 
dotado de repercussão geral a despeito da absoluta ausência de dispositivo 
constitucional ou legal a explicitá-lo, e sem que isso tenha prejudicado o fun-
cionamento do Tribunal, antes pelo contrário, tendo-se notado um respeito 
ainda	maior	à	jurisprudência	por	ele	sedimentada.	Outrossim,	acreditamos	
que não basta rechaçar a solene desconsideração do entendimento sedimen-
tado pelo Superior Tribunal de Justiça dentro do procedimento talhado no 
art.	543-C	do	CPC,	havendo	campo	fecundo	a	que	sejam	objeto	de	censura	
jurisprudencial também as decisões das instâncias inferiores que, conquanto 
não ignorem esse entendimento — visto que o enfrentam e superam —, o 
contrariem diametralmente, em nada contribuindo, com essa postura, para 
assegurar racionalidade e eficiência ao sistema judiciário e concretizar a cer-
teza	jurídica	sobre	o	tema	uniformizado	pelo	tribunal	superior	competente.
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O incidente de resolução de demandas repetitivas,
previsto no projeto do novo Código de Processo Civil,

e o prévio requerimento administrativo

Guilherme Brito1

No projeto do novo Código de Processo Civil brasileiro, propõe-se a 
instituição no regime jurídico brasileiro do denominado incidente de reso-
lução	de	demandas	repetitivas.

É	o	que	está	no	art.	930	do	projeto:
Art.	930.	É	admissível	o	incidente	de	demandas	repetitivas	sempre	
que identificada controvérsia com potencial de gerar relevante mul-
tiplicação de processos fundados em idêntica questão de direito e de 
causar grave insegurança jurídica, decorrente do risco de coexistência 
de	decisões	conflitantes.	

Está	claro	que	o	norte	da	norma	é	o	resguardo	da	segurança	jurídica.	
Isso, inclusive, está explícito na exposição de motivos do anteprojeto do 
novo Código:

Criou-se o incidente de julgamento conjunto de demandas repetitivas, 
a	que	adiante	se	fará	referência.
Por enquanto, é oportuno ressaltar que levam a um processo mais cé-
lere as medidas cujo objetivo seja o julgamento conjunto de demandas 
que gravitam em torno da mesma questão de direito, por dois ângulos:
[...]
Por outro lado, haver, indefinidamente, posicionamentos diferentes 
e incompatíveis, nos Tribunais, a respeito da mesma norma jurídica, 
leva a que jurisdicionados que estejam em situações idênticas, tenham 
de submeter-se a regras de conduta diferentes, ditadas por decisões 
judiciais	emanadas	de	tribunais	diversos.
Esse fenômeno fragmenta o sistema, gera intranqüilidade e, por vezes, 
verdadeira	perplexidade	na	sociedade.

1	Juiz	federal.
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Prestigiou-se, seguindo-se direção já abertamente seguida pelo ordena-
mento jurídico brasileiro, expressado na criação da Súmula Vinculante 
do	Supremo	Tribunal	Federal	(STF)	e	do	regime	de	julgamento	conjun-
to de recursos especiais e extraordinários repetitivos (que foi mantido 
e	aperfeiçoado)	tendência	a	criar	estímulos	para	que	a	jurisprudência	
se uniformize, à luz do que venham a decidir tribunais superiores e 
até	de	segundo	grau,	e	se	estabilize.

Na mesma exposição se pode ver o que se pretendeu com a formu-
lação do referido incidente:

Criaram-se figuras, no novo CPC, para evitar a dispersão excessiva da 
jurisprudência.	Com	isso,	haverá	condições	de	se	atenuar	o	assoberba-
mento de trabalho no Poder Judiciário, sem comprometer a qualidade 
da	prestação	jurisdicional.
Dentre esses instrumentos, está a complementação e o reforço da efi-
ciência do regime de julgamento de recursos repetitivos, que agora 
abrange a possibilidade de suspensão do procedimento das demais 
ações, tanto no juízo de primeiro grau, quanto dos demais recursos 
extraordinários ou especiais, que estejam tramitando nos tribunais 
superiores,	aguardando	julgamento,	desatreladamente	dos	afetados.
Com os mesmos objetivos, criou-se, com inspiração no direito ale-
mão, o já referido incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 
que consiste na identificação de processos que contenham a mesma 
questão de direito, que estejam ainda no primeiro grau de jurisdição, 
para	decisão	conjunta.
O incidente de resolução de demandas repetitivas é admissível quando 
identificada, em primeiro grau, controvérsia com potencial de gerar 
multiplicação expressiva de demandas e o correlato risco da coexis-
tência	de	decisões	conflitantes.

Dentro desse contexto, certo é que o incidente é medida que enseja 
pacificação dos conflitos, a harmonização do sistema, com a diminuição de 
decisões contraditórias, nem sempre bem compreendidas pelos destinatários 
das	decisões	judiciais.

Não obstante, notadamente no âmbito da Justiça Federal, não será 
sozinho meio eficaz de conter as demandas, se, ainda que com a definição 
da	tese	jurídica,	necessário	for	o	ajuizamento	de	ações	individuais.

Será, ao revés, um jogo de cartas marcadas, em que ganham a parte 
que estiver do lado da tese tida como adequada para solucionar aquela lide 
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— que ajuizará ação já sabidamente ganha — e seu patrono, que perceberá 
honorários	de	igual	forma	sem	nenhum	risco	da	demanda.	À	parte	adversa	
não	restará	alternativa	senão	enfrentar	uma	demanda	já	perdida.	E	ainda	
suportar	o	ônus	sucumbencial	da	derrota.

E o Judiciário, no meio, não tem sua atividade reduzida sob o aspecto 
quantitativo.	Nesses	termos,	entendo	que	o	ganho	em	torno	da	segurança	
jurídica não é bastante para tanto, na medida em que o que efetivamente 
dever-se-ia buscar com medida dessa natureza seria a diminuição do acer-
vo de processos, como forma de assegurar ao Judiciário instrumento para 
desenvolver sua função dentro do que espera a sociedade, com agilidade e 
segurança.

Assim, para que o instrumento do incidente de resolução de deman-
das repetitivas sirva para a melhoria da prestação jurisdicional, a solução 
deve	ser	pelo	reforço	da	necessidade	de	prévio	requerimento	administrativo.	
Inclusive com o manejo dos instrumentos necessários a que a Administração 
defira o bem da vida a quem se encontre em situação albergada pela tese 
acatada, como as súmulas da AGU, orientações normativas e outros instru-
mentos de delineação da atividade administrativa diante daquela situação 
jurídica já definida de forma pacífica, a partir do julgamento do incidente de 
resolução	de	demandas	repetitivas.

Com efeito, se há uma tese jurídica consagrada, deve a Administração, 
de um lado, adotar todas as medidas para a sua obediência interna, como 
meio	de	dar	plenitude	ao	princípio	da	eficiência	administrativa.	Não	é	con-
dizente com tal princípio a Administração negar um direito fundado em uma 
tese	já	consagrada,	sendo	certo	que	o	Judiciário	o	conferirá	ao	postulante.	
De outro lado, deve a Administração ter a oportunidade de apreciar o plei-
to, assegurando ao postulante o benefício da forma menos onerosa (para 
ela,	Administração),	não	sendo	compelida,	por	exemplo,	a	ter	de	suportar	
honorários.

Por isso que, consagrada uma tese jurídica por meio de decisão que 
não seja vinculante, deve ser sempre exigido que se faça o prévio requeri-
mento	administrativo.

É certo que o projeto facilita a subida dos recursos aos tribunais 
superiores.	Mendes	e	Rodrigues	(2012,	p.	205)	assim	prelecionam:

Com o mesmo intuito de facilitar a subida da discussão tomada em sede 
de	incidente,	o	art.	940	estabelece	que,	após	seu	julgamento,	eventual	
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recurso	especial	ou	extraordinário	interposto	[...]	será	dotado	de	
efeito suspensivo, ao contrário da regra geral, presumindo-se a re-
percussão	geral	da	questão	constitucional	eventualmente	discutida.
[...]
Conclui-se, portanto, que o legislador facilitou, a nosso ver de forma 
acertada, a devolução da questão jurídica que dá ensejo às demandas 
repetitivas	aos	tribunais	superiores.

E se for, ao final, expedida súmula vinculante, não haverá tal con-
sequência.	Contudo,	não	se	pode	descartar	que	a	solução	seja	dada	pelo	
STJ.	Ainda	que	dada	a	solução	pela	mais	alta	corte	infraconstitucional	não	
tendo efeito vinculante e sendo necessário o ajuizamento de demandas 
individuais, de nada valerá para a diminuição de demandas a definição da 
tese	jurídica.

Também a invocada celeridade não é motivo bastante, se não vier 
com	outros	elementos	que	assegurem	a	qualidade	do	julgamento.	E	esta	só	
é possível com um número adequado de feitos submetidos à apreciação dos 
julgadores.	Até	porque,	como	leciona	Moreira	(2000,	p.	232):

Para muita gente, na matéria, a rapidez constitui o valor por excelência, 
quiçá	o	único.	Seria	fácil	invocar	aqui	um	rol	de	citações	de	autores	
famosos,	apostados	em	estigmatizar	a	morosidade	processual.	Não	
deixam de ter razão, sem que isso implique — nem mesmo, quero crer, 
no pensamento desses próprios autores — hierarquização rígida que 
não reconheça como imprescindível, aqui e ali, ceder o passo a outros 
valores.	Se	uma	justiça	lenta	demais	é	decerto	uma	justiça	má,	daí	não	
se segue que uma justiça muito rápida seja necessariamente uma jus-
tiça	boa.	O	que	todos	devemos	querer	é	que	a	prestação	jurisdicional	
venha	ser	melhor	do	que	é.	Se	para	torná-la	melhor	é	preciso	acelerá-la,	
muito	bem:	não,	contudo,	a	qualquer	preço.

Conclui-se que o incidente de resolução de demandas repetitivas 
não pode servir apenas para a garantia da segurança jurídica, devendo 
ser também instrumento para a melhoria da prestação jurisdicional como 
meio de assegurar a desejada celeridade processual, obtida como con-
sequência da diminuição de feitos em tramitação, o que, nos moldes em 
que disciplinado o instituto no novo Código de Processo Civil, somente 
será possível pelo reforço da necessidade de prévio requerimento ad-
ministrativo.
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Demandas repetitivas e a aplicação do art. 285-A do CPC

João Miguel Coelho dos Anjos1

1 Introdução

Mesmo que de forma incipiente, o ordenamento jurídico brasileiro 
já contém normas prevendo mecanismos para enfrentamento mais racional 
e eficiente das demandas repetitivas ou ações de massa, entre os quais se 
encontram a improcedência prima facie	(art.	285-A	do	CPC),	a	súmula	vin-
culante, o julgamento de recursos repetitivos perante o STJ, a repercussão 
geral	perante	o	STF	e	a	súmula	e	a	jurisprudência	impeditiva	de	recursos.

Entretanto, muitos tribunais brasileiros, de forma incompatível com 
o espírito precípuo das reformas promovidas no processo civil pátrio, qual 
seja, redução do tempo do processo, vem adotando entendimento que res-
tringem em grande parte a eficácia de tais instrumentos, muitas vezes com 
o	apoio	da	doutrina.

2 Restrição indevida do âmbito de aplicação do art. 285-A do 
CPC — interpretação (supostamente teleológica) que extrapola 
a própria letra da lei

O Superior Tribunal de Justiça, por sua Quarta Turma, no julgamento 
do	REsp	1109398/MS,	em	16/06/2011,	entendeu,	sob	pretexto	de	exegese	
teleológica,	que	a	aplicação	do	art.	285-A	do	CPC	supõe	o	alinhamento	entre	
o juízo sentenciante, quanto à matéria repetitiva, e o entendimento crista-
lizado nas instâncias superiores, in verbis:

DIREITO	PROCESSUAL	CIVIL.	IMPROCEDÊNCIA	PRIMA FACIE.	ART.	
285-A	DO	CPC.	ENTENDIMENTO	DO	JUÍZO	SENTENCIANTE.	DISSIDÊN-
CIA	RELATIVA	ÀS	INSTÂNCIAS	SUPERIORES.	APLICAÇÃO	DA	NOVA	
TÉCNICA.	DESCABIMENTO.	EXEGESE	TELEOLÓGICA.
1.	A	aplicação	do	art.	285-A	do	CPC,	mecanismo	de	celeridade	e	econo-
mia processual, supõe alinhamento entre o juízo sentenciante, quanto 

1	Juiz	federal	substituto.
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à matéria repetitiva, e o entendimento cristalizado nas instâncias su-
periores, sobretudo junto ao Superior Tribunal de Justiça e  Supremo 
Tribunal	Federal.
2.	Recurso	especial	não	provido.
(REsp	1109398/MS,	relator	ministro	Luis	Felipe	Salomão,	Quarta	Tur-
ma,	julgado	em	16/06/2011,	DJe	01/08/2011.)

No próprio voto condutor, foram reproduzidos posicionamentos de 
abalizados doutrinadores pátrios, atrelando o instituto da improcedência 
prima facie,	instituído	pela	Lei		11.277/2006,	à	necessidade	de	observância	
do	precedente	judicial,	com	fundamento	suposto	no	art.	518,	§	1º,	do	CPC,	
na	redação	determinada	pela	Lei	11.276/2006:

Também não nos parece que o dispositivo em questão deve ser aplica-
do nas hipóteses em que o entendimento do juízo revele-se contrário à 
posição do tribunal local e, com muito mais razão, quando essa incom-
patibilidade se der com a orientação do Superior Tribunal de Justiça 
ou	com	o	Supremo	Tribunal	Federal.	Esse	entendimento	deflui	da	pre-
ferência do sistema pelos entendimentos cristalizados nas Súmulas e 
manifestados	por	jurisprudência	dominante	(por	exemplo,	arts.	557	e	
518,	§	1º,	do	CPC).	Deveras,	se	o	juiz	de	primeiro	grau	proferir	senten-
ça	com	supedâneo	no	art.	285-A	cujo	entendimento	destoe	daqueles	
cristalizados em determinada súmula ou jurisprudência dominante, 
aludida decisão, segundo observado por Arruda Alvim, “fatalmente será 
objeto de apelação”, o que colidiria com um dos principais objetivos 
colimados pelas recentes reformas processuais, a saber, imprimir ao 
processo maior celeridade em sua tramitação, a teor do que dispõe o 
art.	5º,	LXXVIII,	da	Constituição	(ALVIM,	2007	p.	44-45).
_________________________
Deve o juiz optar por evitar reprodução de sentenças que adotem 
orientação contrária àquela exarada por órgão jurisdicional hierar-
quicamente	superior,	em	especial	pelo	STF	e	pelo	STJ.
[...]
Caso	o	juiz	de	primeiro	grau,	fazendo	uso	do	disposto	no	art.	285-A,	
profira sentenças que correspondam apenas ao seu entendimento 
pessoal, ainda que este seja contrário ao dominante em tribunal que 
lhe seja hierarquicamente superior, estará a proferir sentença que 
inevitavelmente	será	objeto	de	apelação	(MEDINA,	2011,	p.	286-287).
_________________________
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A	razão	de	ser	do	art.	285-A	é	completamente	incompatível	com	a	
idéia de se permitir ao juiz, em confronto com súmula do seu tribunal 
ou do Superior Tribunal de Justiça, rejeitar liminarmente uma ação 
idêntica.	Ou	seja,	o	juiz	não	é	obrigado	a	rejeitar	liminarmente	a	ação	
repetitiva apenas porque há súmula do seu tribunal ou do Superior 
Tribunal	de	Justiça.	Porém,	não	há	racionalidade	em	admitir	que	ele	
possa rejeitá-la liminarmente em contrariedade com súmula destes 
tribunais.	Na	hipótese	em	que	a	súmula	consolidou	o	entendimento	
sobre a improcedência das demandas idênticas, a rejeição liminar da 
ação	somente	poderá	observar	a	orientação	do	tribunal.	Isto	porque	
a razão de ser do julgamento liminar de improcedência seria fron-
talmente contrariada caso se admitisse uma decisão que negasse a 
súmula.	Ou	melhor,	há	grande	incoerência	em	admitir	o	julgamento	
liminar de improcedência de uma demanda idêntica quando se sabe 
que o tribunal – estadual ou regional federal – ou o Superior Tribunal 
de Justiça possuem entendimento destoante daquele que conduziu ao 
abreviamento	do	processo	(MARINONI,	2008,	p.	101-102).

Não se nega a importância de o magistrado aplicar os precedentes 
já formados nas cortes superiores, especialmente as súmulas editadas, para 
conferir maior previsibilidade e racionalidade na aplicação do direito, con-
tribuindo para garantir segurança jurídica em prestígio ao princípio da iso-
nomia,	bem	como	para	reduzir	a	própria	litigiosidade.

Ocorre	que	a	Lei	11.277/2006,	ao	instituir	o	art.	285-A	do	CPC,	não	
pretendeu limitá-lo às hipóteses de jurisprudência consolidada no âmbi-
to dos tribunais inferiores ou superiores, e, em nenhum momento, a Lei 
11.276/2006	instituiu	o	dever	de	observância	a	precedentes	judiciais	pelos	
magistrados de primeira instância, tratando apenas de conferir novo me-
canismo de redução do tempo do processo, cuja aplicação não se vincula 
necessariamente ao instituto da improcedência prima facie, mas a ele apenas 
se	soma.	Aliás,	o	entendimento	do	Superior	Tribunal	de	Justiça	e	da	doutrina	
citada vai de encontro justamente à garantia da razoável duração do pro-
cesso, este sim, o objetivo final do legislador, que pode ser inferido tanto na 
Lei	11.276/2006,	quanto	na	Lei	11.277/2006.

Com	efeito,	a	redação	do	art.	285-A	do	CPC	não	deixa	dúvida	de	que	o	
legislador não condicionou a sua aplicação aos entendimentos cristalizados 
nos tribunais, estipulando como requisito único a existência de sentenças 
de improcedência em casos idênticos naquele mesmo juízo (sejam elas con-
trárias	ou	não	ao	entendimento	dominante).	Veja-se:
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Art.	285-A.	Quando	a	matéria	controvertida	for	unicamente	de	direito	
e no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência 
em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida 
sentença,	reproduzindo-se	o	teor	da	anteriormente	prolatada.
§	1º	Se	o	autor	apelar,	é	facultado	ao	juiz	decidir,	no	prazo	de	5	(cinco)	
dias,	não	manter	a	sentença	e	determinar	o	prosseguimento	da	ação.
§	2º	Caso	seja	mantida	a	sentença,	será	ordenada	a	citação	do	réu	para	
responder	ao	recurso.

Ora, não pode o operador do direito, a pretexto de aplicação teleoló-
gica da lei, extrapolar a letra do próprio dispositivo legal interpretado, como 
já	pontificava	Carlos	Maximiliano	(2005,	p.	125):

162	–	Não	se	deve	ficar	aquém,	nem	passar	além	do	escopo	referido;	o	
espírito da norma há de ser entendido de modo que o preceito atinja 
completamente o objetivo para o qual a mesma foi feita, porém dentro 
da	letra	dos	dispositivos.

E	o	propósito	da	Lei	11.277/2006,	único	aferível	no	próprio	texto	
legal, é justamente excluir o tempo inútil de tramitação do processo judi-
cial, pois, tratando-se de questão eminentemente de direito e tendo o juízo 
entendimento formado a respeito do caso, não se justifica que se obrigue a 
longa tramitação do feito, com citação da parte ex adversa e todos os ônus 
daí decorrentes, para, ao final, o juízo proferir a mesma sentença que já sabia 
que	proferiria	quando	do	recebimento	da	ação.

Para tanto, é irrelevante o fato de o entendimento do juízo de primei-
ra instância estar ou não alinhado à jurisprudência dos tribunais inferiores 
ou superiores, pois como não tem o juiz a quo o dever funcional de acatar 
o precedente judicial, mesmo ao término do processo de conhecimento re-
gular	(corolário	da	própria	independência	judicial),	não	faz	sentido	que	a	
aplicação	do	art.	285-A	do	CPC	se	limite	a	tal	circunstância.	Há	assim	uma	
contradição entre os próprios termos do entendimento manifestado pelo 
STJ	com	apoio	na	doutrina.

Importante destacar que a possibilidade de o magistrado recusar a 
aplicação do precedente persuasivo ou vinculante é medida fundamental 
para a atividade de criação e renovação do direito, contribuindo para o pro-
cesso de superação do precedente pelos tribunais, através do overruling, O 
ordenamento processual brasileiro assim o reconhece, não havendo res-
trição	explícita	ou	implícita	na	aplicação	do	art.	285-A	do	CPC	aos	casos	
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de jurisprudência consolidada, assim como também não há o dever de 
observância estrita do precedente judicial no rito regular do processo de 
conhecimento.

A respeito da vinculação do magistrado ao precedente judicial, assim 
me	manifestei	em	artigo	publicado	na	I	Jornada	de	Direito	Constitucional/
Tribunal	Regional	Federal	da	1ª	Região,	Escola	de	Magistratura	Federal	da	
1ª	Região.	–	Brasília:	ESMAF,	2011:

Imprescindível hodiernamente imprimir racionalidade e previsibi-
lidade ao sistema jurídico, prestigiando-se o princípio da isonomia, 
por meio da observância pelos magistrados de precedentes judiciais 
formados pelas cortes superiores, quer sejam de caráter persuasivo, 
quer	sejam	de	caráter	vinculante.
O afastamento da aplicação das súmulas persuasivas ou vinculantes 
pode ocorrer por meio do processo denominado distinguishing, em que 
o magistrado indica uma peculiaridade do caso concreto que torna in-
devida	a	aplicação	do	precedente.	Tal	processo	é	de	suma	importância	
para	se	conferir	efetividade	a	normas	constitucionais	no	caso	concreto.
A aplicação equivocada do distinguishing ou a mera recusa do caráter 
vinculante da súmula vinculante, a exemplo do que já ocorre com as 
decisões do STF em controle abstrato de constitucionalidade, tem por 
consequência a possibilidade de a decisão vir a ser cassada por meio de 
reclamação constitucional, não incorrendo o magistrado em qualquer 
falta	funcional,	por	força	da	sua	independência	funcional.
A possibilidade de o magistrado recusar a aplicação de precedente 
persuasivos ou vinculantes é medida fundamental para a atividade 
de criação e renovação do direito, contribuindo para o processo de 
superação do precedente pelo Supremo Tribunal Federal, através do 
overruling.

Note-se que, justamente por se tratar de questão eminentemente de 
direito,	o	julgamento	no	rito	do	art.	285-A	do	CPC,	mesmo	adotando	entendi-
mento contrário ao precedente judicial formado, implica redução do tempo 
do	processo	judicial	(objetivo	final	da	lei),	podendo	o	tribunal,	quando	do	
julgamento da apelação, já se manifestar sobre o mérito da causa, aplicando, 
se for o caso, o entendimento jurisprudencial consolidado e que fora malfe-
rido	pelo	juízo	de	primeiro	grau.

Em todo caso, alinhado ou não ao entendimento cristalizado dos tri-
bunais,	a	aplicação	do	art.	285-A	do	CPC	é	medida	eficaz	do	enfrentamen-
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to de demandas repetitivas e de redução do tempo do processo, em nada 
contribuindo para isso o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no 
sentido de restringir a sua aplicação, em clara extrapolação do próprio texto 
normativo.

3 O rito do art. 285-A do CPC no mandado de segurança

O	rito	do	art.	285-A	do	CPC	é	plenamente	aplicável,	subsidiariamente,	
ao mandado de segurança, pois a via mandamental não está imune às de-
mandas repetitivas e não há vedação legal alguma à sua aplicação, sendo, ao 
contrário, medida eficaz de implementação do princípio da razoável duração 
do	processo	(art.	5º,	LXXVIII,	da	CF/1988).

Não	obstante,	o	Tribunal	Regional	Federal	da	1ª	Região,	majoritaria-
mente,	vem	afastando	a	aplicação	do	art.	285-A	do	CPC	no	rito	do	mandado	
de segurança, sob o fundamento de que a lei processual exige a intervenção 
do	Ministério	Público.	In verbis:

PROCESSUAL	CIVIL	-	MANDADO	DE	SEGURANÇA	-	SENTENÇA	IME-
DIATA	DE	MANIFESTA	IMPROCEDÊNCIA	(ART.	285-A	DO	CPC)	-	AU-
SÊNCIA	DOS	REQUISITOS	-	PRÉVIA	INTERVENÇÃO	DO	MINISTÉRIO	
PÚBLICO:	RITO	OBRIGATÓRIO	(ART.	81	E	ART.	82	DO	CPC	E	ART.	10	
DA	LEI	Nº	1.533/51)	-	NULIDADE	ABSOLUTA.		1-Art.	285-A	do	CPC:	
“Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo 
já houver sido proferida sentença de total improcedência em outros 
casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, 
reproduzindo-se	o	teor	da	anteriormente	prolatada.”		2-O	mandado	
de	segurança	exige,	por	força	dos	preceitos	dos	artigos	81,82	e	84	
do	CPC,	além	do	preceito	de	lei	específica	-	Lei	n.	12016/2009,	art.	
12,	obrigatória	intervenção	do	Ministério	Público,	que	não	pode	ser	
dispensada,	uma	vez	que	o	artigo	285-A	do	CPC	autoriza	tão	somen-
te a dispensa da citação da parte, tanto mais quando o julgador não 
explicitou os precedentes exigidos pelo artigo aludido, limitando-se 
a afirmar, genericamente, que examinara a questão em “outros pro-
cessos”.	3-Apelações:	provida,	em	parte,	a	do	MPF,	prejudicada	a	da	
impetrante.	4-Peças	liberadas	pelo	Relator,	em	Brasília,	6	de	novembro	
de	2012.,	para	publicação	do	acórdão.
(AMS	0031551-35.2007.4.01.3800	/	MG,	relator	desembargador	fe-
deral Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF1,	p.	808,	de	
16/11/2012.)
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Data venia,	o	fato	de	o	art.	12	da	Lei	12.016/2009	exigir	a	oitiva	do	
representante do Ministério Público não torna o mecanismo de improcedên-
cia prima facie incompatível com o mandado de segurança, pois esta mesma 
lei já prevê hipótese de julgamento de mérito do mandado de segurança sem 
a oitiva do Ministério Público, no caso da perda do prazo de impetração, 
previsto	no	art.	23	da	Lei	12.016/2009,	em	que	se	autoriza	ao	magistrado	
indeferir desde logo a petição inicial, havendo assim reconhecimento liminar 
da	decadência,	a	teor	do	art.	10	da	Lei	12.106/2009.	

Como se verifica, trata-se de hipótese de julgamento liminar de mé-
rito, sem a oitiva do órgão ministerial, o que torna injustificado, sob o ponto 
de vista de lógica processual, invocar a necessidade de manifestação minis-
terial, recusando a aplicação no rito do mandado de segurança do disposto 
no	art.	285-A	do	CPC,	que	justamente	trata	de	julgamento	liminar	de	mérito.

Apesar	da	resistência	de	alguns	tribunais	em	aplicar	o	art.	285-A	
do CPC no rito do mandado de segurança, ao que parece, a jurisprudência 
majoritária, de forma acertada, vem se firmando no sentido da sua aplica-
ção	subsidiária	à	Lei	12.016/2009,	dando	concretude	ainda	mais	ampla	ao	
princípio	da	duração	razoável	do	processo.

Nesse sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO	CIVIL.	TRIBUTÁRIO.	COMPENSAÇÃO	DE	ICMS.	PRECA-
TÓRIO	CEDIDO.	DECRETO	418/2007.	INDEFERIMENTO	LIMINAR	
DA	INICIAL.	IMPOSSIBILIDADE.
1.	O	indeferimento	liminar	da	inicial	do	mandado	de	segurança	pode	
ocorrer tanto pela não observância das regras processuais para o pro-
cessamento do feito – ensejando a denegação do mandamus sem apre-
ciação do mérito – como também pelo reconhecimento da decadência e 
pela	aplicação	do	art.	285-A,	do	CPC,	resultando	no	julgamento	liminar	
de	mérito.	Aplica-se,	subsidiariamente,	o	Código	de	Processo	Civil	ao	
procedimento	previsto	para	a	ação	mandamental.
2.	O	julgamento	da	demanda	com	base	no	art.	285-A,	do	CPC,	sujeita-se	
aos	seguintes	requisitos:	1)	ser	a	matéria	discutida	exclusivamente	de	
direito;	2)	haver	o	juízo	prolator	do	decisum	julgado	improcedente	o	
pedido em outros feitos semelhantes, fazendo-se alusão aos funda-
mentos contidos na decisão paradigma, demonstrando-se que a ratio 
decidendi ali enunciada é suficiente para resolver a nova demanda 
proposta.
3.	No	caso,	o	acórdão	recorrido	indeferiu	a	inicial,	ao	argumento	de	que	
não havia direito líquido e certo à compensação do tributo, tendo em 
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vista precedente da Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado do 
Paraná,	que	reconheceu	a	constitucionalidade	do	Decreto	418/2007.	
Não	se	indicou	expressamente	a	aplicação	do	art.	285-A,	do	CPC,	nem	
houve menção aos fundamentos de decisões anteriormente proferidas 
pelo	mesmo	juízo	em	processos	semelhantes.
4.	O	aresto	impugnado	deve	ser	anulado	para	que	seja	reapreciada	a	
petição inicial do mandado de segurança, à luz dos dispositivos pro-
cessuais	incidentes	na	espécie.
5.	Recurso	ordinário	em	mandado	de	segurança	provido.	 (RMS	
31585/PR,	relator	ministro	Castro	Meira,	Segunda	Turma,	julgado	
em	06/04/2010,	DJe	14/04/2010.)

Os tribunais regionais federais assim também já decidiram:
ADMINISTRATIVO.	ENSINO.	MATRÍCULA	EM	INSTITUIÇÃO	DE	ENSINO	
SUPERIOR.	NECESSIDADE	DE	CONCLUSÃO	DO	ENSINO	MÉDIO.	DENE-
GAÇÃO	LIMINAR	DA	SEGURANÇA	COM	APLICAÇÃO	DO	ARTIGO	285-A	
DO	CÓDIGO	DE	PROCESSO	CIVIL.	POSSIBILIDADE.	1.	Não	atenta	contra	
o direito ao contraditório e à ampla defesa a aplicação subsidiária ao 
mandado	de	segurança	da	disposição	inscrita	no	artigo	285-A	do	Có-
digo	de	Processo	Civil,	acrescentada	pela	Lei	11.277,	de	7	de	fevereiro	
de	2006,	que	permite	ao	juiz,	tratando-se	de	questão	exclusivamente	
de direito, proferir julgamento liminar de improcedência, em razão 
de decreto anterior, no próprio Juízo, de improcedência de idêntica 
pretensão	à	deduzida	na	demanda,.	Solução	que	se	amolda	ao	princípio	
da	razoável	duração	do	processo.	Precedente	do	eg.	Superior	Tribu-
nal	de	Justiça	(ROMS	nº	2010.00358799,	2ª	Turma,	relator	ministro	
Castro Meira, DJE	de	14/04/2010).		2.	A	regra	programática	inscrita	
no	inciso	V	do	artigo	208	da	Carta	Constitucional	de	fato	assegura	o	
acesso aos níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade de 
cada um, mas tal acesso somente se faz possível depois de vencidas as 
etapas de ascensão educacional, tanto assim que na regulamentação 
infraconstitucional	da	matéria	é	expresso	o	inciso	II	do	artigo	44	da	
Lei	9.394,	de	20	de	dezembro	de	1996,	em	só	permitir	o	ingresso,	no	
ensino superior, àqueles estudantes que concluíram o ensino médio ou 
equivalente e foram aprovados em processo seletivo no qual é aferida 
essa	capacidade	intelectual	individual.		3.	Hipótese	em	que	a	impetran-
te	não	comprovou	a	conclusão	do	ensino	médio	à	época	da	matrícula.		
4.	Recurso	de	apelação	não	provido.(AMS	0025201-96.2009.4.01.3400	
/	DF,	relator	desembargador	federal	Carlos	Moreira	Alves,	Relator	
convocado	juiz	federal	Marcos	Augusto	de	Sousa	(convocado),	Sexta	
Turma, Re-DJF1	de	31/05/2010.)
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PROCESSUAL	CIVIL.	APELAÇÃO.	MANDADO	DE	SEGURANÇA.	APLI-
CAÇÃO	SUBSIDIÁRIA	DO	ART.	285-A	DO	CPC.	POSSIBILIDADE.	INCI-
DÊNCIA	DE	IPI	EM	CONTRATO	DE	LEASING.	QUESTÃO	JURÍDICA	JÁ	
DECIDIDA	PELO	JUÍZO	ANTERIORMENTE.	NEGADO	PROVIMENTO	AO	
RECURSO.	1.	É	cabível	a	aplicação	subsidiária	do	artigo	285-A	do	Códi-
go de Processo Civil ao rito do Mandado de Segurança, podendo o juiz 
proferir julgamento in limine de improcedência, sem a prévia oitiva do 
membro	do	Ministério	Público	Federal,	quando:	(i)	a	matéria	contro-
vertida	for	unicamente	de	direito;	(ii)	já	houver	sido	proferida	sentença	
de total improcedência pelo juiz em outros casos idênticos (Prece-
dentes	do	STJ).	2.	In	casu,	o	juiz	denegou	a	segurança	tendo	em	vista	
decisões anteriores por ele proferidas que reconhecem a incidência do 
IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados nos contratos de arren-
damento mercantil de aeronaves, ainda que sejam para a atividade de 
táxi	aéreo.	3.	Negado	provimento	ao	recurso.	(AC	201151010006833,	
desembargador	federal	Aluisio	Gonçalves	de	Castro	Mendes,	TRF2	-	
Terceira Turma Especializada, E-DJF2R	-	Data:05/11/2012.)	

CONSTITUCIONAL	E	PROCESSUAL	CIVIL.	MANDADO	DE	SEGURAN-
ÇA.	SENTENÇA	PROFERIDA	NOS	TERMOS	DO	ART.	285-A	DO	CPC.	
APELAÇÃO	RECEBIDA	SOMENTE	NO	EFEITO	DEVOLUTIVO.	PEDIDO	
DE	ANTECIPAÇÃO	DOS	EFEITOS	DA	TUTELA	RECURSAL.	DEPÓSI-
TO PRÉVIO COMO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO 
ADMINISTRATIVO.	INCONSTITUCIONALIDADE.	1.	O	procedimento	
traçado	no	art.	285-A	do	Código	de	Processo	Civil	compatibiliza-se	
com o processo de mandado de segurança, cabendo, porém, ao juiz, 
ao receber a apelação e manter a sentença, determinar a notificação 
do impetrado para prestar informações e a intimação da respectiva 
procuradoria	para	oferecer	contra-razões	ao	recurso.	2.	O	pedido	de	
antecipação da tutela recursal não exige forma rígida, já que sua na-
tureza	é	de	simples	petição.	Assim,	seja	sob	a	veste	de	um	agravo	de	
instrumento, seja com a roupagem de uma cautelar, seja, ainda, como 
simples petição, a parte tem direito a uma resposta à situação de ur-
gência	trazida	ao	exame	do	Poder	Judiciário.	3.	A	questão	pertinente	
à	exigência	de	recolhimento	de	parcela	equivalente	a	30%	(trinta	por	
cento)	do	débito	como	condicionante	da	interposição	de	recurso	ad-
ministrativo,	nos	moldes	do	determinado	pelo	art.	126,	§	1º,	da	Lei	n.º	
8.213/91,	na	redação	da	Lei	n.º	9.639/98,	bem	como	pelo	art.	306	do	
Decreto	nº	3.048/99,	teve	sua	discussão	encerrada	em	28	de	março	
último,	quando,	no	julgamento	da	ADI	n.º	1976-7/DF,	o	C.	Supremo	
Tribunal	Federal	decidiu	por	sua	inconstitucionalidade.	4.	Agravo	de	
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instrumento	provido.	(AI	299202,	desembargador	federal	Nelton	dos	
Santos,	TRF3	–	Segunda	Turma	–	DJU	14/11/2007.)	
AGRAVO	DE	INSTRUMENTO.	TUTELA	ANTECIPADA.	MANDADO	DE	
SEGURANÇA.	LEGITIMIDADE	PASSIVA	AD	CAUSAM.	PROPRIEDADE	DA	
VIA	ELEITA.	IMPOSTO	DE	RENDA.	NÃO-INCIDÊNCIA.	JUROS	DE	MORA.	
NATUREZA	INDENIZATÓRIA.	1.	Tratando-se	de	mandado	de	seguran-
ça que objetiva a não-incidência de imposto de renda sobre valores 
depositados	em	conta	vinculada	à	reclamatória	ajuizada	na	3ª	Vara	
do	Trabalho	de	Porto	Alegre/RS,	não	é	extreme	de	dúvidas	que	a	con-
versão em renda não será efetuada pela Delegacia da Receita Federal 
em Porto Alegre, do que decorre a legitimidade passiva ad causam, 
sendo despropositado exigir do contribuinte, ademais, o inteiro co-
nhecimento das complexidades inerentes à estrutura hierárquica e o 
conteúdo das normas internas de atribuição e delegação das compe-
tências administrativas, sob pena de comprometerem-se os princípios 
da proporcionalidade, do acesso à justiça, da instrumentalidade do 
processo, da celeridade e da cooperação processual, em detrimento de 
um	excessivo	rigor	na	observância	do	formalismo.	2.	Não	há	que	se	falar	
em impropriedade da via eleita e necessidade de dilação probatória, 
uma	vez	que	conta	dos	autos	certidão	oficial	da	3ª	Vara	do	Trabalho	
de Porto Alegre, atestando o quantum debeatur dos créditos laborais 
reconhecidos na ação trabalhista, e calculados nos termos da tabela do 
Conselho	Superior	da	Justiça	do	Trabalho	(fl.	135),	com	a	existência	de	
rubrica	relativa	ao	desconto	do	Imposto	de	Renda	à	alíquota	de	27,5	
%.	3.	Consoante	já	pacificado	nesta	Turma,	os	juros	moratórios	são,	
por natureza, verba indenizatória dos prejuízos causados ao credor 
pelo pagamento extemporâneo de seu crédito, não estando sujeitos 
à incidência do Imposto de Renda, não merecendo reparo a decisão 
que reconsiderou sentença de improcedência prolatada com base no 
art.	285-A.	(AG	200904000399957	-	desembargadora	federal	Vânia	
Hack	de	Almeida,	TRF4	–	Segunda	Turma	–	D.E.	24/02/2010.)	

4 Conclusão

Apesar de o ordenamento jurídico processual trazer mecanismos 
ainda incipientes no enfrentamento de demandas repetitivas, compete ao 
magistrado aplicá-los de forma plena, não restringindo a sua eficácia com 
base em suposta interpretação teleológica que extrapola o texto normativo 
ou	por	mero	formalismo	processual.
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Nessa	linha	de	entendimento,	é	imperioso	pontuar	que	o	rito	do	art.	
285-A	do	CPC	aplica-se	também	em	entendimentos	contrários	à	jurispru-
dência, ainda que consolidada, assim como no procedimento do mandado de 
segurança, haja vista que, em quaisquer destas hipóteses, contribuem para 
a redução do tempo do processo e não encerram ofensa ao devido processo 
legal	(no	aspecto	material),	contraditório	e	ampla	defesa,	estando	em	justa	
conformidade com o princípio da razoável duração do processo, consubs-
tanciado	no	art.	5º,	LXXVIII,	da	CF/1988.
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Demandas repetitivas, razoável duração do processo e 
isonomia. A compatibilização de tais institutos

com as ferramentas disponíveis

Lília Botelho Neiva1

O direito à razoável duração do processo foi introduzido na Consti-
tuição	Federal	de	1988	–	CF/1988	em	razão	de	compromisso	internacional	
assumido pela República Federativa do Brasil ao aderir à Convenção Ame-
ricana	sobre	Direitos	Humanos	(Pacto	de	São	José	da	Costa	Rica)2.

Apesar	de	a	convenção	ter	sido	celebrada	em	novembro	de	1969	e	
de o Brasil somente ter aderido formalmente a ela vinte e três anos depois, 
aquela norma-princípio só passou a integrar o rol dos nossos direitos e ga-
rantias fundamentais após a promulgação da Emenda Constitucional – EC 
45,	de	30	de	dezembro	de	20043.

Na prática, pouca coisa mudou em razão de tais enunciados formais, 
já que problemas estruturais não podem ser resolvidos por decreto, muito 
menos num ambiente em que o Estado é o maior litigante judicial, como no 
caso	do	modelo	brasileiro.

Estudos, análises e pesquisas indicam ser o Estado — aqui compre-
endida	a	República	Federativa	do	Brasil	em	seus	três	níveis	(União,	estados/
Distrito	Federal	e	municípios)	—	reputado	violador	dos	direitos	dos	seus	
nacionais e o responsável pela absurda quantidade de processos judiciais 
em trâmite no Poder Judiciário pátrio4.

Se por um lado o Brasil incorporou aquela garantia ao seu texto cons-
titucional mais do que tardiamente, levando-se em conta os trinta e cinco 

1	Juíza	federal.
2	Vide	 Decreto	 678,	 de	 6	 de	 novembro	 de	 1992.	 Disponível	 em:	 http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/decreto/D0678.htm.	Acesso	em:	06	set.	2013.

3	Art.	5º,	LXXVIII	,	da	CF/1988:	“A	todos,	no	âmbito	judicial	e	administrativo,	são	assegurados	a	ra-
zoável	duração	do	processo	e	os	meios	que	garantam	a	celeridade	de	sua	tramitação”.

4	Estudos	estatísticos	indicam	que	o	poder	público	figura	como	réu	na	maioria	esmagadora	das	de-
mandas	em	tramitação	no	Poder	Judiciário,	como	se	extrai	do	Anexo	da	monografia	da	juíza	federal	
Vânila	Cardoso	André	de	Moraes	(2012)
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anos decorridos desde a aprovação da convenção e os vinte e seis de sua 
entrada em vigor no direito internacional5, por outro já havia expurgado um 
dos instrumentos de combate à redução das demandas judiciais de massa e 
de	verdadeira	promoção	da	defesa	dos	interesses	e	direitos	coletivos.

Isso	porque,	pelo	menos	desde	agosto	de	2001,	o	Poder	Executivo	
tornou ineficaz uma das melhores ferramentas para reduzir a quantida-
de de ações repetitivas no âmbito do Poder Judiciário, ao editar a Medida 
Provisória	2.180-25/20016	e	introduzir	o	parágrafo	único	no	art.	1º	da	Lei		
7.347/1985	(Lei	da	Ação	Civil	Pública),	impedindo	o	manejo	de	processos	
judiciais coletivos versando direitos individuais homogêneos, os quais são os 
mais suscetíveis à produção de demandas repetitivas, ao menos no âmbito da 
Justiça Federal: tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço – FGTS ou outros fundos de natureza institucional em 
que haja a possibilidade de identificação individual dos beneficiários7.

Tal disposição restritiva e draconiana determinou — e determina  
—  dificuldades no manejo das disposições relativas às ações coletivas pre-
vistas	no	Código	de	Proteção	e	Defesa	do	Consumidor	(Lei	8.078/1990),	
especialmente	nos	seus	arts.	81	a	102,	que	serviriam	à	racionalização	tanto	
das decisões judiciais acerca de uma mesma matéria, como à diminuição da 
quantidade	de	processos	individuais	em	tramitação.	Tal	medida	contribuiria	
para a redução da duração média das demandas e, por via de consequência, 
à	satisfação	da	garantia	da	razoável	duração	do	processo.

Utilizando-se essa ferramenta, numa única ação coletiva poder-se-ia 
questionar a não incidência de imposto de renda sobre o adicional de férias 
(“terço	de	férias”),	proferindo-se	uma	única	sentença	para	resolver	a	questão	
de direito controvertida, em que fossem estabelecidas as balizas temporais 
da	prescrição	de	eventual	indébito	tributário	(art.	95	da	Lei	8.078/1990),	
restando aos interessados apenas a liquidação e execução do julgado indi-
vidualmente	(art.	97	da	Lei	8.078/1990).	Desse	modo,	implementar-se-ia	a	
prestação jurisdicional de forma muito mais simples e expedita, ou mesmo 

5	Cf.	Decreto	678/1992.
6	Fruto	da	edição	original	da	MP	1.798/1999	e	suas	seguidas	reedições.
7	Art.	1º,	parágrafo	único,	da	Lei		7.347/1985:		“Art.	1º.	[…].	Parágrafo	único.		Não	será	cabível	ação	

civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos 
beneficiários	podem	ser	individualmente	determinados.”
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coletivamente, nas hipóteses em que uma execução deste tipo fosse concre-
tamente	possível	(art.	98	da	Lei	8.078/1990).

Em vez disso, por conta do Estado brasileiro atuar não como promo-
tor dos direitos fundamentais, mas como mera pessoa jurídica que busca 
privilegiar seus interesses secundários (despender o mínimo possível de 
seus	recursos	e	arrecadá-los	ao	máximo),	convive-se,	no	âmbito	da	Justiça	
Federal,	com	uma	pletora	de	ações	individuais.	Por	meio	dessas	ações,	inú-
meras pessoas buscam uma mesma resposta para um mesmo problema que 
têm com uma mesma pessoa jurídica, a União, suas autarquias e empresas 
públicas	federais.

