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1- Assunção de competência: 
 

Com relação aos processos nos tribunais, a matéria é disciplinada a partir do artigo 
926. O código estabelece as linhas gerais, como se lê no artigo 926: os tribunais devem 
uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. 

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento 
interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência 
dominante. 

§ 2o Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias 
fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. 

No código de 1973, tínhamos um incidente denominado uniformização de 
jurisprudência, mas não foi repetido no Novo CPC. É importante ter cuidado que esta 
uniformização de jurisprudência prevista deve ser feita de outra forma e não 
necessariamente pelo antigo incidente, que não existe mais.  

O código possui uma teoria geral sobre os processos nos tribunais. Começaremos 
pelos incidentes e ações nos tribunais. O código começa a disciplina alguns incidentes, o 
primeiro deles é o incidente de assunção de competência, que se encontra no artigo 947. O 
código poderia ser mais organizado, pois correlato a este tema temos outro, que é o IRDR, 
incidente de resolução de demanda repetitiva, que se mostra regulado entre o artigo 976 e 
987. Ambos são incidentes, que surgem durante o recurso, uma remessa necessária, durante 
uma ação autônoma. O tema será abordado por um órgão do Judiciário. Ou seja, nós teremos 
mais de um órgão construindo a decisão final, um órgão determinará qual a tese jurídica e os 
outros órgãos vão aplicar em outros processos que contenham a mesma discussão.  

A ideia tanto da assunção de competência, como do IRDR é criar um precedente 
vinculante. A sugestão do precedente vinculante é velar pela isonomia, pela segurança 
jurídica, evitando que se ingresse na 1ª Vara e ganhe a ação e na segunda se perca, com as 
mesmas características. Dentro dessa abordagem inicial, é importante lembrar que não se 
pode confundir súmula, precedente e jurisprudência. 

A súmula é a síntese de uma orientação, alguns denominam como verbetes, as 
súmulas seriam um conjunto destes verbetes. Trata-se de uma discussão acerca da 
nomenclatura. A súmula não traz fundamentação, por exemplo, em relação à súmula do STF, 
que prevê que não cabe reclamação se transitada em julgado. Não se sabe o motivo para não 
caber reclamação, pois não existe fundamentação. O juiz e os tribunais devem observar os 
enunciados das súmulas, como se vê no artigo 927, II e IV. As súmulas são criadas pelo STF, 
STJ e tribunais locais e possuem um caráter persuasivo. Existe uma categoria de súmulas que 
são vinculantes, ou seja, são mais que persuasivas, os juízes devem aplica-las. Só pode ser 
criada pelo STF. O STF possui duas categorias de súmulas, as persuasivas e as vinculantes.  

Qual a diferença entre jurisprudência e precedente? A diferença é quantitativa. O 
precedente é uma decisão, já jurisprudência abarca um conjunto de decisões sobre um 
mesmo assunto. O precedente pode ser vinculante ou não vinculante. Pode-se ter um caso 
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em que o sujeito ingressou com uma ação declaratória de inexistência de crime. Não houve 
acolhida e ocorreu o ingresso de um recurso. O sujeito ingressou no tribunal com a referida 
ação declaratória, pedindo ainda tutela antecipada. Trata-se de um precedente, mas não 
existe o caráter vinculante. Diferentemente, outros precedentes já vinculam, mas a legislação 
precisa apontar expressamente quais seriam os que vinculam. Nos casos de precedentes 
vinculantes, o código traz quais são os casos. Mas nestes casos de incidentes vinculantes, em 
que se tem outro órgão construindo a decisão, ele vai criar a tese aplicada pelo outro, como 
no caso da assunção de competência e do IRDR, o precedente possui caráter vinculante. O 
juiz deve aplicar o precedente e se o juiz cometer um equívoco, a parte poderá recorrer e usar 
também uma via processual chamada reclamação, que já existia e agora está dentro do Novo 
CPC.  

