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CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO E 
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

OS DIREITOS HUMANOS NA ERA TECNOLÓGICA IV

Apresentação

É com enorme alegria que a SKEMA Business School e o CONPEDI – Conselho Nacional 

de Pesquisa e Pós-graduação em Direito apresentam à comunidade científica os 14 livros 

produzidos a partir dos Grupos de Trabalho do I Congresso Internacional de Direito e 

Inteligência Artificial. As discussões ocorreram em ambiente virtual ao longo dos dias 02 e 

03 de julho de 2020, dentro da programação que contou com grandes nomes nacionais e 

internacionais da área, além de 480 pesquisadoras e pesquisadores inscritos no total. Estes 

livros compõem o produto final deste que já nasce como o maior evento científico de Direito 

e da Tecnologia do Brasil.

Trata-se de coletânea composta pelos 236 trabalhos aprovados e que atingiram nota mínima 

de aprovação, sendo que também foram submetidos ao processo denominado double blind 

peer review (dupla avaliação cega por pares) dentro da plataforma PublicaDireito, que é 

mantida pelo CONPEDI. Os quatro Grupos de Trabalho originais, diante da grande demanda, 

se transformaram em 14 e contaram com a participação de pesquisadores de 17 Estados da 

federação brasileira. São cerca de 1.500 páginas de produção científica relacionadas ao que 

há de mais novo e relevante em termos de discussão acadêmica sobre os temas Direitos 

Humanos na era tecnológica, inteligência artificial e tecnologias aplicadas ao Direito, 

governança sustentável e formas tecnológicas de solução de conflitos.

Os referidos Grupos de Trabalho contaram, ainda, com a contribuição de 41 proeminentes 

professoras e professores ligados a renomadas instituições de ensino superior do país, os 

quais indicaram os caminhos para o aperfeiçoamento dos trabalhos dos autores. Cada livro 

desta coletânea foi organizado, preparado e assinado pelos professores que coordenaram cada 

grupo. Sem dúvida, houve uma troca intensa de saberes e a produção de conhecimento de 

alto nível foi, certamente, o grande legado do evento.

Neste norte, a coletânea que ora torna-se pública é de inegável valor científico. Pretende-se, 

com esta publicação, contribuir com a ciência jurídica e fomentar o aprofundamento da 

relação entre a graduação e a pós-graduação, seguindo as diretrizes oficiais. Fomentou-se, 

ainda, a formação de novos pesquisadores na seara interdisciplinar entre o Direito e os vários 



campos da tecnologia, notadamente o da ciência da informação, haja vista o expressivo 

número de graduandos que participaram efetivamente, com o devido protagonismo, das 

atividades.

A SKEMA Business School é entidade francesa sem fins lucrativos, com estrutura 

multicampi em cinco países de continentes diferentes (França, EUA, China, Brasil e África 

do Sul) e com três importantes acreditações internacionais (AMBA, EQUIS e AACSB), que 

demonstram sua vocação para ensino e pesquisa de excelência no universo da economia do 

conhecimento. A SKEMA, cujo nome é um acrônimo significa School of Knowledge 

Economy and Management, acredita, mais do que nunca, que um mundo digital necessita de 

uma abordagem transdisciplinar.

Agradecemos a participação de todos neste grandioso evento e convidamos a comunidade 

científica a conhecer nossos projetos no campo do Direito e da tecnologia. Já está em 

funcionamento o projeto Nanodegrees, um conjunto de cursos práticos e avançados, de curta 

duração, acessíveis aos estudantes tanto de graduação, quanto de pós-graduação. Até 2021, 

será lançada a pioneira pós-graduação lato sensu de Direito e Inteligência Artificial, com 

destacados professores da área.

Agradecemos ainda a todas as pesquisadoras e pesquisadores pela inestimável contribuição e 

desejamos a todos uma ótima e proveitosa leitura!

Belo Horizonte-MG, 07 de agosto de 2020.