Como as demandas são ajuizadas de modo individual e em diversos 
juízos espalhados por todo o país, cada um com suas particularidades quanto 
ao volume de processos em tramitação e ao modo de entender e aplicar o 
direito discutido, este fenômeno acaba por criar pelo menos duas situações 
de	violação	de	garantias	constitucionais.

Uma delas é a vulneração da isonomia material e formal, já que pes-
soas numa mesmíssima situação jurídica poderão obter sentenças favoráveis 
e outras desfavoráveis às suas pretensões que em tudo são iguais, como na 
hipótese citada acima, pois há juízes que entendem pela incidência do tributo 
em	questão,	enquanto	outros	pela	não	incidência.

Ainda que haja mecanismos de uniformização de jurisprudência, quer 
no âmbito do sistema dos juizados especiais federais8, quer no processo civil 
comum9, a simples possibilidade de tais soluções divergentes atua redutor 
da isonomia e contribui para o desprestígio do sistema judicial, que se de-
monstra contraditório numa questão em que poderia oferecer uma única 
resposta a todos quantos estivessem na mesma situação de fato e, assim, 
reafirmar	sua	função	de	promotor	da	paz	social.

Outra violação é a da garantia da razoável duração do processo, 
pois como há uma discrepância funcional relevante entre os diversos ju-
ízos federais do país, especialmente em razão do grau de informatização 
do processo judicial e do volume de feitos atribuídos a determinado órgão 
jurisdicional, duas pessoas que estejam na mesma situação de fato obterão 
decisões finais em tempos muito diferentes em relação a duas demandas 
em	tudo	equivalentes.

8	Incidentes	de	uniformização	de	interpretação	de	lei	federal	do	art.	14	da	Lei	10.259/2001.
9	Recurso	Especial	previsto	no	art.	105,	III,	c,	da	CF/1988.
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Tomando-se o mesmo exemplo acima, alguém que proponha uma 
ação de repetição de indébito num juizado especial federal, em que se leva 
em média três anos para se obter o trânsito em julgado de uma decisão 
definitiva, terá sido vítima da violação daquela garantia constitucional, es-
pecialmente se tomado como parâmetro que uma outra pessoa em situação 
idêntica conseguiu obter uma decisão final em seis meses, apenas porque 
ajuizou	sua	demanda	em	outra	unidade	jurisdicional.

Assim, fica evidente que o meio para dar solução mais justa, adequada 
e em prazo razoável a demandas repetitivas passa necessariamente pela 
adoção	do	processo	coletivo.	Por	meio	dele	é	possível	que	as	questões	de	
direito sejam resolvidas por um único e mesmo juízo (garantia da isonomia 
da	decisão)	e	que	tal	solução	seja	proferida	em	prazos	curtos	(garantia	da	
razoável	duração	do	processo),	como	curta	deve	ser	a	tramitação	de	causas	
em que não haja a necessidade de produção de provas em audiência, como 
normalmente	ocorre	naquelas	enunciadas	no	art.	1º,	parágrafo	único,	da	
Lei	7.347/1985.

No entanto, como uma solução conforme a apontada acima reclama a 
intervenção de pelo menos dois atores que parecem não ter interesse em sua 
implementação — os Poderes Legislativo e Executivo da União —, cumpre 
ao Judiciário implementar as ações paliativas, utilizando-se das ferramentas 
processuais disponíveis, de modo a promover a maior isonomia no menor 
tempo e, assim, garantir a promoção destes dois direitos fundamentais, além 
do	direito	veiculado	na	demanda	em	si	mesmo.

Entre as inúmeras respostas possíveis ao problema da quanti-
dade crescente de demandas repetitivas no âmbito da Justiça Federal, 
destacam-se ao menos quatro soluções que podem ser aplicadas por 
quaisquer juízos, não importando o nível de informatização de seu acer-
vo	processual.

A primeira delas vem a ser o mecanismo da sistemática triagem de 
processos, que consiste em agrupar demandas iguais ou em tudo similares, 
para que todas elas tenham em regra o mesmo modus interno de processa-
mento,	instrução	e	julgamento	(linha	processual).

Disse-se “em regra”, porque o agrupamento de demandas iguais ou 
semelhantes não pretende determinar a aplicação de uma solução única, 
especialmente quando a decisão da controvérsia depende da prova de uma 
situação	de	fato	que	será	única	para	cada	uma	das	ações.
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No entanto, apesar de serem únicas as situações de fato que cada 
autor leva ao conhecimento do juiz em demandas como, por exemplo, as 
de aposentadoria por invalidez do Regime Geral da Previdência Social – 
RGPS, as questões de direito serão sempre as mesmas, já que o RGPS é 
regido	pela	mesma	Lei	8.213/1991.	Os	fatos	a	provar	terão	mais	ou	me-
nos os mesmos contornos fundamentais, de modo que se podem adotar 
soluções massificadas para questões massificadas, sem perder de vista 
a unicidade de cada situação da vida e sem comprometer a qualidade da 
decisão	em	si.

Aliada à sistemática triagem de processos, deve-se aplicar o minucioso 
controle da inauguração da demanda, através de uma análise acurada da 
petição inicial, da satisfação dos seus requisitos intrínsecos e extrínsecos, 
especialmente da prova documental mínima indispensável para a proposi-
tura de qualquer ação, já que o momento processual para o autor produzi-la 
é justamente aquele10.

Um controle minucioso das iniciais determinará um processo sane-
ado já desde o seu nascedouro, reduzindo a necessidade da prática de atos 
para a correção de equívocos muito depois de iniciada a marcha processual, 
que só servem para atrasar o andamento do feito e sobrecarregar a unidade 
jurisdicional com a prática de ações de correção (despachos, publicações, 
cargas	de	processo,	juntada	de	petições	etc.),	que	resultarão	também,	por	
via	reflexa,	em	lentidão	das	demais	demandas.

Assim, a administração efetiva dos ingressos para que eles ocorram 
do modo mais tecnicamente correto possível irá determinar uma redução 
geral do tempo de tramitação dos feitos, pois eles tenderão a caminhar com 
menores	interrupções,	na	linha	processual	estabelecida	pela	triagem.

Corolário do minucioso controle da inauguração da demanda vem a 
ser a correta atribuição do ônus da prova aos litigantes e a escorreita aplicação 
do ônus da impugnação especificada das alegações dos contendores, de modo 
a que cada um suporte o seu e o juízo não se veja ilegalmente obrigado a 
suportar	atribuições	das	partes.

Por último, a concentração dos atos de instrução vem a ser a provi-
dência de racionalização da tramitação dos feitos que melhor efeito surte 

10	Art.	283	do	CPC:	“Art.	283.	A	petição	inicial	será	instruída	com	os	documentos	indispensáveis	à	
propositura	da	ação.”
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em relação ao seu tempo de tramitação, especialmente no ambiente dos 
juizados especiais federais, em que se deve privilegiar a oralidade.

Concentrar os atos de instrução numa audiência evita a dispersão 
de fases e a prática de uma série de atos que acabam por influir na demora 
na solução da lide, tais como a prolação de despacho, sua publicação, inti-
mações por vista dos autos, cargas de processos, recebimento e juntada de 
petições	etc.

Ao se concentrar o saneamento final da demanda numa audiência, 
é possível fixar pontos controvertidos e, através do diálogo com as partes, 
limitar o objeto da prova, evitando a comunicação entrecortada dos despa-
chos e petições, bem como reduzindo a propensão a se pedir mais do que o 
necessário	para	a	solução	do	litígio,	que	somente	faz	atrasar	o	seu	desfecho.

Conquanto tais soluções não sejam grandes novidades, o fato é que 
se correta e sistematicamente aplicadas, garantirão uma redução substancial 
no tempo de tramitação dos feitos, o que contribuirá para a promoção da 
garantia	da	razoável	duração	do	processo.	Ao	mesmo	tempo,	em	razão	da	
sistematização de sua aplicação, contribuirá para a solução mais equânime 
de situações de fato assemelhadas, reduzindo o déficit de isonomia que existe 
no	processo	civil	brasileiro.

Apesar disso, tal déficit de isonomia, talvez a face mais violadora dos 
direitos fundamentais no sistema processual brasileiro, somente poderá 
ser vencido quando o Estado abandonar sua postura de litigância e prover 
o ordenamento jurídico de um processo coletivo modelo para demandas de 
massa, capaz de propiciar solução adequada, equânime e justa a uma mesma 
controvérsia que envolva milhões de pessoas, que poderão, assim, ter seu 
direito	de	igualdade	respeitado.

Referência consultada
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Brasília:	CEJ,	2012.	(Série	Monografias	do	CEJ,	14.)



Julgamento de causas repetitivas na forma
do art. 285-A do CPC

Marcelo Rebello Pinheiro1

I Introdução

O	presente	artigo	tem	como	escopo	a	análise	da	aplicabilidade	do	art.	
285-A	do	CPC.	O	referido	dispositivo	legal,	que	foi	acrescentado	ao	Código	de	
Processo	Civil	pela	Lei	11.277/2006,	incorporou	ao	ordenamento	jurídico	a	
possibilidade de o juiz julgar o mérito de ações repetitivas, independente-
mente	da	citação	do	réu.	Vejamos	o	teor	do	citado	dispositivo	legal:

Art.	285-A.	Quando	a	matéria	controvertida	for	unicamente	de	direito	
e no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência 
em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida 
sentença,	reproduzindo-se	o	teor	da	anteriormente	prolatada.
§1.º	Se	o	autor	apelar,	é	facultado	ao	juiz	decidir,	no	prazo	de	5	(cinco)	
dias,	não	manter	a	sentença	e	determinar	o	prosseguimento	da	ação.
§2.º	Caso	seja	mantida	a	sentença,	será	ordenada	a	citação	do	réu	para	
responder	ao	recurso.	

Trata-se, na verdade, de importante avanço legislativo, o qual trouxe 
significativos benefícios à celeridade processual, haja vista que o magistrado 
pode sentenciar o processo assim que distribuída a ação, dispensando-se, 
portanto,	a	prática	de	inúmeros	atos	processuais.	

Destaca-se, ainda, que a novel legislação foi revolucionária ao dispen-
sar	até	mesmo	o	quase	sagrado	ato	de	citação.	No	entanto,	a	aludida	modifi-
cação legislativa é merecedora de aplausos, pois, a despeito de ter suprimido 
o ato de citação, não causa nenhum prejuízo ao réu, uma vez que a aplicação 
do	art.	285-A	só	é	cabível	nas	hipóteses	de	sentença	de	improcedência.	Sobre	
o tema em foco, vale transcrever os ensinamentos do professor Humberto 
Theodoro	Júnior	(2010,	p.	276):

1	Juiz	federal.
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O dispositivo em exame só se presta para rejeitar a demanda, nunca 
para	acolhê-la.	A	improcedência	somente	favorece	o	réu.	É	que	mesmo	
sem	a	citação	do	réu,	não	é	ele	prejudicado	na	espécie.

Além	disso,	o	§	2º	do	artigo	previu	que,	se	o	autor	apelar,	o	réu	será	
citado para responder ao recurso, ressalvando claramente o direito consti-
tucional	de	ampla	defesa.

Por outro lado, vejo que o julgamento liminar de mérito também é 
favorável ao próprio autor, pois lhe propicia um julgamento imediato da 
causa, de modo que possa desde já interpor a apelação e, assim sendo, levar 
ao	tribunal	o	conhecimento	de	sua	causa	em	tempo	mínimo.	No	sistema	
anterior	à	introdução	do	art.	285-A	no	CPC,	o	autor	teria	de	esperar	um	
longo tempo do trâmite processual, para, ao final, ter o mesmo resultado 
de	improcedência.

Ressalte-se também que não há que se falar em supressão indevida 
da instrução, pois somente nos casos em que a questão controvertida for 
unicamente de direito é que será possível o julgamento de acordo com o 
art.	285-A	do	CPC.

Frise-se, ainda, que o juiz só poderá julgar de tal forma se, no juízo, já 
tiver sido proferido anteriormente sentença de improcedência em casos idên-
ticos.	Note-se	que	o	legislador	se	preocupou	em	garantir	ao	jurisdicionado	a	
previsibilidade	do	entendimento	do	juízo	sobre	determinado	tipo	de	causa.

Em suma, a citada alteração legislativa é robusta e representa um 
importante passo para que o Poder Judiciário brasileiro possa garantir aos 
cidadãos o direito fundamental à razoável duração do processo, nos termos 
do	art.	5º,		LXXVIII,	da	Constituição	Federal.

Para finalizar a introdução, destaca-se que o Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil propôs ação direta de inconstitucionalidade 
contra	o	dispositivo	em	foco	(ADIN	3695),	sendo	que	o	Supremo	Tribunal	
Federal	ainda	não	se	pronunciou	a	respeito	da	questão.	Sobre	a	suposta	
inconstitucionalidade aventada, os ilustres processualistas Luiz Guilherme 
Marinoni	e	Sérgio	Cruz	Arenhart	(2008,	p.	99)	são	enfáticos	ao	rejeitar	tal	
tese:

Tais normas se destinam a dar proteção aos direitos fundamentais de 
ação	e	à	duração	razoável	do	processo.	Elas	nada	têm	de	inconstitu-
cionais, pois não violam qualquer outro direito fundamental, como o 
direito	de	defesa.
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Na mesma linha dos autores acima mencionados, também não vis-
lumbro nenhuma inconstitucionalidade no julgamento liminar de mérito nos 
moldes	preconizados	pelo	art.	285-A	do	CPC,	pois,	conforme	já	dito	alhures,	
não	há		violação	alguma	ao	direito	constitucional	de	ampla	defesa.	

II Análise da aplicabilidade do art. 285-A do CPC

O	julgamento	liminar	de	mérito,	previsto	no	art.	285-A	do	CPC,	tem	
seu contorno claramente definido no texto legal, não sendo necessário ne-
nhum	esforço	interpretativo	para	delimitar	seus	requisitos.

Assim,	o	art.	285-A	previu	os	seguintes	requisitos	para	sua	aplicação:	
a)	matéria	controvertida	unicamente	de	direito;	b)	já	ter	sido	proferida	sen-
tença	de	total	improcedência	em	outros	casos	idênticos.

No entanto, embora o texto legal seja claro, a jurisprudência do Su-
perior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que a aplicação 
do	art.	285-A	pelo	magistrado	impõe	que	a	sentença	de	improcedência	não	
seja contrária a entendimento do tribunal local a que se encontra vinculado o 
magistrado,	do	Superior	Tribunal	de	Justiça	e	do	Supremo	Tribunal	Federal.	
Assim, a jurisprudência, na verdade, criou outro requisito não previsto na 
norma.	Vejamos	abaixo	julgados	proferidos	pelo	STJ	nesse	sentido:

PROCESSUAL	CIVIL.	ART.	285-A	DO	CPC.	APLICABILIDADE.	IMPOS-
SIBILIDADE.	SENTENÇA	CONTRÁRIA	À	ORIENTAÇÃO	DO	TRIBUNAL	
DE ORIGEM, DESTA CORTE SUPERIOR E DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL.
1.	Deve	ser	afastada	a	aplicação	do	artigo	285-A	do	Código	de	Processo	
Civil quando o entendimento do juízo de Primeira Instância estiver em 
desconformidade com orientação pacífica de Tribunal Superior ou do 
Tribunal	local	a	que	se	encontra	vinculado.
2.	Precedente:	REsp	1109398/MS,	Relator	Ministro	Luis	Felipe	Salo-
mão, Quarta Turma, DJe	1º/08/2011.
3.	Recurso	especial	não	provido.	(STJ,	RESP	1279570,	relator	ministro	
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe	17/11/2011.)	

DIREITO	PROCESSUAL	CIVIL.	IMPROCEDÊNCIA	PRIMA	FACIE.	ART.	
285-A	DO	CPC.	ENTENDIMENTO	DO	JUÍZO	SENTENCIANTE.	DISSIDÊN-
CIA	RELATIVA	ÀS	INSTÂNCIAS	SUPERIORES.	APLICAÇÃO	DA	NOVA	
TÉCNICA.	DESCABIMENTO.	EXEGESE	TELEOLÓGICA.
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1.	A	aplicação	do	art.	285-A	do	CPC,	mecanismo	de	celeridade	e	econo-
mia processual, supõe alinhamento entre o juízo sentenciante, quanto 
à matéria repetitiva, e o entendimento cristalizado nasinstâncias su-
periores, sobretudo junto ao Superior Tribunal de Justiça e  Supremo 
Tribunal	Federal.
2.	Recurso	especial	não	provido.	(STJ,	RESP	1109398,	relator	ministro	
Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe,	01/08/2011.)	

Note-se, ainda, que os professores Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio 
Cruz	Arenhart	(2008,	p.	101-102)	também	perfilham	a	mesma	orientação	
adotada pelo STJ: 

A	razão	de	ser	do	art.	285-A	é	completamente	incompatível	com	a	idéia	
de se permitir ao juiz, em confronto com a súmula do seu tribunal ou do 
Superior	Tribunal	de	Justiça,	rejeitar	liminarmente	uma	ação	idêntica.
[...]
Ou melhor, há grande incoerência em admitir o julgamento liminar 
de improcedência de uma demanda idêntica quando se sabe que o 
tribunal — estadual ou regional federal — ou o Superior Tribunal 
de Justiça possuem entendimento destoante daquele que conduziu o 
abreviamento	do	processo.

Apesar da admiração que nutro pelas obras dos doutrinadores acima 
citados,	discordo	do	entendimento	acima	transcrito.

Inicialmente, destaco que a adoção de tal requisito extrapola clara-
mente o texto legal, não sendo cabível a interpretação restritiva adotada 
pelo	STJ	ainda	que	se	trate	de	norma	de	cunho	excepcional.

Além disso, do ponto de vista prático, o autor terá prejuízos maiores 
com a restrição imposta pela jurisprudência, pois, em vez de ter seu pedido 
julgado improcedente imediatamente, terá de esperar a prática de vários 
atos	processuais,	para,	ao	final,	receber	a	mesma	sentença	de	improcedência.	
Assim, a restrição acima imposta vai de encontro ao princípio da duração 
razoável	do	processo.	Na	mesma	linha	do	entendimento	por	mim	esposado,	
confira-se	julgado	recente	proferido	pelo	Tribunal	Regional	Federal	da	1ª	
Região:

PROCESSUAL	CIVIL.	TRIBUTÁRIO.	CONTRIBUIÇÃO	PREVIDENCIÁ-
RIA.	COMERCIALIZAÇAO	DE	PRODUTOS	RURAIS.	CPC,	ART.	285-A.	
RAZÕES	ACERCA	DO	MÉRITO	DISSOCIADAS	DOS	FUNDAMENTOS	DA	
SENTENÇA.
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1.	A	aplicação	da	regra	prevista	no	art.	285-A não pressupõe a  exis-
tência de precedentes jurisprudenciais favoráveis à tese adotada, mas 
apenas que a matéria seja exclusivamente de direito e já haja sido 
proferida	sentença	de	improcedência	em	casos	idênticos.
2.	Não	se	conhece	de	apelação	cujas	razões	não	atacam	os	fundamentos	
da	sentença	recorrida.	
3.	Apelação	parcialmente	conhecida	e,	à	parte	conhecida,	que	se	nega	
provimento.	(TRF-1ª	Região,	AC	0008244-14.2010.4.01.3811	/	MG,	
relatora.	desembargadora	federal	Maria	do	Carmo	Cardoso,	Oitava	
Turma, DJe,	07/06/2013.)	

Outra	questão	que	se	discute	a	respeito	da	aplicabilidade	do	art.	
285-A	do	CPC	diz	respeito	à	compatibilidade	ou	não	com	o	rito	especial	do	
mandado	de	segurança.	A	corrente	que	defende	a	não	aplicabilidade	afirma	
que	o	art.	12	da	Lei	12.016/2009	prevê	a	intimação	obrigatória	do	Ministé-
rio	Público	e,	por	outro	lado,	a	aplicação	do	art.	285-A	suprimiria	esta	fase.

Filio-me,	no	entanto,	à	corrente	que	acolhe	a	aplicação	do	art.	285-
A ao rito especial do mandado de segurança, haja vista que a ausência de 
intimação do Ministério Público pode ser suprida pela intimação do órgão 
ministerial a respeito da sentença de improcedência proferida, podendo o 
parquet, caso entenda cabível, interpor recurso de apelação nos termos do 
art.	499	do	CPC.	Desse	modo,	esta	interpretação	assegura	a	efetiva	partici-
pação do Ministério Publico no mandado de segurança, sem causar prejuízo 
a	qualquer	das	partes.	Nesse	sentido,	confira-se	julgado	proferido	pelo	STJ:

ADMINISTRATIVO.	RECURSO	ORDINÁRIO	EM	MANDADO	DE	SEGU-
RANÇA.	CONCURSO	PÚBLICO.	CANDIDATO	QUE	POSTULA	SUA	NO-
MEAÇÃO.	INDEFERIMENTO	DA	INICIAL.	APRECIAÇÃO	DO	MÉRITO.	
IMPOSSIBILIDADE.	RECURSO	PROVIDO.
1.	Ressalvadas	as	hipóteses	de	reconhecimento	de	decadência	ou	de	
aplicação	da	regra	prevista	no	art.	285-A	do	CPC,	é	defeso	ao	relator	
indeferir liminarmente a inicial de mandado de segurança por razões 
de	mérito.	Precedentes	do	STJ.
2.	Recurso	ordinário	provido.	(STJ,	RMS	32710,	relator	ministro	Ar-
naldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe	16/12/2010.)	

Logo,	não	há		incompatibilidade	alguma	do	art.	285-A	com	o	rito	
especial	do	mandado	de	segurança.
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III Conclusão

Após	analisarmos	os	requisitos	de	aplicação	do	art.	285-A	do	CPC,	po-
demos enfatizar o que já pontuamos no início, ou seja, trata-se de importante 
avanço legal, o qual teve como principal objetivo conferir mais celeridade à 
atividade	jurisdicional.	

Além disso, trata-se de procedimento seguro, que não gera prejuízo 
a nenhuma das partes e, como consequência, ajuda a afastar o grande mal 
do	Judiciário,	que	é	a	morosidade.	De	outro	lado,	permite,	ainda,	que	o	ma-
gistrado tenha mais tempo para julgar com mais rapidez as outras causas 
em	trâmite	na	unidade	jurisdicional.	

Por derradeiro, devem ser evitadas interpretações que restrinjam a 
aplicabilidade	do	art.	285-A	do	CPC,	sob	pena	de	se	tornar	letra	morta	esse	
importante	avanço	legislativo,	que	propicia	julgamentos	mais	céleres.
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A sistemática dos recursos especiais repetitivos

Márcio André Lopes Cavalcante1 

1 Noções gerais

Observou-se que havia no Supremo Tribunal Federal e no Superior 
Tribunal de Justiça milhares de recursos que tratavam sobre os mesmos 
temas	jurídicos.	Em	outras	palavras,	identificou-se	que	existiam	inúmeros	
recursos	“repetitivos”	endereçados	aos	tribunais	superiores.

Diante disso, a fim de otimizar a análise desses recursos, a Lei 
11.672/2008	acrescentou	os	arts.	543-B	e	543-C	ao	CPC,	prevendo	uma	
espécie de “julgamento por amostragem” dos recursos extraordinários e 
recursos especiais que forem interpostos com fundamento em idêntica con-
trovérsia	ou	questão	de	direito.

As vantagens da inovação legislativa são sensíveis, conforme foram 
notadas	por	Marcus	Vinícius	Rios	Gonçalves	(2012,	p.	542):

A multiplicação de recursos especiais, muitas vezes sobre o mesmo 
tema, e com idênticos fundamentos, vinha, há muito, despertando a 
atenção do legislador, pois ameaçava prejudicar o bom funcionamento 
do	STJ.
A	Lei	n.°	11.672/2008,	que	acrescentou	o	art.	543-C	ao	CPC,	procurou	
solucionar o problema da sobrecarga de serviços decorrentes do atu-
lhamento	de	recursos	especiais	repetitivos.
Ela partiu da constatação de que havia uma multiplicidade de recursos 
especiais que o STJ era obrigado a examinar individualmente, conquan-
to	versassem	sobre	idêntica	questão	de	direito.
A nova lei permite que a questão jurídica, que teria de ser examinada 
inúmeras vezes, em cada um dos recursos especiais, possa agora ser 
examinada uma única vez, ou algumas poucas vezes, com repercussão 
sobre os demais recursos especiais interpostos com o mesmo funda-
mento.	A	vantagem	é	evidente,	tanto	do	ponto	de	vista	da	economia	
como	da	uniformidade	dos	julgados.

1	Juiz	federal.
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Este artigo irá abordar especificamente a sistemática de julgamento 
por amostragem no caso dos recursos especiais repetitivos, trazendo os 
principais entendimentos jurisprudenciais para as questões mais polêmicas 
decorrentes	do	tema.

2 Regulamentação

O procedimento do julgamento por amostragem no caso dos recur-
sos	especiais	repetitivos	encontra-se	previsto	no	art.	543-C	do	Código	de	
Processo	Civil	e	na	Resolução		08/2008-STJ.

Dispõe	o	art.	543-C:	“Quando	houver	multiplicidade	de	recursos	com	
fundamento em idêntica questão de direito, o recurso especial será proces-
sado	nos	termos	deste	artigo”.

3 Procedimento

O presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem (Tribunal 
de	Justiça	ou	Tribunal	Regional	Federal)	irá	identificar	e	separar	todos	os	
recursos	especiais	interpostos	que	tratem	sobre	o	mesmo	assunto.	Exemplo:	
são reunidos todos os recursos especiais interpostos nos quais se discute 
se o prazo prescricional das ações contra a Fazenda Pública é trienal ou 
quinquenal.

Desses	recursos,	o	presidente	(ou	o	vice)	do	tribunal	selecionará	um	
ou mais recursos que representem bem a controvérsia discutida e os encami-
nhará	ao	STJ.	Devem	ser	selecionados	os	que	contiverem	maior	diversidade	
de	fundamentos	no	acórdão	e	de	argumentos	no	recurso	especial.

Os demais recursos especiais que tratem sobre a mesma matéria e 
que	não	foram	remetidos	como	paradigma	(modelo)	ficarão	suspensos	no	
tribunal	de	origem	até	que	o	STJ	se	pronuncie	sobre	o	tema	central.

Apesar	de	o	§	1º	do	art.	543-C	do	CPC	mencionar	apenas	os	recursos	
especiais, o STJ já decidiu que é possível também determinar a suspensão 
das apelações pendentes de julgamento nos tribunais de segundo grau de 
jurisdição:

PROCESSUAL	CIVIL.	RECURSO	ESPECIAL.	ART.	105,	III,	A	E	C,	DA	
CF/1988.	SOBRESTAMENTO	DO	JULGAMENTO	DA	APELAÇÃO,	POR	
FORÇA	DE	SUBMISSÃO	DA	QUAESTIO	IURIS	CONTROVERTIDA		AO	
RITO	PREVISTO	NO	ART.	543-C,	DO	CPC	–	RECURSO	ESPECIAL	REPRE-
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SENTATIVO	DE	CONTROVÉRSIA.	POSSIBILIDADE.	INTERPRETAÇÃO	
TELEOLÓGICO-SISTÊMICA.	PRINCÍPIO	CONSTITUCIONAL	DA	RAZO-
ÁVEL	DURAÇÃO	DOS	PROCESSOS	(ART.	5.º	LXXVIII,	DA	CRFB/1988).
1.	A	submissão	de	matéria	jurídica	sob	o	rito	prescrito	no	artigo	543-C,	
do	Código	de	Processo	Civil,	inserido	pela	Lei	n.º	11.672,	de	8	de	maio	
de	2008,	justifica	a	suspensão	do	julgamento	de	recursos	de	apelação	
interpostos	nos	Tribunais.
2.	A	suspensão	dos	julgamentos	das	apelações	que	versam	sobre	a	
mesma questão jurídica submetida ao regime dos recursos repetitivos 
atende a exegese teleológico-sistêmica prevista, uma vez que decidida 
a irresignação paradigmática, a tese fixada retorna à Instância a quo 
para que os recursos sobrestados se adequem à tese firmada no STJ 
(art.	543-C,	§	7.º,	I	e	II,	do	CPC).
3.	É	que	o	novel	instituto	tem	como	ratio	essendi	evitar	o	confronto	das	
decisões emanadas dos Tribunais da Federação com a jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça, mercê de a um só tempo privilegiar 
os	princípios	da	isonomia	e	da	segurança	jurídica.
4.	A	ponderação	de	valores,	técnica	hoje	prevalecente	no	pós-positivis-
mo, impõe a duração razoável dos processos ao mesmo tempo em que 
consagra, sob essa ótica, a promessa calcada no princípio da isonomia, 
por isso que para causas com idênticas questões jurídicas, as soluções 
judiciais	devem	ser	iguais.
5.	Ubi eadem ratio ibi eadem dispositio, na uniformização de jurispru-
dência, a cisão funcional impõe que a tese fixada no incidente seja de 
adoção obrigatória no julgado cindido, por isso que a tese repetitiva 
adotada pelo Tribunal competente para conferir a última exegese à 
legislação infraconstitucional também é, com maior razão, de adoção 
obrigatória	pelos	Tribunais	locais.
6.	A	doutrina	do	tema	assenta	que:	Outro	é,	pois,	o	fenômeno	que	se	tem	
em vista quando se alude à conveniência de adotar medidas tendentes 
à	uniformização	dos	pronunciamentos	judiciais.	Liga-se	ele	ao	fato	da	
existência, no aparelho estatal, de uma pluralidade de órgãos judicantes 
que	podem	ter	(e	com	freqüência	têm)	de	enfrentar	iguais	questões	
de	direito	e,	portanto,	de	enunciar	teses	jurídicas	em	idêntica	matéria.	
Nasce daí a possibilidade de que, num mesmo instante histórico –sem 
variação das condições culturais, políticas, sociais, econômicas, que 
possa justificar a discrepância –, a mesma regra de direito seja dife-
rentemente entendida, e a espécies semelhantes se apliquem teses 
jurídicas	divergentes	ou	até	opostas.	Assim	se	compromete	a	unidade	
do direito - que não seria posta em xeque, muito ao contrário, pela 
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evolução homogênea da jurisprudência dos vários tribunais - e não 
raro se semeiam, entre os membros da comunidade, o descrédito e o 
cepticismo	quanto	à	efetividade	da	garantia	jurisdicional.	(MOREIRA,	
2009,	p.	4	-	5)	7. Deveras, a estratégia político-jurisdicional do prece-
dente, mercê de timbrar a interpenetração dos sistemas do civil law e 
do common law, consubstancia técnica de aprimoramento da aplicação 
isonômica	do	Direito,	por	isso	que	para	“casos	iguais”,	“soluções	iguais”.
8.	Recurso	especial	conhecido	e	desprovido.
(REsp	1111743/DF,	relatora	ministra	Nancy	Andrighi,	relator	p/	acór-
dão	ministro	Luiz	Fux,	Corte	Especial,	julgado	em	25/02/2010,	DJe 
21/06/2010.)

Confira	a	redação	do	§	1º	do	art.	543-C	do	CPC	e	do	art.	1º	da	Reso-
lução	08/2008-STJ,	que	materializam	estes	comandos:

§	1º	Caberá	ao	presidente	do	tribunal	de	origem	admitir	um	ou	mais	
recursos representativos da controvérsia, os quais serão encaminhados 
ao Superior Tribunal de Justiça, ficando suspensos os demais recursos 
especiais até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de 
Justiça.
Art.	1º	Havendo	multiplicidade	de	recursos	especiais	com	fundamen-
to em idêntica questão de direito, caberá ao presidente ou ao vice-
-presidente	do	tribunal	recorrido	(CPC,	art.	541)	admitir	um	ou	mais	
recursos representativos da controvérsia, os quais serão encaminhados 
ao Superior Tribunal de Justiça, ficando os demais suspensos até o 
pronunciamento	definitivo	do	Tribunal.
§	1º	Serão	selecionados	pelo	menos	um	processo	de	cada	Relator	e,	
dentre esses, os que contiverem maior diversidade de fundamentos 
no	acórdão	e	de	argumentos	no	recurso	especial.
§	2º	O	agrupamento	de	recursos	repetitivos	levará	em	consideração	
apenas a questão central discutida, sempre que o exame desta possa 
tornar prejudicada a análise de outras questões argüidas no mesmo 
recurso.
§	3º	A	suspensão	será	certificada	nos	autos.
§	4º	No	Superior	Tribunal	de	Justiça,	os	recursos	especiais	de	que	
trata este artigo serão distribuídos por dependência e submetidos a 
julgamento	nos	termos	do	art.	543-C	do	CPC	e	desta	Resolução.
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Marinoni	e	Mitidiero	(2008,	p.	572)	recomendam,	com	razão,	que	a	
escolha	do(s)	recurso(s)	paradigma(s)	seja	feita	de	forma	democrática,	com	
ampla participação dos atores processuais:

[...]	A	escolha	deve	ser	a	mais	dialogada	possível.	Convém	que	os	órgãos	
jurisdicionais locais ouçam as entidades de classe para realização da 
escolha	(por	exemplo,	OAB,	MP	etc.).	Não	há	direito	subjetivo	da	parte	
à	escolha	de	seu	recurso	como	recurso-paradigma.	

Será possível a interposição de algum recurso contra a decisão pro-
ferida no tribunal de origem que tenha determinado o sobrestamento do 
Resp	com	fundamento	no	art.	543-C	do	CPC?	Não.	Segundo	entende	o	STJ,	é	
irrecorrível o ato do presidente do tribunal de origem que, com fundamento 
no	art.	543-C,	§	1º,	do	CPC,	determina	a	suspensão	de	recursos	especiais	
enquanto se aguarda o julgamento de outro recurso encaminhado ao STJ 
como	representativo	da	controvérsia.	Com	efeito,	este	ato	não	ostenta	con-
teúdo decisório, tendo em vista que não há efetivo juízo de admissibilidade 
neste	momento	processual.	Em	verdade,	a	referida	manifestação	judicial	é	
um	despacho,	de	modo	que	tem	incidência	o	regramento	previsto	no	art.	
504	do	CPC,	segundo	o	qual	“dos	despachos	não	cabe	recurso”.		Haverá	
possibilidade de interposição de recurso após o julgamento do recurso 
representativo da controvérsia no STJ, ocasião em que poderá ser mane-
jado agravo regimental, no tribunal de origem, contra eventual equívoco 
no	juízo	de	admissibilidade	efetivado	na	forma	do	art.	543-C,	§	7º,	do	CPC.	
A propósito, confira:

AGRAVO	REGIMENTAL.	RECLAMAÇÃO.	SOBRESTAMENTO	DO	RECUR-
SO	ESPECIAL	COM	BASE	NO	ART.	543-C,	§	1º,	DO	CPC.	NÃO	CABIMEN-
TO.	AGRAVO	REGIMENTAL	A	QUE	SE	NEGA	PROVIMENTO.
1.	Não	cabe	o	agravo	do	art.	544	do	CPC	contra	decisão	que	suspende	
o	processamento	do	recurso	especial,	na	forma	do	art.	543-C,	§	1º,	do	
CPC, uma vez que destituído de cunho decisório, sequer tendo sido 
realizado	o	juízo	de	admissibilidade.	Precedentes.
2.	Igualmente	não	cabe	reclamação	contra	o	despacho	que	obsta	se-
guimento	a	tal	agravo	incabível.	Corte	Especial,	Questão	de	Ordem	no	
Agravo	de	Instrumento	1.154.599.
3.	Agravo	regimental	a	que	se	nega	provimento.
(AgRg	na	Rcl	6537/RJ,	relatora		ministra	Maria	Isabel	Gallotti,	Segunda	
Seção,	julgado	em	27/02/2013,	DJe	04/03/2013.)



Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

124

Pode acontecer de o presidente do tribunal de origem não perceber 
que haja essa multiplicidade de recursos sobre o mesmo assunto e não tomar 
as	providências	acima	explicadas.	Nesse	caso,	o	ministro	relator	do	recurso	
especial, no STJ, ao identificar que sobre a controvérsia já existe jurisprudên-
cia dominante ou que a matéria está afeta ao colegiado, poderá determinar 
a suspensão, nos tribunais de segunda instância, dos recursos nos quais a 
controvérsia	esteja	estabelecida	(§	2º	do	art.	543-C	do	CPC).

Antes de decidir o REsp submetido ao regime de recurso repetitivo, 
o ministro relator poderá solicitar informações, a serem prestadas no prazo 
de	15	dias,	aos	tribunais	federais	ou	estaduais	a	respeito	da	controvérsia	(§	
3º	do	art.	543-C	do	CPC).

Se a matéria for relevante, o ministro relator poderá admitir mani-
festação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia, que 
atuarão como amicus curiae	(§	4º	do	art.	543-C	do	CPC).	Sobre	a	atuação	do	
amicus,	Marinoni	e	Mitidiero	(2008,	p.	572)	pontuam	o	seguinte:

Admitida a sua participação, a fim de que seja mais aberto e plural o 
juízo a respeito da controvérsia federal, poderá o amicus curiae mani-
festar-se	por	escrito.	O	amicus curiae tem direito a realizar sustentação 
oral.	A	manifestação	do	amicus curiae tem de se dar mediante procura-
dor	devidamente	habilitado	(isto	é,	advogado	munido	de	procuração).

Após as informações prestadas pelos tribunais e pelos amici curiae, 
o	Ministério	Público	será	ouvido	no	prazo	de	15	dias	(§	5º	do	art.	543-C	do	
CPC).

Transcorrido o prazo para o Ministério Público e remetida cópia do 
relatório aos demais ministros, o processo será incluído em pauta na seção 
ou na corte especial do STJ, devendo ser julgado com preferência sobre os 
demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas 
corpus (§	6º	do	art.	543-C	do	CPC).

A coordenadoria do órgão julgador extrairá cópias do acórdão recor-
rido, do recurso especial, das contrarrazões, da decisão de admissibilidade, 
do parecer do Ministério Público e de outras peças indicadas pelo relator, 
encaminhando-as	aos	integrantes	do	órgão	julgador	pelo	menos	5	(cinco)	
dias	antes	do	julgamento	(art.	4º,	parágrafo	único,	da	Resolução	08/2008-
STJ).

Após todas essas providências, o STJ irá julgar o recurso especial 
que	foi	submetido	ao	regime	de	recurso	repetitivo.	Essa	decisão	afetará	os	
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recursos que ficaram suspensos nos tribunais de justiça ou tribunais regio-
nais	federais.	Veja	o	que	diz	o	§	7º	do	art.	543-C:

§	7º	Publicado	o	acórdão	do	Superior	Tribunal	de	Justiça,	os	recursos	
especiais sobrestados na origem:
I - terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido 
coincidir com a orientação do Superior Tribunal de Justiça; ou
II - serão novamente examinados pelo tribunal de origem na hipótese de o 
acórdão	recorrido	divergir	da	orientação	do	Superior	Tribunal	de	Justiça.	

Assim, no caso do inciso I, se o recurso especial sobrestado na origem 
defender a tese jurídica que não foi aceita pelo STJ, este recurso terá seu 
seguimento	negado	e,	portanto,	nem	será	enviado	ao	Tribunal	da	Cidadania.	
Exemplo: o TJ decidiu que o prazo prescricional contra a Fazenda Pública era 
de	5	anos.	A	Fazenda	interpôs	recurso	especial	alegando	que	esse	interregno	
seria	de	3	anos.	O	REsp	estava	aguardando	a	definição	do	tema	em	sede	de	
recurso	repetitivo.	O	STJ	decidiu	que	o	prazo	é	,	de	fato,	quinquenal.	Logo,	
este recurso da Fazenda, que estava sobrestado, terá seu seguimento negado 
e, por esta razão, nem será mais apreciado pelo STJ, o que representa uma 
enorme	economia	de	tempo	e	recursos	públicos.

Por outro lado, na hipótese do inciso II, se o recurso especial so-
brestado na origem sustentar idêntica tese jurídica a que foi acolhida pelo 
STJ, o acórdão que estava sendo impugnado será novamente analisado pelo 
tribunal de origem, que poderá modificar sua decisão para adequá-la ao 
entendimento	firmado	pelo	STJ.	Tome-se	exemplo	semelhante	ao	forneci-
do: o TJ decidiu que o prazo prescricional contra a Fazenda Pública era de 
3	anos.	O	particular	interpôs	recurso	especial	alegando	que	tal	interregno	
era	quinquenal.	O	REsp	estava	aguardando	a	definição	do	tema	em	sede	de	
recurso	repetitivo.	O	STJ	decidiu	que	o	prazo	é	de	um	lustro.	Logo,	o	TJ	terá	
a oportunidade de analisar novamente esta questão e poderá modificar sua 
decisão	com	base	na	orientação	firmada	pelo	STJ.	Em	outras	palavras,	o	TJ	
poderá	voltar	atrás	e	decidir	que	o	prazo	prescricional	é	de	5	anos	realmente.	
Vale ressaltar, no entanto, que nesse reexame, o TJ poderá manter sua deci-
são,	considerando	que	o	posicionamento	adotado	pelo	STJ	não	é	vinculante.	
Sendo caso de manter o entendimento local, o tribunal poderá exarar uma 
decisão simples reafirmando sua posição:

Na hipótese de o acórdão recorrido divergir da tese consagrada pelo 
tribunal superior, o tribunal de origem, por meio do órgão competen-
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te para o julgamento do acórdão recorrido, examinará novamente a 
questão, podendo modificar seu anterior acórdão, adaptando-se à juris-
prudência	do	Superior	Tribunal	de	Justiça.	Mas	nesse	reexame	o	órgão	
poderá manter sua decisão, considerando-se que o posicionamento 
adotado	pelo	tribunal	superior	não	é	vinculante.	Há	doutrina	que	en-
tende não haver o dever de o órgão prolator renovar o procedimento 
recursal que levou ao julgamento do acórdão, bastando uma decisão 
simples	mantendo	a	prévia	decisão	pelos	mesmos	fundamentos.	Dessa	
forma, não haveria necessidade de inclusão em pauta nem de prévia 
intimação	dos	advogados.	(NEVES,	2010,	p.	768.)

Se o tribunal de origem mantiver a decisão divergente, será realizado 
o exame de admissibilidade do recurso especial para que seja encaminha-
do	ao	STJ.	Exemplo:	o	TJ	decidiu	manter	seu	entendimento	de	que	o	prazo	
prescricional	é	de	3	anos,	mesmo	o	STJ	tendo	afirmado	que	seria	quinque-
nal.	Logo,	o	recurso	especial	interposto	pelo	particular	será	examinado	e,	
se preencher os pressupostos de admissibilidade, será encaminhado ao STJ 
para	análise	do	mérito.

Voltando	à	hipótese	do	inciso	I	do	§	7º	do	art.	543-C.	Pode	acontecer	
de o presidente do tribunal de origem negar seguimento a um recurso espe-
cial aplicando o entendimento do STJ, e a parte recorrente não concordar com 
isso sob o argumento de que o caso que envolve o seu processo é diferente 
do	que	foi	examinado	pelo	STJ.	Em	outros	termos,	a	parte	afirma	que	há	
um distinguishing. A pergunta que surge diante desta hipótese é a seguinte: 
será possível que esta parte interponha algum recurso contra a decisão do 
presidente do tribunal de origem que negou seguimento ao recurso especial 
com	base	no	inciso	I	do	§	7º	do	art.	543-C	do	CPC?	Sim.	Será	cabível	agravo	
regimental, a ser julgado no tribunal de origem, destinado a impugnar deci-
são monocrática que nega seguimento a recurso especial com fundamento 
no	art.	543-C,	§	7º,	I,	do	CPC.	

Vale ressaltar que um equívoco corriqueiro na prática forense é supor 
que	essa	decisão	desafiaria	agravo	de	instrumento.	Há	um	engano.	Na	verda-
de, é firme o entendimento do STJ de que “não cabe agravo de instrumento 
contra	decisão	que	nega	seguimento	a	recurso	especial	com	base	no	art.	543,	
§	7º,	inciso	I,	do	CPC”	(QO	no	Ag	1154599/SP,	relator	ministro	Cesar	Asfor	
Rocha, Corte Especial, DJe 12/05/2011).	Para	o	STJ,	a	mencionada	decisão	
somente pode ser combatida por agravo regimental, a ser processado e jul-
gado	no	tribunal	de	origem.
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Suponha agora que o tribunal de origem, no julgamento do agravo 
regimental, manteve a decisão monocrática do presidente (ou do vice-presi-
dente),	aplicando	o	art.	543,	§	7º,	I,	do	CPC.	Nesta	hipótese,	cabe	algum	outro	
recurso	contra	esta	decisão?	Negativo.	Não	há	previsão	legal	ou	regimental	
de	recurso	em	tal	situação.	