A ideia se revela ótima, protege a isonomia e reduz o ativismo judicial, só que, às 
vezes, boas ideias não são bem executadas. Para criar um precedente é necessário ter um 
debate, os processos são suspensos, que possuem aquela tese. Os tribunais estão cheio de 
trabalhos, a maioria deles conta com poucos desembargadores. O advogado não gosta deste 
cenário, capta o cliente e entra com a demanda e o processo fica parado, aguardando o STF 
criar a tese. A demora na construção da tese contribui para injustiça, prejudica a parte que 
tem razão.  

Como segundo problema, ao criar a tese, o precedente vinculante terá que ser 
observado. Em alguns casos, o patrono da parte erra, interpretando a decisão judicial de 
maneira equivocada. Ajuizar uma reclamação ou interpor um recurso pode ser motivado não 
por uma decisão errada, mas por um erro na interpretação pela parte. Ainda há um gravame, 
pois no modelo anterior, se não concorda com decisão poderá recorrer. Agora, além de 
recorrer, ainda vai ajuizar reclamação, sendo dois trabalhos, dois instrumentos com a mesma 
finalidade. Pode ser estratégia processual, a reclamação poderá ter ganho de celeridade, mas 
terá que recorrer, pois não cabe recorrer de decisão transitada em julgado. Neste sentido, os 
tribunais estão cada vez mais assoberbados. Acaba-se criando a jurisprudência defensiva que 
é nociva, como tática de gerenciamento de fluxo de processo.  

Outro problema é que a reclamação, com as hipóteses do artigo 988, deverá ser 
ajuizada em que lugar? É ajuizada perante o tribunal que foi desrespeitado. Caso seja um 
caso de desrespeito à precedente do Tribunal de Justiça, a reclamação deverá ser ajuizada 
nele.  O tribunal cria um precedente que deve ser respeitado por todo Brasil. O juiz de 
primeiro grau não respeitou, em tese, era possível ir direto ao STF, ao STJ ou ao TJ 
diretamente, com a reclamação. Dessa maneira, os ministros e desembargadores ficariam 
com receio de criar precedente vinculante. Se cria precedente vinculante, atrai uma 
quantidade enorme de reclamação. Os tribunais querem criar o precedente, mas não querem 
ter o dever fiscalizar o cumprimento dos precedentes que criam. A resolução n.º 3 do STJ 
reflete este cenário, neste caso, o precedente vinculante do STJ proferido em sede de recurso 
especial repetitivo, também se aplica ao Juizado. Mesmo que não caiba Recurso Especial, 
quero que o tribunal siga o precedente formado no recurso repetitivo. Caso o juiz ou a turma 
não observem, a resolução n.º 3 diz que será necessário o ajuizamento de reclamação no TJ. 

É importante observar que TJ não é órgão revisor de Juizado e de Turma Recursal. O 
artigo 988, § 1º diz que a reclamação deve ser ajuizada perante o próprio tribunal que foi 
desrespeitado. Entretanto, esta resolução sinaliza que o órgão quer o poder para criar o 
precedente, mas não quer fiscalizar. Nestes casos, se você fiscaliza, os grandes litigantes 
interpretam erradamente a decisão do juiz, ou possuem proposito protelatório. 

De todo o Novo CPC, para o professor, a parte mais problemática se refere à parte 
de recursos. Neste tema, não se nota um caráter funcional, o professor acredita que 
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mudanças deverão ocorrer, caso não ocorram, tribunais vão criar entendimentos para 
problemas pontuais.  

A assunção de competência é tema que existia no código anterior, mas não era 
aplicado, embora tivesse outra nomenclatura. A assunção está regulada no artigo 947. 
Quando há temas regulados por um artigo, gera-se uma insegurança para o advogado, para 
o promotor e juiz, acerca do procedimento a ser adotado. Dessa maneira, as pessoas passam 
a não usar. 