Profª. Drª. Geneviève Daniele Lucienne Dutrait Poulingue

Reitora – SKEMA Business School - Campus Belo Horizonte

Prof. Dr. Edgar Gastón Jacobs

Coordenador Acadêmico da Pós-graudação de Direito e Inteligência Artificial da SKEMA 

Business School
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INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR: UMA 
ANÁLISE DO INSTITUTO E DA PLATAFORMA BNPR

REPETITIVE DEMANDS RESOLUTION INCIDENT - IRDR: AN ANALYSIS OF 
THE INSTITUTE AND THE BNPR PLATFORM

Marcos José Pestana Marinho 1

Resumo

Este resumo expandido aborda o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 

“principal inovação do projeto do novo CPC” . Busca-se, de forma sucinta, apresentar e 

analisar os respectivos aspectos processuais e procedimentais regulados pela Lei n° 13.105

/2015, bem como o Banco Nacional de Demandas Repetitivas e Precedentes Obrigatórios - 

BNPR, sistema apto à reunir todas as informações nacionais de Incidentes de Demandas 

Repetitivas - IRDR, instituído pela Resolução nº 235/2016 do Conselho Nacional de Justiça - 

CNJ.

Palavras-chave: Incidente de resolução de demandas repetitivas, Resolução nº 235/2016-cnj, 
Banco nacional de demandas repetitivas e precedentes obrigatórios-bnpr

Abstract/Resumen/Résumé

This expanded summary addresses the Repetitive Demand Resolution Incident, “the main 

innovation of the new CPC project”. It seeks, succinctly, to present and analyze the 

respective procedural and procedural aspects regulated by Law No. 13,105 / 2015, as well as 

the National Bank of Repetitive Demands and Mandatory Precedents - BNPR, a system 

capable of gathering all national information on Incidents of Repetitive Demands - IRDR, 

instituted by Resolution nº. 235/2016 of the National Council of Justice - CNJ.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Repetitive demand resolution incident, Resolution 
235/2016-cnj, National bank of repetitive demands and mandatory precedents-bnpr

1

18



INTRODUÇÃO 

 

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) foi uma das inovações 

processuais trazidas pela Lei n° 13.105/2015 - “Novo Código de Processo Civil”. 

Encontra-se regulamentado nos artigos 976 a 987 e, em que pesem algumas polêmicas 

acerca de sua constitucionalidade, tem como principal objetivo identificar processos 

que contenham a mesma questão de direito, para decisão conjunta. 

Em realidade, constitui-se como uma ferramenta hábil para reduzir a superlotação do 

Poder Judiciário e do múltiplo número de processos versando sobre questões idênticas 

que vem sendo decididos de maneiras divergentes, assim, resultando em verdadeira 

afronta, ofensa à isonomia e à segurança jurídica. 

Contudo, como operacionalizar tal inovação? Como garantir sua eficácia? 

O próprio CPC vincula o pleno funcionamento do IRDR à existência de uma 

plataforma, de um registro eletrônico capaz de reunir todas as informações 

necessárias para o atingimento dos objetivos pretendidos pelo legislador, quer seja, o 

Banco Nacional de Demandas Repetitivas e Precedentes Obrigatórios – BNPR, cuja 

criação e gestão foi confiada normativamente ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ 

(art. 979, caput e § 1º do CPC) que, por sua vez, resultou na edição da Resolução nº 

235, de 13 de julho de 2016. 
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1- O Novo Código de Processo Civil (NCPC) – Lei n° 13.105/2015 

 

Em apertada síntese, já por questões que antecederam a Constituição Federal de 1988, 

mas também muito em decorrência da mesma ter aberto as portas do acesso à Justiça 

e, de certa forma, trazido um crescimento da chamada “litigiosidade de massa”, típica 

de uma sociedade contemporânea, o modelo processual brasileiro tornou-se 

insuficiente. 

Assim, a Lei n° 13.105/2015 - “Novo Código de Processo Civil” - foi editada 

objetivando dar maior celeridade processual e segurança jurídica, atacando os maiores 

vícios do Processo Civil contemporâneo: a morosidade e a insegurança que resulta do 

alto grau de imprevisibilidade das decisões judiciais.  

O IRDR surge neste cenário como uma das ferramentas oportunizadas pela Lei n° 

13.105/2015 apta a combater os vícios supracitados que, segundo DANTAS1, pode 

ser definido “como o incidente processual instaurado para, mediante julgamento 

único e vinculante, assegurar interpretação isonômica à questão jurídica 

controvertida em demandas repetitivas que busquem tutela jurisdicional a interesses 

individuais homogêneos”. 