Diante disso, seria possível, então, que a parte interpusesse uma re-
clamação	ao	STJ?	Igualmente	não.	Inexiste	previsão	legal	para	o	ajuizamento	
de	reclamação	neste	caso.	Além	disso,	o	cabimento	da	reclamação	impediria	
a realização do fim precípuo da reforma processual introduzida pela Lei 
11.672/2008,	qual	seja,	o	de	evitar	a	reiterada	análise	de	questão	idêntica,	
otimizando o julgamento dos incontáveis recursos que chegam ao STJ com 
o	intuito	de	discutir	a	mesma	matéria.	Em	outros	termos,	se	fosse	admitida	
reclamação, o “filtro” imposto para evitar a subida de uma enorme quanti-
dade de processos no STJ não teria eficácia, considerando que a corte teria 
de	examinar	uma	infinita	quantidade	de	reclamações.

Em suma, conforme vem se manifestando reiteradamente o STJ con-
tra	a	decisão	do	tribunal	de	origem	que,	com	fulcro	no	art.	543-C,	§7º,	I,	do	
CPC, aplica entendimento firmado em recurso especial submetido ao pro-
cedimento dos recursos representativos de controvérsia, não cabe nenhum 
recurso	nem	reclamação	(STJ.	Segunda	Seção.	AgRg	na	Rcl	10.805-RS,	relator	
ministro	Luiz	Felipe	Salomão,	julgado	em	4/2/2013).

Importante discutirmos ainda uma derradeira hipótese cabível: o 
tribunal de origem entende que a matéria veiculada no REsp interposto não 
é	idêntica	a	outra	já	decidida	sob	a	sistemática	do	recurso	repetitivo.	Dito	de	
outro modo, o tribunal de origem considera que existe uma diferença entre o 
assunto	debatido	no	recurso	e	o	que	já	foi	apreciado	pelo	STJ.	Logo,	o	tribunal	
de	origem	terá	de	remetar	o	recurso	para	ser	julgado	pelo	STJ.	Contra	esta	
decisão	do	tribunal	de	origem	também	não	caberá	recurso	nem	reclamação.	
Não	é	cabível	o	ajuizamento	da	reclamação	prevista	no	art.	105,	I,	f, da CF com 
o objetivo de impugnar procedimento adotado no tribunal de origem, que, 
por entender que a matéria abordada em recurso especial ali interposto não 
seria idêntica a outra já decidida sob a sistemática dos recursos repetitivos, 
tenha	determinado	a	remessa	ao	STJ	dos	autos	para	julgamento.

A	reclamação	prevista	no	art.	105,	I,	f, da CF somente é cabível para a 
preservação da competência do STJ e para a garantia da autoridade de suas 
decisões.	Nesse	contexto,	não	há	como	ajuizar	tal	reclamação	em	razão	de	
suposta usurpação da competência do STJ, tendo em vista que compete, em 
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primeiro lugar, ao tribunal de origem a avaliação da perfeita adequação de 
cada	recurso	especial	às	teses	apreciadas	nos	recursos	repetitivos	(STJ.	Se-
gunda	Seção.	EDcl	na	Rcl	10.869-PR,	relatora	ministra	Maria	Isabel	Gallotti,	
julgado	em	27/2/2013).

4 Desistência do recurso especial selecionado como paradigma

Conforme visto acima, quando houver multiplicidade de recursos 
com fundamento em idêntica questão de direito, será selecionado um (ou 
mais)	recurso(s)	que	represente(m)	bem	a	controvérsia	discutida,	e	este(s)	
será(ão)	encaminhado(s)	ao	STJ	para	julgamento	por	amostragem.

No STJ, este recurso será submetido a todo um procedimento pró-
prio, com informações prestadas pelos tribunais, pelos amici curiae e oitiva 
do	Ministério	Público.	Trata-se	de	um	procedimento	plural	e	democrático	
considerando que a decisão ali proferida  produzirá efeitos (ainda que indi-
retamente)	sobre	outros	casos	semelhantes.	Há,	portanto,	um	interesse	que	
transcende	os	limites	subjetivos	da	lide.

Imagine-se que após todo este procedimento, estando o REsp 
pronto para julgamento, a parte recorrente formule pedido de desis-
tência	do	recurso.	Será	possível	apreciar	o	tema	mesmo	com	o	pleito	de	
desistência?

A Corte Especial, por maioria, firmou o entendimento de que é invi-
ável o acolhimento de pedido de desistência recursal formulado quando já 
iniciado o procedimento de julgamento de recurso especial representativo 
da	controvérsia,	na	forma	do	art.	543-C	do	CPC,	c/c	Resolução	08/08	do	STJ,	
devendo, portanto, ser indeferida a desistência recursal apresentada (REsp 
1063343/RS,	relatora	ministra	Nancy	Andrighi,	relator	p/	acórdão	ministro	
João	Otávio	de	Noronha,	Segunda	Seção,	julgado	em	12/08/2009).

Parece	acertado	o	entendimento	do	STJ.
É	cediço	que	o	art.	501	do	CPC	afirma	que	“o	recorrente	poderá,	a	

qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir 
do	recurso”.

No entanto, a despeito dessa previsão legal, deve-se recordar que 
esse	dispositivo	é	anterior	à	Lei	11.672/2008,	que	acrescentou	o	art.	543-C	
ao CPC, prevendo a sistemática do julgamento por amostragem dos recursos 
repetitivos.
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O recurso paradigma submetido ao STJ, após ter sido concluído o 
procedimento	do	art.	543-C,	do	CPC,	ultrapassa	o	interesse	individual	das	
partes nele envolvidas, alcançando toda a coletividade para a qual suas de-
cisões	irradiam	efeitos.

Dessa feita, o pedido de desistência não deve servir de empecilho a 
que o STJ prossiga na apreciação do mérito recursal, consolidando orientação 
que possa vir a ser aplicada em outros processos versando sobre idêntica 
questão	de	direito.

Do contrário, estar-se-ia permitindo uma prática perigosa, na qual 
a parte, prevendo que aquela decisão seria desfavorável a seus interesses, 
desistisse do recurso, impedindo assim que o seu resultado influenciasse 
inúmeros	outros	casos	semelhantes.	Em	última	análise,	a	parte	teria	o	poder	
de	burlar	os	efeitos	que	se	espera	do	art.	543-C	do	CPC,	caracterizado	esta	
conduta	como	verdadeiro	atentado	à	dignidade	da	Justiça.

Em síntese, deve prevalecer, como regra, o direito da parte à desis-
tência, mas verificada a existência de relevante interesse público, como no 
caso, deverá ser negado efeito ao pedido de desistência, promovendo-se o 
julgamento do recurso especial paradigma a fim de possibilitar a apreciação 
da	respectiva	questão	de	direito.

Em	sentido	um	pouco	diverso,	Fredie	Didier	Jr.	e	Leonardo	Carneiro	
da	Cunha	(2013,	p.	347-348)	defendem	que	o	pedido	de	desistência	deve	
ser aceito, prosseguindo, no entanto, o julgamento da tese que será adotada 
pelo	STJ.	Confira	os	argumentos	dos	aludidos	autores:

Quando se seleciona um dos recursos para julgamento, instaura-se 
um	novo	procedimento.	Esse	procedimento	incidental	é	instaurado	
por	provocação	do	recorrente.	Passa,	então,	a	haver,	ao	lado	do	re-
curso, um procedimento específico para julgamento e fixação da tese 
que	irá	repercutir	relativamente	a	vários	outros	casos	repetitivos.	
Quer	isso	dizer	que	surgem,	paralelamente,	dois	procedimentos:	a)	
o procedimento recursal, principal, destinado a resolver a questão 
individual	do	recorrente;	e,	b)	o	procedimento	incidental	de	definição	
do precedente ou da tese a ser adotada pelo tribunal superior, que 
haverá de ser seguida pelos demais tribunais e que repercutirá na 
análise	dos	demais	recursos	que	estão	sobrestados	para	julgamento.	
Este último procedimento tem uma feição coletiva, não devendo ser 
objeto de desistência, da mesma forma que não se admite a desistência 
em ações coletivas (Ação Civil Pública e Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade,	por	exemplo).	O	objeto	desse	incidente	é	a	fixação	de	uma	
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tese jurídica geral, semelhante ao de um processo coletivo em que se 
discutam	direitos	individuais	homogêneos.	Trata-se	de	um	incidente	
com	objeto	litigioso	coletivo.
Quando um recorrente, num caso como esse, desiste do recurso, a 
desistência deve atingir, apenas, o procedimento recursal, não haven-
do como negar tal desistência, já que, como visto, ela produz efeitos 
imediatos, não dependendo de concordância da outra parte, nem de 
autorização	ou	homologação	judicial.	Ademais,	a	parte	pode,	realmente,	
precisar da desistência para que se realize um acordo, ou se celebre 
um negócio jurídico, ou por qualquer outro motivo legítimo, que não 
necessita	ser	declinado	ou	justificado.	Demais	disso,	o	procedimento	
recursal	é,	como	se	sabe,	orientado	pelo	princípio	dispositivo.
Tal desistência, todavia, não atinge o segundo procedimento, instaura-
do para definição do precedente ou da tese a ser adotada pelo tribunal 
superior.

A	posição	acima	exposta	é	também	comungada	por	Pinto	(2009,	p.	
9-18). A desistência de recurso especial ou extraordinário afetada ao julga-
mento	por	amostragem.

A tese é sedutora, no entanto, parece-me inadequada porque, acei-
tando-se a desistência do recurso, o STJ iria julgar o tema apenas de forma 
abstrata, ou seja, iria proferir um julgamento de tese, sistemática inviável 
em nosso ordenamento jurídico, salvo no caso de controle concentrado de 
constitucionalidade.

Dessa forma, a imposição de um limite para a desistência é a medida 
mais proporcional e consentânea com o sistema jurídico e com os objetivos 
visados	pela	Lei		11.672/2008.

Referências

DIDIER	 JUNIOR.,	 Fredie;	 CUNHA,	 Leonardo	 Carneiro	 da.	Curso de direito 
processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos 
Tribunais.	Salvador	:	Juspodivm,	2013.	v.	3.	

GONÇALVES,	Marcus	Vinicius	Rios.	Direito processual civil sistematizado. 2.	
ed.	São	Paulo:	Saraiva,	2012.

MARINONI,	Luiz	Guilherme;	MITIDIERO,	Daniel.	Código de processo civil co-
mentado.	São	Paulo:	Revista	dos	Tribunais,	2008.



Seminário sobre Demandas Repetitivas na Justiça Federal

131

NEVES,	Daniel	Amorim	Assumpção.	Manual de direito processual civil.	3.	ed.,	
São	Paulo:	Método,	2010.

PINTO,	Christian	Barros.	A	desistência	de	recurso	especial	ou	extraordiná-
rio	afetado	ao	julgamento	por	amostragem.	Revista Dialética de Direito Pro-
cessual,	n.	75,	p.	9-18,	jun.	2009.





Breve análise dos instrumentos processuais para a solução 
das demandas repetitivas na Justiça Federal

Mei Lin Lopes Wu Bandeira1

1 Introdução

Este artigo tem por escopo a análise do fenômeno das demandas repe-
titivas no âmbito da Justiça Federal, especificamente daqueles conflitos que 
possuem o poder público como parte na relação processual, prosseguindo 
com a compilação dos institutos existentes no ordenamento jurídico brasilei-
ro à disposição do operador do direito, a fim de uniformizar e racionalizar o 
tratamento	das	referidas	demandas	de	massa.	Por	fim,	é	traçado	um	sucinto	
panorama do incidente de resolução de demandas repetitivas previsto no 
Projeto	de	Lei	do	Senado	166,	de	2010	(novo	CPC).	

2 Demandas repetitivas. Origem, desafios e mecanismos de 
solução 

O fenômeno das demandas de massa em face do poder público tem 
sua	origem	marcada	pela	aproximação	entre	estado	e	sociedade.	Com	efei-
to,	pontua	a	juíza	federal	Vânila	Cardoso	André	de	Moraes	(2012),	que	se	
a Administração Pública, ao satisfazer os interesses públicos que lhe são 
postos, atua abusivamente, violando os direitos do cidadão, cabe seu controle 
ao Poder Judiciário, via processo judicial. Conclui, em seguida, que aí reside o 
grande problema, pois não se trata de um conflito entre particulares, mas de 
litígio entre o poder público e o cidadão.

No Brasil, estudos realizados pelo CNJ2 apontam o Estado como a 
entidade líder em questões de litigância, vocacionadas por natureza a trans-
cender a esfera meramente individual justamente porque atingem uma quan-
tidade	considerável	de	pessoas	de	maneira	idêntica.	

1	Juíza	federal.
2	Disponível	em:	http://www.cnj.br/imagens	/pesquisa-judiciarias/pesquisas_litigantes_pdf.	Aces-
so	em:	06	set.	2013.
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O resultado desse fenômeno social é o abarrotamento de lides indi-
viduais, em que se questionam os atos emanados da Administração Pública, 
gerando	um	verdadeiro	caos	no	sistema	judicial.	Consectários	deste	colapso,	
observa-se ainda a insegurança dos jurisdicionados e o descrédito do Poder 
Judiciário, haja vista as diferenças com que são tratadas pessoas na mesma 
situação	fática,	além	do	enorme	custo	para	o	erário.

Identificado o problema, emerge a necessidade de utilização de ins-
trumentos que otimizem a prestação jurisdicional, oferecendo a um só tem-
po a uniformidade de tratamento, a previsibilidade e a racionalidade dos 
sistemas	de	julgamento.	

Com efeito, enquanto o processo civil tradicional, de visão priva-
tista, foi concebido para a solução de demandas individuais, passou-se a 
observar a sua falência e ineficiência no que tange à resolução dos con-
flitos	de	massa.	Foi	nesse	sentido	que	surgiram	no	ordenamento	jurídico	
alguns institutos processuais, voltados basicamente à uniformização de 
jurisprudência.

Cumpre ressaltar que, em relação aos processos coletivos, não obstan-
te sua importância para tutela coletiva, garantindo amplo acesso à Justiça, não 
se mostrou hábil para a resolução das demandas em massa, principalmente 
porque seu ingresso não impede o acionamento individualizado da máquina 
judiciária.	Exemplo	mais	recente	desta	realidade,	em	matéria	previdenciária,	
foi	o	acordo	firmado	na	ACP	00023205920124036183,	tendo	como	objeto	a	
revisão	das	rendas	mensais	iniciais	calculadas	em	desacordo	com	o	art.	29,	
II,	da	Lei	8.213/1991,	o	qual	se	mostrou	completamente	ineficaz	na	preven-
ção de litígios individuais, que continuam até a presente data a abarrotar os 
juizados	especiais	federais.

Por sua vez, entre os mecanismos processuais específicos para reso-
lução do problema das demandas coletivas podem ser citados os seguintes: 
as	regras	dos	arts.	476	(que	trata	da	uniformização	de	jurisprudência	nos	
julgamentos	de	tribunais);	285-A	(julgamento	antecipado	de	improcedência	
de	causas	repetitivas);	543-B;	543-C,	todos	do	CPC;	do	§	3º	do	art.102	da	
Constituição	Federal	atual,	regulamentado	pela	Lei	11.418/2006,	em	que	se	
previu o requisito da repercussão geral nos recursos extraordinários; a cria-
ção	da	súmula	vinculante	em	matéria	constitucional,	conforme	o	art.103-A	
da	CF;	a	regra	do	§	1º	do	art.	518	do	CPC	(súmula	impeditiva	do	recebimen-
to	de	apelação);	a	disposição	contida	no	inciso	I	do	art.	527	do	CPC,	a	qual	
propugna que o relator negará seguimento liminar aos recursos que estive-
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rem em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo 
tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de tribunal superior e do mesmo 
modo	o	§	1º-A	do	art.557,	no	qual,	se	a	decisão	recorrida	confrontar-se	com	
súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de 
tribunal superior, o relator poderá dar provimento ao recurso, ressaltando 
que eventual provimento não deve estar respaldado por jurisprudência do 
tribunal	local.	Além	disso,	especificamente	no	âmbito	da	Justiça	Federal,	
cumpre destacar pela sua importância, enquanto instrumento que confere 
racionalidade ao sistema, a criação dos incidentes de uniformização previstos 
na	Lei	10.259/2001	(juizados	especiais	federais).

3 Incidente de resolução de demandas repetitivas e o novo CPC

Além desses instrumentos processuais, o projeto do novo CPC re-
gistrou preocupação com a criação de mecanismo apto a dar racionalidade 
ao	julgamento	das	multicitadas	demandas	em	massa.	Adotando	a	referida	
política judiciária é que foi previsto o incidente de resolução de demandas 
repetitivas, tendo sido inspirado em instituto semelhante do direito alemão 
e vazado nos seguintes termos:

Art.	895.	É	admissível	o	incidente	de	demandas	repetitivas	sempre	
que identificada controvérsia com potencial de gerar relevante mul-
tiplicação de processos fundados em idêntica questão de direito e de 
causar grave insegurança jurídica, decorrente do risco de coexistência 
de	decisões	conflitantes.
§	1º	O	pedido	de	instauração	do	incidente	será	dirigido	ao	Presidente	
do Tribunal:
I - pelo juiz ou relator, por ofício;
II - pelas partes, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, 
por	petição.
§	2º	O	ofício	ou	a	petição	a	que	se	refere	o	§	1º	será	instruído	com	os	
documentos necessários à demonstração da necessidade de instau-
ração	do	incidente.
§	3º	Se	não	for	o	requerente,	o	Ministério	Público	intervirá	obrigato-
riamente no incidente e poderá assumir sua titularidade em caso de 
desistência	ou	de	abandono..

Consoante se extrai do dispositivo, são condições para a admissão 
do	incidente:	a)	causas	fundadas	na	mesma	questão	de	direito;	b)	aptidão	
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das demandas de gerar repercussão geral e grave insegurança jurídica pelo 
dissenso	jurisprudencial	em	perspectiva.	

Quanto	ao	procedimento,	previsto	no	art.	895	e	seguintes	do	ante-
projeto, tem-se que o incidente é instaurado perante o tribunal local, por 
iniciativa do juiz, do Ministério Público, das partes e da Defensoria Pública 
ou	pelo	próprio	relator.	O	juízo	de	admissibilidade	será	realizado	pelo	pleno	
ou por órgão especial do tribunal onde existir, com previsão ainda do amicus 
curiae. 

Prevê ainda o projeto a mais ampla divulgação e publicidade da ins-
tauração e julgamento do incidente, contemplando inclusive a criação de 
base	de	dados	sobre	questões	de	direito	submetidas	ao	incidente.

Ponto interessante do instituto consiste na estipulação de prazo para 
julgamento	do	incidente	previsto	em	seis	meses.	Neste	período,	uma	vez	
admitido o incidente, todos os processos em primeira e segunda instância, 
dentro da jurisdição do tribunal, permanecem sobrestados, retomando seu 
curso após o transcurso do prazo, salvo se houver expressa dilação de prazo 
pelo	relator,	em	decisão	fundamentada.

Se a questão de direito a ser julgada alcançar jurisdição distinta da 
jurisdição do tribunal onde admitido o incidente, as partes, os interessados, 
o Ministério Público e a Defensoria Pública poderão requerer ao tribunal 
competente conhecer de eventual recurso, especial ou extraordinário, a 
suspensão de todos os processos em curso no território nacional que versem 
sobre	a	questão	de	direito	objeto	do	incidente	(art.	900	do	PL).

Uma vez julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada a todos os 
processos	que	possuam	a	mesma	questão	de	direito.

Como se vê, o incidente, não obstante enfrente algumas críticas em 
sentido contrário, especialmente quanto à possibilidade de paralisação de 
milhares de processos, sem nenhuma decisão, e o engessamento de teses 
jurídicas, representa o início de enfrentamento pelo Legislativo de um grande 
desafio	para	tornar	a	Justiça	brasileira	mais	célere	e	racional.

Sabe-se ainda que nenhuma inovação legislativa logrará êxito se não 
contar com um sistema eficiente de gestão em cotejo com uma condução 
inteligente	das	demandas	em	massa.
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4. Considerações finais

Conquanto a proposta deste trabalho não comporte a análise de todos 
os mecanismos processuais existentes nem análise exaustiva do novo inci-
dente proposto para o novo CPC, conclui-se que é imprescindível a adoção 
de modelo de processo diverso do atualmente concebido, a fim de viabilizar 
a um só tempo a uniformidade de tratamento, a previsibilidade e a raciona-
lidade	dos	sistemas	de	julgamento.	

Espera-se que o incidente de resolução de demandas repetitivas pre-
visto no novo CPC se revele mecanismo eficaz no tratamento uniforme das 
teses	individuais	repetidas.

Por ora, incumbe ao Judiciário, utilizando-se dos mecanismos proces-
suais atualmente existentes em conjunto com um sistema de gestão eficiente 
estabelecer políticas de tratamento adequado das demandas que se repetem 
em	crescente	escala.
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Julgamento liminar de improcedência no projeto do novo 
CPC: primeiras impressões

Newton Pereira Ramos Neto1

1 Introdução

O Estado liberal foi concebido, historicamente, como reação ao para-
digma	absolutista	até	então	vigente.	A	lei	como	fonte	do	direito,	nessa	época,	
assumia o papel de mecanismo de demarcação da esfera de intervenção 
estatal, uma ferramenta de contenção da ideologia que norteava a formação 
do	Estado	a	partir	da	concentração	de	poder.	

Pregava-se então a autossuficiência do direito positivo, que, em razão 
de sua completude, deveria ser aplicado sem recurso a juízos morais ou polí-
ticos.	Em	tal	época,	o	juiz	era	visto	como	um	mero	ventríloquo,	a	quem	cabia	
enunciar o conteúdo linguístico dos códigos, cuja literalidade supostamente 
seria capaz de dar solução aos mais variados litígios2. 

O declínio do liberalismo, todavia, impôs uma mudança de perspec-
tiva	no	conceito	de	constituição.	O	constituinte	do	Estado	social	utilizara-
-se de cláusulas gerais que pretendiam consagrar os compromissos e as 
diretrizes	do	Poder	Público.	O	Estado,	aqui,	tem	sua	seara	de	atuação	extra-
ordinariamente ampliada para abranger tarefas vinculadas a essas novas 
finalidades econômicas e sociais, ganhando o próprio ordenamento maior 
grau	de	complexidade.	

Assim, com o reconhecimento da insuficiência do sistema de regras 
como mecanismo de enfrentamento das demandas sociais, passa-se à cons-
trução de uma base filosófica que reconhece os princípios como elementos 
integrantes do ordenamento jurídico e, portanto, ferramentas utilizáveis 
no	processo	interpretativo	voltado	à	resolução	das	controvérsias	jurídicas.	

1	Juiz	federal.	Doutorando	em	direito	pela	Pontifícia	Universidade	Católica	de	São	Paulo.	Mestre	em	
direito,	Estado	e	Constituição	pela	Universidade	de	Brasília.	Professor	assistente	na	Universidade	
Federal	do	Maranhão.	

2 Sobre o tema, vide	Carvalho	Netto	(1999).



Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

140

O papel do Judiciário, nesse contexto, altera-se significativamente, seja por 
causa do déficit de efetividade das cartas constitucionais em virtude da pos-
tura omissiva do poder político, seja em função da pressão social dirigida à 
realização dos direitos abstratamente consagrados, seja, por fim, em razão da 
necessidade de o magistrado construir concretamente esses mesmos direitos 
a partir das denominadas cláusulas programáticas, de nítido caráter aberto3.	

Esse panorama constitui terreno propício para o incremento, inclu-
sive	numérico,	da	atividade	judicial.	A	avalanche	de	processos	judiciais	em	
tramitação nos tribunais veio acompanhada da necessidade de engendra-
mento de novas ferramentas processuais capazes de aperfeiçoar o trabalho 
das cortes, de forma a garantir a segurança jurídica possível e racionalizar 
o papel do Judiciário enquanto instituição garantidora da efetividade da 
cláusula	constitucional	da	razoável	duração	do	processo	(art.	5º,	LXXVIII,	
CF/1988).

Nessa perspectiva, o objetivo deste singelo trabalho é discutir um 
dos mecanismos concebidos, no âmbito da jurisdição moderna, com o esco-
po	de	dar	tratamento	adequado	ao	fenômeno	das	“demandas	repetitivas”.	
Pretende-se, pois, traçar um breve quadro comparativo entre a disciplina em 
vigor estabelecida para o instituto do “julgamento liminar de improcedência” 
e sua previsão no projeto de Código de Processo Civil, ora em tramitação no 
Congresso Nacional, apontando eventuais deficiências detectadas na nova 
disciplina do mencionado instituto processual, tudo como forma de cola-
borar, de algum modo, para o aprimoramento do modelo que se pretende 
implantar.

3 “A indeterminação do Direito, por sua vez, repercutiria sobre a relação entre os Poderes, dado 
que a lei, por natureza originária do Poder Legislativo, exigiria o acabamento do Poder Judiciário, 
quando provocado pelas instituições e pela sociedade civil a estabelecer o sentido ou a completar 
o	significado	de	uma	legislação	que	nasce	com	motivações	distintas	às	da	‘certeza	jurídica’.	Assim,	
o Poder Judiciário seria investido, pelo próprio caráter do Estado Social, do papel de ‘legislador 
implícito’.”	 (VIANNA,	1999,	p.	21.)	Na	mesma	 linha,	 ressalta	Mauro	Capelletti	 (1993,	p.	68)	que	
a consagração de direitos econômicos e sociais, notadamente a partir de cláusulas de conteúdo 
indeterminado, também é elemento que contribui decisivamente para o protagonismo judicial da 
era	contemporânea.	
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2 O julgamento liminar de improcedência: sua disciplina atual e 
futura. Breves considerações

No contexto acima delineado, surgiu o instituto do julgamento liminar 
do pedido, inserido no Código de Processo Civil vigente a partir da edição 
da	Lei	11.277,	de	7	de	fevereiro	de	2006	(art.	285-A)4.

Seu objetivo, em linhas gerais, é impedir que, diante de demandas 
repetitivas que cuidam essencialmente de matéria jurídica, haja desperdício 
de energia processual, ao permitir-se o trâmite de todas as fases procedi-
mentais	inutilmente.	Com	efeito,	havendo	convencimento	formado	acerca	
da matéria naquele juízo, permite-se a utilização “emprestada” de sentença 
de	improcedência	proferida	em	feito	similar.

O advento do instituto, todavia, como não poderia deixar de ser, veio 
acompanhado de severas críticas, notadamente acerca de possível violação 
dos primados da isonomia, acesso à Justiça, contraditório e devido processo 
legal.	Sob	uma	perspectiva	pragmática,	porém,	referido	dispositivo	nada	
mais fez do que reproduzir, com maior grau de sofisticação, antigo costume 
recorrente na praxe judiciária de os magistrados repetirem os fundamentos 
de suas sentenças em casos similares5.

A finalidade desta exposição, no entanto, não se volta à análise dos 
requisitos	do	referido	instituto	e	sua	análise	doutrinária	e	jurisprudencial.	
Para tanto, já existe larga doutrina produzida no país6.

Visa-se, em verdade, fazer um exame preliminar acerca das condições 
estabelecidas para a utilização do instituto, nos termos do substitutivo apro-

4	Art.	285-A.	Quando	a	matéria	controvertida	 for	unicamente	de	direito	e	no	 juízo	 já	houver	sido	
proferida sentença de total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a ci-
tação	e	proferida	sentença,	reproduzindo-se	o	teor	da	anteriormente	prolatada.	(Incluído	pela	Lei	
11.277,	de	2006)
§	1º	Se	o	autor	apelar,	é	facultado	ao	juiz	decidir,	no	prazo	de	5	(cinco)	dias,	não	manter	a	sentença	
e	determinar	o	prosseguimento	da	ação.	(Incluído	pela	Lei	11.277,	de	2006)
§	2º	Caso	seja	mantida	a	sentença,	será	ordenada	a	citação	do	réu	para	responder	ao	recurso.	(In-
cluído	pela	Lei	11.277,	de	2006.)

5	No	mesmo	sentido,	Alvim	(2006,	p.	80).
6 Vide,	por	exemplo,	Nunes	 (2006);	Alvim	(2006);	Donoso	 (2011);	Didier	 Junior	 (2006);	Marinoni	
(2006);	Cunha	(2006);	Bueno	(2006).
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vado	pela	Comissão	Especial	da	Câmara	dos	Deputados	ao	PL	8.046/2010,	
conforme parecer do relator, Deputado Paulo Teixeira7.

Nesse contexto, a primeira mudança substancial que se verifica nos 
requisitos do instituto diz respeito à substituição da possibilidade de utiliza-
ção dos precedentes do próprio juízo pela previsão de uso exclusivo daqueles 
oriundos do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça ou das 
cortes	locais,	atendidas	as	demais	condições	enumeradas	nos	incisos	do	art.	
333,	especialmente	a	condição	de	que	o	julgado	paradigma	seja:	(1)	súmula	
ou acórdão prolatado em julgamento de recursos repetitivos do STF ou STJ 
(o que equivale à impossibilidade de julgamento de improcedência liminar 
baseado em precedente isolado das cortes);	(2)	entendimento	firmado	em	
incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; 
ou (3)	súmula	de	tribunal	de	justiça	sobre direito local8.	

Essa perspectiva, aliás, alinha-se com a tendência, na nova ordem 
processual,	de	prestigiar-se	um	sistema	de	precedentes.	Desse	modo,	mesmo	
descendendo nosso ordenamento de uma matriz romano-germânica, que 
prestigia sobretudo a lei como fonte de direitos, observa-se sua paulatina 
abertura para um olhar voltado às decisões judiciais pretéritas — nota-

7	Art.	333.	Nas	causas	que	dispensem	a	fase	instrutória,	o	juiz,	independentemente	da	citação	do	réu,	
julgará liminarmente improcedente o pedido que: 
I – contrariar súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; 
II – contrariar acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Jus-
tiça em julgamento de recursos repetitivos; 
III	–	contrariar	entendimento	firmado	em	incidente	de	resolução	de	demandas	repetitivas	ou	de	
assunção de competência; 
IV – for manifestamente improcedente por contrariar o ordenamento jurídico; 
V	–	contrariar	enunciado	de	súmula	de	tribunal	de	justiça	sobre	direito	local.	
§	1º	O	juiz	também	poderá	julgar	liminarmente	improcedente	o	pedido	se	verificar,	desde	logo,	a	
ocorrência	de	decadência	ou	de	prescrição.	
§	2º	Não	interposta	a	apelação,	o	réu	será	intimado	do	trânsito	em	julgado	da	sentença,	nos	termos	
do	art.	241.	
§	3º	Interposta	a	apelação,	o	juiz	poderá	retratar-se	em	cinco	dias.	
§	4º	Se	houver	retratação,	o	juiz	determinará	o	prosseguimento	do	processo,	com	a	citação	do	réu	
para apresentar resposta; se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar 
contrarrazões,	no	prazo	de	quinze	dias.	
§	5º	Na	aplicação	deste	artigo,	o	juiz	observará	o	disposto	no	art.	521.

8 O projeto também admite o julgamento liminar de improcedência baseado no reconhecimento da 
decadência ou prescrição, o que se alinha à tendência de aplicação dos referidos institutos mesmo 
ex officio.
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damente aquelas oriundas das cortes superiores — como fundamento de 
novas decisões9.

O	saudoso	jusfilósofo	americano	Ronald	Dworkin	(2006,	p.	167)	
chamava essa concepção de integridade do direito, para a qual o sistema é 
visto	como	um	todo	harmônico	e	coerente.	Para	ele,	essa	perspectiva	assu-
me um papel decisivo no controle do arbítrio judicial, especialmente pela 
importância que se deve atribuir aos precedentes, os quais exercem força 
gravitacional em relação a decisões futuras que envolvam os denominados 
hard cases.	Assim,	a	integridade	exige	que	os	princípios	que	embasam	deci-
sões capazes de funcionar como precedentes devem ser aplicados de forma 
análoga	em	outros	contextos.

Ao afirmar a existência de um direito fundamental, portanto, deve o 
juiz demonstrar a coerência dessa afirmação com precedentes anteriores, 
bem assim com os princípios constitucionais, que funcionam como “barreiras 
de fogo”, um limite para a atividade judicial, revelando, a partir desse prisma, 
os	direitos	das	partes	(DWORKIN,	2002,	p.	127).

Importante	registrar	que,	na	esteira	do	§	1°	do	art.	499	do	Projeto,	não	
se considera fundamentada nenhuma decisão judicial, seja ela interlocutória, 
sentença ou acórdão, que se limita a invocar precedente ou enunciado de 
súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar 
que	o	caso	sob	julgamento	se	ajusta	àqueles	fundamentos	(inciso	V).	

Prestigia-se, pois, a necessidade de construção transparente e partici-
pativa do direito, já que seus destinatários precisam sentir-se também como 
seus elaboradores, numa sincronia capaz de gerar a aceitação racional das 
consequências e efeitos das normas ou decisões estabelecidas (GÜNTHER, 
1993,	p.	251).	É	dizer:	a	correção	da	decisão	irá	pressupor	sua	aquiescência	a	
partir de bons argumentos, isto é, o resultado produzido a partir de condições 
adequadas	de	comunicação	e	debate	(HABERMAS,	2002,	p.	299-384).	Com	
isso, a segurança jurídica decorrerá não da busca de verdades absolutas, 
mas da aquiescência das decisões proferidas em virtude de se encontrarem 
norteadas por critérios transparentes e pelo exame exaustivo das diversas 
pretensões	em	conflito.	

Voltando ao exame concreto a que se propõe o presente texto, um 
aspecto extremamente pertinente diz respeito ao fato de haver sido abando-

9	Para	exame	do	tema	com	maior	vagar,	sugiro	a	leitura	de	Medina;	Freire;	Freire	(2013,	p.	679-703);	
Marinoni	(2010,	p.	533-589).
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nada, na redação do dispositivo, a expressão “quando a matéria controvertida 
for	unicamente	de	direito”.	Nos	termos	do	projeto,	pois,	caberia	o	julgamento	
liminar	mesmo	em	se	tratando	de	questão	de	fato	e	de	direito?

Nesse ponto, ao que parece, a redação do dispositivo busca alcançar 
exclusivamente aquelas hipóteses em que os fatos narrados na causa de pedir 
possam ser indubitavelmente comprovados mediante prova documental e 
pré-constituída10.	Quanto	a	esse	aspecto,	embora	a	norma	não	seja	suficien-
temente clara, entendemos que não há alteração substancial no tocante ao 
tratamento dispensado às hipóteses em que cabível o julgamento liminar 
no	diploma	legal	em	vigor.	Assim,	o	magistrado	somente	estará	autorizado	a	
proferir julgamento de imediato se estiver convencido quanto às alegações 
de	fato	constantes	da	petição	inicial.	

Aliás, por se tratar de situação excepcionalíssima, que mitiga de cer-
to modo a concepção clássica de amplo acesso à Justiça, deve a norma ser 
interpretada com parcimônia11.	Ou	seja,	diante	da	menor	controvérsia	so-
bre os fatos narrados, cuja comprovação em sede de instrução processual 
possa alterar os rumos da lide, deve o magistrado facultar o livre trânsito do 
processo.	Interpretação	diversa,	a	nosso	ver,	importará	em	grave	inconsti-
tucionalidade	por	violação	ao	contraditório	e	devido	processo	legal.

Mais complexa se apresenta a definição do que seja substancialmente 
um pedido “manifestamente improcedente por contrariar o ordenamento 
jurídico”.	Veja-se	que	o	dispositivo	autoriza	o	magistrado	a	impedir	o	cami-
nhar natural do processo a partir de uma cláusula aberta, sob o risco de uma 
interpretação	pessoal	do	que	seja	“manifesta	improcedência”.	Curioso	que	
o mesmo projeto busca combater o subjetivismo judicial, ao considerar não 
fundamentada a decisão judicial que emprega conceitos jurídicos indeter-
minados	sem	justificar	o	motivo	concreto	de	sua	incidência	(art.	499,	§	1º,	
III),	ou	mesmo	utiliza	a	técnica	de	ponderação	de	interesses	sem	explicar	o	
objeto	e	os	critérios	gerais	que	conduziram	a	determinado	resultado	(§	2º)12.	

10 Como se sabe, na disciplina vigente, a parte demandante deve instruir seu pedido inicial com os 
documentos	indispensáveis	à	propositura	da	ação	(art.	283,	CPC),	somente	se	admitindo	a	junta-
da	posterior	de	documentos	novos	em	situações	excepcionais	(art.	397).

11	 No	mesmo	sentido,	Wambier;	Wambier;	Medina	(2006,	v.2,	p.	71).
12	 Fenômeno	que	circunstancialmente	se	identifica	com	uma	espécie	de	“principiologismo”,	na	me-

dida em que se busca dar solução a todos os problemas sociais pela invocação não fundamentada 
de	cláusulas	constitucionais	abstratas	(razoabilidade,	dignidade	da	pessoa	humana	etc.),	perse-
guindo-se muitas vezes o afastamento indevido de normas infraconstitucionais válidas, inclusive 
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Embora se saiba que a partir da leitura do texto surge uma gama 
diversificada de interpretações cabíveis, é intuitivo que o magistrado deverá 
demonstrar analiticamente as razões que o levaram a considerar o pedido 
“manifestamente	improcedente”.	Essa	conclusão,	todavia,	não	encerra	as	
dificuldades interpretativas do texto, porque, obviamente, a novel hipótese 
não pode equivaler ao julgamento antecipado da lide, que, como se sabe, 
somente	ocorre	após	a	formação	efetiva	da	relação	processual.

Importante ressaltar que tal hipótese não se confunde, também, com 
o indeferimento da inicial por impossibilidade jurídica do pedido, na qual 
se afere, sob o aspecto formal, a admissibilidade em abstrato do pedido do 
autor	(MARINONI,	MITIDIERO,	2008,	p.	261).	O	que	o	dispositivo	autoriza,	
em verdade, é o exame materialmente falando da questão posta a exame 
do	juízo,	de	modo	a	valorar-se	sua	viabilidade	jurídica	no	prisma	concreto.	

Nesse ponto, temos que uma interpretação aberta do dispositivo, 
que não limite suas hipóteses de aplicação, importará em manifesta incons-
titucionalidade da previsão normativa, por violação ao postulado do acesso 
à	Justiça.	Com	efeito,	a	angularização	do	processo	permitiria	a	colheita	de	
novos argumentos apresentados pelo demandado, inclusive com a possibi-
lidade de facultar-se a apresentação de réplica por parte do demandante, 
desde	que,	obviamente,	atendidos	os	requisitos	legais	para	tanto.	

A única interpretação constitucionalmente possível do dispositivo 
que nos vem à mente no momento é a de que a expressão “manifestamente 
improcedente” objetiva substituir as situações em que, naquele juízo, já se 
tenha firmado convicção contrária à tese ventilada nos autos, à semelhança 
da	redação	atual	do	art.	285-A	do	CPC.	Nesse	caso,	porém,	parece-nos	mais	
adequado que o novo tratamento dado à matéria seja veiculado através de 
redação menos abstrata, menos suscetível de controvérsias, que certamente 
surgirão caso o dispositivo venha a integrar o ordenamento jurídico nos 
moldes	atualmente	concebidos.

Uma outra questão que poderá suscitar dúvidas diz respeito à pos-
sibilidade de aplicação da “teoria da causa madura”, quando da reforma da 
sentença de improcedência liminar, como já vinha sendo reconhecido por 
boa parte da jurisprudência13.	É	que	o	projeto,	embora	discipline	detalhada-

pela	simples	discordância	do	intérprete	com	as	opções	políticas	adotadas	na	seara	legislativa.
13	 TRIBUTÁRIO.	APELAÇÃO	CÍVEL.	PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA.	IMPOSTO	DE	RENDA	SOBRE	COM-
PLEMENTAÇÃO	OU	SUPLEMENTAÇÃO	DE	PROVENTOS	DE	APOSENTADORIA	PAGA	POR	ENTIDA-
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mente as hipóteses em que o tribunal poderá passar a imediato julgamento 
do mérito do recurso14, não mencionou a situação decorrente da reforma 
do	julgamento	de	improcedência	liminar.	

Imaginamos que a tendência dos tribunais seja a de admitir tal hipó-
tese à revelia do futuro texto legal, notadamente em virtude dos princípios 
da economia e efetividade processual, até mesmo porque esse caso não se 
difere	em	muito	de	outros	nos	quais	o	art.	1.026,	§	3º,	do	Projeto	autorizou	
a aplicação da teoria da causa madura — vide, e.g., a hipótese de reforma da 
sentença	que	indeferiu	a	petição	inicial.	Com	efeito,	não	há	razão	plausível	
que justifique o tribunal julgar de imediato um processo que não chegou a 
exame de mérito na primeira instância e não poder fazê-lo em outro cujo 

DE	DE	PREVIDÊNCIA	PRIVADA	E/OU	FUNDO	DE	PENSÃO.	LEI	Nº	7.713/1988,	LEI	Nº	9.250/1995	E	
MEDIDA	PROVISÓRIA	Nº	1.459/1996	(ART.	8º).	ARTIGO	285-A	DO	CPC.	SENTENÇA	REFORMADA.	
ENTENDIMENTO	FAVORÁVEL.	ART.	515,	§	3º	DO	CPC.	1.	A	questão	foi	rechaçada	pelo	magistrado	
de	primeiro	grau,	afirmando	que	o	tema	já	foi	tratado	no	âmbito	do	Superior	Tribunal	de	Justiça,	
o	qual	firmou	entendimento	desfavorável	ao	pleito	autoral.	Aplicou-se	ao	caso	o	preceito	do	art.	
285-A	do	Código	de	Processo	Civil.		2.	Muito	embora	a	matéria	seja	unicamente	de	direito,	a	de-
cisão	modelo	indicada	pelo	magistrado	a	quo	não	reflete	o	entendimento	deste	Tribunal	e	nem	
tampouco	o	posicionamento	já	há	muito	pacificado	pelo	Superior	Tribunal	de	Justiça.		2.	Assim,	
em homenagem aos princípios da celeridade, economia processual e efetividade do processo, nos 
termos	do	artigo	515,	§	3º,	do	CPC,	passo	ao	julgamento	da	lide,	uma	vez	que	a	causa	versa	ques-
tão	exclusivamente	de	direito.		[...]	14.	Apelação	provida.	(AC	0064402-95.2009.4.01.3400	/	DF,	
relator desembargador federal Reynaldo Fonseca, Sétima Turma, e-DJF1	p.	712	de	16/03/2012.)

14	 Art.	1.026.	A	apelação	devolverá	ao	tribunal	o	conhecimento	da	matéria	impugnada.	
§	1º	Serão,	porém,	objeto	de	apreciação	e	julgamento	pelo	tribunal	todas	as	questões	suscitadas	e	
discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo 
impugnado.	
§	2º	Quando	o	pedido	ou	a	defesa	tiver	mais	de	um	fundamento	e	o	juiz	acolher	apenas	um	deles,	
a	apelação	devolverá	ao	tribunal	o	conhecimento	dos	demais.	
§	3º	Se	a	causa	estiver	em	condições	de	imediato	julgamento,	o	tribunal	deve	decidir	desde	logo	
o mérito quando: 
I	–	reformar	sentença	fundada	no	art.	495;	
II – decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da 
causa de pedir; 
III – constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;
IV	–	decretar	a	nulidade	de	sentença	por	falta	de	fundamentação.	
§	4º	Quando	reformar	sentença	que	reconheça	a	decadência	ou	a	prescrição,	o	tribunal	julgará	
o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de 
primeiro	grau.	
§	5º	O	capítulo	da	sentença	que	confirma,	concede	ou	revoga	a	tutela	antecipada	é	impugnável	
na	apelação.
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pedido foi indeferido de plano por aplicação de precedentes oriundos das 
cortes	do	país.	Desse	modo,	entendemos	que	seria	de	bom	tom,	a	fim	de	
evitar eventuais controvérsias nos tribunais, a alusão específica a essa hi-
pótese, até mesmo como forma de prestigiar-se, mais uma vez, a harmonia 
e	coerência	do	sistema.

3 Conclusão 

A partir das considerações acima expostas, concluímos que o julga-
mento liminar de improcedência tem o condão de colaborar no processo 
de aprimoramento da jurisdição exercida no Brasil, cujo maior desafio, na 
atualidade, é exatamente equacionar a tensão existente entre o tempo do 
processo	e	a	qualidade	da	prestação	jurisdicional	entregue	ao	cidadão.	A	
novel disciplina que se pretende implementar, de fato, prestigia a desejada 
segurança jurídica, na medida em que busca alinhar as decisões de primeira 
instância com o entendimento firmado nos tribunais, tornando o sistema 
mais	lógico	e	harmônico.

Não se pode olvidar, todavia, que estamos diante da mudança de 
paradigmas, o que necessariamente vem acompanhado de perplexidades 
e desconfianças oriundas do compreensível receio quanto à busca de no-
vos horizontes, quanto ao transitar por caminhos até então desconhecidos 
e	que	não	se	sabe	para	onde	nos	conduzirão.	Tal	constatação,	entretanto,	
não deslegitima o discurso inovador, a necessidade de questionamento dos 
conceitos obsoletos, porque é assim que a ciência se desenvolve, ainda que a 
passos lentos, próprios da instabilidade dos terrenos transitivos pelos quais 
caminhamos	durante	a	travessia	entre	o	velho	e	o	novo.	