Trata-se de uma questão de direito que tem potencial de gerar processos repetitivos, 
múltiplos. Por exemplo, saiu uma nova lei. O juiz, por exemplo, pensa sobre um processo 
que tem sobre esta lei, é um tema novo. O juiz percebe que o advogado foi criativo e vai 
instaurar um incidente, dessa maneira, vai criar um precedente de forma preventiva. 
Quando as pessoas descobrirem esta discussão, já teremos um precedente a ser aplicado. O 
problema consiste no fato de que o Judiciário está sempre correndo contra o tempo. Ao criar 
o precedente, passa-se um tempo, o desembargador acredita que muitas pessoas entrariam 
com esta demanda. Contudo, ninguém ajuizou ações neste sentido, não servindo para nada o 
precedente, apenas resolveu um caso real. O Judiciário está muito acostumado com a ideia 
de provocação para gerar a jurisdição. Ter uma visão estratégica como a enunciada acima, 
imaginando o que pode acontecer, por vezes, não será útil. 

A assunção de competência existe para criar este precedente. Enquanto tiver esta 
assunção, os processos sobre o tema devem ficar sobrestados. O processamento é feito 
perante tribunal inferior. Vale dizer que a assunção de competência é julgada pelo TJ ou TRF, 
jamais pensem que é possível do STJ ou STF. O STF e o STJ terão outros meios de criar 
precedentes vinculantes. 

Será dada publicidade a este precedente. Posteriormente, o juiz perceberá que 
possui certo caso em que já existe precedente, facilitando o resultado. Mas podem existir 
casos em que o precedente é criado, mas não existam outras demandas no futuro. A questão 
de direito precisa ter uma grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. 
O professor é um pouco cético acerca de sua aplicação. 

 
 2- Incidente de resolução de demanda repetitiva (IRDR) 

 
Por outro lado, tem-se o IRDR (incidente de resolução de demanda repetitiva) 

regulado entre o artigo 976 e 987. A maior parte dos professores de Processo Civil gosta 
muito de falar sobre o tema, inspirado no modelo alemão. No IRDR também é necessário 
criar um precedente, também é no TJ ou TRF. Não vai ser feito perante o STF ou STJ, como se 
disse, há outras maneiras de criarem seus precedentes vinculantes. Em relação à assunção de 
competência, o IRDR já tem um tratamento normativo mais extenso, como se desenvolve. O 
IRDR é cabível quando tem questão unicamente de direito, com possibilidade de ofensa à 
isonomia e à segurança jurídica, como se vê no artigo 976, I e II. O diferencial se revela pelo 
fato de que o IRDR deve se dar quando já existem múltiplos processos sobre o mesmo tema. 
A assunção de competência é preventiva. Por conta disso, existe a possibilidade do pedido 
do inicio do IRDR, na forma do artigo 977, ser encaminhado à presidência do tribunal; um 
requerimento para que seja instaurado o incidente, suspendendo os processos que versam 
sobre aquele tema.  

O incidente é tanto para o TJ quanto para o TRF. O precedente criado só é 
vinculante para aquela área. Se for um IRDR no TJ-RJ, o precedente só se aplica dentro do 
estado do Rio de Janeiro. Se for um IRDR no TRF da 2ª região, só é vinculante nos estados do 
Rio de Janeiro e Espirito Santo. Se já existe um recurso extraordinário ou especial repetitivo 

asobre o tema, o incidente será rejeitado. É incabível este incidente na forma do rtigo 976, § 
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4º, que se lê: é incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos 
tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso 
para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva. 

Esta previsão acima acaba esvaziando a potencialidade do IRDR. Esse IRDR poderá 
ter uma utilidade maior em relação à questão de direito oriunda de legislação estadual ou 
municipal.  Se for oriunda nestes casos, só se aplica nestes casos. Se for acerca de lei federal, 
provavelmente não dará em nada. De qualquer forma, se for instaurado o IRDR, irá para a 
presidência do tribunal, independe de custas. Depois haverá uma distribuição ao órgão que é 
previsto no regimento interno do tribunal.  