 

2- Principais aspectos processuais e procedimentais do IRDR 

 

De acordo com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, o 

IRDR objetiva “..unificar decisões relativas a demandas repetitivas (repetição de 

processos que tratem de fatos indiscutíveis, cuja controvérsia se encontre somente em 

questão de direito material ou processual), cujos julgamentos, se fossem díspares, 

poderiam resultar em ofensa à isonomia e à segurança jurídica”2. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  DANTAS,	  Bruno.	  Do	   incidente	  de	  resolução	  de	  demandas	  repetitivas	  (p.	  2178	  -‐2198).	  In:	  
WANBIER,	  Teresa	  Arruda	  Alvim	  (et	  al).	  Breve	  Comentários	  ao	  Novo	  Código	  de	  Processo	  Civil.	  
São	  Paulo:	  Editora	  Revista	  dos	  Tribunais,	  2015.	  
2	  TRIBUNAL	  DE	  JUSTIÇA	  DO	  DISTRITO	  FEDERAL	  E	  DOS	  TERRITÓRIOS	  –	  TJDFT.	  Consulta	  sobre	  
IRDR	  do	  TJDFT	  na	  página	  da	  Jurisprudência,	  2017.	  Acessado	  em	  16	  julho	  2019.	  Disponível	  em	  
https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2017/novembro/consulta-‐sobre-‐irdr-‐
do-‐tjdft-‐na-‐pagina-‐da-‐jurisprudencia.	  	  
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Possui natureza jurídica de um incidente processual funcionando, segundo 

DANTAS3, como uma divisão na fixação de tese jurídica e no julgamento da causa. 

Ao tribunal compete a fixação da tese a ser seguida e ao órgão originário, de 1° grau a 

aplicação da tese ao caso concreto 

Em que pese ser necessária especial atenção aos pressupostos de admissibilidade 

elencados no art. 976 do CPC, não é exigido que se tenha a repetição da mesma 

questão em grande quantidade de processos para que se dê a instauração do Incidente 

de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), basta o risco de inobservância da 

isonomia e ofensa à segurança pública4. 

Ainda, de acordo com o artigo 977 do CPC, o pedido de instauração do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) será dirigido ao presidente do tribunal 

pelo(as)  Juiz ou Relator, por ofício; Partes, por petição, e; Ministério Público ou 

Defensoria Pública, por petição. 

No aspecto procedimental, em consonância com os Enunciados da Escola Nacional de 

Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM, bem como disposições 

legais do Código de Processo Civil, o juízo de admissibilidade do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) deve ser realizado por órgão colegiado, 

“...sendo vedada a decisão monocrática”5 (Art. 981 do CPC). 

Admite-se também a instauração de mais de um IRDR versando sobre o mesmo tema 

perante tribunais distintos6. Contudo, uma vez proferida a decisão pela admissão do 

IRDR, os colegitimados e as partes em processos pendentes nas quais se discutem a 

mesma questão são igualmente legitimados, independentemente dos limites de 

competência territorial, para requerer ao presidente do Supremo Tribunal Federal - 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  DANTAS,	  Bruno.	  Do	   incidente	  de	  resolução	  de	  demandas	  repetitivas	  (p.	  2178	  -‐2198).	  In:	  
WANBIER,	  Teresa	  Arruda	  Alvim	  (et	  al).	  Breve	  Comentários	  ao	  Novo	  Código	  de	  Processo	  Civil.	  
São	  Paulo:	  Editora	  Revista	  dos	  Tribunais,	  2015.	  
4	  BRASIL.	  Escola	  Nacional	  de	  Formação	  e	  Aperfeiçoamento	  de	  Magistrados,	  Enunciado	  87.	  
Disponível	   em:	   https://bd.tjmg.jus.br/jspui/bitstream/tjmg/7820/1/Cartilha%20-‐
%20sa%C3%ADda.pdf.	  Acessado	  em	  17	  jul	  2019.	  
5	  BRASIL.	  Escola	  Nacional	  de	  Formação	  e	  Aperfeiçoamento	  de	  Magistrados,	  Enunciado	  91.	  
Disponível	   em:	   https://bd.tjmg.jus.br/jspui/bitstream/tjmg/7820/1/Cartilha%20-‐
%20sa%C3%ADda.pdf.	  Acessado	  em	  17	  jul	  2019.	  
6	  BRASIL.	  Escola	  Nacional	  de	  Formação	  e	  Aperfeiçoamento	  de	  Magistrados,	  Enunciado	  90.	  
Disponível	   em:	   https://bd.tjmg.jus.br/jspui/bitstream/tjmg/7820/1/Cartilha%20-‐
%20sa%C3%ADda.pdf.	  Acessado	  em	  17	  jul	  2019.	  
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STF e Superior Tribunal de Justiça – STJ a extensão da eficácia suspensiva para todos 