Assim, não se desconhecem as críticas que vêm sendo feitas à adoção 
de um modelo de precedentes obrigatórios no país, notadamente em razão 
do argumento de que o assoberbamento dos tribunais passa antes pela ne-
cessidade de mudança de uma cultura de litigância demasiada por parte 
dos operadores do direito15	—	ponto	em	relação	ao	qual	não	discordamos.	
Parece-nos, no entanto, que a adoção de política legislativa que vise a racio-
nalizar o sistema de justiça, buscando a coerência nos julgados, a segurança 
a partir da uniformidade de tratamento de casos análogos e a redução do 

15 Vide, por exemplo, recente entrevista com o magistral professor Nelson Nery Junior sobre o tema: 
http://www.conjur.com.br/2013-ago-04/entrevista-nelson-nery-junior-professor-advogado-
-parecerista.	Acesso	em:	05	ago.	2013.
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acervo de processos cujo desfecho é, de antemão, anunciado não maltrata 
a	previsão	constitucional	de	amplo	acesso	ao	Judiciário.	Cabe	aos	juízes,	
porém, utilizar as ferramentas processuais com rigor técnico e coerência, 
de forma a impedir que eventuais soluções transformem-se na construção 
de	novos	problemas.

Finalmente, entendemos que alguns aprimoramentos na legislação 
se fazem necessários, como já ressaltado ao longo desta exposição, tudo 
como forma de evitarem-se, na medida do possível, eventuais controvérsias 
nos tribunais acerca dos limites e possibilidades de aplicação do instituto 
ora sob exame, o que nada contribuiria para o escopo de racionalização e 
efetividade	do	sistema	processual.
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A crise de efetividade do Poder Judiciário 
e sua conexão com o tema das 

demandas repetitivas

Paulo Alkmin Costa Júnior1

O estudo do fenômeno que se convencionou denominar de “crise do 
Poder Judiciário” tem várias facetas, entre elas a mais destacada é aquela liga-
da à fundamental questão da crônica incapacidade de se entregar a prestação 
jurisdicional em “tempo razoável”, fato que resultou, inclusive, na elevação 
deste objetivo ao status de	princípio	constitucional.	Mas,	infelizmente,	como	
uma rápida leitura de nossa ambiciosa Constituição permite intuir, não será 
(apenas)	com	normatização	de	expectativas	em	nível	principiológico	que	a	
solução	prática	desta	tormentosa	questão	poderá	ser	obtida.

Em que pese o aparente pessimismo da assertiva acima posta, é de se 
reconhecer que muito já se caminhou para a solução do problema nos últimos 
anos,	ainda	que	ele,	de	outro	lado,	pareça	cada	vez	mais	atual	e	preocupante.	

Com efeito, hoje já dispomos de uma massa de dados estatísticos 
sobre o Poder Judiciário que permitem alguns diagnósticos sobre as causas 
desta	ineficiência	e	o	modo	de	atacá-las.	Também	existem	inúmeras	expe-
riências exitosas de gestão administrativa ou processual que demonstram 
que o enfretamento do tema não pode se dar apenas na seara da alteração 
legislativa	(em	especial	da	legislação	processual	civil)	ou	pelo	aumento	da	
estrutura física e de pessoal, ainda que se reconheça que estas são soluções 
que tampouco possam ser descartadas a priori.	

O objetivo deste singelo artigo é, portanto, empreender uma breve 
incursão sobre as diversas facetas relacionadas ao tema da crise de efetivi-
dade do Poder Judiciário e de sua conexão com as denominadas “demandas 
repetitivas”, aqui consideradas como aquelas que, por sua característica 
de conter grande similitude de situação fática e jurídica entre milhares de 
litigantes, pedem um tratamento uniforme na sua solução e têm grande po-
tencial	de	congestionamento	do	estoque	de	processos	do	Poder	Judiciário.	

1	Juiz	federal	substituto.
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Para tanto, buscarei abordar as questões que, a meu juízo, mais influ-
ência têm para que as demandas repetitivas contribuam tanto para a crise 
de	efetividade	do	Poder	Judiciário,	em	especial	na	Justiça	Federal.	Penso	que	
elas	poderiam,	em	princípio,	ser	divididas	em	quatro	tópicos,	a	saber:	a)	a	
discussão sobre gestão administrativa, tanto sob o enfoque institucional 
da Justiça Federal, quanto do enfoque específico das varas federais em que 
tramitam	estes	processos;	b)	a	gestão	da	pauta	do	Supremo	Tribunal	Federal	
–	STF;	c)	uma	reflexão	sobre	o	papel	desempenhado	pela	advocacia	pública	e	
pela	advocacia	privada	nestes	processos	de	massa;	e	d)	uma	discussão	sobre	
a necessidade de reforma da legislação processual civil em relação ao tema 
das	demandas	repetitivas.	

O tema da gestão administrativa, primeiro a ser abordado, é aquele 
em	que	talvez	mais	avanços	tenham	sido	alcançados	nos	últimos	anos.	Mui-
to se caminhou na coleta de dados sobre o Poder Judiciário, de modo a se 
permitir um diagnóstico mais embasado sobre seus problemas e quais as 
soluções	a	serem	buscadas.	Também	já	existe	uma	massa	crítica	acumulada	
de experiências exitosas de gestão administrativa de tribunais e especial-
mente	das	varas	federais.	

Ademais, muito tem sido investido em medidas como a informatiza-
ção dos serviços judiciários, ao ponto em que se pode afirmar ser o processo 
tradicional	de	papel	uma	espécie	em	extinção.	O	processo	eletrônico,	por	
suas características próprias, é capaz de proporcionar ganhos expressivos 
de produtividade, especialmente no que diz respeito aos processos repeti-
tivos, que podem ser tramitados em bloco, em razão da igualdade do bem 
jurídico neles almejado, o que permite que as fases dos processos tenham 
alto	grau	de	padronização.	Também	houve	uma	considerável	expansão	da	
estrutura da Justiça Federal no primeiro grau, embora os critérios utilizados 
para a alocação de determinadas varas federais sejam altamente discutíveis 
se pensados sob a perspectiva de maximização dos recursos humanos e 
materiais	disponíveis.	Correlatamente	à	expansão	inicialmente	referida,	
recentemente	houve	a	edição	da	Lei	12.665/2012,	que	dotou	as	turmas	re-
cursais dos juizados especiais federais de estrutura mais condizente com sua 
missão	(ainda	que	não	suficiente,	a	meu	ver),	o	que	impactará	diretamente	
no julgamento mais rápido do estoque de processos repetitivos acumulados 
naquela	instância	recursal.

Assim, de um modo geral, é possível dizer que a questão administra-
tiva, ainda que se possam efetuar críticas pontuais e não dar por encerrada a 



Seminário sobre Demandas Repetitivas na Justiça Federal

153

necessidade de priorização do tema, tem ao menos sido efetivamente atacada 
no âmbito da Justiça Federal, de modo a permitir rapidez e efetiva prestação 
jurisdicional	por	parte	da	Justiça	Federal.	

A perspectiva administrativa requer seja dita ainda uma palavra 
mais sobre os juizados especiais federais e seus gargalos, os quais guardam 
íntima	correlação	como	tema	das	demandas	repetitivas.	Em	que	pese	os	
grandes esforços conjuntos para baixar o estoque de processos repetitivos, 
de que são exemplos paradigmáticos os eventos itinerantes e os mutirões 
dos	juizados	especiais,	há	de	se	repensar	o	modelo	atual	de	gestão	das	varas.	
Embora	não	se	pretenda,	de	modo	algum,	defender	(mais)	um	menoscabo	à	
independência funcional dos magistrados federais, a experiência acumulada 
até aqui permite concluir que os problemas crônicos de elevado estoque de 
processos em determinadas varas federais têm provável vinculação com 
modelos	equivocados	de	gestão.	Há	de	se	buscar,	então,	com	base	no	rico	
repositório de experiências bem sucedidas já formado, acompanhar de modo 
mais institucional o trabalho destas varas, cabendo ao magistrado, nestes 
casos paradigmáticos, obrigatoriamente, replicar algumas das práticas tidas 
como exitosas e passíveis de disseminação, as quais seriam acolhidas em 
programas de acompanhamento coordenados por órgãos superiores da 
estrutura	judiciária.

Acerca do tema da gestão de pauta, afigura-se importante uma ob-
servação	preliminar	imbricada	neste	tema.	O	Brasil,	a	partir	de	sua	transição	
da ditadura militar para a democracia, foi dotado de uma Constituição ex-
tremamente ambiciosa no que se refere à designação de direitos e, do ponto 
de vista normativo, com forte presença de normas programáticas e de prin-
cípios de direito com conteúdo bastante fluido em termos de hermenêutica 
constitucional.	Este	dado	é	uma	das	razões	pelas	quais	o	fenômeno	da	judi-
cialização da política, de resto bastante atual em várias outras democracias 
constitucionais,	como	demonstram	Tate	e	Vallinder	(1995),	ganhou	no	Brasil	
uma	especial	relevância,	a	ponto	de	autores	como	Vieira	(2008)	chegarem	
a cunhar o termo “Supremocracia” para mais adequadamente designar o 
relevo	do	papel	desempenhado	atualmente	pelo	Supremo	Tribunal	Federal.		

Neste contexto, há de se refletir sobre o modo como o Supremo Tri-
bunal Federal atualmente gere a sua pauta e sobre os reflexos que isto tem 
sobre	as	demandas	repetitivas.	Em	interessante	artigo	sobre	o	tema,	Ponce	
(2012)	aponta	para	o	fato	de	que	o	Regimento	Interno	do	Supremo	Tribunal	
Federal concede ao relator do processo ampla liberdade para decidir sobre 
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o momento adequado de trazer o feito sob sua relatoria para a pauta de jul-
gamento, que, ademais, deve ainda passar pelo crivo do presidente daquela 
Corte.	Assim,	entre	os	temas	com	repercussão	geral	reconhecida	no	STF,	
alguns de enorme interesse para a Justiça Federal pelo impacto potencial 
para a diminuição do seu estoque de processos, resulta que a solução destas 
demandas ficará precipuamente sob o juízo de conveniência de o magistrado 
relator	entender	que	o	tema	merece	enfrentamento	imediato	ou	não.	Esta	
falta de um planejamento mais sistemático da pauta da Corte nos processos 
de repercussão geral (que, reconheça-se, o Ministro Joaquim Barbosa até vem 
procurando	enfrentar),	aliada	à	ampla	gama	de	matérias	sob	a	competência	
do	STF	(que	inclui	até	matéria	criminal	em	caráter	originário),	acaba	por	
contribuir para a dificuldade de pacificar determinados temas, com seus 
inevitáveis correlatos: deixa de implicar desestímulo para a propositura de 
novas demandas; impede a edição de súmulas administrativas ou outras 
soluções que diminuam a litigiosidade da Fazenda Pública; não contribui 
para a uniformização da jurisprudência e incentiva  que vários processos 
sejam suspensos ou não priorizados à espera de um posicionamento defi-
nitivo	do	STF.

Exemplos óbvios seriam os processos sobre os expurgos inflacioná-
rios das cadernetas de poupança promovidos por antigos planos econômicos 
e a controvérsia acerca da constitucionalidade do instituto da desaposenta-
ção.	Sobre	este	último	tema,	aliás,	há	matérias	de	jornal	que	apontam	para	a	
existência	de	500	mil	pessoas	em	situação	de	usufruir	este	suposto	direito,	
o que dá uma ideia do potencial congestionador que um único tema detém 
sobre	o	estoque	de	processos	da	Justiça	Federal.

Não por outro motivo, no último Fonajef, foi aprovada recomendação 
para que fosse instado o STF a apreciar um determinado número de temas 
do interesse da Justiça Federal, justamente pelo potencial significativo que 
eles	teriam	para	atuar	sobre	o	estoque	de	processos	das	varas	federais.	

Sobre esta questão, cumpre ainda destacar que ela também passa por 
uma tomada de decisão política do STF, no sentido de enfrentar este proble-
ma,	pois,	como	Ponce	(2012,	p.	172)	conclui	em	seu	trabalho,	referindo-se	ao	
enfrentamento das ADIs, “o Tribunal utiliza o tempo como importante arma 
de estratégia decisória, escolhendo o melhor momento para intervir e, assim, 
podendo controlar o timing do impacto judicial na implementação da política 
pública”	em	análise	na	Corte.	O	mesmo	fundamento,	a	meu	ver,	aplica-se	ao	
enfrentamento	dos	processos	com	repercussão	geral	reconhecida.	
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Outro aspecto importante — diria fundamental — para que se busque 
uma solução definitiva para o problema do julgamento em tempo razoável de 
demandas repetitivas é o papel desempenhado tanto pela advocacia pública, 
quanto	pela	advocacia	privada,	sob	uma	perspectiva	macro	institucional.	Há	
de se buscar um maior incentivo por parte da Fazenda Pública a práticas de 
conciliação extrajudiciais, bem como um melhor treinamento de seu corpo 
administrativo, em especial no INSS, para que se deixe de indeferir benefí-
cios	sem	o	menor	fundamento	legal.	Do	mesmo	modo,	não	se	observa	uma	
atuação do INSS no STF para que se julguem determinados temas, de modo 
a se planejar essa atuação; ao contrário, a má gestão da pauta daquela Corte 
parece ser tomada como elemento de administração dos custos eventual-
mente	decorrentes	de	decisões	desfavoráveis.	

A advocacia privada tampouco faz melhor figura, sabido que atual-
mente é um fenômeno recorrente, com o qual a OAB pouco se envolve para 
coibir, o incentivo a uma litigiosidade injustificada, seja pela construção de 
teses de baixíssima densidade argumentativa, seja também pela propositura 
de demandas em temas já pacificados e nos quais a parte não tem maiores 
chances	de	obter	êxito.	Em	ambas	as	situações,	o	denominador	comum	é	a	
existência de uma advocacia de massa, com o ajuizamento de centenas, mi-
lhares de processos por poucos escritórios de advocacia, que praticamente 
monopolizam	o	trabalho	de	uma	vara.	

Este fenômeno é incentivado também por uma legislação processual 
que não desestimula adequadamente o ajuizamento destes processos de 
massa com baixa possibilidade de êxito; pelo contrário, o ajuizamento de 
uma demanda repetitiva implica baixíssimo custo para a parte, que muitas 
vezes entra com o processo porque recebeu a promessa de ganhos finan-
ceiros	relevantes	e	não	tem,	substancialmente,	“nada	a	perder”.	Conclusões	
semelhantes foram obtidas em pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas 
de São Paulo – FGV-SP, a qual foi condensada em uma publicação do CNJ 
intitulada Demandas repetitivas e a morosidade na justiça cível brasileira2.	
Também no citado estudo, há menção bastante pertinente ao papel desem-
penhado pela mídia, que de um lado informa a população sobre os seus 
direitos e contribui para a judicialização de demandas, mas de outro lado 
envida esta contribuição de um modo pouco positivo ao publicar muitas 

2	Disponível	 em:	 http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/Publicacoes/pesq_sintese_
morosidade_dpj.pdf.	Acesso	em:	06	set.	2013.
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vezes informações equivocadas, distorcidas, que também contribuem para 
a	judicialização	indevida	de	demandas.	

Retornando ao papel da legislação no tema das demandas repetitivas, 
vale mencionar a possibilidade de aprovação do novo Código de Processo 
Civil, que por ora prevê a adoção de um incidente processual voltado para a 
resolução de processos repetitivos, com o objetivo de conferir maior celeri-
dade	e	uniformidade	aos	julgamentos	de	demandas	desta	natureza.	Embora	
não seja objeto deste trabalho fazer uma análise mais detida do mecanismo 
tal como previsto no anteprojeto, cumpre anotar que ele visa atender a uma 
necessidade evidente, consubstanciada no desestimulo para a proliferação 
de milhares de demandas idênticas, na medida em que a sua solução impli-
caria  incentivos para a Fazenda Pública resolvesse administrativamente o 
problema,	ou	então	para	que	se	evitasse	a	propositura	de	novas	demandas.	

Contudo, há de se buscar, no projeto, conciliar a necessidade de um 
contraditório amplo, em que os terceiros interessados não se vejam obsta-
dos por uma discussão limitada de argumentos no processo paradigmático 
a ser apreciado, além de que permanece válida aqui a advertência quanto à 
necessidade de boa gestão da pauta dos tribunais encarregados de dirimir 
estes processos, sob pena de o sobrestamento dos processos para a solução 
do	incidente	produzir	efeito	exatamente	inverso	ao	desejado.
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O incidente de julgamento de demandas repetitivas e a 
duração razoável do processo

Paulo Cesar Lopes1

A preocupação com a efetividade e a duração razoável do processo 
tem	sido	revelada	por	constantes	alterações	legislativas.	A	própria	Consti-
tuição Federal ampliou o rol dos direitos e garantias fundamentais, acres-
centando	o	inc.	LXXVIII	ao	seu	art.	5º:

[...]	LXXVIII		–	a	todos,	no	âmbito	judicial	e	administrativo,	são	asse-
gurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a 
celeridade	de	sua	tramitação.	(Incluído pela Emenda Constitucional 45, 
de 2004.)

Ensina	Nelson	Nery	Júnior	(2009,	p.	314)	que	o	
[...]	princípio	da	duração	razoável	do	processo	possui	dupla	função	
porque, de um lado, respeita ao tempo do processo em sentido estrito, 
vale dizer, considerando-se a duração que o processo tem desde seu 
início até o final com o trânsito em julgado judicial ou administrativo, 
e, de outro, tem a ver com a adoção de meios alternativos de soluções 
de conflitos, de sorte a aliviar a carga de trabalho da justiça ordinária, 
o que, sem dúvida, viria a contribuir para abreviar a duração média 
do	processo.	

A demora na solução dos litígios tem sido evidenciada diante da evo-
lução tecnológica, sobretudo na área de telecomunicações, principalmente 
com	o	advento	da	internet	e	da	telefonia	celular.	Tal	evolução	fez	com	que	o	
cidadão passasse a se acostumar com o acesso a informações de forma quase 
que instantânea, gerando expectativas cada vez maiores relativamente à 
prestação	jurisdicional.	Tal	aspecto	não	deixou	de	ser	percebido	por	aquele	
renomado autor, ao afirmar que:

O tempo no processo assume importância vital nos dias de hoje, por-
quanto	a	aceleração	das	comunicações	via	web	(internet,	e-mail),	fax,	
celulares, em conjunto com a globalização social, cultural e econô-

1	Juiz	federal	substituto.
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mica, têm feito com que haja maior cobrança dos jurisdicionados e 
administrados para que haja solução rápida dos processos judiciais e 
administrativos	[...]
Se, numa demonstração de retórica jurídica, se podia dizer que “no pro-
cesso	o	tempo	é	algo	mais	do	que	ouro:	é	justiça”	(Eduardo	J.	Couture.	
Proyecto de Código de Procedimiento Civil (com exposición de moti-
vos),	Montevidéo:	Impresora	Uruguaya,	1945,	Exposição	de	motivos,	
Capitulo	II,	§	1º,	n.	10,	p.37),	com	muito	maior	razão	se	pode	afirmar	
que a justiça tem de ser feita da forma mais rápida possível, sempre 
observando os preceitos constitucionais que devem ser agregados 
ao princípio da celeridade e razoável duração do processo, como o 
devido processo legal, a isonomia, o contraditório e a ampla defesa, o 
juiz	natural	(administrativo	e	judicial)	etc.

No âmbito infraconstitucional, constitui exemplo de busca pela ra-
cionalização da atividade jurisdicional a previsão do julgamento de casos 
idênticos,	ainda	na	primeira	instância,	contida	no	art.	285-A	do	CPC:

Art.	285-A.	Quando	a	matéria	controvertida	for	unicamente	de	direito	
e no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência 
em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida 
sentença,	reproduzindo-se	o	teor	da	anteriormente	prolatada.	
§	1o	Se	o	autor	apelar,	é	facultado	ao	juiz	decidir,	no	prazo	de	5	(cinco)	
dias, não manter a sentença e determinar o prosseguimento da ação
§	2o Caso seja mantida a sentença, será ordenada a citação do réu para 
responder	ao	recurso.	

Tal medida tem por objetivo abreviar o julgamento de causas consi-
deradas repetitivas, conforme assinalou o Ministro Dias Toffoli, na decisão 
proferida	no	AI	817131/RS:

A	nova	regra	introduzida	pela	Lei	n.	11.277/2006,	permite	ao	magis-
trado reproduzir a sentença de improcedência proferida nos casos por 
ele anteriormente julgados, desde que a demanda atual seja idêntica às 
anteriores	já	julgadas.	Evidentemente,	por	demanda	idêntica	deve-se	
entender aquela que recaia sobre mesma causa de pedir e mesmo pe-
dido, pois, caso houvesse identidade de partes, causa de pedir e pedido, 
estaríamos	diante	de	litispendência	ou	de	coisa	julgada.	Portanto,	para	
a aplicabilidade do novo artigo são necessários dois requisitos: a ação 
que trate de matéria unicamente de direito e existência de sentença 
anterior	de	improcedência	em	casos	idênticos.	No	caso,	a	obrigatorie-
dade de sentença anterior de improcedência não significa que o juízo 



Seminário sobre Demandas Repetitivas na Justiça Federal

159

prolator	tenha	que	juntar	as	decisões	paradigmas	aos	autos.	Basta	que	
o magistrado reproduza o teor da decisão anterior na sentença do atual 
processo.	Modernamente,	onde	inclusive	o	processo	eletrônico	já	é	uma	
realidade, o juiz de primeira instância pode facilmente reproduzir seu 
entendimento nas ações repetitivas que tratem de matéria exclusiva 
de	direito.	Aliás,	a	nova	regra	do	processo	é	direcionada,	justamente	
para	as	ações	como	esta,	onde	a	questão	já	se	encontra	pacificada.	Aliás,	
consta	no	Relatório	do	Parecer	nº	32/2006,	da	Comissão	de	Constitui-
ção, Justiça e Cidadania do Senado Federal que aprovou o Projeto de Lei 
n°	1011/2005	(Lei	n°	11.277),	que	o	disposto	no	artigo	285-A,	do	CPC	
tem por objetivo “racionalizar o julgamento de processos repetitivos”, 
bem como “conferir racionalidade e celeridade ao serviço de prestação 
jurisdicional, sem, contudo, ferir o direito ao contraditório e à ampla 
defesa”.	Ressalto,	o	mecanismo	permite	ao	juiz	agilizar	o	julgamento	
de causas consideradas repetitivas, no caso de improcedência, privi-
legiando os princípios da celeridade e da economia processual, sem 
que	haja	qualquer	violação	ao	devido	processo	legal.

É certo que o dispositivo acima tem alcance limitado, uma vez que 
não	se	aplica	no	caso	de	procedência	do	pedido.	Neste	caso,	ainda	que	o	
Juízo tenha proferido diversas sentenças sobre o mesmo caso, não estarão 
dispensadas	as	demais	etapas	do	processo.

De qualquer sorte, o tratamento trazido pelo Código de Processo 
Civil,	no	art.	285-A,	constitui	razoável	medida	de	economia	processual	para	
possibilitar o julgamento de demandas idênticas que já foram objeto de de-
cisão	em	um	mesmo	Juízo.	O	Tribunal	Regional	Federal	da	1ª	Região,	por	
intermédio	da	Portaria	COGER	n.	15,	de	9	de	maio	de	2005,	criou	importante	
instrumento que permite o acompanhamento de determinados processos por 
meio	da	TABELA	ÚNICA	DE	ASSUNTOS.	Esta	tabela	permite	a	identificação	
de todos os processos que tramitam numa vara relativamente a determinado 
assunto, pelo código específico recebido quando da distribuição da ação, 
consistindo valioso instrumento de gestão para os magistrados, na medida 
em	que	possibilita	a	identificação	de	ações	com	idêntico	objeto.

Impõe-se o reconhecimento, no entanto, de que o julgamento de pro-
cessos	repetitivos	na	sistemática	do	art.	285-A	do	CPC	não	evita	a	prolifera-
ção	de	decisões	por	diferentes	juízos	em	sentidos	opostos.	Tal	situação	tem	
causado perplexidade aos jurisdicionados que não entendem a razão pela 
qual	situações	idênticas	são	decididas	de	forma	diferente.
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O princípio da igualdade nas ações repetitivas foi assim tratado pela 
eminente	Juíza	Federal	Vânila	Cardoso	André	de	Moraes	(2012,	p.	58-59):

A Administração Pública está vinculada aos princípios da isonomia 
e da legalidade, sendo possível verificar, entretanto, que, por muitas 
vezes, esta vinculação acaba por ser afastada, por determinação do 
próprio Poder Judiciário, ao proferir decisões divergentes, acarretando 
que administrados, em situações fáticas idênticas, tenham tratamento 
diferenciado	por	parte	do	Poder	Público.
É preciso, contudo, que as demandas de massa tenham “soluções 
de massa”, ou seja, recebam uma solução uniforme, garantindo-se, 
principalmente,	o	princípio	da	isonomia.	Decorre	desse	princípio	a	
necessidade de se conferir tratamento idêntico a quem se encontra 
em	idêntica	situação.	Além	disso,	deve-se	dar	primazia	às	demandas	
repetitivas, e o julgamento deve ocorrer de forma a respeitar a relação 
material	que	delas	advém.	
Pertinente as observações de Lima a respeito do tema:
No Brasil desde fim de século, onde se vive absoluta liberdade política, 
pontifica	como	valor	máximo	buscado	pela	sociedade	o	da	isonomia.	
Nada magoa mais o brasileiro médio, ao menos aquele consciente de 
sua	própria	cidadania,	do	que	receber	tratamento	discriminatório.	
Hoje se briga nas ruas quando alguém intenta postar-se fora de or-
dem	nas	filas	(furar	a	fila).	A	Constituição	de	1988,	na	esteira	de	forte	
pressão popular, rompeu com vários privilégios já tradicionais e a 
cada momento as pessoas se comparam com as demais para aferir 
eventuais	discriminações.	Até	criança,	nos	lares	e	nos	colégios,	exigem	
tratamento	isonômico.	Trata-se	seguramente	do	sentimento	que	mais	
concretamente	fala	ao	homem	de	hoje	sobre	Direito	e	Justiça.	Nestas	
circunstâncias, o sistema jurídico não pode deixar sem remédio ade-
quado casos de julgamento díspares que revoltam os protagonistas, 
deixam	perplexa	a	sociedade	e	desorganizam	o	meio	social.[..]

O Código de Processo Civil estabelece outros instrumentos para 
possibilitar uma uniformidade de julgamento e uma maior racionalidade 
da	atividade	judicial,	como,	por	exemplo,	o	§	1º	do	art.	518	do	CPC	que	es-
tabelece que “o juiz não receberá o recurso de apelação quando a sentença 
estiver em conformidade com súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do 
Supremo Tribunal Federal”. Podem ainda ser citadas as possibilidades de o re-
lator negar “seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, 
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante 
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do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Supe-
rior”	(art.	557	do	CPC)	bem	como	de	dar	provimento	ao	respectivo	recurso	
quando a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com “súmula 
ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal 
superior	(Art.	557,	§1º-A	do	CPC)”.

O incidente de julgamento de demandas repetitivas

A matriz das demandas repetitivas aparentemente coincide com 
aquelas situações em que se busca a proteção de direitos individuais ho-
mogêneos, conceituados pelo CDC como conjunto de direitos subjetivos “de 
origem	comum”	(art.	81,	parágrafo	único,	III).

Nesse sentido, asseveram Andrea Carla Barbosa e Diego Martinez 
Fervenza	Cantoario	(2011,	p.	498),	afirma	que	o	“problema da coexistência de 
ações múltiplas versando as mesmas questões de direito e de fato transparece, 
por conseguinte, no âmbito das ações sobre direitos individuais homogêneos”	.

Conforme	ensina	Teori	Albino	Zavascki	(2006),	a	expressão	“direitos	
individuais homogêneos” foi cunhada em nosso direito positivo, pelo Códi-
go de Defesa do Consumidor – CDC, para designar um conjunto de direitos 
subjetivos	“de	origem	comum”	(art.	81,	parágrafo	único,	III),	que,	em	razão	
de sua homogeneidade, podem ser tutelados por “ações coletivas”, na forma 
do	art.	91	e	seguintes	do	CDC.	

Assim, para Teori Albino Zavascki, o Código de Processo Civil prevê 
forma de defesa conjunta para essa espécie de direitos subjetivos, ou seja, 
para direitos que “derivem do mesmo fundamento de fato ou de direito” 
(art.	46,	II)	ou	que	tiverem	afinidade	“por	ponto	comum	de	fato	ou	de	direi-
to”	(art.	46,	IV).	É	a	fórmula	do	litisconsórcio	ativo	facultativo,	mediante	a	
propositura de uma demanda conjunta, por duas ou mais pessoas, formando 
um	processo	único.	Trata-se,	portanto,	de	técnica	consistente	em	simples	
cumulação	de	causas	que,	em	tese,	poderiam	ser	propostas	separadamente.	
Os	litisconsortes	são	tratados	como	litigantes	distintos	(CPC,	art.	48)	e	a	cog-
nição do juiz não se limita ao que os direitos têm de comum, mas se estende 
também às características individuais de cada um dos direitos afirmados 
pelos	demandantes.

Defende, ainda, que “toda a atividade cognitiva num mesmo pro-
cesso tem o desiderato de propiciar uma prestação jurisdicional célere e 
efetiva.”
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Ora, são comuns e cada vez mais freqüentes, no mundo atual, as si-
tuações em que se configura o nascimento de direitos subjetivos que, 
pertencentes a um grande número de pessoas diferentes, derivam de 
um mesmo fundamento de fato ou de direito ou guardam, entre si, 
relação de afinidade em alto grau, em razão das referências jurídicas 
e	fáticas	que	lhe	servem	de	base.	A	sua	defesa	coletiva	em	regime	de	
litisconsórcio ativo é, conforme reconhece o próprio Código de Pro-
cesso,	inviável	do	ponto	de	vista	prático.	E	a	alternativa	de	sujeitar	
cada um dos interessados a demandar individualmente é ainda mais 
acabrunhadora: do ponto de vista do titular do direito, pelo custo que 
representa ir a juízo, entendido esse custo em seu sentido mais amplo 
– financeiro, emocional, profissional, social –, incompatível, não raro, 
com o escasso resultado que pode advir de uma sentença de proce-
dência; do ponto de vista do Estado pela enxurrada de demandas que 
cada uma dessas lesões coletivas pode produzir, aumentado o custo 
e reduzindo a eficiência da máquina judiciária; e do ponto de vista 
social, pelo desestímulo à busca dos direitos lesados, pela potencial 
desigualdade de tratamento produzida por sentenças contraditórias, 
pela impunidade dos infratores e o conseqüente estímulo à infração, 
pelo	descrédito	da	função	jurisdicional,	pela	desesperança	do	cidadão.

Outra alternativa para a proteção de direitos individuais homogê-
neos	consiste	na	ação	coletiva.	Teori	Albino	Zavascki	salienta,	no	entanto,	
a existência de liberdade de adesão do titular do direito individual ao pro-
cesso coletivo, explicando que tal característica é própria da ação coletiva 
do	direito	brasileiro.	

No class action for damages, uma vez aceita a ação coletiva pelo juiz, os 
possíveis titulares dos direitos subjetivos individuais são dela notifi-
cados	da	maneira	mais	eficaz	permitidas	pelas	circunstância	do	caso.	
Feito isso, vigora o critério opt out, a saber: “Os que deixam de optar 
pela exclusão serão automaticamente abrangidos pela coisa julgada, 
sem	necessidade	da	anuência	expressa	(GRINOVER,	2001,	p.	792).	O	
legislador	brasileiro	optou	claramente	por	solução	diversa.	Entre	nós	
vigora o princípio da integral liberdade de adesão ou não ao processo 
coletivo, que, em caso positivo, deve ser expressa e inequívoca por 
parte	do	titular	do	direito.	(ZAVASCKI,	2006,	p.	171)

Em razão dessa liberdade, cabe ao titular do direito subjetivo decidir 
se pretende ser alcançado pelos efeitos da coisa julgada proferida na coisa 
ação coletiva, sendo certo que, em caso de silêncio, não seria atingido, na 
forma	do	que	estabelece	o	art.	103	do	CDC:
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Art.	103.	Nas	ações	coletivas	de	que	trata	este	código,	a	sentença	fará	
coisa julgada:
I – erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insu-
ficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá in-
tentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova, 
na	hipótese	do	inciso	I	do	parágrafo	único	do	art.	81;
II – ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, 
salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso 
anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo 
único	do	art.	81;
III – erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para be-
neficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III 
do	parágrafo	único	do	art.	81.
§	1°	Os	efeitos	da	coisa	julgada	previstos	nos	incisos	I	e	II	não	prejudi-
carão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, 
do	grupo,	categoria	ou	classe.
§	2°	Na	hipótese	prevista	no	inciso	III,	em	caso	de	improcedência	do	
pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo como 
litisconsortes	poderão	propor	ação	de	indenização	a	título	individual.
§	3°	Os	efeitos	da	coisa	julgada	de	que	cuida	o	art.	16,	combinado	com	
o art. 13 da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, não prejudicarão as 
ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas in-
dividualmente ou na forma prevista neste código, mas, se procedente 
o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão pro-
ceder	à	liquidação	e	à	execução,	nos	termos	dos	arts.	96	a	99.

É	de	se	destacar,	ainda,	o	teor	do	art.	104,	sobre	a	não	ocorrência	de	
litispendênciaentre a ação individual e a coletiva:

Art.	104.	As	ações	coletivas,	previstas	nos	incisos	I	e	II	e	do	parágrafo	
único	do	art.	81,	não	induzem	litispendência	para	as	ações	indivi-
duais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a 
que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os 
autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão 
no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento 
da	ação	coletiva.

Com este tratamento legislativo, as ações coletivas perderam muito 
de sua força, não evitando a proliferação de ações individuais que poderiam 
ser	substituídas	pelas	primeiras.	De	fato,	não	faz	muito	sentido,	no	quadro	
atual, permitir o irrestrito acesso à ação individual, independentemente da 
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demanda coletiva, contribuindo, tal falto, não para a diminuição do número 
de	processos,	mas	para	a	sua	ampliação.	Tal	aspecto	não	foi	olvidado	por	
Teori	Albino	Zavascki	(2006,	p.	172):

Resulta evidente desse conjunto normativo que o titular do direito 
subjetivo individual que preferir não aderir à ação coletiva está imu-
ne	a	qualquer	consequência	desfavorável	à	sua	situação	jurídica.	Na	
verdade, ao assim proceder, correrá menos riscos do que se optar 
pela	adesão.	É	que,	aderindo	como	litisconsorte	poderá	ter	voltados	
contra si os efeitos da coisa julgada decorrentes da eventual sentença 
de improcedência da ação coletiva, já que fica impedido, nesse caso, 
de	promover	ou	prosseguir	com	sua	ação	individual.	É	o	que	se	infere,	
a contrario sensu,	do	disposto	no	§	2º	do	art.	103	do	CDC.	Já	se	não	
aderir, além de não ser atingido pela improcedência da ação coletiva, 
terá em seu benefício a sentença de procedência que nela vier a ser 
proferida.	Esse	benefício	somente	lhe	será	negado	se,	além	de	não	
aderir, preferir dar continuidade, desde logo, à sua demanda individual 
paralela, hipótese em que ficará vinculado à sentença – de procedência 
ou	de	improcedência	que	nela	for	proferida.	É	o	que	decorre	do	art.	
104	do	CDC,	em	uma	clara	e	inequívoca	demonstração	de	que,	no	di-
reito brasileiro, ao contrário do norte-americano, está consagrada a 
liberdade do titular do direito individual de aderir ou não ao processo 
coletivo, de submeter-se ou não ao que nele for decido, de manter ou 
não, independentemente da existência ou do resultado da ação coletiva, 
o seu status quo	jurídico	individual.

Outro fator que impediu o sucesso das demandas coletivas para 
evitar a proliferação de demandas individuais foi a existência de restri-
ções na própria lei para veicular temas específicos de direito individu-
al	homogêneo,	como	aquela	prevista	no	art.	1º,	parágrafo	único,	da	Lei	
7.347/1985,	que	proíbe	a	utilização	de	ação	civil	pública	para	veicular	
pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS ou outros fundos de natureza 
institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determi-
nados, o que acabou por obrigar os interessados a ajuizarem demandas 
individuais	repetitivas.

Como é de conhecimento geral, milhares de ações individuais foram 
ajuizadas, tendo por tema a incidência de correção monetária nas contas 
vinculadas ao FGTS em razão da edição de vários planos econômicos no 
Brasil (Plano Bresser,	Plano	Verão,	Plano	Collor	I	e	Plano	Collor	II),	que,	
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certamente, estas ações teriam sido evitadas não fossem as proibições acima 
mencionadas.

A criação do incidente de demandas repetitivas, de certa forma, con-
firma a frustração dos mecanismos processuais anteriores para a solução 
de	conflitos	repetitivos.	Tal	medida	constitui,	ainda,	extensão	lógica	das	
medidas já adotadas no âmbito dos tribunais superiores, assim resumidas 
por	Ruy	Zoch	Rodrigues	(2010,	p.	151):

A	lei	11.672,	de	2	de	maio	de	2008,	inseriu	no	CPC	o	art.	543-C	que	em	
última análise prevê o sobrestamento da massa de recursos especiais 
fundamentados em idêntica questão de direito, isolando alguns de-
les para serem julgados, nos quais se formará a decisão-padrão para 
depois	ser	replicada	em	todos	os	demais.	[...]	O	que	importa,	aqui,	no	
entanto, é perceber a enorme transformação de padrões operacionais 
por um Judiciário que procura encontrar caminhos para o enfretamen-
to	de	conjuntos	litigiosos.	Na	mesma	linha,	a	Lei	11.418,	de	dezembro	
de	2006,	que	inseriu	os	artigos	543-A	e	543-B	no	CPC,	prevendo	o	
sobrestamento de recursos extraordinários dirigidos ao STF, nos quais 
o requisito da repercussão geral deva ser definido no julgamento de 
algumas unidades do conjunto de casos ligados por idêntica contro-
vérsia, para depois ser reproduzida em todos os demais, resolvendo, 
assim,	rapidamente,	a	massa	de	ações	repetitivas.
Outra manifestação da intensa repetitividade no processo é a súmula 
vinculante	prevista	no	art.	103-A	da	Constituição	Federal	e	regulamen-
tada	pela	Lei	11.417,	de	dezembro	de	2006,	como	providência	para	
uniformizar a compreensão do direito já não mais só pela autoridade 
institucional acima tratada, quando se falou em direito sumular, mas 
pelo efeito vinculante dirigido aos órgãos do Poder Judiciário e da 
Administração.

Do incidente de demandas repetitivas no anteprojeto de lei2

Em uma primeira análise, o incidente de demandas repetitivas parece 
promissor em cumprir o seu papel de acelerar o julgamento de processos 
e,	ao	mesmo	tempo,	preservar	o	tratamento	igualitário	dos	jurisdicionados.

2	Art.	895.	É	admissível	o	 incidente	de	demandas	 repetitivas	 sempre	que	 identificada	 controvér-
sia com potencial de gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica questão de 
direito e de causar grave insegurança jurídica, decorrente do risco de coexistência de decisões 
conflitantes.
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§	1º	O	pedido	de	instauração	do	incidente	será	dirigido	ao	Presidente	do	Tribunal:
I	–	pelo	juiz	ou	relator,	por	ofício;
II	–	pelas	partes,	pelo	Ministério	Público	ou	pela	Defensoria	Pública,	por	petição.
§	2º	O	ofício	ou	a	petição	a	que	se	refere	o	§	1º	será	instruído	com	os	documentos	necessários	à	
demonstração	da	necessidade	de	instauração	do	incidente.
§	3º	Se	não	for	o	requerente,	o	Ministério	Público	intervirá	obrigatoriamente	no	incidente	e	poderá	
assumir	sua	titularidade	em	caso	de	desistência	ou	de	abandono.
Art.	896.	A	instauração	e	o	julgamento	do	incidente	serão	sucedidos	da	mais	ampla	e	específica	
divulgação	e	publicidade,	por	meio	de	registro	eletrônico	no	Conselho	Nacional	de	Justiça.
Parágrafo	único.	Os	tribunais	promoverão	a	formação	e	atualização	de	banco	eletrônico	de	dados	
específicos	sobre	questões	de	direito	submetidas	ao	incidente,	comunicando,	imediatamente,	ao	
Conselho	Nacional	de	Justiça,	para	inclusão	no	cadastro.
Art.	897.	Após	a	distribuição,	o	relator	poderá	requisitar	informações	ao	órgão	em	cujo	juízo	tem	
curso	o	processo	originário,	que	as	prestará	em	quinze	dias;	findo	esse	prazo	improrrogável,	será	
solicitada	data	para	admissão	do	incidente,	intimando-se	o	Ministério	Público.
Art.	898.	O	juízo	de	admissibilidade	e	o	julgamento	do	incidente	competirão	ao	plenário	do	tribu-
nal	ou,	onde	houver,	ao	órgão	especial.
§	1º	Na	admissibilidade,	o	tribunal	considerará	a	presença	dos	requisitos	do	art.	895	e	a	conveni-
ência	de	se	adotar	decisão	paradigmática.
§	2º	Rejeitado	o	 incidente,	o	 curso	dos	processos	será	 retomado;	admitido,	o	 tribunal	 julgará	a	
questão de direito, lavrando-se o acórdão, cujo teor será observado pelos demais juízes e órgãos 
fracionários	situados	no	âmbito	de	sua	competência,	na	forma	deste	Capítulo.
Art.	899.	Admitido	o	incidente,	o	presidente	do	tribunal	determinará,	na	própria	sessão,	a	suspen-
são	dos	processos	pendentes,	em	primeiro	e	segundo	graus	de	jurisdição.
Parágrafo	único.	Durante	a	suspensão	poderão	ser	concedidas	medidas	de	urgência	no	juízo	de	origem.
Art.	900.	As	partes,	os	interessados,	o	Ministério	Público	e	a	Defensoria	Pública,	visando	à	garantia	
da segurança jurídica, poderão requerer ao tribunal competente para conhecer de eventual recur-
so extraordinário ou especial a suspensão de todos os processos em curso no território nacional 
que	versem	sobre	a	questão	objeto	do	incidente.
Parágrafo	único.	Aquele	que	for	parte	em	processo	em	curso	no	qual	se	discuta	a	mesma	questão	
jurídica que deu causa ao incidente é legitimado, independentemente dos limites da competência 
territorial,	para	requerer	a	providência	prevista	no	caput.
Art.	901.	O	Relator	ouvirá	as	partes	e	os	demais	interessados,	inclusive	pessoas,	órgãos	e	entidades	
com interesse na controvérsia, que, no prazo comum de quinze dias, poderão requerer a juntada de 
documentos, bem como as diligências necessárias para a elucidação da questão de direito contro-
vertida;	em	seguida,	no	mesmo	prazo,	manifestar-se-á	o	Ministério	Público.
Art.	902.	Concluídas	as	diligências,	o	relator	pedirá	dia	para	o	julgamento	do	incidente.
§	1º	Feita	a	exposição	do	incidente	pelo	relator,	o	presidente	dará	a	palavra,	sucessivamente,	ao	
autor e ao réu do processo originário, e ao Ministério Público, pelo prazo de trinta minutos, para 
sustentar	suas	razões.	
§	2º	Em	seguida,	os	demais	interessados	poderão	se	manifestar	no	prazo	de	trinta	minutos,	dividi-
dos	entre	todos,	sendo	exigida	inscrição	com	quarenta	e	oito	horas	de	antecedência.
Art.	903.	Julgado	o	incidente,	a	tese	jurídica	será	aplicada	a	todos	os	processos	que	versem	idêntica	
questão	de	direito.
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Neste ponto, destaco as observações de Andrea Carla Barbosa e Diego 
Martinez	Fervenza	Cantoario	(2011,	p.	447):

O novo incidente, analisado no contexto instrumentalista processual, 
predispõe-se, ao lado de outros instrumentos, à realização conjunta 
de	tais	valores.	A	uniformidade	na	interpretação	da	lei	é	medida	de	
segurança na medida em que torna previsível o comportamento que o 
Estado espera seja adotado pelo cidadão no que toca a um dado tema 
jurídico	(previsibilidade	das	expectativas	estatais.	Ao	mesmo	tempo,	
aplicando-se	isonomicamente	a	lei,	promove-se	a	justiça.
A ideia, com o incidente, é a de aglutinar em um só procedimento a 
resolução de questão pertinente a um universo abrangente de pessoas, 
para	que	sobre	ela	o	Judiciário	se	pronuncie	uniformemente.	E,	por	
tal ponto de vista, o incidente se constituirá, inegavelmente, em fator 
de efetividade do valor igualitário no processo, de que adiante se fa-
lará.	A	igualdade	perante	a	lei	pressupõe,	evidentemente,	também	a	
igualdade	na	sua	aplicação.	Restaria	esvaziada	a	cláusula	isonômica	se	
a lei, apesar de única, igual para todos, fosse aplicada diferentemente 
para	cada	qual,	sem	que	se	pudesse	dizer	razoável	o	discrímen.	O	in-
cidente, pois, permitirá concretizar o tratamento igualitário imposto 
abstratamente	pela	Constituição.
Algumas causas-piloto farão as vezes de milhares de ações propostas, 
como se naquelas estivessem condensadas, pelo que de comum há 
entre	todas	(a	resolução	da	matéria	de	direito	controvertida),	todas	
estas, e a solução que se dê às ações-modelo, no que toca à questão 
jurídica,	valerá	para	todas	as	demais	ações.

