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Resumo: 

Introdução: Com o advento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 

Novo Código de Processo Civil, surge a necessidade do estudo a cerca do tema 

proposto. No IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas), inicialmente, 

escolhe-se um ou alguns processo modelos. Após, os processos que possuem discussões 

comuns são suspensos. Nisso, nasce o incidente, num órgão de instância superior, no 

qual resolverá as questões comuns desses processos com discussões similares. A 

questão comum será incorporada a todos esses casos que foram suspensos, 

individualmente.  Existe a necessidade de que se escolha um processo modelo de 

qualidade, visto que representará os demais processos que serão vinculados pela 

decisão. O Novo Código de Processo Civil e, até o momento, a doutrina, não nos diz 

quais parâmetros deverão ser utilizados na escolha do processo modelo do IRDR. 

Objetivo: Se refere à definição dos requisitos a serem utilizados na escolha do processo 

modelo no IRDR.  Metodologia: Estudo de casos das ações judiciais referentes aos 

planos econômicos Collor I e Verão e pesquisa comparativa do sistema jurídico Alemão 

(Musterverfahren) e Inglês (Group Litigation Order), no que diz respeito à seleção da 

causa piloto, comparando-os e adequando-os à realidade da sociedade brasileira.  

Resultados e Discussão: A priori, a discussão se baseia na seleção de algumas ações 

judiciais referentes ao plano econômico Verão e Collor I. Paralelamente, faz-se um 

estudo comparativo do Musterverfahren e Group Litigation Order, a fim de traçar 

algumas diretrizes.  Considerações Finais: É necessário que o processo modelo 

contenha autores e réus participativos, com um efetivo contraditório, variadas formas de 

provas nos autos do processo, argumentação plausível e de fácil entendimento, no qual 

sejam abordados todos os pontos plausíveis. 
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