os processos repetitivos em território nacional. 

E, no que se refere à publicidade, a instauração e o julgamento do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) serão sucedidos da mais ampla e 

específica divulgação e publicidade, por meio de registro eletrônico no Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ. 

Os tribunais deverão manter banco eletrônico de dados atualizados com informações 

específicas sobre questões de direito submetidas ao Incidente. 

 

3- Banco Nacional de Demandas Repetitivas e Precedentes Obrigatórios-BNPR. 

 

Como mencionado alhures, o CPC vinculou o funcionamento do IRDR à existência 

de um registro eletrônico capaz de reunir todas as informações necessárias para o 

organização e operacionalização dos IRDR, o Banco Nacional de Demandas 

Repetitivas e Precedentes Obrigatórios-BNPR.  

A Resolução nº 235/2016 editada pelo CNJ representou um importante marco para 

este trabalho ao estabelecer trabalho coordenado entre todos os tribunais do país, 

prevendo a integração tecnológica por meio de Web Service. 

Para isso, a referida Resolução determinou a organização dos Núcleos de 

Gerenciamento de Precedentes (Nugep`s), no âmbito das estruturas administrativas 

dos tribunais, e estabeleceu as diretrizes dos dados de cada instituto processual para, 

assim, permitir a implementação efetiva do Banco Nacional de Dados - art. 5º. 

Ademais, nos termos dos seus arts. 8º e 11, os tribunais ficaram obrigados a manter, 

em seus sítios eletrônicos, banco de dados pesquisável com informações padronizadas 

dos processos submetidos aos IRDR. 

A título de exemplo, a página do e. TJDFT7: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  TRIBUNAL	   DE	   JUSTIÇA	   DO	   DISTRITO	   FEDERAL	   E	   DOS	   TERRITÓRIOS	   –	   TJDFT.	   IRDR,	   2019.	  
Acessado	   em	  22	   julho	   2019.	   Disponível	   em	  https://www.tjdft.jus.br/consultas/gerenciamento-‐
de-‐precedentes/irdr/irdr.	  
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CONCLUSÃO 

 

O novo contexto processual brasileiro, marcado por uma aproximação ao common 

law, inclui o fortalecimento jurisprudencial, a valorização dos precedentes, a 

necessidade de  se ter maior celeridade processual e segurança jurídica, além da 

criação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). 

O IRDR, como tentamos demonstrar, foi uma grata e benvinda inovação à sistemática 

processual brasileira, a sua concepção e operacionalização foi muito bem estruturada 

em um novo Código, tanto em seus aspectos processuais quanto procedimentais, 

especialmente quanto à sua publicidade. 

A “missão normativa” dada pelo Novo CPC ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ, 

de garantir a mais ampla e específica divulgação e publicidade com relação ao IRDR, 

por meio de um registro eletrônico, fez com que a eficácia desta nova ferramenta 

introduzida em nosso ordenamento jurídico fosse garantida. 

Com a criação de um registro eletrônico, quer seja, do Banco Nacional de Demandas 

Repetitivas e Precedentes Obrigatórios-BNPR, privilegiando a integração tecnológica 

por meio de Web Service, possibilitou-se  que partes, advogados, juízes e estudiosos 
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encontrassem os precedentes obrigatórios firmados em todo o País e, por 

consequência, oportunizando e garantindo um acesso à Justiça mais ágil, seguro e 

facilitado. 
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