Art.	904.	O	incidente	será	julgado	no	prazo	de	seis	meses	e	terá	preferência	sobre	os	demais	feitos,	
ressalvados	os	que	envolvam	réu	preso	e	os	pedidos	de	habeas	corpus.
§	1º	Superado	o	prazo	previsto	no	caput,	cessa	a	eficácia	suspensiva	do	incidente,	salvo	decisão	
fundamentada	do	relator	em	sentido	contrário.
§	2º	O	disposto	no	§	1º	aplica-se,	no	que	couber,	à	hipótese	do	art.	900.
Art.	905.	O	recurso	especial	ou	extraordinário	interposto	por	qualquer	das	partes,	pelo	Ministério	
Público ou por terceiro interessado será dotado de efeito suspensivo, presumindo-se a repercus-
são	geral	de	questão	constitucional	eventualmente	discutida.
Parágrafo	único.	Na	hipótese	prevista	no	caput,	interpostos	os	recursos,	os	autos	serão	remetidos	
ao	tribunal	competente,	independentemente	da	realização	de	juízo	de	admissibilidade	na	origem.
Art.	906.	Não	observada	a	 tese	adotada	pela	decisão	proferida	no	 incidente,	 caberá	reclamação	
para	o	tribunal	competente.	
Parágrafo	único.	O	processamento	e	 julgamento	da	reclamação	serão	regulados	pelo	regimento	
interno	do	respectivo	tribunal.
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Não	há	como	negar	a	vocação	coletiva	do	novel	incidente.	Na	ver-
dade,	esta	constitui	sua	marca.	Tal	característica	é	revelada	pelo	efeito	que	
se irradia para as demais ações que tratam da mesma questão jurídica nele 
veiculada, garantindo-se uma interpretação única para todos que se encon-
trem	em	situação	idêntica.	Neste	sentido,	esclarecem	Andrea	Carla	Barbosa	
e	Diego	Martinez	Fervenza	Cantoario	(2011,	p.	490):

Quer-se, então, pelo incidente, resolver dois problemas que assolam 
o	Judiciário	nacional	hodiernamente.	Primeiro,	o	descrédito	decor-
rente da prolação de decisões antagônicas para pessoas que deve-
riam	receber	o	mesmo	tratamento.	E,	é	claro,	reduzir	o	quantitativo	
de	processos,	em	prol	da	qualidade	da	prestação	jurisdicional.	O	que	
inspirou a Comissão elaboradora do Anteprojeto de Código e que se 
pode depreender da própria Exposição de Motivos que o acompanha, 
é a necessidade de se tratar isonomicamente aqueles que são iguais, 
para	tanto	se	atribuindo	maior	força	ao	precedente.	Verdadeira	força	
vinculante,	muito	mais	do	que	meramente	persuasiva.
Implicitamente, o projeto reconhece que a sistemática das ações co-
letivas, tal qual adotada no direito brasileiro, fracassou no intento 
de conter a enxurrada de ações que são ajuizadas em prol da tutela 
de	direitos	originados	de	um	mesmo	contexto	fático-jurídico.	É	que,	
como visto, o modelo nacional de ações coletivas não retira do titular 
do direito material a legitimação para propor a sua própria ação in-
dividual,	tenha	ou	não	sido	instaurado	um	processo	coletivo.	Assim,	
não necessariamente os efeitos da decisão proferida na ação coletiva 
se projetarão para fora do processo, alcançado os titulares do direito 
material.	[...]
Isto significa dizer que as ações coletivas não necessariamente produ-
zem	efeitos	externos.	Tudo	dependerá	do	sentido	como	tenham	sido	
resolvidas as questões de fato e de direito subjacentes à lide coletiva 
e	do	consequente	resultado	do	julgamento	do	pedido.	No	incidente,	
ao	que	parece,	é	diferente.
O que ficar resolvido a respeito da questão jurídica comum valerá 
para todos os demais processos, qualquer que seja o sentido em que 
se	pronuncia	o	Tribunal.	Inegavelmente,	por	tal	perspectiva,	a	força	
do incidente revela-se muito maior do que a de uma ação coletiva.

A legitimidade dada para o próprio juiz requerer a instauração do 
incidente e constitui medida adequada, máxime quando este é o primeiro a 
perceber o fenômeno da multiplicação de demandas sobre um determinado 
tema.	
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Ao que tudo indica, a utilização do incidente de demandas repetitivas 
se apresenta especialmente promissora no julgamento de ações na Justiça Fe-
deral, como aquelas referentes a anulações de questões de concurso público, 
concurso de remoção de servidores públicos, fornecimento de medicamentos, 
recebimento de gratificações, enfim, situações fáticas cuja multiplicidade de 
ações	acaba	gerando	decisões	judiciais	divergentes	entre	si.	A	sistemática	
prevista no novo incidente abreviará a solução da controvérsia, contribuindo 
para a duração razoável do processo, bem como para conferir tratamento 
uniforme	aos	jurisdicionados,	materializando	o	princípio	da	igualdade.	
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O artigo 285-A do CPC e as demandas repetitivas

Paulo Ricardo de Souza Cruz1

Um dos maiores problemas que o Poder Judiciário como um todo 
e	a	Justiça	Federal	em	particular	enfrentam	é	o	das	demandas	repetitivas.	

Na Justiça Federal, o problema é extremamente comum porque pe-
riodicamente surgem questionamentos sobre a constitucionalidade ou lega-
lidade de determinada norma ou determinado procedimento administrativo, 
e o mesmo questionamento pode ser feito por milhares e, muitas vezes, por 
milhões	de	pessoas.	

De fato, o questionamento de determinada norma da legislação do 
imposto de renda das pessoas físicas pode potencialmente afetar todos os 
contribuintes	do	referido	imposto,	ou	seja,	alguns	milhões	de	pessoas.	

Da mesma forma, questionamento sobre norma da legislação previ-
denciária	pode	ser	aplicável	a	dezenas	de	milhões	de	pessoas.	

Assim, mesmo que todos não demandem judicialmente o direito que 
acreditam	ter,	um	imenso	número	de	litígios	é	proposto	na	Justiça	Federal.	

A solução mais efetiva para o tratamento dessas demandas seria o 
seu julgamento pelas instâncias mais altas do Poder Judiciário, notadamente 
pelo	Supremo	Tribunal	Federal,	com	a	maior	velocidade	possível.	

De fato, na imensa maioria das lides que envolve o Poder Público Fe-
deral, a pacificação da questão só existe com o seu julgamento pelo Supremo 
Tribunal	Federal.	

É bem verdade que mesmo esse julgamento pelo Supremo Tribu-
nal Federal não resolve definitivamente a questão, uma vez que, mesmo 
tendo a Suprema Corte definido o mérito da questão, processos sobre esta 
continuarão a correr durante muitos e muitos anos, notadamente quando 
a decisão é desfavorável ao Poder Público, uma vez que se faz necessário 
efetivar a decisão concretamente, pela via da execução, o que é sempre de-
morado, seja pela dificuldade no levantamento de dados concretos, seja 

1	Juiz	federal.
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pelo surgimento de discussões acessórias sobre, por exemplo, critérios de 
atualização	de	valores.	

Assim, por exemplo, se o Supremo Tribunal Federal dá pela inconsti-
tucionalidade de uma determinada norma tributária, embora as discussões 
devam cessar quanto à questão de fundo (o que, em verdade, nem sempre 
acontece),	haverá	a	necessidade	de	os	processos	judiciais	continuarem	(ou	
surgirem	exatamente	após	a	decisão)	para	a	efetivação	das	repetições	de	
indébito.	

De toda sorte, apesar de não ser uma saída mágica para a solução 
dos conflitos de interesse e consequente desaparecimento dos processos 
judiciais, o julgamento célere das questões de massa pelo Supremo Tribunal 
Federal	seria	a	solução	mais	efetiva	para	a	questão	das	demandas	repetitivas.	

Todavia, esse tipo de atuação, que implicaria simplesmente o Su-
premo Tribunal Federal priorizar o julgamento de questões que se repetem 
inúmeras vezes, não acontece na prática, preferindo a Suprema Corte muitas 
vezes julgar questões que afetam um pequeno número de agentes, pelas 
mais variadas razões, que não nos cabe discutir aqui com maior extensão, 
mas que envolvem, inclusive, a priorização de questões que a Corte entende 
interessantes.	

Ora,	não	estando	ao	alcance	dos	juízes	de	1º	grau	alterar	o	modo	de	
proceder da Suprema Corte, têm eles de buscar o que está ao seu alcance 
fazer para trabalhar as demandas repetitivas, sendo bastante limitado o seu 
arsenal	de	recursos.

E dentro desse limitado arsenal de recursos passíveis de utilização, 
uma das soluções mais efetivas é a aplicação, obviamente quando cabível, 
do	art.	285-A	do	Código	de	Processo	Civil,	introduzido	na	codificação	civil	
pela	Lei	11.277,	de	7	de	fevereiro	de	2006.	

Transcrevo o dispositivo para mais fácil visualização:
Art.	285-A.	Quando	a	matéria	controvertida	for	unicamente	de	direito	
e no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência 
em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida 
sentença,	reproduzindo-se	o	teor	da	anteriormente	prolatada.
§	1º	Se	o	autor	apelar,	é	facultado	ao	juiz	decidir,	no	prazo	de	5	(cinco)	
dias,	não	manter	a	sentença	e	determinar	o	prosseguimento	da	ação.
§	2º	Caso	seja	mantida	a	sentença,	será	ordenada	a	citação	do	réu	para	
responder	ao	recurso.
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O dispositivo, cuja introdução foi pleiteada pela Associação dos Juízes 
Federais	do	Brasil	–	Ajufe	tem	uma	importância	ímpar.	

De fato, como foi dito acima, periodicamente surgem questionamen-
tos sobre a constitucionalidade de determinada norma da legislação, ques-
tionamentos	esses	que	geram	dezenas	de	milhares	ou	milhões	de	processos.	

Ora, por óbvio, nem todos esses questionamentos procedem, razão 
pela qual muitas vezes o juiz concluirá pela sua improcedência, dando, por 
exemplo,	pela	constitucionalidade	da	norma	que	se	afirma	inconstitucional.	

Qual seria a lógica, então, de conduzir de forma tradicional um pro-
cesso em que se questiona, por exemplo, apenas a constitucionalidade de 
determinada norma tributária se o juiz já julgou essa questão anteriormente 
e	já	formou	sua	convicção	no	sentido	da	constitucionalidade?

Na sistemática tradicional, o juiz receberia centenas de vezes o mes-
mo questionamento e centenas de vezes determinaria a citação do réu, a 
abertura de prazo para réplica sobre preliminares deduzidas e, ao final, as 
centenas de processos iriam conclusas para sentença, entrando numa fila 
de julgamento, muitas vezes aguardando meses até a chegada da sua vez, 
uma vez que é notório que em quase todas as varas federais existem imen-
sas dificuldades práticas para, sendo apenas seres humanos, com todas as 
limitações	inerentes	a	essa	condição,	os	juízes	julgarem	todos	os	processos.

Tudo isso para, ao final, ser juntada uma sentença de improcedên-
cia que o juiz já sabia seria o resultado final do processo desde que viu a 
petição inicial, uma vez que já conhecia a tese e já havia decidido pela sua 
improcedência?

A demora para ser percorrido o ritual certamente não é do interesse 
do réu, que certamente preferiria que o juiz já expusesse o seu entendimen-
to favorável a ele, réu, sem que fosse necessária sequer a apresentação de 
contestação.	

E a demora certamente não é do interesse do autor, embora muitos 
tenham dificuldade em visualizar isso, fazendo com que muitos advogados 
tenham	raiva	de	receber	uma	sentença	de	improcedência	com	base	no	art.	
285-A	do	CPC.	

A sistemática de tal artigo  também favorece o autor porque, se a 
sentença ao final for desfavorável a ele, seja no dia em que a inicial foi dis-
tribuída, seja três anos depois, é melhor que a sentença seja publicada o 
mais breve possível, pois mais rapidamente, então, poderá o autor interpor 
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a sua apelação, se convicto da sua tese, levando a questão para instâncias 
superiores	nas	quais	a	decisão	poderá	ser	revertida.	

Se	o	juiz	de	1ª	instância,	por	exemplo,	entende	pela	constitucionali-
dade de norma questionada e o tribunal entende pela inconstitucionalidade, 
para aquele que contesta a constitucionalidade é melhor que o processo saia 
da	1ª	instância	o	mais	rapidamente	possível,	ainda	que	com	uma	sentença	
desfavorável, de forma que o processo vá logo para a instância em que a 
parte	poderá	lograr	êxito.	

Realisticamente, se o juiz considera constitucional uma norma ques-
tionada,	não	é	o	fato	de	o	processo	ficar	em	1ª	instância	três	anos	que	o	fará	
mudar	de	ideia.	

Assim,	se	o	resultado	final	em	1ª	instância	já	está	definido,	é	melhor	
que ele saia logo, para que a parte possa buscar a alteração desse entendi-
mento	em	instâncias	superiores.	

É	algo	que	parece	de	clareza	solar,	mas	há	muitas	resistências.	
Em primeiro lugar, é de se registrar que o Conselho Federal da Ordem 

dos Advogados do Brasil ajuizou no Supremo Tribunal Federal a Ação Direta 
de	Inconstitucionalidade	–	ADI	3695,	em	que	alega	a	inconstitucionalidade	
da norma por supostas violações aos princípios do contraditório, devido 
processo	legal	e	acesso	ao	Judiciário.	

Referida ação direta foi inicialmente distribuída ao Ministro Cézar 
Peluso e, não tendo sido julgada até o momento, foi redistribuída, após a apo-
sentadoria	do	Ministro	Peluso,	ao	eminente	Ministro	Teori	Albino	Zavascki.	

É de se frisar que, embora ainda não julgada a ação direta, houve nos 
autos oportuna intervenção do Instituto Brasileiro de Direito Processual – 
IBDP, que requereu seu ingresso no feito como amicus curiae, manifestando-
-se pela inteira constitucionalidade do dispositivo, em petição da lavra do 
eminente Cássio Sacarpinella Bueno2.

Na mesma ação, manifestaram-se pela improcedência do pedido o 
advogado-geral	da	União	e	o	procurador-geral	da	República.	

2 A manifestação pode ser consultada no próprio processo eletrônico da ação direta de inconsti-
tucionalidade,	 e	 também	 está	 disponível	 em:	 http://ead05.virtual.pucminas.br/conteudo/csa/
s2c0009a/03_orient_conteudo_4/centro_recursos/documentos/intervl_CentroUnid1.pdf	.	Acesso	
em:	10	set.	2013.
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E, a par da referida ação direta de inconstitucionalidade, há julgados 
que	vêm	manifestando	entendimentos	restritivos	da	aplicabilidade	do	art.	
285-A	do	CPC.	

No	julgamento	do	Recurso	Especial	–	REsp	1109398,	por	exemplo,	a	
Quarta	Turma	do	Superior	Tribunal	de	Justiça	considerou	que	o	juiz	de	1º	
grau	não	poderia	aplicar	o	art.	285-A	do	CPC	quando	o	seu	entendimento	
contrariasse	a	jurisprudência.

Confira-se a ementa do julgado:
DIREITO	PROCESSUAL	CIVIL.	IMPROCEDÊNCIA	PRIMA	FACIE.	ART.	
285-A	DO	CPC.	ENTENDIMENTO	DO	JUÍZO	SENTENCIANTE.	DISSIDÊN-
CIA	RELATIVA	ÀS	INSTÂNCIAS	SUPERIORES.	APLICAÇÃO	DA	NOVA	
TÉCNICA.	DESCABIMENTO.	EXEGESE	TELEOLÓGICA.
1.	A	aplicação	do	art.	285-A	do	CPC,	mecanismo	de	celeridade	e	econo-
mia processual, supõe alinhamento entre o juízo sentenciante, quanto 
à matéria repetitiva, e o entendimento cristalizado nas instâncias su-
periores, sobretudo junto ao Superior Tribunal de Justiça e Supremo 
Tribunal	Federal.
2.	Recurso	especial	não	provido.
(REsp	1109398/MS,	relator	ministro	Luis	Felipe	Salomão,	Quarta	Tur-
ma,	julgado	em	16/06/2011,	DJe	01/08/2011.)

E o julgado se ampara, inclusive, em doutrina de renome, como, por 
exemplo,	a	de	Luiz	Guilherme	Marinoni	(2008,	p.	102-102),	que	defende:

A	razão	de	ser	do	art.	285-A	é	completamente	incompatível	com	a	idéia		
de se permitir ao juiz, em confronto com súmula do seu tribunal ou do 
Superior	Tribunal	de	Justiça,	rejeitar	liminarmente	uma	ação	idêntica.
Ou seja, o juiz não é obrigado a rejeitar liminarmente a ação repetitiva 
apenas porque há súmula do seu tribunal ou do Superior Tribunal de 
Justiça.
Porém, não há racionalidade em admitir que ele possa rejeitá-la limi-
narmente	em	contrariedade	com	súmula	destes	tribunais.
Na hipótese em que a súmula consolidou o entendimento sobre a im-
procedência das demandas idênticas, a rejeição liminar da ação so-
mente	poderá	observar	a	orientação	do	tribunal.	Isto	porque	a	razão	
de ser do julgamento liminar de improcedência seria frontalmente 
contrariada	caso	se	admitisse	uma	decisão	que	negasse	a	súmula.
Ou melhor, há grande incoerência em admitir o julgamento liminar 
de improcedência de uma demanda idêntica quando se sabe que o 
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tribunal — estadual ou regional federal — ou o Superior Tribunal de 
Justiça possuem entendimento destoante daquele que conduziu ao 
abreviamento	do	processo.

Com todo o respeito, o julgado é inteiramente equivocado, como é 
equivocada a doutrina de Marinoni e dos que comungam o mesmo enten-
dimento.	

De	fato,	se	o	juiz	de	1º	grau	vai	decidir	de	forma	diversa	da	jurispru-
dência, é preferível que ele o faça logo, pois a parte mais rapidamente poderá 
obter	a	reforma	da	decisão	em	instância	superior.	

Se a sentença do processo será, de qualquer forma, de improcedência, 
é preferível que ela venha hoje, e não depois de alguns anos, pois a parte terá 
a	eventual	reforma	da	decisão	atrasada	até	manifestação	superior.	

Na verdade, a explicação para o entendimento decorre simplesmente 
do	fato	de	que	o	Superior	Tribunal	de	Justiça	não	gosta	que	os	juízes	de	1º	
grau	não	sigam	seus	entendimentos.

Embora	os	juízes	de	1º	grau	normalmente	sigam	os	entendimentos	
do Supremo Tribunal Federal, ainda que no caso não haja efeito vinculante, 
nem sempre isso acontece com os julgamentos do Superior Tribunal de Jus-
tiça, normalmente e acontecendo isso quando está claro que a questão ainda 
será examinada pelo Supremo Tribunal Federal, por envolver matéria cons-
titucional,	o	que	afasta	o	caráter	de	definitividade	da	jurisprudência	do	STJ.

Há casos concretos, por exemplo, em que o STJ sumulou um enten-
dimento, tendo, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal decidido de 
forma	contrária.	

Exemplifico com a questão da incidência da Contribuição para o Fi-
nanciamento da Seguridade – Cofins sobre as sociedades civis de prestação 
de serviços profissionais, em que o STJ sumulou o seu entendimento (Súmula 
276)	e	o	STF	veio	a	adotar	entendimento	oposto.	

De	toda	sorte,	não	é	tentando	impedir	que	os	juízes	utilizem	o	art.	
285-A	do	CPC,	nos	casos	em	que	o	juiz	não	seguirá	sua	própria	jurisprudência,	
que o Superior Tribunal de Justiça impedirá que os juízes eventualmente não 
sigam	todos	os	seus	entendimentos.	

Se	o	juiz	pretende	divergir	do	STJ,	ainda	que	não	aplique	o	art.	285-A	
do CPC, o juiz divergirá na sentença a ser proferida no final, sem em nada au-
mentar o prestígio da jurisprudência do STJ, apenas retardando o momento 
em	que	o	autor	poderá	obter	a	reforma	da	decisão.	
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Se o STJ e parte da doutrina entendem que o juiz não deveria poder 
divergir do seu tribunal ou do Superior Tribunal de Justiça, deveriam buscar 
a	instituição	de	efeito	vinculante	para	esses	julgamentos.	

Tentar obter efeito semelhante meramente restringindo a utilização 
do	art.	285-A	do	Código	de	Processo	Civil	terá	efeito	apenas	deletério	para	
as	partes.	

Aliás, um julgado do Superior Tribunal de Justiça que afasta a apli-
cação	do	art.	285-A	do	CPC	em	um	caso	concreto	tem	efeito	extremamente	
negativo	para	a	parte,	uma	vez	que	o	processo	retornará	à	1ª	instância	para	
a fase de citação, após ter certamente levado anos para chegar à fase de 
julgamento	no	STJ.	

No	referido	RESP	1109398/MS,	a	própria	Quarta	Turma	do	STJ	ad-
mitiu essa consequência do seu julgado:

4.	No	caso	concreto,	a	ação	foi	ajuizada	em	junho	de	2007	e,	a	pretex-
to de se acionar regra de celeridade e racionalidade do processo, o 
que se verificou foi um alongamento de, no mínimo, quatro anos no 
iter processual, porquanto os autos ainda serão baixados para que 
se profira sentença de mérito, estando essa, eventualmente, sujeita a 
novos	recursos.
Tal	circunstância	revela	que	a	aplicação	do	art.	285-A,	de	forma	equi-
vocada, tem o condão de provocar exatamente o efeito contrário ao 
que	se	propôs	a	reforma	inserida	pela	Lei	n.	11.277/2006.

Por	que	o	STJ,	então,	afastou	a	aplicação	do	art.	285-A	do	CPC?
Data	vênia,	o	fez	apenas	para	registrar	ao	juiz	de	1º	grau	que	não	

gostou	da	sentença	não	ter	aplicado	os	seus	entendimentos.	
Ora, para a parte, seria preferível que o STJ reprovasse o entendimen-

to	do	juiz	de	1º	grau	e,	desde	logo,	reformasse	esse	entendimento,	aplicando	
o	entendimento	correto.	

Como	o	STJ	apenas	considerou	inaplicável,	todavia,	o	art.	285-A	do	
CPC, apenas condenou a parte que tivera uma sentença desfavorável a ver 
o	seu	processo	retornar	ao	1º	grau,	à	fase	de	citação	e	ao	início	do	íter	pro-
cedimental usual, que certamente culminará com a repetição da sentença 
anteriormente	dada	e	com	o	novo	reinício	da	fase	recursal.	

Outra situação em que parte da jurisprudência vem repelindo a uti-
lização	do	art.	285-A	do	CPC	refere-se	à	sua	utilização	nos	processos	de	
mandado	de	segurança.	
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A	posição,	felizmente,	longe	está	de	ser	unânime.	
O Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, já deu pela possibilidade 

de	utilização	do	art.	285-A	em	sede	de	mandado	de	segurança.	
Confira-se, por exemplo:

PROCESSO	CIVIL.	TRIBUTÁRIO.	COMPENSAÇÃO	DE	ICMS.	PRECATÓ-
RIO	CEDIDO.	DECRETO	418/2007.	INDEFERIMENTO	LIMINAR	DA	
INICIAL.	IMPOSSIBILIDADE.
1.	O indeferimento liminar da inicial do mandado de segurança pode 
ocorrer tanto pela não observância das regras processuais para o pro-
cessamento do feito - ensejando a denegação do mandamus sem apre-
ciação do mérito - como também pelo reconhecimento da decadência e 
pela aplicação do art. 285-A, do CPC, resultando no julgamento liminar 
de mérito. Aplica-se, subsidiariamente, o Código de Processo Civil ao 
procedimento previsto para a ação mandamental.

[...]
(RMS	31585/PR,	relator	ministro	Castro	Meira,	Segunda	Turma,	jul-
gado	em	06/04/2010,	DJe	14/04/2010.)
ADMINISTRATIVO.	RECURSO	ORDINÁRIO	EM	MANDADO	DE	SEGU-
RANÇA.	CONCURSO	PÚBLICO.	CANDIDATO	QUE	POSTULA	SUA	NO-
MEAÇÃO.	INDEFERIMENTO	DA	INICIAL.	APRECIAÇÃO	DO	MÉRITO.	
IMPOSSIBILIDADE.	RECURSO	PROVIDO.
1.	Ressalvadas	as	hipóteses	de	reconhecimento	de	decadência	ou	de	
aplicação	da	regra	prevista	no	art.	285-A	do	CPC,	é	defeso	ao	relator	
indeferir liminarmente a inicial de mandado de segurança por razões 
de	mérito.	Precedentes	do	STJ.
2.	Recurso	ordinário	provido.
(RMS	32.710/MG,	relator	ministro	Arnaldo	Esteves	Lima,	Primeira	
Turma,	julgado	em	02/12/2010,	DJe	16/12/2010.)

No	Tribunal	Regional	Federal	da	1ª	Região,	todavia,	há	divisão	sobre	
o	tema.	

A Primeira Turma, por exemplo, já deu pela possibilidade de utiliza-
ção	do	art.	285-A	do	CPC	no	processo	de	mandado	de	segurança.	

Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:
CONSTITUCIONAL	E	PROCESSUAL	CIVIL.	PREVIDENCIÁRIO.	JULGA-
MENTO	COM	BASE	NO	ART.	285-A	DO	CPC.	POSSIBILIDADE.	APOSEN-
TADORIA	POR	TEMPO	DE	SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO.	DESAPOSENTA-
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ÇÃO.	ATIVIDADE	REMUNERADA	EXERCIDA	APÓS	A	CONCESSÃO	DO	
BENEFÍCIO.	RENÚNCIA.	RECÁLCULO	DA	RMI.	OBTENÇÃO	DE	APO-
SENTADORIA	MAIS	VANTAJOSA.	POSSIBILIDADE.	DIREITO	PATRIMO-
NIAL	DISPONÍVEL.	TERMO	INICIAL.	CORREÇÃO.	JUROS.	HONORÁRIOS.	
SENTENÇA	REFORMADA.	
1.	Já	decidiu	o	c.	Supremo	Tribunal	Federal	que	é	“indevida	a	alegação	
quanto	à	inconstitucionalidade	do	artigo	285-A	do	CPC,	visto	que	per-
manece a possibilidade do contraditório e da ampla defesa, restando 
incólume	o	devido	processo	legal.	Atende	a	eficácia	da	prestação	juris-
dicional”	(AI	798128	AgR,	relator	ministro	LUIZ	FUX,	Primeira	Turma,	
julgado	em	20/03/2012,	ACÓRDÃO	ELETRÔNICO	DJe-074	DIVULG	
16-04-2012	PUBLIC	17-04-2012).	
2.	Não	configura	cerceamento	de	defesa	o	julgamento	antecipado	da	
lide, com dispensa de citação da parte ré, quando a situação enquadrar-
-se	nas	hipóteses	previstas	no	art.	285-A	do	CPC,	ou	seja,	quando	a	
matéria discutida nos autos for apenas de direito e no juízo houver 
decisões anteriores em casos idênticos julgando improcedente o pe-
dido.	Aplicação	subsidiária	do	Código	de	Processo	Civil	a	mandado	de	
segurança.	Apelação	a	que	se	nega	provimento.	
[....]
(AMS	0075589-30.2010.4.01.3800/MG,	relatora.	desembargadora	fe-
deral Ângela Catão, Primeira Turma, e-DJF1	p.1100	de	08/02/2013.)

Na mesma linha, julgado da Sexta Turma:
ADMINISTRATIVO.	ENSINO.	MATRÍCULA	EM	INSTITUIÇÃO	DE	EN-
SINO	SUPERIOR.	NECESSIDADE	DE	CONCLUSÃO	DO	ENSINO	MÉDIO.	
DENEGAÇÃO	LIMINAR	DA	SEGURANÇA	COM	APLICAÇÃO	DO	ARTIGO	
285-A	DO	CÓDIGO	DE	PROCESSO	CIVIL.	POSSIBILIDADE.	
1.	Não	atenta	contra	o	direito	ao	contraditório	e	à	ampla	defesa	a	apli-
cação subsidiária ao mandado de segurança da disposição inscrita no 
artigo	285-A	do	Código	de	Processo	Civil,	acrescentada	pela	lei	11.277,	
de	7	de	fevereiro	de	2006,	que	permite	ao	juiz,	tratando-se	de	questão	
exclusivamente de direito, proferir julgamento liminar de improcedên-
cia, em razão de decreto anterior, no próprio Juízo, de improcedência 
de	idêntica	pretensão	à	deduzida	na	demanda.	Solução	que	se	amolda	
ao	princípio	da	razoável	duração	do	processo.	Precedente	do	eg.	Su-
perior	Tribunal	de	Justiça	(ROMS	2010.00358799,	2ª	Turma,	relator	
ministro Castro Meira, DJE	de	14/04/2010).
(AMS	0025201-96.2009.4.01.3400	/	DF,	relator	convocado	Juiz	Federal	
Marcos Augusto de Sousa, Sexta Turma, RE-DJF1	de	31/05/2010.)
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Todavia, na Sétima e Oitava Turmas do egrégio Tribunal Regional 
Federal	da	1ª	Região,	há	julgados	que	dão	pela	impossibilidade	de	aplicação	
do	art.	285-A	do	Código	de	Processo	Civil	em	sede	de	mandado	de	seguran-
ça, notadamente sob o fundamento de que a aplicação seria impossível por 
necessidade	de	intervenção	do	Ministério	Público.	

Confira-se, por exemplo, um julgado nesse sentido:
PROCESSUAL	CIVIL	–	MANDADO	DE	SEGURANÇA	–	SENTENÇA	IME-
DIATA	DE	MANIFESTA	IMPROCEDÊNCIA	(ART.	285-A	DO	CPC)	–	AU-
SÊNCIA	DOS	REQUISITOS	–	PRÉVIA	INTERVENÇÃO	DO	MINISTÉRIO	
PÚBLICO:	RITO	OBRIGATÓRIO	(ART.	81	E	ART.	82	DO	CPC	E	ART.	10	
DA	LEI	1.533/1951)	–	NULIDADE	ABSOLUTA.	1-Art.	285-A	do	CPC:	
“Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo 
já houver sido proferida sentença de total improcedência em outros 
casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, 
reproduzindo-se	o	teor	da	anteriormente	prolatada.”	2-O	mandado	
de	segurança	exige,	por	força	dos	preceitos	dos	artigos	81,82	e	84	
do	CPC,	além	do	preceito	de	lei	específica	-	Lei	n.	12016/2009,	art.	
12,	obrigatória	intervenção	do	Ministério	Público,	que	não	pode	ser	
dispensada,	uma	vez	que	o	artigo	285-A	do	CPC	autoriza	tão	somen-
te a dispensa da citação da parte, tanto mais quando o julgador não 
explicitou os precedentes exigidos pelo artigo aludido, limitando-se 
a afirmar, genericamente, que examinara a questão em “outros pro-
cessos”.	3-Apelações:	provida,	em	parte,	a	do	MPF,	prejudicada	a	da	
impetrante.	4-Peças	liberadas	pelo	Relator,	em	Brasília,	6	de	novembro	
de	2012.,	para	publicação	do	acórdão.
(AMS	0031551-35.2007.4.01.3800/MG,	relator	desembargador	fe-
deral Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF1	p.	808	de	
16/11/2012.)

Data	vênia,	porém,	o	referido	julgado	é	equivocado.	
De fato, não há lógica em considerar-se que, nos casos em que o jul-

gador tem convicção formada sobre questão exclusivamente de direito, seja 
possível dispensar-se a manifestação do réu, mas não seja possível dispensar-
-se	a	manifestação	do	Ministério	Público.	

Tal entendimento implica valorizar a opinião do fiscal da lei mais do 
que a opinião da própria parte interessada, o que se revela absurdo, sendo 
notório	que	o	direito	repele	interpretações	que	levem	ao	absurdo.	

Por	outro	lado,	da	mesma	forma	que	o	art.	285-A	do	CPC	não	afasta	
a manifestação da parte contrária quando o autor recorre da sentença de 
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improcedência in limine, ela também não afasta a intervenção do Ministério 
Público, pois, interposta a apelação, o Ministério Público terá a oportunidade 
de	se	manifestar	em	segundo	grau.	

E	a	não	incompatibilidade	do	sistema	do	art.	285-A	do	CPC	com	pro-
cessos em que há intervenção ministerial decorre até mesmo do fato de que 
o Ministério Público não se manifesta apenas em processos de mandado de 
segurança.	

Em processos regidos pelo Código de Processo Civil, o Ministério 
Público também se manifesta em inúmeras situações, sempre que incidir 
um	dos	casos	do	art.	82	do	código.	

Todavia,	isso	não	impede	que,	em	casos	em	que	aplicável	o	art.	285-A	
do CPC, a sua concreta aplicação seja afastada pela incidência de uma das 
hipóteses	do	art.	82	do	mesmo	código.	

Assim, pela mesma lógica, não há motivo para afastar a aplicação do 
art.	285-A	do	CPC,	quando	preenchidos	os	requisitos	legais,	notadamente	se	
tratar-se de questão somente de direito e já ter o juízo proferido sentença 
sobre o tema, pelo simples fato de que o Ministério Público se manifesta em 
mandados	de	segurança.	

Isso, evidentemente, sem atentar para o dado de realidade que indica 
que, em um sem número de processos, notadamente os relativos à matéria 
tributária,	um	dos	principais	focos	de	aplicação	do	art.	285-A	do	CPC,	o	Mi-
nistério	Público	sempre	se	abstém	de	se	manifestar	sobre	o	mérito.	
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Ponderações acerca dos limites e potencialidades 
do art. 285-A do CPC

Rafael Vasconcelos Porto1

O	art.	285-A	foi	incluído	no	CPC	em	2006,	pela	Lei	11.277,	e,	pela	no-
vidade que representava, foi alvo de inúmeros artigos e intensos debates à 
época de sua entrada em vigor2.	Hoje,	passados	seis	anos	desde	o	seu	ingresso	
no mundo jurídico, é possível observar que o dispositivo vem cumprindo bem 
o seu papel, representando um dos principais avanços em termos de acele-
ração no trâmite de demandas repetitivas3 e trazendo, consequentemente, 
economia,	tanto	processual	como	material,	inclusive	de	força	de	trabalho.	
Eis o teor do dispositivo:

Art.	285-A.	Quando	a	matéria	controvertida	for	unicamente	de	direito	
e no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência 
em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida 
sentença,	reproduzindo-se	o	teor	da	anteriormente	prolatada.	
§	1º	Se	o	autor	apelar,	é	facultado	ao	juiz	decidir,	no	prazo	de	5	(cinco)	
dias,	não	manter	a	sentença	e	determinar	o	prosseguimento	da	ação.	
§	2º	Caso	seja	mantida	a	sentença,	será	ordenada	a	citação	do	réu	para	
responder	ao	recurso.	

As principais questões inicialmente colocadas foram a da quantidade 
de sentenças anteriormente já prolatadas que seria necessária para propiciar 
a utilização do instituto – prevalecendo a tese de que seriam duas – e do que 
se entenderia por “juízo” prolator – entre as teses mais relevantes, aponto a 

1	Juiz	federal.
2	Foi	alvo,	inclusive,	de	ADIn	impetrada	pela	Ordem	dos	Advogados	do	Brasil	(n.	3695),	ainda	não	
julgada.

3	A	respeito	do	escopo	do	dispositivo,	é	salutar	a	observação	de	Cássio	Scarpinella	Bueno	(2006,	p.	
53):	“O	art.	285-A	deve	ser	entendido	como	uma	forma	de	debelar	o	que	a	prática	judiciária	costu-
ma denominar, muitas vezes, de ‘processos repetitivos’, em que o que se discute basicamente é uma 
mesma tese jurídica aplicada a uma mesma situação fática inconteste ou, quando menos, que não 
desperta	maiores	dúvidas	ou	indagações	das	partes	e	do	próprio	magistrado.	Uma	situação	fática	
que	não	aceita	ou	não	apresenta	peculiaridades.”
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que indica ser a pessoa física do Juiz sentenciante (por um argumento lógico4, 
embora	contrariando	a	redação	literal)	e	a	que	sustenta	ser	o	órgão	do	qual	
emanava a decisão (em geral, a vara, mas, no caso da Justiça Federal, poder-
-se-ia cogitar, inclusive, de uma divisão interna da vara entre o gabinete do 
Juiz	Titular	e	o	do	Juiz	Substituto).

Atualmente,	o	dispositivo	ainda	levanta	questionamentos	diversos.	
Cito	alguns	que	me	desafiaram	em	tempos	recentes.	É	preciso	transcrever	
integralmente a sentença anteriormente proferida ou pode-se fazer uma 
sentença	nova,	citando	(em	nota	de	rodapé,	por	exemplo),	o	número	dos	
processos	em	que	as	duas	outras	foram	anteriormente	proferidas?	Em	um	
caso que carrega uma demanda Y, é possível se valer de sentenças anteriores 
que	apreciaram	a	demanda	Y,	mas	também	outra(s)	demanda(s)?	Em	um	
caso que carrega demandas X e Y, é possível combinar sentenças anteriores 
que	apreciaram	isoladamente	cada	uma	destas	demandas?

Interessante proposta de ampliação do âmbito do dispositivo é feita 
por parcela da doutrina, capitaneada por Daniel Amorim Assumpção Ne-
ves5: a de que a “improcedência prima facie”6 poderia ser proferida também 
naqueles casos em que seria adotada a solução jurídica ainda que os fatos 
alegados pela parte autora fossem hipoteticamente tidos como verdadeiros 
(incontroversos).	Ou	seja,	embora	a	questão	posta	também	carregue	ma-
téria de fato, a decisão seria de improcedência mesmo se, após a completa 
instrução probatória, todos os fatos alegados na exordial restassem com-
provados.	A	sugestão	é	interessante	e,	segundo	revela	nossa	experiência	
pessoal,	certamente	teria	campo	de	aplicação	amplo.	Não	obstante,	é	preciso	
perquirir	se	traria	realmente	celeridade.	Em	sendo	confirmada	a	sentença	
pelas	instâncias	superiores,	não	há	dúvida	de	que	sim.	Contudo,	se	alguma	
das instâncias superiores discordar da tese jurídica, a causa ainda não estaria 
madura para julgamento, pois penderia instrução probatória, o que levaria à 

4 Será que um Juiz que já proferiu duas sentenças a respeito do tema, precisaria, ao mudar de vara, 
proferir	outras	duas	para	só	então	poder	novamente	aplicar	o	art.	285-A	do	CPC?	É	uma	das	ques-
tões	que	se	coloca,	para	justificar	a	adoção	desta	tese.	Convém	anotar	que	há	também	aqueles	que	
defendem que o dispositivo é aplicável tanto na hipótese de ser o mesmo Juiz quanto de ser o mes-
mo	órgão	a	repetir,	pela	segunda	vez,	a	decisão.

5	A	sugestão	foi	feita	pelo	ilustre	professor	em	sala	de	aula,	razão	pela	qual	deixo	de	citar	a	fonte.
6  Dentre as diversas nomenclaturas sugeridas pela doutrina, entendo que “improcedência prima 

facie” é a mais adequada, do ponto de vista técnico, pelo que é a que adoto, tanto na prática quanto 
no	presente	ensaio.
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inevitável anulação da sentença e retorno dos autos ao primeiro grau, o que 
poderia representar anos de atraso na marcha processual7.	

É	percuciente	observar	que	o	art.	285-A	do	CPC	lida	apenas	com	
aquelas questões repetitivas já decididas pelo próprio juízo, não permitindo 
a utilização de decisões proferidas por instâncias superiores, nem mesmo 
aquelas	proferidas	no	sistema	dos	recursos	repetitivos,	ou	sequer	de	súmulas.	
O projeto de lei que veicula o novo Código de Processo Civil traz modificação 
neste sentido, havendo a possibilidade de que inclua as últimas hipóteses 
ventiladas, entre outras, mas venha a excluir a que está atualmente em vigor, 
o	que,	na	opinião	desse	articulista,	representaria	um	retrocesso.	Há	quem	
defenda,	como	Cândido	Rangel	Dinamarco	(2009,	v.3,	p.	413),	a	possibilidade	
de	aplicação	sistemática	do	art.	557	do	CPC,	que	estabelece	que	“o	relator	
negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, 
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante 
do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Supe-
rior”, para permitir o julgamento de improcedência também em primeira 
instância	se	verificadas	tais	hipóteses.	Luiz	Guilherme	Marinoni	e	Sérgio	Cruz	
Arenhart	(2009,	v.2,	p.	101-102)	também	acolhem	a	tese,	anotando	ainda	
que “o juiz não é obrigado a rejeitar liminarmente a ação repetitiva apenas 
porque	há	súmula	do	seu	tribunal	ou	do	Superior	Tribunal	de	Justiça.	Porém,	
não há racionalidade em admitir que ele possa rejeitá-la liminarmente em 
contrariedade com súmula destes tribunais”8.	Fredie	Didier	Junior	(2010,	p.	

7 Insta ressalvar, nesta passagem, que há respeitável entendimento (por todos, Scarpinella Bueno, 
2006)	no	sentido	de	que	mesmo	na	hipótese	de	julgamento	de	causa	unicamente	de	direito,	o	Tribu-
nal, ao discordar da sentença de primeiro grau, deve anulá-la e fazer descer os autos para permitir 
a	efetiva	formação	do	contraditório.	Com	efeito,	na	sistemática	do	art.	285-A,	o	réu	terá	a	opor-
tunidade de apenas apresentar contrarrazões ao recurso, enquanto no procedimento ordinário 
ampliado	terá	à	disposição	todas	as	modalidades	de	resposta	e	poderá	se	valer	de	vias	como,	v.	
g.,	a	denunciação	à	lide	e	o	chamamento	ao	processo.	Outra	corrente,	porém,	sustenta	que,	apesar	
da literalidade do dispositivo, deverá o réu, ao ser citado para oferecer contrarrazões, apresentar 
toda	a	matéria	de	defesa	que	possua.

8 Haveria, assim, mais um pressuposto, implícito, para a aplicação do dispositivo, que é a confor-
midade	da	 sentença	 com	o	 entendimento	prevalecente	nas	 instâncias	 superiores.	Tal	 exigência	
atenderia	ao	escopo	de	racionalizar	o	julgamento	das	demandas	repetitivas.	O	STJ	já	decidiu	nes-
te	exato	sentido,	no	julgamento	do	REsp	1.109.398,	consignando	na	ementa	que:	“A	aplicação	do	
art.	285-A	do	CPC,	mecanismo	de	celeridade	e	economia	processual,	supõe	alinhamento	entre	o	
juízo sentenciante, quanto à matéria repetitiva, e o entendimento cristalizado nas instâncias su-
periores,	sobretudo	junto	ao	Superior	Tribunal	de	Justiça	e	Supremo	Tribunal	Federal”.	Há	quem	vá	
além, dizendo que o magistrado só deverá passar a aplicar a “improcedência prima facie” quando 
a	tese	jurídica	por	ele	adotada	já	houver	sido	“testada”	com	sucesso	nas	instâncias	superiores.
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463)	lembra	que	há	outras	duas	hipóteses	de	“improcedência	prima	facie”:	
“o	indeferimento	em	razão	de	prescrição	ou	decadência	(arts.	219,	§	5º,	267,	
I,	269,	IV,	e	295,	IV,	CPC)”	e	“a	rejeição	liminar	dos	embargos	à	execução	
manifestamente	protelatórios	(art.	739,	III,	CPC)”.

A	guisa	de	conclusão,	podemos	consignar	que	o	art.	285-A	é	hoje	
um instrumento já bastante eficaz no propósito de aceleração no trâmite 
de	demandas	repetitivas	e	de	economia	processual	e	material.	Há,	porém,	
possibilidade de ampliação, especialmente de “lege ferenda”, sendo que as 
aqui	suscitadas	contribuiriam	até	mesmo	para	a	contenção	(diminuição)	das	
demandas repetitivas, papel que hoje não parece estar cumprindo o dispo-
sitivo	estudado.	Os	limites	constitucionais,	especialmente	os	impostos	pelo	
princípio do contraditório, parecem não permitir uma ampliação para que 
seja possível o julgamento de “procedência prima facie”, ao menos segundo 
o	que	se	observa	na	nata	da	doutrina	nacional.	
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O paradoxo da ampliação do acesso e a efetividade
na atuação do Poder Judiciário brasileiro, 
na atualidade. Crise e aprimoramento na 

experiência da Justiça Federal

Rosana Noya Alves Weibel Kaufmann1

1 Introdução

O expressivo número de ações judiciais em curso, no âmbito da Jus-
tiça Federal, bem como a ampliação da sua estrutura e interiorização, de um 
lado, demonstram o crescimento da demanda e acesso à resolução judicial 
dos conflitos, especialmente em relação ao Poder Público, a partir da nova 
ordem	jurídica	implementada	pela	Constituição	Federal	de	1988.