Não sendo caso de indeferimento, cairá em mãos do relator, que terá as 
providências mencionadas no artigo 982, caso admita este incidente. Inicialmente, o relator 
admitiu e terá como consequência a suspensão de todos os processos daquela área. O 
advogado neste caso não consegue ter uma definição para seu cliente e não recebe os 
honorários. Temos uma previsão no artigo 980 que o incidente será julgado no prazo de um 
ano, tendo preferencia sobre os demais. No paragrafo único, se prevê que passado o prazo de 
um ano, a suspensão cessa. O relator vai suspender todos os processos e o tribunal terá um 
ano para julgar o IRDR. Não julgando em um ano, voltam todos a tramitar, para não ficar 
uma suspensão indefinida.   

No fim do parágrafo único do artigo 980 se prevê: salvo decisão fundamentada do 
relator em sentido contrario. O relator pode alegar que o tema é complexo e um ano não seria 
suficiente para julgar. Neste caso, se determina o sobrestamento pelo tempo necessário. 
Vamos imaginar que IRDR foi criado e está tudo suspenso, aguardando a definição da tese. 
Se tiver interesse em pedir alguma tutela de urgência, será possível solicitar, perante o órgão 
que se encontra o processo. Além disso, começa o tramitar o IRDR, deve-se da ciência acerca 
da tramitação do incidente, como se vê no artigo 982, em que o relator poderá requisitar 
informações de órgãos, que tenham processos da mesma natureza. Será dada vista ao 
Ministério Público que atuará como fiscal da ordem jurídica, inclusive com prazo de quinze 
dias para essa atuação ocorrer. Inclusive terceiros poderão comparecer. O artigo 983 permite 
que amicus curiae atue com interesse pessoal na fixação da tese jurídica vencedora.  Se não for 
a tese de acordo com a vontade do amicus curiae, ele poderá recorrer.  

O tribunal precisa julgar recurso e uma série de outros processos, tendo ainda que 
realizar audiência publica e o julgamento em plenário, como se vê no artigo 984. Será direito 
à sustentação oral ao autor, assim como ao réu, ao Ministério Publico, aos interessados, 
divididos entre eles. Porém, o prazo poderá ser ampliado se forem muitos interessados, 
Depois de muito tempo começar a votação. Começam outros problemas a partir deste ponto. 

Em relação ao IRDR foi criada a tese jurídica, diz o artigo 985 que ao criar a tese 
jurídica, vai ser aplicada em todos os processos da região que estão sobrestados, assim como 
aos processos futuros. Por exemplo, um estava em grau de apelação, o TJ resolverá de acordo 
com o precedente, se outro estava em Vara Cível também. O artigo 985, I diz que também se 
aplica ao Juizado. O TJ vai criar a tese jurídica aplicada ao Juizado. O TRF vai criar a tese 
jurídica aplicada em Juizado Federal e em Turma Recursal. Trata-se de um cenário estranho, 
pois o TJ e TRF não são órgãos revisores dos juizados. Aplicando o Novo CPC na 
literalidade, se o TRF cria um precedente, se alguém interpreta que o juiz não aplicou ou o 
juiz erra, cabe reclamação ao TRF. O TRF vai passar a absolver a competência do Juizado. Os 
tribunais estariam preparados para absorver este sistema? 

Em relação ao Juizado Federal, existe outro gravame, que se chama Turma Nacional 
de Uniformização, formada por magistrados federais de todo Brasil. Estes magistrados terão 
que ficar vinculados à decisão do TRF da 2ª região. Este contexto ainda não está claro. O 
código diz que vincula, dentro da região. Essa vinculação esta no artigo 985, I. Para os 
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defensores de que este é um cenário extremamente positivo, o argumento é de que se é 
questão de direito precisa ser igual. Contudo, a questão pratica se centra na ideia de que um 
tribunal inferior cria um precedente aplicável nos Juizados e passa a processar reclamações, 
para lotar ainda mais os tribunais. 