De outro lado, essas mesmas questões passaram a ser considerados 
como causa relevante da lentidão na efetiva resolução dos processos, colo-
cando o Poder Judiciário brasileiro em confronto com as aspirações sociais, 
na atualidade, uma vez que a sociedade clama por um Estado eficiente e que 
assegure o direito à duração razoável dos processos judiciais, direito esse já 
consignado de forma expressa entre os direitos e garantias individuais com 
a	Emenda	Constitucional	45/2004.	

A acelerada ampliação da estrutura do acesso primário da população 
à Justiça Federal, notadamente a partir da criação dos juizados especiais fe-
derais, sem correspondência na linha dos respectivos tribunais regionais, 
assim como dos tribunais superiores, contribuem, é fato, com a demora na 
resolução	final	das	lides.	

Contudo, necessário acrescentar que, para o resultado indicado, os 
obstáculos processuais (como o grande número de recursos, o duplo grau 
obrigatório, os prazos diferenciados para a União e as autarquias federais, 
a disciplina legal da execução contra a Fazenda Pública, com o problema 
dos precatórios e ainda a falta de estabilidade nas relações jurídicas entre 

1	Juíza	federal.
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o	Estado	e	a	população,	com	destaque	para	as	questões	previdenciárias),	
devem	ser	superados.	

A título ilustrativo, a constante alteração da disciplina legal no âmbito 
previdenciário, leva um grande número de segurados a buscar o caminho 
judicial.

Esses mencionados obstáculos podem ser considerados como 
elementos de frenagem da máquina judiciária brasileira, e permitiram 
o surgimento das chamadas demandas repetitivas nas quais um número 
significativo de jurisdicionados discute uma mesma questão jurídica, em 
linhas gerais, formando um volume acentuado de processos que passam a 
concorrer na tramitação processual com diversas outras ações e medidas 
judiciais que envolvem matérias específicas, algumas com alta complexi-
dade.

Surge, assim, um ambiente de crise e conflito de prioridades e funções 
no Judiciário brasileiro, cada vez mais chamado a atuar, muitas vezes em 
verdadeira substituição dos demais poderes de Estado, suscitando, desta 
forma, a busca de soluções e encaminhamentos dos obstáculos já identifi-
cados para seu funcionamento adequado e eficiente, sem que, no entanto, 
até o momento, as respostas e soluções tenham sido encontradas para que a 
sociedade possa experimentar o aprimoramento da eficiência e efetividade 
da	solução	judicial	dos	seus	conflitos.

Certo é que o caminho da crise precisa ser trilhado, de forma cons-
ciente, para tornar possível a reflexão sobre os problemas vivenciados, iden-
tificando as soluções possíveis, com o envolvimento de toda a sociedade e, 
especialmente, de todos que integram o Judiciário, para que, com gestão e 
envolvimento, seu aprimoramento seja possível, ainda que seja necessária 
a consciência da complexidade das variáveis e das dificuldades a serem en-
frentadas	neste	caminho	que	devem	trilhar.

A questão posta apresenta, assim, crescente importância, especial-
mente	aos	magistrados	na	gestão	dos	processos	submetidos	à	sua	apreciação.	
E, ainda que a complexidade, a amplitude do tema, extrapolem os limites da 
análise possível no presente artigo, seu enfrentamento, mesmo sob uma pro-
posta reflexiva, por certo, ajudará a pensar nos novos desafios do Judiciário 
brasileiro e na eficácia das medidas atualmente já utilizadas para a gestão 
eficiente do acervo de processos, especialmente em relação às demandas 
repetitivas, que já contam com inovações processuais, como as súmulas 
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vinculantes, o instituto da repercussão geral, o estímulo da utilização das 
ações coletivas etc2.

2	Art.	 543-A	O	Supremo	Tribunal	 Federal,	 em	decisão	 irrecorrível,	 não	 conhecerá	do	 recurso	 ex-
traordinário, quando a questão constitucional nele versada não oferecer repercussão geral, nos 
termos	deste	artigo.	(Incluído	pela	Lei	11.418,	de	2006.)
§	1º	Para	efeito	da	repercussão	geral,	será	considerada	a	existência,	ou	não,	de	questões	relevantes	
do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos 
da	causa.	(Incluído	pela	Lei	11.418,	de	2006.)
§	2º	O	recorrente	deverá	demonstrar,	em	preliminar	do	recurso,	para	apreciação	exclusiva	do	Su-
premo	Tribunal	Federal,	a	existência	da	repercussão	geral.	(Incluído	pela	Lei	11.418,	de	2006.)
§	3º	Haverá	repercussão	geral	sempre	que	o	recurso	impugnar	decisão	contrária	a	súmula	ou	juris-
prudência	dominante	do	Tribunal.	(Incluído	pela	Lei	11.418,	de	2006.)
§	4º	Se	a	Turma	decidir	pela	existência	da	repercussão	geral	por,	no	mínimo,	4	(quatro)	votos,	fica-
rá	dispensada	a	remessa	do	recurso	ao	Plenário.	(Incluído	pela	Lei	11.418,	de	2006.)
§	5º	Negada	a	existência	da	repercussão	geral,	a	decisão	valerá	para	todos	os	recursos	sobre	ma-
téria idêntica, que serão indeferidos liminarmente, salvo revisão da tese, tudo nos termos do Regi-
mento	Interno	do	Supremo	Tribunal	Federal.	(Incluído	pela	Lei	11.418,	de	2006.)
§	6º	O	Relator	poderá	admitir,	na	análise	da	repercussão	geral,	a	manifestação	de	terceiros,	subs-
crita	por	procurador	habilitado,	nos	termos	do	Regimento	Interno	do	Supremo	Tribunal	Federal.	
(Incluído	pela	Lei	11.418,	de	2006.)
§	7º	A	Súmula	da	decisão	sobre	a	repercussão	geral	constará	de	ata,	que	será	publicada	no	Diário	
Oficial	e	valerá	como	acórdão.	(Incluído	pela	Lei	11.418,	de	2006.)
Art.	543-B.		Quando	houver	multiplicidade	de	recursos	com	fundamento	em	idêntica	controvérsia,	
a análise da repercussão geral será processada nos termos do Regimento Interno do Supremo Tri-
bunal	Federal,	observado	o	disposto	neste	artigo.	(Incluído	pela	Lei	11.418,	de	2006.)
§	1º	Caberá	ao	Tribunal	de	origem	selecionar	um	ou	mais	recursos	representativos	da	controvérsia	
e	encaminhá-los	ao	Supremo	Tribunal	Federal,	sobrestando	os	demais	até	o	pronunciamento	defi-
nitivo	da	Corte.	(Incluído	pela	Lei	11.418,	de	2006.)
§	2º	Negada	a	existência	de	repercussão	geral,	os	recursos	sobrestados	considerar-se-ão	automa-
ticamente	não	admitidos.	(Incluído	pela	Lei	11.418,	de	2006.)
§	3º	Julgado	o	mérito	do	recurso	extraordinário,	os	recursos	sobrestados	serão	apreciados	pelos	
Tribunais, Turmas de Uniformização ou Turmas Recursais, que poderão declará-los prejudicados 
ou	retratar-se.	(Incluído	pela	Lei	11.418,	de	2006.)
§	4º	Mantida	a	decisão	e	admitido	o	recurso,	poderá	o	Supremo	Tribunal	Federal,	nos	termos	do	
Regimento	Interno,	cassar	ou	reformar,	liminarmente,	o	acórdão	contrário	à	orientação	firmada.	
(Incluído	pela	Lei	11.418,	de	2006.)
§	5º	O	Regimento	Interno	do	Supremo	Tribunal	Federal	disporá	sobre	as	atribuições	dos	Ministros,	
das	Turmas	e	de	outros	órgãos,	na	análise	da	repercussão	geral.	(Incluído	pela	Lei	11.418,	de	2006.)
Art.	543-C.	Quando	houver	multiplicidade	de	recursos	com	fundamento	em	idêntica	questão	de	
direito,	o	recurso	especial	será	processado	nos	termos	deste	artigo.	(Incluído	pela	Lei	11.672,	de	
2008.)
§	1º	Caberá	ao	presidente	do	tribunal	de	origem	admitir	um	ou	mais	recursos	representativos	da	
controvérsia,	os	quais	serão	encaminhados	ao	Superior	Tribunal	de	Justiça,	ficando	suspensos	os	
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2 A ampliação do acesso à Justiça brasileira pela inafastabilidade 
do controle judicial e a revisão do papel do Judiciário em face 
da Administração Pública

O	legislador	constitucional,	ao	inscrever	na	Carta	de	1988	que	nenhu-
ma lesão ou ameaça de lesão seria excluída da apreciação judicial, ampliou 
a garantia de acesso ao Judiciário brasileiro, de forma absoluta, levando a 
Administração, ao longo do tempo, a reduzir, na prática, suas inciativas no 
campo da resolução de conflitos e mesmo na inciativa da implementação 
de	políticas	públicas.

A Administração Pública, já conceituada na lição de Hely Lopes Mei-
relles	(2000),	como	desprovida	de	contornos	bem	definidos,	apresenta,	de	

demais	recursos	especiais	até	o	pronunciamento	definitivo	do	Superior	Tribunal	de	Justiça.	(Inclu-
ído	pela	Lei	11.672,	de	2008.)
§	2º	Não	adotada	a	providência	descrita	no	§	1o	deste	artigo,	o	relator	no	Superior	Tribunal	de	Jus-
tiça,	ao	identificar	que	sobre	a	controvérsia	já	existe	jurisprudência	dominante	ou	que	a	matéria	
já está afeta ao colegiado, poderá determinar a suspensão, nos tribunais de segunda instância, dos 
recursos	nos	quais	a	controvérsia	esteja	estabelecida.	(Incluído	pela	Lei	11.672,	de	2008.)
§	3º	O	relator	poderá	solicitar	informações,	a	serem	prestadas	no	prazo	de	quinze	dias,	aos	tribu-
nais	federais	ou	estaduais	a	respeito	da	controvérsia.	(Incluído	pela	Lei	11.672,	de	2008.)
§	4º	O	relator,	conforme	dispuser	o	regimento	interno	do	Superior	Tribunal	de	Justiça	e	conside-
rando a relevância da matéria, poderá admitir manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com 
interesse	na	controvérsia.	(Incluído	pela	Lei	11.672,	de	2008.)
§	5º	Recebidas	as	informações	e,	se	for	o	caso,	após	cumprido	o	disposto	no	§	4o	deste	artigo,	terá	
vista	o	Ministério	Público	pelo	prazo	de	quinze	dias.	(Incluído	pela	Lei	11.672,	de	2008.)
§	6º	Transcorrido	o	prazo	para	o	Ministério	Público	e	remetida	cópia	do	relatório	aos	demais	Mi-
nistros, o processo será incluído em pauta na seção ou na Corte Especial, devendo ser julgado com 
preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas 
corpus.	(Incluído	pela	Lei	11.672,	de	2008.).
§	7º	Publicado	o	acórdão	do	Superior	Tribunal	de	 Justiça,	os	recursos	especiais	sobrestados	na	
origem:	(Incluído	pela	Lei	11.672,	de	2008.).
I – terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a orientação do 
Superior	Tribunal	de	Justiça;	ou	(Incluído	pela	Lei	11.672,	de	2008.)
II – serão novamente examinados pelo tribunal de origem na hipótese de o acórdão recorrido di-
vergir	da	orientação	do	Superior	Tribunal	de	Justiça.	(Incluído	pela	Lei	11.672,	de	2008.).
§	8º	Na	hipótese	prevista	no	inciso	II	do	§7o	deste	artigo,	mantida	a	decisão	divergente	pelo	tribu-
nal	de	origem,	far-se-á	o	exame	de	admissibilidade	do	recurso	especial.	(Incluído	pela	Lei	11.672,	
de	2008.).
§	9º	O	Superior	Tribunal	de	Justiça	e	os	tribunais	de	segunda	instância	regulamentarão,	no	âmbito	
de suas competências, os procedimentos relativos ao processamento e julgamento do recurso es-
pecial	nos	casos	previstos	neste	artigo.	(Incluído	pela	Lei	11.672,	de	2008.).
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outro	lado,	mecanismos	de	controle	interno	e	externo.	O	controle	externo	de	
sua atuação pelo Judiciário tem apresentado crescente expansão, levando, 
sem dúvida, a alguns exageros que, apesar de não invalidarem os benefícios 
trazidos por essa nova perspectiva da atuação judicial, especialmente no 
campo das políticas públicas, provocam certo encolhimento de suas ações 
gerenciais,	o	que	é	fato,	veiculado	diariamente	pelos	meios	de	comunicação.	

No entanto, torna-se necessário recordar que o princípio da eficiência 
condiciona a atuação estatal das mais diversas formas, revelando um valor 
normativo de efeitos irradiantes no sistema e, assim, envolvendo todas as 
funções	públicas,	sejam	legislativas,	executivas	ou	judiciárias.

Dessa forma, o princípio mencionado aplica-se a todos os poderes 
que integram o Estado brasileiro, abrigando, portanto, o Poder Judiciário, o 
Poder Legislativo e o Poder Executivo e seus respectivos agentes públicos, 
que devem atuar de forma eficiente na condução do atendimento das ne-
cessidades	públicas,	ainda	que	cientes	da	escassez	dos	recursos	disponíveis.

As demandas repetitivas destacaram a necessidade de efetiva obser-
vância	do	princípio	da	eficiência	na	atuação	do	Poder	Judiciário.

É certo que alguns doutrinadores apresentam críticas quanto à sua 
aplicação	prática	e	eficácia.	Nesta	linha	de	entendimento,	cabe	consignar	as	
considerações	de	Celso	Antônio	Bandeira	de	Mello	(2000),	ao	estabelecer	
que:

Quanto	ao	princípio	da	eficiência,	não	há	nada	a	dizer	sobre	ele.	Trata-
-se,	evidentemente,	de	algo	mais	do	que	desejável.	Contudo,	é	juridica-
mente tão fluido e de tão difícil controle ao lume do Direito, que mais 
parece	um	simples	adorno	agregado	ao	art.	37	ou	o	extravasamento	
de	uma	aspiração	dos	que	buliram	no	texto.	De	toda	sorte,	o	fato	é	que	
tal princípio não pode ser percebido (entre nós nunca é demais fazer 
ressalvas	óbvias)	senão	na	intimidade	do	princípio	da	legalidade,	pois	
jamais uma suposta busca de eficiência justificaria postergação daquele 
que	é	o	dever	administrativo	por	excelência.	Finalmente,	anote-se	que	
este princípio da eficiência é uma face de um princípio mais amplo já 
superiormente tratado, de há muito, no Direito italiano: o princípio 
da	“boa	administração”.		

Afinal, o crescimento das chamadas demandas repetitivas afeta dire-
tamente a forma de prestação do serviço público, que envolve o conteúdo de 
disponibilidade dos agentes públicos e da Administração para o atendimento 
das	necessidades	sociais.	Ou	seja,	caso	a	Administração	estivesse	asseguran-
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do um bom gerenciamento dos interesses sociais, seria possível diminuir 
o	número	dos	processos	que	atualmente	ainda	se	acumulam	no	Judiciário.

Portanto o princípio da eficiência deve ser resgatado em sua impor-
tância e em sua perfeita compatibilidade com o princípio da legalidade sob 
o qual se deve conduzir, não só o Judiciário, mas também a Administração, 
sendo que a estabilidade e segurança jurídica também merecem destaque na 
solução	dos	novos	desafios,	que	não	prescindem	do	princípio	da	eficiência..

Neste ponto, mostra-se oportuno examinar a definição do princípio 
em	referência	através	das	lições	de	Hely	Lopes	Meirelles	(2000,	p.	90),	que	
o descreve da seguinte forma:

o princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja exer-
cida	com	presteza,	perfeição	e	rendimento	funcional.	É	o	mais	moder-
no princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser 
desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos 
para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da 
comunidade	e	de	seus	membros.

Outras considerações oportunas em face do Princípio da Eficiência 
podem	ser	colhidas	através	das	palavras	de	Dirley	da	Cunha	Júnior	(2003,	
p.	35-36),	ao	afirmar	que:

O	Princípio	da	Eficiência,	que	integra	o	caput	do	art.37	da	CF/88	por	
força	da	EC	n.	19/98,	trouxe	para	a	Administração	Pública	o	dever	
explícito de realizar suas atribuições com rapidez, perfeição e rendi-
mento.	
A atividade administrativa deve ser desempenhada de forma rápi-
da, para tingir seus propósitos com celeridade e dinâmica, de modo a 
afastar	qualquer	idéia	de	burocracia.	Deve	ser,	outrossim,	perfeita,	no	
sentido	de	satisfatória	e	completa.	Uma	Administração	Pública	morosa	
e deficiente se compromete perante o administrado com o dever de 
indenização pelos danos causados e decorrentes da fasta de rapidez 
e	perfeição.
Ademais, é preciso ser rentável, pois ela deve atuar da forma menos 
onerosa possível, com a máxima produtividade, para alcançar resul-
tados	ótimos.
O princípio da eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos: pode 
ser considerado em relação ao modo de atuação do agente público, 
do qual se espera o melhor desempenho possível de suas atribuições, 
para lograr os melhores resultados; e pode também ser considerado 
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em relação ao modo de organizar, estruturar e disciplinar a Adminis-
tração Pública, também com o mesmo objetivo de alcançar os melhores 
resultados	no	desempenho	da	função	ou	atividade	administrativa[...].

Com tais considerações preliminares quanto à eficiência no serviço 
público, enquanto princípio que condiciona sua atuação e a de seus agentes, 
surge um fundamento subsistente para o exercício do controle judicial das 
chamadas	políticas	públicas.

Até porque o Estado deve, como um dos seus objetivos destacados, 
assegurar o bem comum, e não há se falar em bem comum sem acesso a  ser-
viços	públicos	eficientes.	Portanto,	a	ausência	de	um	serviço	público	eficiente	
e equívocos gerenciais acarretam a chamada judicialização das políticas 
públicas,	bem	como	as	demandas	repetitivas	contra	o	Poder	Público.

A questão é que a inafastabilidade do controle judicial como princí-
pio acabou, na prática, deixando a Administração Pública em uma atuação 
secundária.

Um exemplo de referência desse confronto de atuações pode ser cons-
tatado nas demandas previdenciárias, especialmente no âmbito dos juizados 
especiais federais, nas quais o caminho judicial precede a fase administrativa 
e	mesmo	dela	prescinde.	

Tanto assim é que foi muito debatida a necessidade ou não do prévio 
requerimento administrativo para demonstrar, em princípio, o interesse 
no processual, sob o aspecto da pretensão resistida da autarquia previden-
ciária.	A	divergência	de	interpretações	levou	o	tema	à	Turma	Nacional	de	
Uniformização,	com	base	em	interpretação	do	Superior	Tribunal	de	Justiça.	

A TNU afastou, de logo, a matéria de um conteúdo meramente pro-
cessual que vedaria sua jurisdição para situá-la no terreno constitucional 
da	lesão	ao	acesso	ao	controle	judicial	ainda	que	preventivo.

A existência de prévio requerimento administrativo deve, ou não, ser 
exigida como requisito da pretensão resistida do INSS, para assim demons-
trar	a	necessidade	do	provimento	jurisdicional	no	âmbito	do	JEF?	Se	fosse	
exigida,	talvez	diminuísse	o	volume	das	demandas	previdenciárias.

O questionamento proposto traz complexidade ao seu deslinde, de 
forma a assegurar o princípio da inafastabilidade do controle judicial e, de 
outro lado, não interferir na separação dos poderes do Estado, o que ocorre-
ria ao substituir diretamente o Judiciário, funções administrativas próprias 
da	autarquia	previdenciária.
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Assim, não deve o Judiciário — e especialmente os juizados espe-
ciais federais — substituir diretamente as funções próprias das agências 
previdenciárias, na medida em que possuem elas os registros e os controles 
necessários ao exame material dos benefícios requeridos, os quais, em sua 
maioria, terão curso regular com o respectivo pagamento, sem a necessidade 
de	percorrerem	os	caminhos	do	Poder	Judiciário.

Contudo, a Justiça, no particular, deve assumir sua responsabilidade, 
na medida em que, no âmbito dos juizados especiais federais, nos quais a 
própria parte possui capacidade postulatória e em sua fase de implantação 
foram realizados diversos itinerantes, incentivando a população a buscar 
suas	pretensões	previdenciárias.

O encaminhamento da matéria não comporta, portanto, uma solução 
objetiva, precisa, mas, sim, recomenda um juízo de ponderação de valores no 
caso concreto, de forma a estabelecer a impossibilidade de afastar a exigência 
do	prévio	curso	administrativo	como	requisito	para	trilhar	a	rota	judicial.

Porém ao examinar a matéria chega-se à conclusão de que subsistem 
situações específicas as quais exigem um exame caso a caso, até mesmo 
para que o jurisdicionado compreenda a solução judicial como garantia de 
direitos, e não como garantia de formalidades dissociadas de um contexto 
social e econômico ou especialmente como primeiro recurso para resolução 
dos	seus	conflitos	com	a	Administração.

3 O Judiciário brasileiro e a crise na gestão das demandas 
repetitivas

Quando o próprio Judiciário brasileiro reconhece a crise como fato, 
na impossibilidade concreta de vencer seus atuais obstáculos para uma re-
solução eficiente e eficaz do grande número de processos que lhe são en-
caminhados, muitos envolvendo a mesma matéria, em um fluxo crescente, 
surge a possibilidade de pensar seu adequado posicionamento em uma so-
ciedade	na	qual	cada	vez	mais	é	chamado	a	interferir	em	políticas	públicas.	
O ambiente da mudança deve ser absorvido como ferramenta positiva da 
revisão pelo Judiciário de seus métodos para que alcance o aprimoramento 
de	suas	funções,	garantindo,	assim,	uma	sociedade	mais	justa.	

Torna-se essencial, portanto, reconhecer que a prestação da jurisdi-
ção como atividade pública exige um elevado nível de planejamento e gestão, 
especialmente quando enfrenta seus novos obstáculos e, assim, o aumento da 
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litigiosidade nas relações jurídicas, as inúmeras questões afetas às demandas 
repetitivas, o temperamento entre a celeridade e a qualidade dos julgamen-
tos, as expectativas da população por um ativismo judicial, considerando, 
de outro lado, a limitação dos recursos públicos e pessoais disponíveis, a 
formalidade própria do processo judicial, as constantes modificações do 
tecido	social,	e	mesmo	o	desenvolvimento	econômico	e	tecnológico.

Assim, na definição de uma política de planejamento e gestão, a Justiça 
brasileira, através de seus mais diversos órgãos e verificada a esfera de atu-
ação específica de cada um deles, deve observar seus deveres e estabelecer 
seus objetivos, o que envolve registrar suas prioridades e, considerando de 
outro lado, os recursos pessoais e materiais disponíveis e suas respectivas 
limitações, desenvolver suas estratégias, respeitando o conteúdo do orde-
namento jurídico vigente, os valores e princípios que abriga, as diretrizes 
orçamentárias.

O próprio papel do Estado em relação às novas demandas da po-
pulação, sem deixar de considerar a prevalência do interesse público e da 
dignidade da pessoa humana como valor fundamental em sua atuação deve 
ser	revisto.

Portanto, definida a necessidade de um processo de planejamento, 
deve ser ele observado, seguido pela prática de uma gestão constante e eficaz, 
assegurando que o atendimento de seus objetivos ocorra de forma ordenada 
e eficiente, para que o Judiciário, como Poder de Estado, corresponda às 
aspirações da sociedade moderna, notadamente nas demandas repetitivas, 
por meio de mecanismos de controle e de estratégias elaboradas na fase do 
planejamento que, por natureza, é dinâmico, gerando um ciclo de fluxo cons-
tante	de	informações,	objetivos,	estratégias,	métodos,	controle	e	proposições.	

Muitos autores tratam do poder da mudança de um paradigma ao 
permitir a percepção diversa de uma mesma realidade, indicando a ruptu-
ra	com	a	tradição,	com	modos	antigos	de	ver	e	pensar.	De	todo	modo,	nos	
limites afetos ao presente artigo, cabe a referência às breves considerações 
sobre	o	tema	feitas	por	Stephen	R.	Covey,	quando	afirma	que	poderíamos 
passar semanas, meses ou até mesmo anos usando a Ética da Personalidade 
para alterar atitudes e comportamentos, sem sequer nos aproximarmos do 
fenômeno da mudança, que ocorre espontaneamente quando vemos o mundo 
por uma nova ótica.	E	acrescenta	o	mesmo	autor	as	diversidades	quanto	ao	
conteúdo das mudanças de paradigmas, inclusive por sua natureza, existindo 
aquelas	que	são	instantâneas.	
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Para finalizar, mostra-se adequado transcrever as ponderações do 
autor quanto ao tema, mesmo que estejam vinculadas ao relato de uma si-
tuação específica, na medida em que trazem importantes subsídios para o 
tema sob análise:

Tenho certeza de haver no mundo pessoas que, ao entender subitamen-
te a situação real, não sentiriam mais do que uma ponta de arrependi-
mento, ou uma vaga sensação de culpa, e continuariam indiferentes, 
sentadas	ao	lado	daquele	homem	que	sofria	desnorteado.	Por	outro	
lado, também tenho certeza da existência de pessoas mais sensíveis, 
que desde o início teriam percebido que havia um problema grave, e 
procurariam	compreender	e	ajudar	imediatamente.
Os paradigmas são poderosos, pois eles criam as lentes através das 
quais	vemos	o	mundo.	A	força	de	uma	mudança	de	paradigma	im-
pulsiona os saltos qualitativos, seja essa mudança um processo lento 
e	deliberado	ou	uma	transformação	instantânea.	(COVEY,	p.	45-46.)

4 Conclusão

Nesses novos caminhos trilhados pelo Estado brasileiro, o Judiciário 
enfrenta complexos desafios traduzidos em inúmeras ações judiciais, com 
destaque para as demandas repetitivas, que buscam o controle propositivo 
da Administração no campo das políticas públicas, a fim de garantir maior 
celeridade e efetividade nas decisões dos respectivos conflitos, assim como 
referem desafio à sua gestão e ao enfrentamento de novas posições requi-
sitadas	pela	sociedade.

Sem dúvida, o Poder Judiciário passa por um momento de transfor-
mação, de reposicionamento, comportando referir a uma situação de crise, 
conceito que, em seu conteúdo, traz a possibilidade concreta de revisão tanto 
do	seu	fundamento	quanto	dos	seus	objetivos.	Tanto	assim	é	que	Alessandro	
Baratta	e	outros	(1995,	p.	124)	afirmam	que	se a crise é tão profunda porque 
a sua causa foi congênita no surgimento da modernidade, talvez, para sair 
dela, devamos rever a própria linguagem e o aparato conceitual com os quais 
foram fundados o Estado e o direito modernos.

No cenário apresentado, assume relevância o tema da reforma do 
Poder	Judiciário.	Sob	tal	título,	inclusive,	Sálvio	de	Figueiredo	Teixeira	(2001,	
p.	57-59)	já	afirmava	que:
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[...]	em	uma	sociedade	de	massa,	complexa,	competitiva	e	altamente	
veloz,	a	engrenagem	estatal	já	não	satisfaz.	O	judiciário,	nesse	contexto,	
por suas características e dependência orçamentária, que se aliam a um 
modelo desprovido de modernidade e sem planejamento eficaz, refle-
te ainda com mais eloqüência esse distanciamento, apresentando-se 
como uma máquina pesada e hermética, sem as desejáveis dinâmica, 
transparência	e	atualidade.

O mesmo autor acrescentava que:
[...]	dessa	moldura	se	conclui	que,	sem	maiores	esforços,	há	uma	nítida	
distinção entre o Judiciário que a sociedade reclama, e todos deseja-
mos, e o Judiciário que aí está posto, que a todos descontenta, inclu-
sive, e sobretudo, aos juízes, em quem acabam recaindo as críticas 
generalizadas, desconhecendo os jurisdicionados a real dimensão da 
problemática,	quando	temos	um	juiz	para	cada	25.000	a	29.000	habi-
tantes	(a	média,	na	Europa,	é	de	um	para	cada	7.000	a	10.000),	sendo	
que	o	Supremo	Tribunal	Federal	julga	mais	de	100.000	processos	por	
ano ( enquanto a Suprema Corte dos Estados Unidos julga menos de 
100	causas	em	igual	período)	e	o	Supremo	Tribunal	de	Justiça	mais	
de	150.000,	números	de	longe	sem	similar	no	plano	internacional,	
sendo de acrescentar que igualmente supercongestionadas estão as 
instâncias	ordinárias.

O Judiciário brasileiro deve demonstrar permeabilidade a mudança 
como posição essencial na consecução do objetivo de realizar suas funções 
institucionais e, deste modo, atender às atuais expectativas da sociedade 
em relação ao seu papel e forma de resolução dos conflitos que lhe são en-
caminhados.	Neste	ponto,	quanto	à	importância	da	adaptação	às	mudanças,	
na	atualidade,	Spencer	Jonhnson	(2009,	p.	14)	bem	coloca	a	questão	ao	afir-
mar que a adaptabilidade às mudanças é uma condição indispensável para 
a sobrevivência de pessoas e organizações, e mais ainda para seu sucesso na 
economia global de hoje, Quem consegue se adaptar é recompensado.

Portanto, torna-se cada vez mais indispensável ao Judiciário pensar 
e viver a mudança de seus métodos e práticas, para assegurar sua adaptação 
aos dias atuais e a seus crescentes desafios, que extrapolam o crescimento 
do número de ações e, especialmente, colocam a questão da revisão de suas 
próprias funções em uma sociedade na qual a velocidade da transformação 
do conteúdo de suas relações sociais internas, bem assim com o próprio 
Estado, não pode ser coberta pelo tecido legislativo, ainda que também ele 
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deva observar um maior dinamismo e incorporar a mudança como contin-
gência	da	civilização.		

Contudo, há de ser observado o princípio da segurança jurídica, uma 
vez que sua ruptura é, talvez, a principal causa do surgimento das demandas 
repetitivas.

Ademais, a mudança deve envolver também a sociedade, consideran-
do	que	o	Judiciário	a	integra.	Neste	ponto,	como	conclusão,	pode-se	colocar	
para	reflexão	a	afirmativa	de	Michael	J.	Sandel	(2011,	p.	325),	no	sentido	de	
que “se uma sociedade justa requer um forte sentimento de comunidade, 
ela precisa encontrar uma forma de incutir nos cidadãos uma preocupação 
com	o	todo,	uma	dedicação	ao	bem	comum”.

Ou seja, também a sociedade deve ser chamada a participar do en-
caminhamento dos conflitos abrigados nas demandas repetitivas, com o 
objetivo de acrescentar subsídios que resultem no aperfeiçoamento da atu-
ação	judicial.	De	outro	lado,	a	atualização	das	ferramentas	legais	deve	ser	
considerada no caminho que hoje trilha o Judiciário brasileiro que, de alguma 
forma, já disponibiliza instrumentos de gestão da matéria em análise do 
presente artigo, com destaque para o instituto da repercussão geral que, de 
fato,	apresenta	resultados	positivos.

Portanto, o envolvimento de todos que exercem funções públicas 
torna-se cada vez mais necessário, para que, com a participação dos diversos 
setores	que	integram	a	sociedade	brasileira,	seja	alcançada	a	justiça	social.
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As demandas repetitivas e incidente de resolução de 
demandas repetitivas no Juizado Especial Federal

Silvio Coimbra Mourthé1

1 Introdução

A cada dia que passa, com a busca da efetivação da prestação jurisdi-
cional (objetivo este que ensejou a busca de uma maior informalidade e uma 
redução	dos	ritos	até	então	existentes),	podemos	presenciar	que	no	juizado	
especial federal a uniformização da jurisprudência vem ao encontro para a 
solução	do	julgamento	das	demandas	repetitivas.	

A finalidade principal dos juizados especiais cíveis é, sem dúvida, 
facilitar	o	acesso	à	Justiça.	Antes	de	sua	criação,	a	Justiça	Federal	era	vista	
como uma Justiça lenta, cara e complicada, não se mostrando compensador 
submeter	questões	singelas	à	apreciação	do	Poder	Judiciário	federal.

Sendo assim, a busca de mecanismos para a filtragem de recursos 
e a criação do incidente de demandas repetitivas trazem uma maior valo-
rização aos precedentes e, em contrapartida, uma redução da litigiosidade 
no	juizado	especial.

Por isto que há uma tendência a valorizar a jurisprudência criativa 
como	fonte	de	direito.

2 O incidente de resolução de demandas repetitivas

Quanto ao incidente de resolução de demandas repetitivas, há certa 
confluência de idéias no sentido de que tal “incidente” será aplicado apenas 
às demandas que possuírem a mesma tese jurídica, evitando-se a sua apli-
cação a questões de fato, sob pena de haver risco de não se analisar o direito 
invocado	pelos	litigantes.

Neste sentido, trago à colação importante contribuição ao tema:

1	Juiz	federal.



Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

202

No	projeto	do	CPC	há	previsão	no	artigo	895	da	admissibilidade	do	
incidente de demandas repetitivas sempre que identificada contro-
vérsia com potencial de gerar relevante multiplicação de processos 
fundados em idêntica questão de direito e de causar grave insegurança 
jurídica, decorrente do risco de coexistência de decisões conflitantes, 
donde se infere preocupação em evitar a dispersão da jurisprudência 
e	também	em	racionalizar	o	trabalho	do	Poder	do	Judiciário.	(BRANCO	
NETO,	2011.)
A crítica comum a este tipo de incidente é a imutabilidade do direito, 
mas, de outro lado, não há impossibilidade da ocorrência da revogação 
do precedente, o qual pode acontecer quando há novas circunstâncias 
que tornam os precedentes não utilizáveis, a exemplo de modificações 
sociais, econômicas, políticas ou até mesmo jurídicas em que venha 
a	ser	aplicado.

É por isto que a doutrina tem entendido que o incidente de resolução 
de	demandas	repetitivas	vem	ampliar	a	técnica	prevista	do	art.	476	do	Código	
de	1973,	ao	fazer	com	que	haja	aplicação	da	mesma	tese	jurídica	a	todos	os	
processos	que	versem	sobre	idêntica	questão	de	direito.

Justamente para evitar que esta corrente da imutabilidade tenha 
adeptos é que está previsto que, após instauração e respectiva admissibi-
lidade do incidente, será disponibilizada às partes e demais interessados 
(daí a presença do amicus curiae	em	nosso	sistema)	uma	maior	discussão,	
ampliando	o	debate	e,	com	isto,	visar	a	consolidação	do	entendimento.	

A criação do incidente de resolução de demandas repetitivas, cons-
tante do anteprojeto do novo Código de Processo Civil, tem seu fundamento 
na uniformização da jurisprudência, com o importante diferencial de prever 
que as decisões proferidas no incidente também tenham o referido efeito 
vinculante 

No anteprojeto do CPC, na questão das demandas repetitivas (ques-
tões de direito material com potencial de multiplicação e com relevância 
social),	caberá	ao	juiz	suscitar	ao	órgão	especial	ou	ao	tribunal	pleno	o	re-
ferido incidente 

Visando à uniformização, todos os processos que versarem sobre a 
matéria suscitada ficarão suspensos, aguardando a tramitação do procedi-
mento do incidente que, de acordo com o anteprojeto, não deverá ultrapassar 
180	dias	e,	após	a	referida	decisão,	o	seu	conteúdo	terá	efeito	vinculante	para	
o	juiz	suscitante	e	todos	os	demais	juízes	da	instância	inferior.	
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O novo instituto visa evitar decisões conflitantes e, com isto, gera 
segurança jurídica, bem como previsibilidade no comportamento do ma-
gistrado.	

Já em relação às demandas repetitivas de abrangência e potencial 
para todo o território nacional, a sua suscitação deverá ser perante o STF e 
o STJ, tribunais nos quais suas decisões terão força de vincular os tribunais 
e	juízes	de	todo	o	país.	Não	há	dúvidas	de	que	a	pretensão	do	anteprojeto	é	
a de ocasionar uma  diminuição e, quem sabe, até mesmo uma eliminação 
dos	recursos	repetitivos.

3 Outras vias processuais visando à apreciação das demandas 
repetitivas

Não	há	dúvidas	de	que	na	EC	n.	45	foi	inserido,	quando	inovou	o	
mundo jurídico através da criação das súmulas vinculantes, um importante 
mecanismo que visa resolver os litígios de forma mais célere, valorizando-se 
os	precedentes	jurisprudenciais.	

Não podem ser esquecidas a lei que trata dos recursos repetitivos 
no âmbito do STJ e a lei da repercussão geral na seara do STF, que são im-
portantes mecanismos na busca de uma justiça mais rápida e com mais pre-
visibilidade.	

A lei dos recursos repetitivos foi um estágio de evolução, anterior-
mente	estabelecida	no	Supremo	Tribunal	Federal,	com	a	Lei	n.	11.418/2006	
da Repercussão Geral, técnica criada para solucionar o problema de acúmulo 
de	processos	nos	Tribunais	Superiores.	

4 Meios de se enfrentar o fenômeno das demandas repetitivas 

A segunda palestra do Seminário “Demandas Repetitivas na Justiça 
Federal: Possíveis Soluções Processuais e Gerenciais” proferida no dia 
28/02,	pela	diretora-executiva	do	Departamento	de	Pesquisas	Judiciárias	
do	Conselho	Nacional	de	Justiça	(CNJ),	Janaína	Penalva,	trouxe	em	desta-
que dados relativos aos processos em tramitação, pesquisas relativas às 
demandas repetitivas e da morosidade da Justiça, realizadas pelo CNJ em 
parceria	com	a	Fundação	Getúlio	Vargas	(FGV),	a	Pontifícia	Universidade	
do	Rio	Grande	do	Sul	(PUC/RS)	e	a	Pontifícia	Universidade	Católica	do	
Paraná	(PUC/PR).	
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Entre as conclusões da referida pesquisa, visando enfrentar o fenô-
meno das causas repetitivas e da morosidade, estão: a revisão das normas 
administrativas no INSS, além de incremento de recursos humanos e mate-
riais da autarquia; incentivo às conciliações processuais e pré-processuais; 
criação de mecanismos de racionalização do julgamento das demandas re-
petitivas, como o julgamento padronizado e o processo eletrônico; incre-
mento e capacitação dos recursos humanos do Judiciário e a uniformização 
de	entendimentos	jurisprudenciais.	De	acordo	com	a	palestrante: 

“Por ora, a repetibilidade de demandas não sofreu decréscimos com as 
alterações	legislativas	no	nível	do	processo.	Isso	não	significa	que	as	
mudanças	foram	inúteis,	ao	contrário,	o	processo	é	uma	peça-chave”.	
Salienta, ainda que sobre a necessidade de procurar a simplificação 
de procedimentos, a uniformização e a criação de filtros, uma vez que 
“Toda essa dinâmica de seleção, filtragem e uniformização pressupõe 
tribunais mais integrados internamente e um elevado nível de coor-
denação entre si”2 

No âmbito dos Juizados Especiais, o desestímulo à interposição do 
recurso deve incidir sobre o autor do recurso infundado ou protelatório e 
não	sobre	aquele	que	exerce	legitimamente	seu	direito.	

5 Considerações finais

Não há dúvidas que mesmo que o nosso sistema mantenha há muitos 
anos o regime de tutelas coletivas, não há como evitar a subsistência das 
demandas	repetitivas	ou	demandas	de	massas.	

E diante da peculiaridade destas demandas, não há dúvidas de que 
a solução tem que passar pela sua uniformização, objetivando que as de-
mandas tenham o mesmo desfecho, o que traria a previsibilidade e, com 
esta previsibilidade, fica muito mais fácil a via conciliatória nos órgãos de 
defesa	do	Poder	Público	Federal	no	âmbito	dos	Juizados	Especiais	Federais.

A	experiência	registrada	no	JEF/MG	demonstra	que	somente	após	
uma apreciação da questão nos Tribunais Superiores é verificada uma von-
tade e até mesmo uma autorização funcional por parte dos procuradores da 

2 “Demandas Repetitivas na Justiça Federal: Possíveis Soluções Processuais e Gerenciais”, palestra 
proferida	no	dia	28/02,	pela	Diretora-Executiva	do	Departamento	de	Pesquisas	Judiciárias	do	Con-
selho	Nacional	de	Justiça	(CNJ),	Janaína	Penalva.
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União e das autarquias em realizar acordos, bem como a não interposição de 
recursos, desde que a decisão esteja em consonância com o entendimento 
já	pacificado.	
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Demandas coletivas na Justiça Federal: as ações que 
começam bem, mas terminam mal

Tales Krauss Queiroz1

Introdução

Quando se fala em demandas repetitivas, ou, mais propriamente, 
em gerenciamento processual das demandas repetitivas, logo vem à mente, 
como solução, a utilização das ações coletivas: por intermédio de uma única 
ação, de natureza coletiva, em tese poderiam ser resolvidas ou solucionadas 
centenas	ou	milhares	de	demandas	idênticas	e	repetitivas.	

A	ação	coletiva	é	uma	solução	no	varejo	para	um	problema	de	atacado.
A demanda coletiva evita não apenas a proliferação de ações sobre 

um mesmo tema, como obsta o indesejado problema da insegurança jurídica 
decorrente	das	decisões	judiciais	conflitantes.	

Porém, a experiência da atividade judicante mostra que, sobretudo 
na Justiça Federal, cujo demandado é, na maioria das vezes, a União e suas 
autarquias e fundações, que cumprem as sentenças de obrigação de pagar 
pelo	regime	do	art.	100	da	Constituição	Federal	(precatórios	e	requisições	
de	pequeno	valor),	a	solução	aparentemente	simples	da	demanda	coletiva	
nem sempre consegue resolver o complexo problema do gerenciamento da 
litigiosidade	repetitiva.

Daí o título deste artigo, que guarda mais relação com os direitos 
subjetivos homogêneos e individuais tutelados coletivamente: na Justiça 
Federal, para esses casos, as demandas coletivas geralmente começam bem, 
mas	terminam	mal.	

No processo de conhecimento, o gerenciamento dessas demandas co-
letivas é simples: um único autor coletivo, por substituição ou representação, 
pede algum ‘bem da vida’, seguindo-se, então, a citação do réu, a apresentação 
da contestação, da réplica, a produção de alguma prova, a prolação de uma 
sentença genérica, a interposição de recurso, o julgamento colegiado pelo 

1	Juiz	federal.



Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

208

tribunal regional federal, e, se o caso, se interposto um recurso excepcional, 
a	decisão	final	por	um	tribunal	superior.

Mas, na Justiça Federal, os principais ‘gargalos’ do gerenciamento 
das demandas coletivas estão no processo de execução, quando, então, são 
satisfeitos	e	pagos	os	direitos	reconhecidos	no	processo	de	conhecimento.	

Isso não significa dizer que na tutela de conhecimento não existam 
problemas	e	intercorrências	de	relevo.	

Na realidade, conforme será explicitado, o que se quer ressaltar é 
que	no	processo	de	execução	as	dificuldades	são	maiores	e	mais	complexas.

É precisamente quando se está diante da realidade de um processo 
de execução, com milhares de exequentes, que se coloca em dúvida a con-
veniência	de	se	ajuizar	uma	demanda	coletiva	na	Justiça	Federal.

Na sequência, analiso, então, brevemente, essas dificuldades proces-
suais	e	práticas,	na	tutela	de	conhecimento	e	na	tutela	de	execução.	

A ação coletiva no processo de conhecimento 

Na Justiça Federal, as ações coletivas que veiculam ‘demandas repe-
titivas’	normalmente	envolvem	temas	de	servidor	público.	

São ações que visam o pagamento, a reclassificação, a equiparação, 
a concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União e 
suas	autarquias	e	fundações.	

Na Justiça Federal, todos conhecem as ações que tratam do reajuste 
dos	3,17%	e	dos	28,86%.

Como se sabe, as ações sobre esses dois reajustes, e mais as ações 
sobre os expurgos inflacionários do Fundo de Garantia por Tempo de Servi-
ço,	sozinhas,	quase	que	inviabilizaram	o	funcionamento	da	Justiça	Federal.

Essas ações coletivas são ajuizadas por associações ou sindicatos de 
servidores	públicos.

Algumas dessas ações são acompanhadas da chamada lista de servi-
dores	beneficiários.	Outras,	não.

O primeiro problema surge aí, logo no início do processo de conhe-
cimento.	

A	necessidade	ou	não	dessa	lista	é	tema	polêmico.
O	art.	2º-A	da	Lei	9.494/1997	dispõe:
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“Art.	2º-A.	A	sentença	civil	prolatada	em	ação	de	caráter	coletivo	pro-
posta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos 
seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data 
da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territo-
rial	do	órgão	prolator.	(Incluído	pela	Medida	provisória	n.	2.180-35,	
de	2001).
Parágrafo	único.	Nas	ações	coletivas	propostas	contra	a	União,	os	Es-
tados, o Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, 
a petição inicial deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da 
assembléia da entidade associativa que a autorizou, acompanhada da 
relação nominal dos seus associados e indicação dos respectivos ende-
reços.	(Incluído	pela	Medida	provisória	n.º	2.180-35,	de	2001)”	

Com esse artigo, o legislador, preocupado com os controles da ação 
coletiva (por exemplo, os pagamentos em duplicidade decorrentes de litis-
pendências	não	detectadas),	procurou	conferir	algum	grau	de	racionalidade	
ao	sistema.	

Definiu, então, que a sentença ‘abrangerá apenas os substituídos que 
tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competên-
cia territorial do órgão prolator’, exigindo, para tanto, que as ações viessem 
acompanhadas das chamadas listas de beneficiários, ou seja, da ‘relação 
nominal	dos	seus	associados	e	indicação	dos	respectivos	endereços’.

Teori	Albino	Zavascki	 (2007,	p.	181)	 sobre	o	art.	2º-A	da	Lei	
9.494/1997,	assim	discorre:

[...]	Há	que	considerar,	quanto	ao	âmbito	subjetivo	da	substituição	
processual,	os	limites	estabelecidos	pelo	art.	2º-A	da	Lei	9.494/97,	de	
10.09.1997,	que	dispõe	[...]	Sendo	esses	os	limites	estabelecidos	para	
a eficácia subjetiva da sentença, é certo que o rol dos substituídos no 
processo fica restrito aos domiciliados no território da competência do 
juiz.	Aliás,	em	complementação	daquela	regra	limitativa,	o	parágrafo	
único do mesmo artigo exige que “nas ações coletivas propostas contra 
a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias 
e fundações, a petição inicial deverá obrigatoriamente estar instruí-
da com a ata da assembléia da entidade associativa que a autorizou, 
acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação dos 
respectivos	endereços”	[...].

A jurisprudência sobre o tema ‘necessidade ou não de lista dos subs-
tituídos’	no	processo	de	conhecimento	é	instável.
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Mas tem prevalecido a tese que defende a desnecessidade da juntada 
da	lista.	

Confira	julgado	do	Tribunal	Regional	Federal	da	1ª	Região,	nessa	
linha:

“PROCESSUAL	CIVIL	E	TRIBUTÁRIO.	CONTRIBUIÇÃO	PREVIDENCIÁ-
RIA.	INCIDÊNCIA.	AUXÍLIO-DOENÇA	E	AUXÍLIO-ACIDENTE.	FOLHA	DE	
SALÁRIOS.	QUINZE	PRIMEIROS	DIAS.	FÉRIAS	E	TERÇO	CONSTITUCIO-
NAL	DE	FÉRIAS.	SALÁRIO-MATERNIDADE.	COMPENSAÇÃO.	PRESCRI-
ÇÃO.	1.	A	jurisprudência	do	c.	STJ	e	desta	e.	Corte	firmou-se	no	sentido	
de	que	o	sindicato/associação	regularmente	constituídos	e	em	normal	
funcionamento têm legitimidade para postular em juízo em nome da 
categoria, na qualidade de substituto processual, independentemente 
de autorização expressa ou relação nominal dos substituídos, bastando 
a	existência	de	cláusula	específica	no	respectivo	estatuto.	Vejam-se,	a	
título	exemplificativo,	os	seguintes	julgados:	STJ	–	MS	7.414/DF,	relator	
ministro	GILSON	DIPP,	TERCEIRA	SEÇÃO,	julgado	em	14/05/2003,	
DJ	09/06/2003	p.	168;	STJ	–	MS	7.319/DF,	relator	ministro	VICENTE	
LEAL,	TERCEIRA	SEÇÃO,	julgado	em	28/11/2001,	DJ 18/03/2002	
p.	168;	TRF	1ª	Região	–	MS	2000.01.00.035903-7/PI,	relatora	Juíza	
Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJ	p.	04	de	23/04/2001;	TRF/1ª	
Região	–	AC	2000.01.00.065182-8/MG,	relator	Juiz	Luciano	Tolentino	
Amaral, Primeira Turma, DJ	p.	62	de	30/10/2000;	TRF	1ª	Região	–	
AMS	2003.36.00.008103-0/MT,	relator	desembargador	federal	Lu-
ciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, DJ	p.139	de	02/06/2006.	2.	
“O sindicato ou associação, como substitutos processuais, têm legi-
timidade para defender judicialmente interesses coletivos de toda a 
categoria, e não apenas de seus filiados, sendo dispensável a juntada 
da	relação	nominal	dos	filiados	e	de	autorização	expressa	(...).”	(STJ,	
AGA	1153516,	ministra	MARIA	THEREZA	DE	ASSIS	MOURA,	SEXTA	
TURMA, DJE	DATA:26/04/2010).	3.	“No	que	se	refere	ao	artigo	2º-A	
da	Lei	9.494,	de	10	de	setembro	de	1997,	introduzido	pela	Medida	
Provisória	2.180-35,	de	24	de	agosto	de	2001,	que	é	norma	de	natu-
reza processual e tem aplicação imediata, alcançando os processos em 
curso, ao estabelecer que a sentença civil prolatada em ação de caráter 
coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e 
direitos de seus associados, abrangerá apenas aqueles que tenham, na 
data da propositura da demanda, domicílio no âmbito da competência 
territorial do órgão prolator, vale ressaltar que tal dispositivo, para 
ser compatível com a ordem constitucional, não tem aplicação quando 
se cuide de ações propostas contra a União Federal, como ocorre na 
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hipótese	em	questão,	na	medida	em	que	o	artigo	109,	parágrafo	2º,	
da Carta Constitucional, assegura ao Sindicato-autor, independen-
temente do local de domicílio dos substituídos, opção pelo foro da 
Seção	Judiciária	do	Distrito	Federal.”	(AC	n.	2001.34.00.015767-7/
DF, relatora Juíza Federal Sônia Diniz Viana, Primeira Turma, e-DJF1, 
p.	19,	de	13/01/2009).	Na	mesma	linha:	AC	n.	2007.34.00.005153-4/
DF, relator Juiz Federal Marcos Augusto de Sousa, Primeira Turma, 
e-DJF1	p.	19,	de	07/06/2011;	AG	n.	2008.01.00.034681-4/DF,	relator	
desembargador federal Francisco de Assis Betti, Segunda Turma, e-
-DJF1,	p.	144,	de	18/06/2009,	de	04/05/2009.	4.	Na	hipótese	vertente,	
o	art.	2º,	a,	do	Estatuto	do	Sindicato-autor	o	autoriza	a	“representar,	
perante as autoridades administrativa e judiciais, os interesses gerais 
de	sua	categoria	ou	os	interesses	individuais	de	seus	Associados”.	Logo,	
não há necessidade de autorização expressa ou relação nominal dos 
substituídos, estando regular a representação processual da parte 
autora.	[...]	Apelo	do	impetrante	não	provido.	Apelação	da	Fazenda	Na-
cional	e	remessa	oficial	parcialmente	providas.	(AC	200934000289599,	
DESEMBARGADOR	FEDERAL	REYNALDO	FONSECA,	TRF1	-	SÉTIMA	
TURMA, e-DJF1	DATA:11/10/2012	p.	:487.)”

Conforme se infere também do julgado transcrito acima, tem-se en-
tendido	que,	de	todo	o	modo,	o	art.	2º-A	da	Lei	9.494/1997	não	se	aplica	às	
demandas	ajuizadas	no	Distrito	Federal.	

O	§2º	do	art.	109	da	Constituição	Federal	prevê	expressamente	a	
faculdade	de	ajuizamento	de	ações	na	Justiça	Federal	do	Distrito	Federal.	

Pretender	aplicar	o	art.	2º-A	da	Lei	9.494/1997	às	demandas	ajui-
zadas no Distrito Federal significa, na prática, inviabilizar esse faculdade 
constitucional,	invertendo-se	o	princípio	da	hierarquia	das	normas.		

Aproveitando o ensejo do tema, o Superior Tribunal de Justiça tem 
julgado	recente	que	diz	que	as	limitações	do	art.	2º-A	da	Lei	Lei	9.494/1997	
se	aplicam	apenas	às	entidades	públicas.	

Segue a transcrição desse julgado:
“RECURSO	ESPECIAL.	AÇÃO	COLETIVA.	CONSUMIDOR.	EMPRESAS	DE	
CONSÓRCIO.	COBRANÇA	DE	VALORES	A	MAIOR	A	TÍTULO	DE	FRETE.	
RECONHECIMENTO	DA	ILICITUDE	DA	CONDUTA	DAS	EMPRESAS.	
AFRONTA	AO	DEVER	DE	INFORMAÇÃO	E	AO	PRINCÍPIO	DA	BOA-FÉ	
OBJETIVA.	INAPLICABILIDA		DE	DA	LIMITAÇÃO	TERRITORIAL	DA	EFI-
CÁCIA	“ERGA	OMNES”	DOS	EFEITOS	DA	SENTENÇA	DE	PROCEDÊNCIA	
DA	AÇÃO	COLETIVA	PREVISTA	NO	ART.	2.º-A	DA	LEI	N.º	9.494/97.	
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1.	O	repasse	ao	consumidor	do	custo	do	serviço	prestado	é	direito	do	
fornecedor.	2.	Configura,	porém,	abuso	de	direito	o	repasse	a	maior	do	
valor do frete pago à transportadora, desprovido de informação clara 
e	adequada	ao	adquirente	do	veículo,	acerca	dessa	prática	comercial.	
3.	Afronta	aos	deveres	de	lealdade	e	de	informação,	consectários	do	
princípio	da	boa-fé	objetiva.	4.	Inaplicabilidade	da	limitação	territorial	
dos efeitos da sentença, prevista contra pessoas jurídicas de direito 
privado, incidindo somente em relação às entidades de Direito Públi-
co.	5.	RECURSO	ESPECIAL	DESPROVIDO.	(REsp	901.548/RS,	relator.	
ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado 
em	17/04/2012,	DJe 10/05/2012)”

Outra questão polêmica diz com a aplicação do parágrafo único do 
art.	46	do	Código	de	Processo	Civil,	que	possibilita	ao	juiz	“limitar	o	litiscon-
sórcio facultativo quanto ao número de litigantes, quando este comprometer 
a	rápida	solução	do	litígio	ou	dificultar	a	defesa”.	

Em muitos casos, as ações coletivas vêm acompanhadas da lista de 
beneficiários.	

As associações ou sindicatos ajuízam algumas dezenas de ações, cada 
qual com a sua lista de beneficiários, geralmente seguindo o critério da lo-
tação	desses	servidores	nos	órgãos	da	União.	

Há, então, as ações coletivas com as listas dos servidores de uma 
determinada carreira do Ministério dos Transportes, as ações coletivas com 
as listas dos servidores dessa mesma carreira no Ministério da Fazenda, as 
ações coletivas com as listas dos servidores dessa carreira no Ministério do 
Turismo,	e	assim	por	diante.	

Porém,	como	se	sabe,	os	sindicatos	e	associações,	nos	termos	do	inc.	
III	do	art.	8º	da	Constituição	Federal,	possuem	legitimação	ampla	para	de-
fender	os	direitos	e	interesses	coletivos	ou	individuais	de	sua	categoria.

Alguns juízes, então, raciocinam da seguinte forma: o sindicato pode-
ria ajuizar uma única ação substituindo todos os servidores de sua categoria, 
sem	necessidade	de	lista	ou	relação	de	beneficiários.

Nesse cenário, quem se enquadrasse no conceito da categoria estaria 
implicitamente	considerado	na	ação.	

Contudo, se, apesar dessa legitimação ampla, o sindicato decide jun-
tar uma lista de beneficiários, é como se voluntariamente estivesse abrindo 
mão da prerrogativa de substituir amplamente para, então, representar 
restritivamente.	
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Nesse caso, que é de representação, e não mais de substituição, cabe-
ria	a	limitação	prevista	no	parágrafo	único	do	art.	46	do	Código	de	Processo	
Civil.

Nesse	tema,	porém,	a	jurisprudência	é	uniforme.	
Para sindicato ou associação, a diretriz jurisprudencial é no sentido de 

que	não	cabe	a	limitação	prevista	no	parágrafo	único	do	art.	46	do	Código	de	
Processo	Civil.	Segue	um	julgado	do	Tribunal	Regional	Federal	da	1ª	Região:	

“CONSTITUCIONAL.	ADMINISTRATIVO.	PROCESSUAL	CIVIL.	PRESTA-
ÇÃO	DE	SERVIÇO	EXTRAORDINÁRIO	NO	ÂMBITO	DO	TRE.	ALTERAÇÃO	
DO	FATOR	DE	DIVISÃO.	PEDIDO	DE	PAGAMENTO	DE	DIFERENÇAS	
RETROATIVAS.	CERCEAMENTO	DE	DEFESA	E	NULIDADE	DA	SENTEN-
ÇA	POR	JULGAMENTO	“EXTRA	PETITA”:	INOCORRÊNCIA.	OBEDIÊN-
CIA	AOS	PRINCÍPIOS	DA	AMPLA	DEFESA	E	CONTRADITORIO.	AÇÃO	
ORDINÁRIA	COLETIVA	(SINDICATO	OU	ENTIDADE	ASSOCIATIVA).	
ORDEM	JUDICIAL	PARA	LIMITAÇÃO	DO	NÚMERO	DE	ASSOCIADOS	
DO	AUTOR	(ART.	46,	§	ÚNICO,	DO	CPC).	PRELIMINARES	REJEITA-
DAS.	1.	Os	sindicatos	possuem	ampla	legitimidade	para	defenderem,	
em juízo, os direitos da categoria, quer nas ações ordinárias, quer 
nas seguranças coletivas, em decorrência da chamada substituição 
processual,	conforme	previsão	constitucional	(art.	8º,	III),	sem	qual-
quer	restrição	ao	número	de	substituídos.	Precedente	desta	Corte	(AC	
1998.01.00.063663-2/DF,	relator	juiz	Luciano	Tolentino	Amaral,	1ª	
Turma, DJ	26.06.2000,	p.10).	Preliminar	rejeitada.	[...]	5.	Apelação	pro-
vida.	(AC	0003713-84.2002.4.01.3900	/	PA,	relatora	desembargadora	
federal	ÂNGELA	MARIA	CATÃO	ALVES,	relator	convocado.	juiz	federal	
ANTÔNIO	FRANCISCO	DO	NASCIMENTO,	PRIMEIRA	TURMA,	e-DJF1 
p.92	de	25/05/2010)”

Para finalizar esse tópico, é preciso reconhecer que, para os servido-
res públicos federais, do regime estatutário, o conceito de base territorial 
e de unicidade siindical, e, por conseguinte, de categoria, é um pouco mais 
problemático do que para o trabalhador da iniciativa privada, do regime 
celetista 

Para os servidores federais, por exemplo, deve-se considerar como 
base territorial todo o País e toda a base ‘servidores federais’, independen-
temente da carreira e do Poder ao qual vinculados (Executivo, Legislativo e 
Judiciário),	ou	o	mais	correto	seria	a	existência	de	um	sindicato	para	cada	
carreira,	para	cada	Poder,	para	cada	Estado?	
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É possível, por exemplo, a coexistência de um sindicato dos servidores 
federais de uma determinada carreira lotados em São Paulo e um sindicato 
dos servidores da mesma carreira lotados em Belo Horizonte, ou, então, o 
correto seria a existência de um único sindicato, para toda essa carreira, que, 
enfim,	por	ser	federal,	tem	base	nacional?

Essas	são	questões	que	demandam	reflexão.
E são questões relevantes, que têm ligação direta com tema da legi-

timação	ativa	no	âmbito	das	ações	coletivas.	

A ação coletiva no processo de execução

Como afirmei no início deste artigo, na Justiça Federal os ‘gargalos’ 
das ações coletivas nem estão no processo de conhecimento, que caminha 
razoavelmente bem, mas no processo de execução, que, regral geral, caminha 
invariavelmente	mal.

Na tutela executiva, as dificuldades aparecem mesmo antes da dis-
tribuição	da	execução	da	sentença	coletiva.	

Em	uma	ação	coletiva	que	envolva,	por	exemplo,	5.000	ou	10.000	
servidores, a ação de execução pode ser distribuída pelo sindicato na con-
dição de substituto processual de cada um dos servidores individualmente 
considerados,	sem	necessidade	de	autorização	específica?	

Pode o servidor não filiado, mas pertencente à categoria, executar indivi-
dualmente	o	título	que	no	processo	de	conhecimento	foi	obtido	pelo	sindicato?	

Admitida	a	hipótese	da	substituição/representação	pelo	sindicato,	
pode-se,	aí	sim,	aplicar	o	parágrafo	único	do	art.	46	do	Código	de	Processo	
Civil,	desmembrando-se	o	feito	em	grupos,	para	facilitar	a	execução?	

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a legitimi-
dade do próprio sindicato para o ajuizamento da execução, sem necessidade 
de	autorização	expressa	dos	servidores.

E permite, igualmente, que mesmo o servidor não filiado ajuíze a 
execução individual de título judicial proveniente de ação coletiva, proposta 
por	sindicato	e	associação.	

Confira alguns julgados:
PROCESSUAL	CIVIL	E	ADMINISTRATIVO.	AGRAVO	REGIMENTAL	NO	
AGRAVO	EM	RECURSO	ESPECIAL.	EXECUÇÃO	DE	TÍTULO	JUDICIAL.	
ENTIDADES	ASSOCIATIVAS.	AUTORIZAÇÃO	EXPRESSA	DOS	ASSOCIA-
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DOS.	DESNECESSIDADE.	1.	A	jurisprudência	desta	Corte	Superior	de	
Justiça firmou-se no sentido de que os sindicatos e associações têm legi-
timidade ativa ad causam para atuarem como substitutos processuais, 
na defesa de direitos e interesses dos seus integrantes na fase de co-
nhecimento, na fase de liquidação ou na execução, independentemente 
de	autorização.	Precedentes:	AgRg	nos	EREsp	497.600/RS,	relator	
ministro Humberto Gomes de Barros, Corte Especial, DJ	16/04/2007;	
AgRg	no	REsp	911.288/DF,	Sexta	Turma,	relator	ministro	Celso	Li-
mongi	–	Desembargador	convocado	do	TJ/SP,	DJe	01/07/2009;	REsp	
1.159.101/RS,	relator	ministro	Herman	Benjamin,	Segunda	Turma,	
DJe	14/09/2010;	AgRg	no	AgRg	no	Ag	1.157.523/GO,	relator	minis-
tro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe	02/08/2010.	2.	Agravo	
regimental	não	provido.	(AgRg	no	AREsp	265.787/DF,	Rel.	Ministro	
BENEDITO	GONÇALVES,	PRIMEIRA	TURMA,	julgado	em	07/05/2013,	
DJe	13/05/2013)

ADMINISTRATIVO.	AGR		AVO	REGIMENTAL	EM	AGRAVO	EM	RECURSO	
ESPECIAL.	AÇÃO	COLETIVA.	SINDICATO.	SUBSTITUIÇÃO	PROCESSUAL.	
EXECUÇÃO	INDIVIDUAL.	SERVIDOR	NÃO	FILIADO.	LEGITIMIDADE.	
PRECEDENTES	DO	STJ.	1.	O	reconhecimento	pelo	STF	de	que	o	tema	
possui	repercussão	geral	acarreta,	a	teor	do	art.	543-B	do	CPC,	apenas	
o sobrestamento de eventual recurso extraordinário interposto contra 
acórdão proferido por esta Corte ou por outros tribunais, cujo exame 
deverá	ser	realizado	no	momento	do	juízo	de	admissibilidade.	2.	“Tem	
legitimidade o associado para ajuizar execução individual de título 
judicial proveniente de ação coletiva proposta por associação, inde-
pendentemente da comprovação de sua filiação ou de sua autorização 
expressa	para	representação	no	processo	de	conhecimento.”	(REsp	
1.347.147/RJ,	relator	ministro	Herman	Benjamin,	Segunda	Turma,	DJe 
18/12/2012)	3.	Agravo	regimental	a	que	se	nega	provimento.	(AgRg	
no	AREsp	201.794/DF,	relator	ministro	SÉRGIO	KUKINA,	PRIMEIRA	
TURMA,	julgado	em	04/04/2013,	DJe	11/04/2013)

O	Tribunal	Regional	da	1ª	Região,	na	mesma	linha,	enfatiza	que	a	
“execução de sentença em ação coletiva pode ser realizada pelo sindicato 
autor (atuando como substituto processual, em que pleiteia em nome próprio 
direito	de	seus	filiados)	ou	pelos	próprios	sindicalizados	(representados,	
se	assim	o	quiserem,	pelos	advogados	do	sindicato).	[...]	(AGTAG	0059875-
18.2009.4.01.0000	/	MG,	relator	desembargador	federal	LUCIANO	TOLENTI-
NO AMARAL, relator convocado juiz federal RAFAEL PAULO SOARES PINTO, 
SÉTIMA TURMA, e-DJF1	p.	889	de	18/12/2009).
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O	parágrafo	único	do	art.	46	do	Código	de	Processo	Civil,	por	sua	vez,	
pode	ser	aplicado	na	execução.	

Transcrevo	o	julgado	a	seguir,	do	Tribunal	Regional	Federal	da	1ª	Região:
“PROCESSUAL	CIVIL.	AGRAVO	DE	INSTRUMENTO.	SINDICATO.	SUBS-
TITUTO	PROCESSUAL.	EXECUÇÃO.	NÚMERO	DE	EXEQUENTES.	LIMI-
TAÇÃO.	POSSIBILIDADE.	I.	Agravo	de	instrumento	contra	a	decisão	
que determinou o desmembramento da execução em ações autônomas 
limitadas	a	3	(três)	litisconsortes.	II.	O	art.	46,	parágrafo	único,	do	
Código de Processo Civil dispõe sobre a faculdade de o juiz restringir 
o	litisconsórcio	quando	o	número	de	litigantes	dificultar	a	defesa.	O	
objetivo	da	norma	é	a	celeridade,	além	de	facilitar	a	defesa	da	ação.	
III.	O	entendimento	jurisprudencial	é	no	sentido	de	que	a	limitação	
desse dispositivo refere-se a litisconsórcio facultativo, não podendo 
ser	aplicada	a	entidades	de	classe	em	defesa	dos	associados.	III.	Tal	
orientação reporta-se aos casos em que o sindicato atua como substi-
tuto	processual	no	processo	de	conhecimento.	Na	execução,	é	possível	
o desmembramento dos substituídos, pois os atos processuais são 
individualizados e ocorrem em nome de cada exequente, devendo ser 
consideradas a dificuldade da defesa, quanto ao cálculo dos valores 
executados, e a celeridade processual, que há de ser observada ainda 
nessa	fase	do	litígio.	IV.	Em	se	tratando	de	mais	de	cinco	mil	substi-
tuídos,	a	rápida	solução	do	litígio	está	obviamente	comprometida.	
Assim,	é	possível	a	aplicação	do	art.	46,	parágrafo	único	do	CPC	para	
os	casos	de	ação	coletiva,	limitando-se	a	25	(vinte	e	cinco)	substituídos	
por	ação	conforme	Instrução	Normativa	nº	3/2006/STJ. V.	Agravo	de	
instrumento a que se dá parcial provimento para, revogando a deci-
são	de	fls.	214/215,	determinar	o	prosseguimento	do	feito,	devendo	
ser	desmembrada	a	ação	coletiva	em	grupos	de	até	25	(vinte	e	cinco)	
exequentes.	(AG	0007157-73.2011.4.01.0000/MG,	relator	desembar-
gador federal KASSIO NUNES MARQUES, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 
de	24/10/2011)”

Mas as questões mais tormentosas na execução coletiva são de ordem 
prática	e	procedimental.	

Ainda	que	desmembrada	a	execução	de	10.000	servidores	em	grupos	
de	100,	são	100	execuções	para	serem	‘gerenciadas’,	cada	uma	com	100	cálcu-
los	para	serem	analisados,	em	prováveis	100	embargos	à	execução	ajuizados.

Os cálculos de ação coletiva, como de percebe, são naturalmente 
complexos, e, como, na soma, atingem normalmente valores consideráveis, 
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é natural que demandem do juiz uma análise mais criteriosa e, logo, mais 
morosa.	

Não deve causar surpresa o fato dos embargos se arrastarem por 
longos anos, até porque, enviados os autos à Contadoria Judicial, os cálculos 
são	submetidos	à	avaliação	das	partes,	que,	invariavelmente,	deles	divergem.

Transitada em julgado a ‘conta’ e definidos os critérios dos cálculos, 
enfim, homologados os cálculos para a expedição dos precatórios, novas e 
infaustas	dificuldades	aparecem.

Nos	termos	do	art.	100	da	Constituição	Federal,	os	pagamentos	devi-
dos pela Fazenda Pública são realizados por requisições de pagamento, ou 
seja, por precatórios e requisições de pequeno valor (para o caso da União, 
condenações	de	valores	até	60	salários	mínimos).

No momento da expedição dessas requisições, inúmeros problemas 
aparecem.	

Nas ações coletivas, esses problemas avançam em progressão geo-
métrica.	

A	Resolução	115/2010,	do	Conselho	Nacional	de	Justiça,	regulamenta	
a	gestão	dos	precatórios	no	âmbito	do	Poder	Judiciário.	

Na Justiça Federal, o Conselho da Justiça Federal regulamentou o 
tema	na	Resolução	168/2011.

Essas	resoluções,	em	conjunto	com	o	art.	100	da	Constituição	Federal,	
prevêem variadas exigências para a expedição dos precatórios e requisições 
de	pequeno	valor.	

Inicialmente, todos os exequentes e seus procuradores devem ser 
cadastrados nas requisições com os seus nomes e os números do Cadastro 
de	Pessoas	Físicas	–	CPF.	

Nem	sempre	o	CPF	consta	dos	autos.	
Em	um	universo	de	1.000,	5.000	ou	10.000	exequentes,	é	comum	

que um ou outro não tenha juntado aos autos o seu CPF, o que implica a re-
alização	de	intimações	e	mais	intimações	para	o	cumprimento	da	exigência.

Nas requisições, deve ser informada a espécie de pagamento, se 
precatório ou requisição de pequeno valor, e se a requisição é originária, 
complementar,	parcial	ou	suplementar.	

Deve ser informada a natureza do crédito, se alimentar ou comum, 
assim como se há uma situação de preferência (créditos alimentares para 
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pessoas	maiores	de	60	anos	ou	para	pessoas	portadoras	de	doenças	gra-
ves).

Além disso, há a necessidade de informar o valor individualizado por 
beneficiário e o valor total da requisição, assim como os valores de imposto 
de renda incidentes, com detalhes que incluem, por exemplo, a disciplina 
dos	rendimentos	recebidos	acumuladamente,	prevista	no	art.	12-A	da	Lei	
7.713/1988.

Na Justiça Federal, para o caso de beneficiário servidor público, de-
vem ser informados os valores das contribuições previdenciárias e o órgão 
a que estiver vinculado o servidor, com a indicação da condição de ativo, 
inativo	ou	pensionista.

Há	ainda	outros	incidentes.
Nos	termos	do	§§	9º	e	10	do	art.	100	da	Constituição	Federal,	a	Fa-

zenda Pública deverá ser intimada para dizer se existem débitos para serem 
compensados2.	

Os advogados têm o direito de postular o destaque de seus honorários 
contratuais sobre os valores que os exequentes têm a receber, expressos nas 
requisições, o que, a depender do caso, implica remeter os autos novamente 
para	a	Contadoria.

Há	possibilidades	de	cessões	de	precatórios,	nos	termos	dos	§§	13	e	
14	do	art.	100	da	Constituição	Federal.

E isso sem contar que muitos exequentes falecem no decorrer do feito, 
o que reclama a realização de habilitações de herdeiros, de acordo com as 
normas	civis	e	processuais	civis	pertinentes.	

As partes, por fim, são intimadas do teor dos ofícios requisitórios, para 
que	acompanhem	e	fiscalizem	o	cumprimento	de	todas	as	exigências	acima.

Ora, como se sabe, os precatórios e requisições devem ser expedidos 
individualmente,	por	credor.

Em	um	universo	de	10.000	servidores	exequentes,	o	breve	relato	
acima é suficiente para imaginar a confusão que é um processo de execução 
de	direitos	coletivos.	

2	O	 Supremo	Tribunal	 Federal,	 porém,	 em	14/03/2013,	 julgou	procedentes	 os	pedidos	das	Ações	
Diretas	de	Inconstitucionalidade	4357	e	4425,	para,	no	ponto,	declarar	a	inconstitucionalidade	do	
regime	de	compensação.	Os	acórdãos,	contudo,	não	foram	publicados,	o	que	dificulta	a	análise	do	
conteúdo	e	do	exato	alcance	dessas	decisões.
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O	trabalho,	como	se	percebe,	é	enorme.
Em última análise, as dificuldades acabam por neutralizar as vanta-

gens	que	se	esperam	de	uma	ação	coletiva.

Conclusão

A ação coletiva não é a panaceia para os problemas das demandas 
repetitivas.	Definitivamente,	a	tutela	coletiva	não	é	remédio	para	todos	os	
males	da	litigiosidade	repetitiva.

Como enfatizei no decorrer deste artigo, na Justiça Federal os pro-
cessos	coletivos	começam	bem,	mas	terminam	mal.	

No processo de conhecimento, com poucas intercorrências, as de-
mandas	coletivas	caminham	razoavelmente	bem.	

Na	execução,	contudo,	a	realidade	se	impõe	com	toda	a	sua	força.
Em	uma	execução	coletiva	com	mais	de	1.000	exequentes,	dificil-

mente o princípio constitucional da razoável duração do processo será 
atendido.	

Nessas execuções com milhares de exequentes, fica a percepção de 
que o todo, complexo, parece ser maior que a soma das partes que o com-
põem: é como se os problemas simplesmente avançassem em progressão 
geométrica,	sem	resultados	práticos.

O gerenciamento de uma execução desse porte, com as atuais regras 
e	procedimentos,	é	quase	impossível.	

O grau de eficácia da atividade jurisdicional, nesse ambiente, é muito 
baixo.

O ideal seria acabar com o sistema de pagamentos por precatórios e 
requisições	de	pequeno	valor.	

Ou se fazer um precatório administrativo, gerenciado pelo Executivo, 
seguindo-se as normas constitucionais (observância da ordem cronológica, 
dos	prazos	de	pagamento,	das	regras	de	preferência,	entre	outros).

Há o lado cultural do problema, relacionado ao comportamento in-
transigente e recalcitrante do Poder Público no reconhecimento de seus 
erros.	

O Executivo, em uma ação de servidor público, identificando a na-
tureza estrutural de um problema, poderia se adiantar à solução judicial, 
resolvendo	logo,	na	esfera	administrativa,	a	questão.	
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Porém, como se sabe, a cultura do Executivo ainda é a de raciocionar 
com	o	interesse	público	secundário,	não	com	o	interesse	público	primário.

Nesse contexto, para utilizar uma expressão conhecida, atribuída ao 
jornalista americano Henry Louis Mencken, é como se, na Justiça Federal, 
para a demanda coletiva, valesse a frase de que “para todo problema com-
plexo	existe	sempre	uma	solução	simples,	elegante	e	completamente	errada”.

Não	que	a	ação	coletiva	seja,	propriamente,	uma	solução	errada.	Con-
tudo, isoladamente considerada como solução, a verdade é que dificilmente 
resolverá o complexo problema das demandas repetitivas que envolvem a 
tutela	coletiva	de	interesses	individuais.

Referência

ZAVASCKI,	Teori	Albino.	Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tu-
tela	coletiva	de	direitos.	2.	ed.	rev.,	e	atual.	São	Paulo:	Revista	dos	Tribunais,	
2007.



A magistratura de primeiro grau nas demandas de massa

Wagmar Roberto Silva1

1 Introdução

Concebido para garantir a liberdade do ser humano, os chamados 
direitos de primeira geração —, mais propriamente do gênero masculino, 
o Estado liberal de Direito formulou proposições de vanguarda há mais de 
duzentos	anos.	Porém	o	tempo	e	as	limitações	políticas	de	época	o	tornaram	
arcaico, e várias demandas sociais inclusivas provocaram novos arranjos 
institucionais, fortalecendo o papel social das instituições públicas de solução 
de	conflitos	sociais,	sobretudo	do	Poder	Judiciário.

Embora dispensável a anotação, no caso brasileiro, a Constituição 
Cidadã	de	1988,	acompanhando,	com	certo	atraso,	a	evolução	do	Estado	
constitucional, entre idas e vindas de seu processo histórico-político, não 
furtou o exercício da cidadania por meio do acesso amplo ao modelo de 
solução estatal dos conflitos de interesse, marcantemente intervencionista 
no	modelo	eleito.	O	efeito,	na	medida	da	conscientização	pedagógica	do	cida-
dão, foi o crescente número de ações judiciais em todas as facetas e o Poder 
Judiciário brasileiro, de modo intenso, não obstante a demanda do serviço 
judiciário,	seja	movimento	global.

Ao mesmo tempo em que se comemora o pleno exercício dos direi-
tos fundamentais, a sociedade está frustrada com a eficiência dos arranjos 
constituídos para a solução dos conflitos e a eficácia intempestiva da coisa 
julgada.	Deveras,	o	acesso	ao	Estado-juiz	é	expressão	máxima	da	inclusão	
social, e inibi-lo seria reinfirmarmos longos anos de desenvolvimento cons-
titucional.	Imprescindível,	sim,	coragem	para	enfrentarmos	o	volume	de	
conflitos sociais que bate à porta do Judiciário e prestar a jurisdição eficiente 
e	eficaz	sem	tolher	direitos	ou	fechar	as	portas	da	Justiça.

É bem dizer que o problema do volume de ações judiciais, repre-
sentado principalmente pelas demandas repetitivas, não é particularidade 

1	Juiz	federal.
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brasileira.	Vemos	o	franco	desenvolvimento	do	processo	modelo	no	direito	
alemão, espanhol e português e semelhante instituto em outros países eu-
ropeus, bem como a class action	no	direito	norte-americano.	As	dificuldades	
desafiam cultores do direito em todos os continentes, instigam filósofos a 
repensar o papel do Estado-juiz, promovem intensos debates políticos nos 
parlamentos e exigem reestruturação do maior demandante, a Administração 
Pública,	o	próprio	Estado.	Porém	é	preciso	sabiamente	refletir	os	institutos	
processuais	compatíveis	com	a	realidade	brasileira.

Nesse espírito renovador, o Parlamento brasileiro, ainda tímido, bus-
cou	soluções	variadas,	mormente	na	Emenda	Constitucional	45/2004.	Cita-
mos, para exemplificar, a repercussão geral e o recurso especial representati-
vo de controvérsia, a súmula vinculante, a sentença liminar de improcedência 
ou	resolução	sumária	do	processo,	as	súmulas	impeditivas	de	recurso	etc.	
Sem	falar	na	epifania	das	ações	civis	públicas	previstas	na	Lei	7.347/1985.	

Não	obstante,	o	Projeto	de	Lei	166/2010,	que	tramita	no	Senado	Fe-
deral, incorporou papel desafiador e não se omitiu em apresentar soluções 
inovadoras, que serão julgadas na sua efetividade e eficiência somente na 
prática; basta elencar os instrumentos das recentes reformas cujos requisitos 
estreitam	a	aplicação	dos	institutos	processuais	e	dificultam	a	efetividade.	
Nesse viés, o presente ensaio assume olhar crítico especificamente para 
alguns institutos de solução de demandas repetitivas presentes e outros 
instrumentos processuais ultrapassados, com olhar para o novo CPC, sem 
esconder humildes sugestões para avançarmos na construção de uma so-
ciedade	justa	e	solidária.	Mas,	antes,	não	dispensamos	a	visão	de	vanguarda	
do direito comparado no enfrentamento das demandas de massa, que pra-
ticamente	originam	as	soluções	vindouras.

2 O processo-modelo alemão na solução das demandas 
repetitivas

Traduzido como “processo-modelo” ou “processo-padrão” (muster-
verfahren),	a	Alemanha	especializou	o	julgamento	das	demandas	administra-
tivas (Verwaltungsgerichts)	e	sociais	(Sozialgerichtsgesetz),	criando	procedi-
mentos judiciais alternativos aos interesses difusos e coletivos previstos no 
art.	93a	do	Código	de	Jurisdição	Administrativa	(VwGO2),	desde	1991,	e	no	

2	Disponível	em:	http://dejure.org/gesetze/VwGO/93a.html.	Acesso	em:	19	ago.	2013.
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art.	114a	do	Código	de	Jurisdição	Social	(SGG3),	desde	2008.	O	procedimento	
previne	o	surgimento	de	demandas	repetitivas	nessas	Justiças	especializadas.	
A raiz do instituto processual, racionalizado empiricamente na década de 
1980	no	caso	da	construção	do	aeroporto	de	Munique,	pode	ser	aplicado	
em matéria controversa exclusivamente jurídica nas hipóteses em que a 
legalidade de uma medida administrativa ou direito social for questionada 
em	mais	de	vinte	processos.

Para tanto, é eleito um ou mais processos paradigmas, e o tribunal 
de jurisdição administrativa ou social suspende os demais processos até o 
julgamento final dos denominados processos-modelo ou pilotos, indepen-
dentemente	da	vontade	das	partes,	peculiaridade	germânica	nesse	ponto.

Além da duração razoável do processo, o procedimento especial do 
VwGO e do SGG promove a solução judicial uniforme às partes em condi-
ções fáticas e jurídicas idênticas e garante ao jurisdicionado a tutela judicial 
efetiva.	Vale	destacar	que,	embora	suspensos	até	o	julgamento	definitivo	
do processo-modelo, — sua decisão é irrecorrível, alertamos, —, a grande 
vantagem do procedimento é a tramitação simplificada e célere, caso o juiz 
entenda que não possuam particularidades relevantes e dispense a audiên-
cia	de	instrução.	A	propósito,	as	provas	produzidas	nos	processos-modelo	
podem	ser	emprestadas	aos	demais.

O relato historiado do professor doutor Hermann-Josef Blank, da 
Universidade	de	Erfurt/Alemanha,	no	seminário	“Demandas	Repetitivas	
na Justiça Federal: possíveis soluções processuais e gerenciais”, promovido 
pelo	Centro	de	Estudos	Judiciários	do	Conselho	da	Justiça	Federal	(CEJ/CJF),	
em parceria com a Escola de Magistratura do Tribunal Regional Federal 
da	1ª	Região	(Esmaf),	em	Brasília,	salientou	que	a	eficácia	das	sentenças	
nos processos-modelo é inter partes, ou seja, não tem efeitos vinculantes 
para os demandantes dos demais processos, dependendo ainda da decisão 
casuística	do	juiz.

O processo-modelo alemão, por outro lado, concentra-se na solução 
de demandas envolvendo o direito público, especificamente em matéria 
administrativa	e	segurança	social.	Não	divisamos	dessa	restrição	e	trilha-
mos	a	lição	de	Gregório	Assagra	de	Almeida	(2008,	p.	360),	que	rechaça	a	
dicotomia tradicional em direito público e privado, nos alimentando dos 

3	Disponível	em:	http://dejure.org/gesetze/SGG/114a.html,	Acesso	em	19	ago.	2013.
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conceitos constitucionais de direito coletivo e individual, sob a ótica dos 
direitos fundamentais, a saber:

O fato do Direito Coletivo pertencer, no Brasil, à teoria dos direitos 
constitucionais fundamentais impõe que se imprima à expressão uma 
leitura aberta e ampliativa, própria da interpretação dos direitos 
constitucionais	fundamentais	do	pós-positivismo.	Destarte,	a	cláusula	
constitucional Direito Coletivo	(Título	II,	Capítulo	I,	da	CF/88)	abran-
ge os direito e interesses difusos, os direitos e interesses coletivos 
em sentido restrito e os direitos e interesses individuais homogê-
neos, integrando também, em um plano geral e abstrato, o conjunto 
de garantias, regras e princípios que compõem o Direito Coletivo 
positivado no País, bem como e especialmente a Constituição, cuja 
proteção, em abstrato e na forma concentrada, é uma exigência do 
constitucionalismo brasileiro e se legitima por um inquestionável 
interesse coletivo objetivo legítimo.

Não obstante o direito processual brasileiro fornecer instrumentos 
típicos	(ação	civil	pública)	para	a	solução	de	conflitos	coletivos,	o	processo-
-modelo elaborado pela jurisprudência alemã e consequente codificação pode 
ser estendido a demandas classificadas tradicionalmente como de direito 
privado.

Entrementes, superada essa primeira observação, o sucesso do 
processo-modelo nas demandas administrativas espraiou-se para outros 
países da civil law	da	Europa	continental.	Na	Espanha,	a	Lei	29,	de	13	de	
julho	de	1998	(Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa),	incluiu	o	
instrumento no seu sistema processual, contudo, apresentou modificações 
substanciais.	A	primeira	entre	elas	indica	que	o	tribunal	revisor	atua	somen-
te na fase recursal e elege um ou vários processos paradigmas, mediante 
suspensão	dos	demais	até	o	julgamento	definitivo.	No	entanto,	mesmo	após	
sentenciado o processo-modelo, as partes dos processos suspensos podem 
requerer prosseguimento do feito, desistir do processo ou pedir a extensão 
dos	efeitos	da	decisão	paradigma.

Os efeitos da decisão do processo-modelo espanhol são, tal qual o ale-
mão, inter partes.	Todavia,	nas	demandas	tributárias	e	sobre	regime	jurídico	
dos servidores públicos, bem como processos de massa pendentes em que 
já se tenha escolhido um deles, admitem-se efeitos ultra partes.

Embora	a	Lei	espanhola	29/1998	cause	uma	perplexidade	quanto	aos	
efeitos ultra partes, em virtude do princípio da separação dos poderes, pre-
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vendo a substituição da vontade da autoridade administrativa pela judicial, 
por meio de requisição judicial à autoridade administrativa para aplicação da 
decisão paradigma aos demais casos, tais efeitos são encontrados nas ações 
coletivas, mutatis mutandis.	Deveras,	requisitar	a	colaboração	da	autoridade	
administrativa para que se cumpram seus julgados em demandas de massa 
não é outra intelecção senão o maior propósito de prestar a efetiva tutela 
jurisdicional	e	inibir	a	eclosão	de	novas	demandas.

Veremos	adiante	que	o	Projeto	de	Lei	8.046/2010,	que	inaugura	
novo Código de Processo Civil, contemplou a conversão de ação indivi-
dual	em	coletiva.	Nesse	aspecto,	anda	muito	bem	o	Parlamento	brasileiro	
porque busca resolver as demandas de massa não em função da natureza 
do direito convertido (público ou privado, administrativo ou segurança 
social);	optou	a	ótica	dos	direitos	fundamentais	coletivos	e	individuais.	Não	
foi tão longe, por outro lado, ao abandonar a requisição do cumprimento 
de decisões à autoridade administrativa como meio prévio inibidor de 
eclosão	de	demandas.

3 Sentença liminar de improcedência do art. 285-A do CPC

A	Lei	11.277/2006	introduziu	o	art.	285-A	no	Código	de	Processo	
Civil, o que a doutrina denominou de improcedência prima facie ou sentença 
liminar de improcedência, o qual assim enunciou:

Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo 
já houver sido proferida sentença de total improcedência em outros 
casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida a sentença, 
reproduzindo-se	o	teor	da	anteriormente	prolatada.

No parágrafo primeiro: “Se o autor apelar, é facultado ao juiz decidir, 
no	prazo	de	5	(cinco)	dias,	não	manter	a	sentença	e	determinar	o	prossegui-
mento	da	ação”.	E,	finalmente,	no	parágrafo	segundo:	“Caso	seja	mantida	a	
sentença,	será	ordenada	a	citação	do	réu	para	responder	ao	recurso”.

Fredie	Didier	Júnior,	Paulo	Sarno	Braga	e	Rafael	Oliveira	(2010,	v.2,	p.	
449)	lecionam	que	a	solução	prematura	da	lide	não	é	novidade	do	direito	pro-
cessual civil brasileiro e cita o indeferimento da inicial em razão de prescrição 
ou	decadência	(art.	295,	IV,	do	CPC,	redação	empregada	pela	Lei	5.925/1973)	
e a rejeição liminar dos embargos à execução manifestamente protelatórios 
(art.	739,	III,	do	CPC,	reforma	promovida	pela	Lei	11.382/2006).
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Não obstante, a Ordem dos Advogados do Brasil insurgiu-se, por meio 
da	Ação	Direta	de	Inconstitucionalidade		3.695-5	contra	a	Lei	11.277/2006,	
a	qual	está	pendente	de	julgamento	no	Supremo	Tribunal	Federal.	Alegou	o	
Conselho Federal a ofensa aos princípios constitucionais: igualdade, segu-
rança jurídica, acesso à Justiça, devido processo legal, contraditório e ampla 
defesa.

Ao longo deste articulado, rechaçamos o entendimento da OAB, sobre-
tudo quanto à obtusa compreensão acerca do princípio do acesso à Justiça, 
pois seguir um procedimento que de antemão os seus atores conhecem o 
resultado constitui, lateralmente, julgar irrelevante a efetiva prestação ju-
risdicional	da	coletividade	de	processos	em	tramitação.	Há	casos	em	que	a	
mora judicial sustenta profissionais na medida em que percebem seus ho-
norários	durante	o	curso	da	ação.	Veremos,	então,	que	todos	os	princípios	
foram	respeitados	pela	reforma	processual.	