Um determinado litigante pediu IRDR para deixar o processo suspenso e assim 
permaneceu por bons anos. Posteriormente, ele perdeu. A partir deste momento, buscou 
recorrer, dessa forma, qual seria o recurso cabível em relação à decisão do IRDR? Depende 
do caso, o IRDR pode ter sido rejeitado lá atrás, monocraticamente, cabendo agravo interno 
do artigo 1.021. Não sendo caso de decisão monocrática, sendo um acórdão, é preciso 
verificar se existe ofensa à Constituição, sendo cabível Recurso Extraordinário, se for um caso 

 de ofensa à lei federal, será Recurso Especial. O artigo 987, § 1º precisa ser observado, como 
se lê: o recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão 

constitucional eventualmente discutida. A empresa provoca o IRDR, fica parado durante 
três anos, a tese criada é contraria à empresa, que interpõe Recurso Extraordinário ou 
Especial, dependendo do caso, que terão efeitos suspensivos. Os processos continuarão todos 
parados.  

A ideia do precedente vinculante é muito boa, podendo racionalizar a atividade 
jurisdicional. Porém, da maneira como foi feita, a perspectiva não é das melhores.  

 
 3- Reclamação: 

 
Temos também o uso da reclamação, que não é recurso, não é um incidente, é uma 

ação. A reclamação deve ser pensada como um mandado de segurança especifico, bem 
parecido. Está presente entre os artigos 988 e 993. Ação de competência dos tribunais, 
podendo ser no STF, STF, TRF, TJ, em qualquer tribunal. Depende do tribunal que foi 
ofendido, as hipóteses se apresentam no artigo 988, por exemplo, preservar a competência do 
tribunal, garantir a autoridade. No entanto, o STJ e o STF estavam preocupados, pois ao 
julgar os recursos repetitivos, criava a tese e alguém interpretava que o juiz não aplicou. Era 
cabível reclamação diretamente no STF ou no STJ. Da decisão do primeiro grau, não caberia 
recurso até o STF, precisaria esgotar os recursos cabíveis. No entanto, já seria possível 
ingressar com a reclamação diretamente. Este cenário gerou muita preocupação. Foi criada a 
Lei 13.256/2016, que alterou o artigo 988 dizendo que no caso de falta de observância à tese 
criada em Extraordinário ou Especial Repetitivo, só caberá reclamação depois de esgotados 
os recursos cabíveis.  

Nesta mudança, buscou-se impedir a incidência de uma enorme quantidade de 
reclamações. A reclamação é uma ação. É proposta, no artigo 989 se apresentam os 
procedimentos para o que fazer com a reclamação; o relator vai requisitar informações à 
autoridade judiciária, ou seja, o juiz que proferiu a decisão e terá dez dias para prestar as 
informações. Além disso, será citado o beneficiário da decisão judicial. O beneficiário vai 
contestar em quinze dias, é preciso ter cuidado com a redação do artigo 989, pois são dois 
prazos diferentes. Após esta resposta, qualquer interessado poderá impugnar o pedido, 
como se vê no artigo 990; o Ministério Público irá atuar como fiscal da ordem jurídica, que 
terá o prazo de cinco dias para se manifestar. Outro detalhe que merece destaque: o código 
coloca prazos diferentes em vários momentos para atuação do Ministério Público como fiscal 
da ordem jurídica.  A principio, a reclamação não terá dilação probatória, vai ser julgada que 
poderá ser decisão monocrática ou colegiada. A semelhança do mandado de segurança, não 
há condenação em verba honorária, não está dizendo no Novo CPC, mas a jurisprudência já 
seguia com uma analogia ao artigo 25 da Lei 12.016/2009. Muitos autores não concordam 
com isso por serem ações distintas. Há condenação eventualmente acerca das despesas. Da 
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decisão da reclamação poderá ser interposto algum recurso, dependendo da natureza da 
decisão.  

 