3.1 Requisitos do julgamento prima facie

A doutrina processual, em geral, sistematiza os seguintes requisitos 
para	aplicação	do	art.	285-A	do	CPC:	a)	matéria	controvertida	unicamente	
de	direito;	b)	casos	idênticos;	c)	precedente	paradigma	de	improcedência;	
d)	improcedência	total	do	pedido;	e)	precedente	no	juízo.

Nelson	Nery	Junior	e	Rosa	Maria	de	Andrade	Nery	(2007,	p.	555)	
posicionam-se pela total identidade do pedido novo com o pedido do pre-
cedente.	Daniel	Amorim	Assumpção	Neves	e	Rodrigo	da	Cunha	Lima	Freire	
(2010,	p.	328)	afirmam	ser	razoável	exigir	também	que	as	sentenças	para-
digmas	sejam	coerentes	com	a	jurisprudência	dominante.

Nesse	particular,	não	divisamos	dos	processualistas	citados.	Quanto	
ao pedido, trataremos abaixo, mas entendemos que prolongar o processo 
na primeira instância porque o juiz dissente da jurisprudência dominante 
desfavorece	do	mesmo	modo	a	efetividade	da	jurisdição.	O	objetivo	da	im-
procedência prima facie foi promover a celeridade do trâmite processual 
até	a	prolação	da	sentença.	Impor	ao	juiz	um	trâmite	processual	prolongado	
porque contraria exegese predominante seria infligir sanção velada na ges-
tão processual e consequentemente punir as partes, alheias ao processo de 
formação	do	magistrado	e	sujeitas	à	distribuição	aleatória.

Entre receber a sentença de improcedência do pedido de modo ime-
diato, prima facie, e o mesmo julgado de negativa do pedido após meses ou 
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anos, qual seria a opção mais vantajosa que a parte autora teria, conside-
rando a oportunidade processual recursal cabível e a franca possibilidade 
de	reversão	da	sucumbência?	A	resposta,	sob	a	ótica	do	autor	da	ação,	nos	
parece lógica, a não ser que  sua pretensão desde o princípio fosse prorrogar 
o	debate	e	extrair	frutos	disso,	a	constituir	litigância	de	má-fé	(art.	14,	IV,	
do	CPC).

Por outro lado, a jurisprudência predominante oscila na medida em 
que os órgãos jurisdicionais colegiados, mormente os tribunais superiores, 
mudam seus integrantes, mas independência do magistrado deve perma-
necer incólume, caso contrário, sequer precisaríamos do ajuizamento da 
ação	na	primeira	instância,	sem	olvidar	a	hipótese	de	súmula	vinculante.	Ao	
juiz dissidente incumbe medir a força da maioria jurisprudencial formada, 
a composição temporal dos órgãos colegiados e outros fatores processuais 
que	excluam	o	posicionamento	insólito	por	mero	capricho	de	sua	convicção.

Então, na procura racional de soluções para demandas repetitivas, 
sobreleva o princípio da economia processual e da harmonia jurisprudencial 
da	sentença	liminar	de	improcedência.	Na	verdade,	os	princípios	constitucio-
nais devem conviver em harmonia e, pontualmente, o julgamento racional 
motivado e independente deve preponderar sem prejuízo para as partes da 
ação,	as	quais	terão	a	faculdade	de	interpor	recurso.

Glauco	Gumerato	Ramos	(NEVES,	2006,	p.	374)  adere à resolução 
imediata	da	ação	dizendo	que	o	“art.	285-A	é	um	importante	mecanismo	de	
racionalização do exercício da jurisdição civil e acompanha a tendência de 
valorização	dos	poderes	do	juiz	de	primeiro	grau”.	Em	defesa	da	constitu-
cionalidade da solução processual, o processualista acrescenta:

O princípio do acesso à justiça, ou da inafastabilidade do controle juris-
dicional	(CR,	art.	5º,	XXXV),	impõe	não	apenas	a	viabilização	dos	canais	
de acesso ao Judiciário como também a estruturação de um sistema 
no qual o due processo flaw seja arranjado de forma a, respeitando 
as respectivas garantias processuais, organizar e otimizar o direito 
processual.	Esse	arranjo	passa	por	estabelecimento	de	critérios	que	
consagrem a segurança jurídica que o exercício da jurisdição deve 
proporcionar.
Também não há incompatibilidade com o contraditório e ampla defesa 
(CR,	art.	5º,	LV),	nem	sob	a	ótica	do	autor	e	muito	menos	sob	a	ótica	
do	réu.	(...)	Por	se	tratar	de	matéria	de	direito,	sob	a	ótica	do	autor	não	
haverá prejuízo do contraditório e ampla defesa, já que sua alegações, 
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demonstrações e pretensão já constam individualizadas na petição 
inicial.	

Não podemos calar a voz abalizada de Nelson Nery Junior e Rosa 
Maria	de	Andrade	Nery	(2007,	p.	556),	que	lembram,	porém,	relativamen-
te à parte autora, que “o contraditório significa o direito de demandar e 
fazer-se ouvir, inclusive produzindo provas e argumentos jurídicos e não 
pode	ser	cerceado	nesse	direito	fundamental”.	E	concluem:	“De	outro	lado,	
o sistema constitucional não autoriza a existência de ‘súmula vinculante’ do 
juízo de primeiro grau, impeditiva da discussão do mérito de acordo com o 
due process”.

Compartilhamos do entendimento da constitucionalidade da solução 
imediata	da	demanda	repetitiva.	A	uma	porque	não	há	vinculação	do	juízo	aos	
seus	próprios	precedentes.	Cada	magistrado	é	livre	para	apreciar	e	decidir	
fundamentadamente	a	demanda.	O	sistema	simplesmente	oferece	mecanis-
mo	de	gestão	processual.	A	duas,	a	matéria	controvertida	é	meramente	de	
direito, dispensando a produção de provas; caso o autor da ação discorde da 
dispensabilidade da instrução processual, caberá o pedido de retratação no 
bojo	do	recurso	de	apelação.	Por	último,	as	teses	jurídicas	não	vinculam	o	
juiz, e o debate é amplo na insurgência oportuna, portanto, ausente qualquer 
cerceamento	a	direito	fundamental.

Vale dizer, ainda, que a cognição sumária, liminar ou, para alguns, 
tutela de “urgência” definitiva de improcedência do pedido decorre de cog-
nição exauriente experimentada pelo juízo em caso precedente, a inibir a 
alegação	de	ausência	de	contraditório.	É	verdadeira	antecipação	de	tutela,	
de perigo da demora inverso e coletivo, uma vez que atinge toda a gestão 
processual	dos	tribunais.	Diga-se,	por	outro	lado,	que	quem	contradiz	é	o	
demandado; o autor não pode, em tese, ter o direito de insurgir-se contra a 
sentença	cassada,	uma	das	facetas	da	ofensa	à	ampla	defesa.

Nesse contexto normativo e doutrinário, é interessante refletir sobre 
a	noção	de	alguns	requisitos	do	art.	285-A,	sobremaneira	o	significado	de	
“casos	idênticos”.	Para	tanto,	a priori, rememoramos a lição geral de direito 
processual no sentido de que ação idêntica significa igualdade de partes (au-
tor	e	réu),	de	pedidos	e	causas	de	pedir;	sua	repetição	ou	nos	conduziria	as	
institutos da litispendência ou da coisa julgada, Portanto, prematuramente, 
afirmamos que não há equivalência de signos entre identidade de ação, causa 
e caso.	É	o	que	desdobraremos	doravante.
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3.2 Identidade de partes

A	doutrina	de	escol,	ao	comentar	o	art.	103	do	CPC,	ensina	que	o	ver-
bete comum, no tocante à identidade da causa de pedir, não significa exata 
coincidência de seus elementos para que haja conexão entre ações (NERY 
JUNIOR;	NERY,	2007,	p.	360	e	REsp	647.390,	relator	ministro	João	Otávio	
Noronha,	17/11/2009,	Quarta	Turma).

Se não partirmos desse viés, ao fim e ao cabo, a interpretação literal, 
escorada em dogmática processual conservadora, a ampliar em demasia 
o significado de caso, excluiria a possibilidade de empregar sentença li-
minar de improcedência na hipótese de a causa paradigma ser de partes 
diversas.	Por	óbvio,	a	parte	autora	da	nova	ação	é	distinta	do	precedente	
evocado	pelo	magistrado.	Mas	é	o	réu?	Deve	ser	o	mesmo	do	caso	modelo	
ou	diferente?

Pensamos que o legislador não quis restringir a sentença liminar de 
improcedência somente aos casos envolvendo o mesmo demandado porque 
o requisito principal é a controvérsia sobre matéria jurídica, ou seja, a maté-
ria fática não é importante para o deslinde da causa, despersonalizando as 
ações	e	atribuindo-lhes	caráter	objetivo.	Será,	assim,	irrelevante	quem	litiga,	
uma vez que as partes em nada modificarão a matéria fática ou influenciarão 
na instrução do processo, pois a controvérsia é meramente sobre o direito 
aplicável	ao	caso	concreto.

A sentença de improcedência em ação ajuizada contra a União, por 
exemplo,	poderá	ser	utilizada	nas	ações	contra	suas	autarquias	e	vice-versa.	
Então, causa de pedir compreende o conceito legal de caso, a constituir uma 
relação de pertinência entre os institutos, porquanto este está contido no 
conceito	daquela,	mas	não	há	identidade.

Uma primeira conclusão, talvez óbvia, mas relevante para o desdo-
bramento	do	pensar.	Na	aplicação	da	sentença	liminar	de	improcedência,	é	
indiferente a identidade de partes para a aplicação da sentença paradigma, 
que	funcionará	como	precedente	no	juízo.

A despersonalização foi tanta que a norma não disse juiz, como sem-
pre faz ao longo do código, a mostrar a intenção ampliativa da pontual re-
forma	processual.	Juízo	significa	unidade	jurisdicional	equivalente	ao	órgão	
jurisdicional	singular,	no	qual	exercem	a	judicatura	um	ou	mais	juízes.	Juízo	
é	a	divisão	funcional	do	foro.
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3.3 Identidade de causa de pedir e pedido

Malgrado conceitos básicos do direito processual, vale reavivá-los, 
pretendendo	apenas	notícia.	Causa	de	pedir	consiste	na	razão,	no	motivo	
fático	(casamento	e	adultério)	e/ou	jurídico	(repercussão	jurídica,	direito	
à	separação),	no	fundamento	que	sustenta	o	pedido	da	ação	judicial.	Há	
aqueles	que	dividem	a	causa	de	pedir	em	próxima	(fundamentação	jurídica)	
e	remota	(fundamentação	fática).	

Levada a efeito a máxima narra mi factum dabo tibi ius, a funda-
mentação legal correspondente à menção de dispositivo de lei violado ou a 
qualificação jurídica do fato atribuído pelo autor e réu da ação não vinculam 
o juiz, pois as partes podem citar normas diversas e o magistrado decidir 
por	uma	terceira	via	jurídica	absolutamente	distinta	daquelas	mencionadas.	
Assim, a modificação dos fundamentos legais pelas partes no iter processual 
não	altera	a	causa	de	pedir	em	si.

A controvérsia jurídica restringe-se exatamente sobre os fundamen-
tos de direito aplicáveis ao caso concreto, mantendo-se perene, equivalente 
e uniforme para as demandas de massa o fundamento fático, a dispensar a 
produção	de	provas.	

Exemplificamos hipoteticamente caso as operadoras de telefonia 
cobrem do usuário taxa para acesso aos registros contábeis das ligações 
realizadas	antes	do	fornecimento	da	fatura.	O	fato	incontroverso	é	a	co-
brança pelo serviço e a questão jurídica é a compatibilidade normativa da 
cobrança, indiferentemente se baseada na boa-fé objetiva (dever de infor-
mação	e	transparência)	ou	existência	de	cláusula	contratual,	de	sorte	que	
o	juiz	decidirá	sobre	a	validade	da	cobrança.	Se	no	recurso	o	consumidor	
sucumbente inova nos fundamentos jurídicos de sua apelação, não estará 
logicamente	modificando	a	causa	de	pedir.

Pedido, por sua vez, é a tutela judicial pretendida para assegurar de-
terminado	bem	jurídico.	A	doutrina	o	divide	em:	a)	mediato,	a	tutela	judicial	
(condenatória,	declaratória	etc);	e	b)	imediato,	o	bem	jurídico	postulado	
(separação,	dinheiro	etc).

Confrontando	os	conceitos	mencionados	ao	art.	285-A	do	CPC,	per-
ceberemos que são possíveis ações arrimadas em causas de pedir diversas 
e pedidos idênticos para tratar do mesmo bem jurídico e causa de pedir 
distintas	e	mesmos	pedidos	a	autorizar	a	sentença	liminar	de	improcedência.	
Todavia,	é	indispensável	definir	limites	conceituais	nesse	raciocínio.
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Num primeiro estudo hipotético, e não podemos olvidar a controvér-
sia exclusivamente de direito, imaginamos determinada parte que pretende 
cessar atividade econômica porque, em tese, a lei de ordenamento urbano 
local não lhe  permite o seu exercício naquele local e outra parte postula a 
mesma	intervenção	judicial	fundada	em	causa	legal	distinta.	Aqui,	ao	que	
parece, não são casos idênticos, ainda que as sentenças sejam de improce-
dência em razão das diversas interpretações que possam ser empregadas 
aos	conteúdos	normativos	aplicáveis.

No entanto, noutra hipótese, imagina-se uma ação cuja parte autora, 
servidor público federal de um dos poderes, postula auxílio-alimentação 
em	igualdade	de	condições	com	os	servidores	de	outro	poder	republicano.	
Noutra ação, também servidor público pede equivalência de gratificação 
com	servidores	públicos	de	outro	poder.	Digamos	que	o	entendimento	do	
magistrado seja o de inadmitir a equiparação em um e outro caso porque 
afrontaria o princípio da separação e independência dos poderes e não cabe-
ria ao Judiciário imiscuir-se na atividade legislativa de modo positivo, a criar 
lei.	Não	estamos	discutindo	a	compatibilidade	jurisprudencial	em	si,	diga-se.

Vem, então, a reflexão nessa hipótese: são casos idênticos?
Em primeiro lugar, já podemos concluir que causa de pedir não é 

sinônimo de caso e segundo, nessa última hipótese desenhada, as causas 
de	pedir	são	distintas	no	tocante	à	matéria	fática.	Por	exemplo,	as	fontes	do	
auxílio-alimentação dos servidores públicos e da gratificação dos servidores 
ativos e inativos são diferentes, todavia idênticas nos fundamentos jurídicos: 
princípio da isonomia para o autor e separação dos poderes para o réu, a 
revelar a noção da expressão casos idênticos.

Entendemos que a acepção de casos idênticos está relacionada espe-
cificamente aos fundamentos jurídicos da causa de pedir que conduzem à 
única solução dos conflitos repetitivos e independentes das variações dos 
pedidos correlacionados, seja no tocante ao bem jurídico, seja no que tange 
à	tutela	postulada.

A nosso viso, casos idênticos, então, consistem nas soluções jurídicas 
equivalentes entre duas ou mais ações, excluída a motivação fática da equa-
ção	processual.	Notadamente,	a	interpretação	teleológica	e	extensiva	que	ora	
se emprega incorpora o propósito do enunciado do princípio constitucional 
da duração razoável do processo, da segurança jurídica e uniformidade das 
decisões judiciais, permitindo ao magistrado a aplicação das soluções ju-
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rídicas	(fundamentos	jurídicos)	idênticas	a	casos	análogos,	de	irrelevante	
exame	da	matéria	probatória.

3.4 A exclusão da formação de precedentes na primeira instância

O	Projeto	de	Lei	8.046/2010,	aprovado	em	17	de	julho	de	2013	por	
comissão especial da Câmara dos Deputados, que reforma o Código de Pro-
cesso Civil brasileiro, apesar de introduzir inovações no que tange ao pre-
cedente das demandas de massa, quanto à natureza da sentença liminar, 
retrocede, in verbis:

Art.	333.	Nas	causas	que	dispensem a fase instrutória, o juiz, indepen-
dentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o 
pedido que:
I – contrariar súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior 
Tribunal de Justiça;
II – contrariar acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou 
pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repeti-
tivos;
III – contrariar entendimento firmado em incidente de resolução de 
demandas repetitivas ou de assunção de competência;
IV – for manifestamente improcedente por contrariar o ordenamento 
jurídico;
V – contrariar enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito 
local.

Interessante revelar que o projeto de lei abandona a formulação con-
tida na expressão casos idênticos e, por sua vez, não permite mais a sentença 
liminar de improcedência lastreada em precedentes do magistrado de pri-
meiro grau, em absoluto desprestigio à experiência judicante e a exclusão 
prematura	de	instrumento	de	gestão	processual.

Noutra leitura, as hipóteses novas mostram que o legislador deseja 
magistrados atentos à formação da jurisprudência nos tribunais, e não a 
sua	interpretação	das	questões	jurídicas.	Partilhamos	desse	entendimento,	
contudo, imprescindível olhar crítico e vigilante para não substituir o juiz 
boca da lei pelo juiz repetidor de jurisprudência.

O mito do magistrado infalível na pacificação dos conflitos sociais 
(CALAMANDREI,	2000,	p.	11),	aplicador	da	lei,	do	juízo	de	subsunção,	foi	
derrogado.	Carnelutti	(2008,	p.	36)	descreve	sua	visão	do	magistrado:	
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O	juiz	também	é	um	homem;	se	é	um	homem,	é	também	parte.	Esta,	
de ser, ao mesmo tempo, parte e não parte, constitui uma contradição 
na	qual	se	debate	o	conceito	de	juiz.	O	fato	de	ser	o	juiz	um	homem,	e	
do	dever	ser	mais	que	um	homem,	constitui	seu	drama.

Hoje, o juiz suprapartes	é	um	artífice	jurídico	criador	do	direito.	Sua	
atividade	criativa	não	se	resume	à	análise	da	lei,	mas	de	todo	o	direito.	A	
função criativa do direito exige processo continuo de preparação e forma-
ção	do	magistrado	para	hermenêutica	jurídica	(GADAMER,	2005,	p.	388).	O	
círculo hermenêutico consolida a ideia de que o dissenso revela-se salutar 
para	a	reafirmação	ou	reformulação	dos	conceitos.

Interpretamos a exclusão dos precedentes do juízo previsto no atual 
art.	285-A	do	CPC	como	uma	forma	sutil	de	dificultar	a	gestão	processual	
do magistrado que se opõe à fiel obediência à jurisprudência formada nos 
tribunais.	Nesse	viés,	faz-se	necessário	identificar	casuisticamente	os	efeitos	
negativos às partes do juiz que resiste à aplicação da jurisprudência formada, 
como é o caso do conhecimento prévio de súmula administrativa favorável 
ao	autor.

Portanto, não aderimos à inteligência de que a sentença liminar so-
mente poderá ser proferida a partir de função criadora do direito promovida 
pelos tribunais, transformando o juiz em boca da jurisprudência dos tribunais.	
A prática forense permite dizer que as controvérsias jurídicas jamais cessam 
na	primeira	instância.

3.5 Por que somente sentença liminar de improcedência?

Superada a análise do alcance da expressão casos idênticos e partindo 
do princípio de que não há identidade de partes para aplicação da solução 
jurídica idêntica, outro ponto nodal para o debate das demandas repetitivas 
está	na	restrição	normativa	contida	no	caput	do	art.	285-A	do	CPC:	impro-
cedência	do	pedido.

Transcrevo o entendimento da juíza federal Vânila Cardoso André 
de	Moraes	(2012,	p.	91),	in verbis:

Logicamente que somente é possível a sentença liminar na hipótese 
em que a matéria controvertida for idêntica à anterior e unicamente de 
direito.	É	óbvio	que,	se	houver	particularidades	fáticas	com	relação	ao	
caso concreto que possam alcançar conclusão diversa dos precedentes 
do	juízo,	não	será	possível	juridicamente	aplicar-se	o	art.	285-A	do	CPC.
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Observa-se que o dispositivo é perfeitamente amoldável à matéria 
administrativa por tratar-se de repetição de demandas que têm como 
fundamento primeiro a interpretação da legislação, como sói acontecer 
quando a Administração Pública é parte e se questionam os efeitos 
coletivos	das	suas	ações	e	omissões.
Entretanto, o instituto não conseguiu diminuir demandas de massa 
porque está limitado à hipótese de improcedência, não alcançando 
demandas repetitivas que gerariam uma sentença procedente, mesmo 
nos	pleitos	idênticos.	Esta	última	possibilidade	não	poderia	realmente	
subsistir,	pois	ofenderia	o	direito	de	defesa	da	parte.	Entretanto,	não	
se vê a necessidade de nova fundamentação quando houver no juízo 
de primeiro grau uma demanda repetitiva de procedência, pois, neste 
caso,	a	leitura	do	art.	285-A	autoriza	simples	reprodução	da	sentença	
anteriormente	prolatada.

O	art.	285-A	do	CPC,	na	verdade,	é	instrumento	de	economia	pro-
cessual, de racionalização de tempo de vida do processo, redução de atos 
processuais que levarão à solução jurídica reiteradamente repetida pelo 
juízo.	Nessa	esteira,	a	sentença	liminar	é	deveras	importante	tanto	para	
improcedência como procedência do pedido, pois o ganho de efetividade 
processual e racionalidade instrumental será o mesmo em uma e em outra 
solução	judicial.

Mesmo na sentença de procedência, em controvérsia exclusivamente 
de direito, que na prática juízes e partes a anteveem, atos processuais po-
derão ser suplantados, sendo o contraditório respeitado noutro momento 
processual.	Não	se	cuida,	assim,	de	mera	questão	de	repetição	de	sentença,	
mesmo porque a experiência forense nos condiciona a afirmar que, em diver-
sos casos, tais processos repetitivos ficam aguardando a sentença definitiva 
por	tempo	acima	do	razoável	para	uma	demanda	de	massa.

Pensamos	que	é	indispensável	inovar	o	art.	285-A	do	CPC	para	incluir	
sentenças	de	procedência	do	pedido.	Com	efeito,	em	respeito	ao	exercício	
pleno do direito do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o deman-
dado sucumbirá sumariamente sem ser ouvido, imprescindível limites di-
ferenciados	para	a	sentença	liminar	de	procedência.

Realçamos que o diferimento do contraditório e a inversão de sua 
inauguração	foram	adotados,	por	exemplo,	nas	ações	monitórias	(art.	1.102-
C	do	CPC).	Isto	é,	no	procedimento	injuntivo,	há	inversão	da	provocação	do	
processo de conhecimento e nem por isso abandonou-se o direito de defesa 
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do	demandado.	Como	veremos,	é	possível	criar	mecanismos	processuais	para	
contemplar	um	modelo	de	sentença	liminar	de	procedência.

No processo-modelo alemão, a uniformização de julgamento em de-
mandas	de	massa	não	se	limitam	à	improcedência.	No	processo	espanhol,	
como vimos acima, o juiz poderá requisitar o cumprimento liminar da au-
toridade	administrativa	em	casos	que	sequer	chegam	ao	Judiciário.	Mas,	no	
processo civil brasileiro, ainda enfrentamos o instituto nativo do precatório 
nas	hipóteses	envolvendo	pessoas	jurídicas	de	direito	público.

Num primeiro plano, de lege ferenda, naturalmente os requisitos da 
sentença liminar de procedência contemplariam controvérsia exclusivamen-
te de matéria jurídica, proferindo obrigatoriamente o juiz a matéria fática 
incontroversa e os motivos pelos quais dispensa, de ofício, a audiência de 
instrução.	Segundo,	no	tocante	às	partes,	o	demandado	deverá	ser	idêntico	ao	
da ação paradigma, o que afasta a alegação de supressão do direito de defesa, 
uma vez que no processo anterior pode exercê-lo ordinariamente, passando 
apenas a diferi-lo no procedimento sumário prima facie.	No	tocante	à	causa	
de pedir e pedido, não é possível o emprego da expressão casos idênticos, 
mas causas de pedir e pedido idênticos para preservar o contraditório e a 
ampla	defesa,	bem	como	a	segurança	jurídica.	E,	por	último,	a	possibilidade	
de retratação pelo magistrado após a interposição do recurso ordinário para 
retomar	a	instrução	processual,	tal	qual	prevê	o	§	1º	do	art.	285-A	do	CPC.

Vamos a alguns exemplos hipotéticos, sem olvidar os casos já citados: 
consumidores de um condomínio demandam individualmente a construtora 
do edifício; usuários de voos atrasados por uma determinada empresa aérea; 
índice de correção aplicável à poupança; índice de reajuste de remuneração 
de	servidores	públicos	etc.

Notadamente, este ensaio carece de pesquisa aos dados dos tribunais 
de justiça e dos tribunais regionais federais, mas é certo que os processos 
envolvendo as fazendas públicas, a maior litigante seja no Brasil ou no exte-
rior, ganharão outro impulso na primeira instância, sem excluir, é claro, as 
demandas relacionadas às instituições financeiras, operadoras de telefonia 
e	empresas	aéreas.

As demandas de massa, no direito comparado, sobretudo na Alema-
nha, impulsionaram a reestruturação da organização judiciária, especiali-
zando a matéria administrativa, tributária e de segurança social (MORAES, 
2012,	p.	112). E nesse aspecto comparativo, a Justiça Federal brasileira é, de 
modo	geral,	especializada	nessas	três	facetas	da	organização	judiciária	alemã.
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Verificamos que a solução do processo-modelo alemão, previsto no 
art.	93a	da	Lei	da	Justiça	Administrativa	Alemã	(Verwaltungsggerichsord-
nung	–	VwGO)	não	restringe	as	possíveis	soluções	jurídicas	(procedência	ou	
improcedência)	do	tribunal	para	o	descongestionamento	das	demandas	de	
massa.	Sem	desprezo	do	direito	ao	contraditório,	porquanto	as	partes	são	
ouvidas pelo tribunal, o juízo colegiado debate sobre a legalidade (matéria 
jurídica)	controvertida	de	determinada	ação/omissão	do	Estado	(MORAES,	
2012,	p.	122-3),	mediante	a	suspensão	do	trâmite	dos	demais	processos.	
Decidido o caso paradigma, ainda assim o tribunal alemão diligenciará no 
que for pertinente para empregar a solução adequada a cada caso concreto, 
inclusive	a	de	resolver	questões	fáticas	controvertidas.

É mais apropriado traçar uma analogia do processo-modelo alemão 
ao	recurso	especial	representativo	de	controvérsia	(art.	543-C	do	CPC).	De	
toda sorte, a importância de sua citação, nesse ponto, é a indiferença quanto 
à	solução	jurídica	eleita	no	julgamento	da	causa	do	processo	paradigma.	
Todavia, realçamos o novel procedimento de conversão da ação individual 
em	ação	coletiva	(art.	334	do	PL	8.046/2010),	no	qual	o	juiz	modifica	a	
natureza da lide singular em razão de o objeto da ação contemplar bem 
jurídico difuso ou coletivo ou interesse individual homogêneo que mereça 
aplicação	uniforme.

Aguardemos a efetividade e praticidade da inovação (conversão de 
ação	individual	em	coletiva)	porque	compreendemos	pela	necessidade	de	
ampliar a sentença liminar tanto para atender as hipóteses de improcedência, 
como para resolver julgamentos de procedência do pedido, respeitado o pré-
vio direito ao contraditório e à ampla defesa no caso precedente, mediante a 
suspensão	dos	demais	e	o	empréstimo	de	provas,	se	assim	for	imprescindível.

É dizer que não são raros os casos em que as fazendas públicas dis-
ponibilizam modelos de contestação nas secretarias de varas especializadas, 
como os juizados especiais, por exemplo, autorizando o juízo apenas o pro-
tocolo	da	juntada.	Tais	empreendedorismos	processuais,	embora	funcionem	
a contento na prática, não encontram respaldo legal, e vez ou outra são 
juntadas contestações alienígenas anulando todo o processo; todavia, tudo 
para racionalizar a deficiência e timidez da legislação processual brasileira 
na	solução	das	demandas	de	massa.

De certo, nas hipóteses de sentença liminar de procedência contra 
a fazenda pública, equacionada ao vetusto instituto da remessa necessária 
(art.	475	do	CPC),	promoveria	extraordinário	desenvolvimento	da	gestão	
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processual	na	primeira	instância.	A	Fazenda	Pública,	aliás,	após	o	exercício	
do contraditório em processo paradigma, ainda teria à disposição o recurso 
voluntário e a faculdade do juiz de retratar-se da sentença e promover as 
diligências	instrutórias	necessárias.

A sentença liminar de procedência não resolveria a crescente de-
manda somente no primeiro grau, mas também no acúmulo de agravos de 
instrumento nos tribunais acerca das medidas liminares decididas no curso 
do	processo.	Muito	embora	este	ensaio	careça	de	dados	concretos,	a	experi-
ência processual permite dizer que grande parte dos agravos de instrumento 
não	é	julgada	antes	da	sentença	de	mérito.

Para reduzir a quantidade de interposição de agravos de instrumento 
das medidas liminares, sem deixar de mencionar propostas mais inovadoras 
de extinção completa do recurso, basta inverter a lógica do cumprimento da 
decisão	que	a	concede	no	seio	da	sentença	liminar	de	procedência.	Interposto	
o recurso ordinário rechaçando a tutela de urgência concedida e mantida 
a	sentença	pelo	juízo,	os	autos	imediatamente	são	remetidos	ao	tribunal.	
O	relator	monocraticamente	(art.	557	do	CPC),	após	exame	do	capítulo	da	
medida liminar, abrirá prazo para contrarrazões ao recurso de apelação e 
manter	ou	atribuir	efeito	suspensivo	à	tutela	de	urgência.

Se a sentença liminar de procedência não contiver tutela de urgência, 
a promoção para contrarrazoar eventual recurso de apelação, interposto 
depois de citada a Fazenda Pública, será na própria primeira instância, após 
o	juízo	de	retratação	da	sentença.

Acreditamos que o procedimento, de lege ferenda, contribuiria para a 
redução do número de interposição de agravos de instrumento, promoveria a 
unicidade recursal e a celeridade do exame da tutela de urgência, contida na 
sentença liminar de procedência, racionalizaria atos processuais de primeira 
instância, pois bastaria a citação para cumprir a decisão liminar e interposi-
ção	do	recurso,	se	fosse	o	caso,	e	apresentaria	maior	efetividade	à	jurisdição.

2.6 Prestígio à experiência do magistrado ou previsão pelas partes 
solução jurídica?

O	art.	285-A	do	CPC,	com	a	aproximada	derrogação,	diz	que	o	prece-
dente	é	do	juízo.	Entretanto,	nos	defrontamos	com	a	seguinte	situação:	após	
sua remoção para outra circunscrição judiciária, em que não há sentença 
de improcedência de lavra do juiz removido, poder-se-ia aplicar a sentença 
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do precedente do outro juízo, de sua lavra, ou deveria impulsionar o debate 
jurídico mediante citação do réu e demais atos processuais pertinentes para 
então	divulgar	o	seu	conhecido	julgado?

A	norma	parece	permitir	duas	interpretações	factíveis.	Uma	prote-
ge os jurisdicionados sujeitos ao juízo, na crença de que estes sujeitos têm 
conhecimento prévio do entendimento judicial, e, com efeito, poderiam até 
evitar a demanda ou adotar outra estratégia processual, sobretudo quando há 
a possibilidade de escolha do foro; outra, a reforma promoveu a valorização 
da magistratura de primeiro grau e sua experiência e, consequentemente, 
independe do juízo que esteja exercendo o mister, basta que a sentença seja 
de	autoria	do	mesmo	magistrado.

Muito	embora	o	preceito	do	art.	285-A	literalmente	vincule	o	pre-
cedente ao juízo, compreendemos que a concepção do legislador foi des-
personalizar	o	processo	tão	somente	em	relação	às	partes,	e	não	o	juiz.	O	
magistrado	carrega	consigo	sua	experiência	para	qualquer	juízo	que	atue.	
Mais uma vez, a surpresa é totalmente rebatida pela oportunidade proces-
sual de interposição de recurso do autor da ação, tornando-se indiferente a 
antevisão das partes no que diz respeito ao entendimento do juiz sobre esta 
ou	aquela	jurisprudência.

Entendemos que o dispositivo pretendeu amparar o juiz que não 
proferiu sentença sobre a matéria de direito controvertida e se alinhou ao 
julgado	publicado	no	juízo	em	que	exerce	suas	funções.	Do	contrário,	estar-
-se-ia relegando a carga de experiência acumulada do magistrado e privile-
giando	o	formalismo,	sem	vantagem	processual	efetiva.

3 Eleição de juízo coletivo na primeira instância, direito recursal 
e a solução de demandas de massa ou artesanais

Além da conversão da ação individual em ação coletiva, prosseguimos 
no propósito de elaborar arranjos processuais para acelerar a tramitação de 
processos e lançamos um ponto de reflexão: seriam as demandas de massa 
exclusivamente	as	causas	dos	entraves	processuais?	As	demandas	artesa-
nais devem continuar a perseguir a epopeia recursal, desprezando qualquer 
estudo	para	encurtamento	de	sua	vida	inútil?

É bem verdade que as demandas de massa representam um número 
expressivo de processos em todas as instâncias do aparato judiciário brasi-
leiro, sobretudo porque a Administração Pública, de modo geral, contribui 
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significativamente para a explosão de demandas, e o efeito é multiplicador 
diante da diversidade de formação de magistrados de primeira e segunda 
instância.

Entrementes, as demandas individualizadas, personalizadas pela 
instrução probatória, igualmente influenciam na construção da jurispru-
dência, porquanto, ainda que seja necessária a leitura da matéria fática, a 
jurisprudência	deve	ser	um	todo	harmonioso.	Aliás,	os	recursos	extraordi-
nários	latos	(art.	543-letras	do	CPC),	sejam	mediante	repercussão	geral	ou	
representativos de controvérsia, não autorizam o revolvimento da matéria 
probatória,	pois	os	debates	envolvem	apenas	matéria	jurídica.

Em sua palestra sobre “Os recursos especiais repetitivos no STJ: um 
breve	balanço	do	primeiro	ano	de	aplicação	do	art.	543-C	do	CPC”	(2009,	p.	
53),	a	ministra	Fátima	Nancy	Andrighi	anotou,	in verbis:

A Constituição outorga ao Superior Tribunal de Justiça, com primazia, 
as seguintes funções institucionais: defensor da lei federal e unificador 
da interpretação do direito federal comum.
Porém, como integrante do STJ há dez anos, não posso me furtar a 
frisar que o descasamento entre a capacidade de prestar serviços e a 
necessidade da população levou-nos a conviver com uma situação de 
caos e, apesar dos mais severos esforços, o cumprimento das funções 
institucionais	do	STJ	sempre	deixou	muito	a	desejar.
A situação criada pelo excesso de ações em torno do mesmo tema 
era, e ainda é, perniciosa, pois consegue inverter a ordem natural do 
trabalho	dos	juízes.	A	repetição	de	julgamentos	idênticos	amplia	a	
produtividade individual de cada juiz, transmitindo a falsa ideia de 
que	são	decididas	variadas	questões	de	direito.	No	entanto,	os	recursos	
com elevado grau de complexidade acabam sendo relegados a segun-
do plano, e, em detrimento da produção intelectual dos julgadores, o 
trabalho jurisdicional passa a ser direcionado para atender a demanda 
de poucos e determinados escritórios de advocacia ou de partes que 
sobrecarregam	o	sistema	judicial	com	uma	avalanche	de	recursos.	
Como resultado desta distorção, vê-se, inevitavelmente, um tratamento 
desigual	aos	jurisdicionados.

E continuou para trazer uma nova esperança aos jurisdicionados, 
após	a	inclusão	do	art.	543-C	do	CPC	por	meio	da	Lei	11.672/2008:

O direito brasileiro caminha no sentido correto ao permitir que a deci-
são proferida em um ou poucos processos tenha uma influência ampla, 
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ultra partes, atingindo um número indeterminado de litígios em que 
se	discuta	idêntica	questão	jurídica.

Na verdade, as demandas de massa dificultam a efetividade do ser-
viço judiciário devido ao seu volume e à operacionalização dos processos, 
mas a formação da jurisprudência, do conteúdo principal do serviço público 
especializado,	não	advém	tão	somente	desses	litígios	multiprocessuais.	

Acreditamos ser indispensável aprimorar as demandas artesanais ao 
lado das demandas de massa, a ensejar a formação cotidiana dos magistra-
dos, o intercâmbio de entendimentos, a contenção de decisões individuais 
contrárias à jurisprudência dos tribunais superiores, sem afrontar a inde-
pendência	dos	juízes.

Nessa esteira, independentemente da natureza da demanda, se de 
massa ou artesanal, se de controvérsia exclusivamente jurídica ou não, en-
tendemos que o sistema processual deve permitir que as partes optem pelo 
procedimento mais célere, renunciando sobremaneira aos instrumentos 
recursais.

Registra	Moreira	Alves	(1998,	p.	404-405)	que,	em	alguns	sistemas	
jurídicos ocidentais, existem “notáveis restrições de talhe diverso à atividade 
cognitiva	do	juízo	recursal.	Merece	realce	a	propensão	a	limitar	às	questões	
de direito — ainda que não em termos absolutos — a cognição da segunda 
instância”.	Completou	o	eminente	jurista:

Assim, por exemplo, em Portugal, só em casos raros pode o órgão 
julgador da apelação modificar o pronunciamento do tribunal infe-
rior	em	matéria	de	fato	(Código	de	Processo	Civil,	art.	712,	nº	1).	Os	
ordenamentos anglo-saxônicos são igualmente refratários, em larga 
medida, à possibilidade de uma revisão ex novo das quaestiones facti no 
julgamento do appeal, notadamente no que tange à prova testemunhal, 
e acima de tudo quando se trata de um veredicto de júri —– hipótese 
ainda frequente nos Estados Unidos, se bem que cada vez menos na 
Inglaterra, onde o trial by jury	tende	a	desaparecer	no	campo	civil.	
Análoga orientação repercute alhures em importante setor da doutrina, 
que de algum tempo para cá vem preconizando o regime da instância 
única para as questões de fato; a tese insere-se no forte movimento 
de ideias ordenado à maior valorização do procedimento e da decisão 
de	primeiro	grau.

Os órgãos colegiados de primeiro grau representam opção processual 
viável às partes que, voluntariamente, podem resolver a demanda na pri-
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meira	instância.	Sugerimos	procedimento	que,	após	a	instrução	das	ações,	as	
partes pudessem manifestar se desejariam julgamento colegiado ou singular; 
eleito aquele, o juiz natural agendaria a audiência de julgamento depois de 
publicado o relatório de sua sentença para que os demais juízes, integran-
tes do colegiado, pudessem inclusive requerer diligências para solução da 
matéria	fática,	evitando-se	pedidos	de	vista	durante	a	audiência.	Sentencia-
do o processo por colegiado de primeiro grau, as partes renunciariam ao 
direito de interpor recurso ordinário, permitindo tão somente os recursos 
extraordinários lato sensu, salvo se a decisão fosse contrária à súmula dos 
tribunais	superiores	e	ao	revisor.

Considerações finais

Não foi nosso objetivo elaborar estudo meticuloso do Projeto de 
Lei	8.046/2010,	que	tramita	no	Congresso	Nacional	e	reforma	o	Código	de	
Processo	Civil	vigente.	No	conjunto	da	obra,	poderíamos	alinhavar	seve-
ras críticas à proposta de racionalização de procedimento, simplificação da 
prestação jurisdicional e efetividade da tutela postulada, o enfraquecimento 
da magistratura de primeiro grau (invalidade de sentença que não motiva o 
porquê da discordância da jurisprudência, na forma preconizada pela teoria 
dos precedentes, o distinguishing),	bem	como	a	permanência	injustificável	de	
institutos vetustos, como é o caso da remessa necessária, imprescindível num 
tempo em que as pessoas jurídicas de direito público não estavam articuladas 
e devidamente representadas nos mais longínquos rincões, e outros novos, 
como a abusiva e infame desconfiança nos magistrados ao determinar que 
as sentenças sejam proferidas em ordem cronológica de conclusão, mediante 
publicação de pauta, invertendo enunciado de máxima grandeza (presume-
-se	a	desconfiança),	não	se	atentando	para	o	fato	de	que	juízos	cíveis	de	
competência geral abrangem causas de distintas naturezas, complexidades e 
urgências.	A	nosso	ver,	trata-se	de	intervenção	legislativa	inconstitucional,	na	
medida em que o legislador interfere na pauta de julgamentos em ofensa ao 
princípio	da	proporcionalidade.	Concentramos-nos,	no	entanto,	em	analisar	
alguns	institutos	relacionados	à	solução	de	demandas	de	massa.

A Comissão Especial do novo CPC referiu-se à precisão e à inteligência 
peculiar	do	professor	Barbosa	Moreira	(2003,	p.	105),	o	qual	sustentou	ser	
necessário “pôr na primeira instância o centro de gravidade do processo” 
(Breve notícia sobre a reforma do processo civil alemão)	Entretanto,	há	um	
descompasso claro entre o propósito de valorização da magistratura de 
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primeiro grau ao justificarem modificações alegando “o desvirtuamento 
da liberdade conferida ao juiz de decidir com base em seu entendimento 
sobre o sentido real da norma implicou no comprometimento do princípio 
da	‘isonomia’”.

Louvamos a conversão das ações individuais em coletivas, o que, de 
certo modo, amaina a lacuna da sentença liminar de procedência, mas injus-
tificável exclusão do principal fundamento do juiz para resolver in limine a 
ação	mediante	improcedência	do	pedido	com	base	em	precedentes	do	juízo.	
Quantos mandados de segurança tramitarão para culminar na solução de 
antemão	conhecida,	na	denegação	equivalente	à	improcedência?	A	Comissão	
Especial e o Congresso Nacional preferiram a valorização da jurisprudência, 
por si só, independentemente do princípio da duração razoável do processo, 
dificultando o acesso à Justiça, porquanto a parte autora deverá aguardar a 
sentença para interpor recurso de apelação e, a partir daí, reverter a sentença 
de	improcedência.

O juiz de primeiro grau, preparado na arte de interpretar, não pode-
rá, ao que parece, dissentir da jurisprudência formada em hipótese alguma, 
mesmo quando os colegiados formadores do pensamento predominante 
sofrerem	modificações.	Qual	a	razão	de	tanta	preparação	dos	magistrados	de	
primeiro grau se sua função mais se aproxima de embouchure de la jurispru-
dence em substituição de la bouche de la loi?	Se	a	lei	não	é	capaz	de	abstrair	
todas as soluções jurídicas para os conflitos sociais, como podemos esperar 
que a jurisprudência dos tribunais, sobretudo dos tribunais superiores, possa 
colmatar	ou	resolver	todas	as	questões	sociais?	Qual	o	tempo	de	formação	e	
consolidação	da	jurisprudência	nos	tribunais?	O	magistrado,	nesse	ínterim,	
continuará como artesão, ainda que tenha em suas mãos precedentes de 
sua	lavra?

São reflexões que nos autorizam a refirmamos a constitucionalidade, 
a efetividade do serviço judiciário na primeira instância e a racionalidade 
da	gestão	processual	promovida	pelo	atual	art.	285-A	do	CPC,	independente	
do posicionamento judicial, que poderá ser reformado mediante o exercí-
cio	do	recurso	típico.	Aderimos,	certamente,	às	novas	hipóteses	inseridas	
pelo projeto de revisão do CPC e por isso mesmo não estamos a defender a 
resistência	injustificável	à	jurisprudência.	É	preciso	aprofundar	o	debate	e	
sim reforçamos a magistratura de primeiro grau e maior ferramental para 
poder	decidir.	Nesse	ponto,	pensamos	que	o	Projeto	de	Lei	8.046/2010	re-
trocede e expõe um ar de desconfiança sobre os juízes, senão revanchista, 
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limitando-os à capacidade de refletir sobre a solução para esta ou aquela 
questão	jurídica	de	massa.

Noutra margem, não vemos razões para excluir a hipótese de sen-
tença liminar de procedência, dês que o procedimento seja específico para 
demandas que sejam inviáveis à conexão em virtude de o magistrado ter 
proferido sentença, motivo pelo qual formará o paradigma para as deman-
das	ajuizadas	posteriormente	contra	idêntico	réu.	Igualmente	faltou	forjar	
procedimento de julgamento coletivo no primeiro grau, à disposição da 
vontade das partes, renunciando previamente a interposição de recurso 
ordinário.

Enfim, a conversão da ação individual em ação coletiva representa um 
gigantesco passo para o direito processual brasileiro, superando dogmas de 
eficácia	duvidosa.	Esperamos	que	Congresso	Nacional	e	juristas	aproveitem	
a oportunidade política para fortalecer a magistratura de primeiro grau, não 
por sua valorização em si, mas em função do massacrado direito fundamental 
ao	acesso	à	Justiça,	Justiça	tempestiva,	efetiva	e	eficaz.
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