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RESUMO
A presente investigação tem como escopo principal a análise do novo instituto criado
pelo Código de Processo Civil de 2015, ora denominado incidente de resolução de
demandas repetitivas, que possui como premissa básica definir a solução de modo
uniforme e geral para um grupo de titulares de direitos individuais semelhantes. O eixo
central do incidente de resolução de demandas repetitivas é, pois, conceder isonomia
e segurança jurídica aos jurisdicionados, tratando de forma igual todas as pretensões
isomórficas postas ao judiciário. Da mesma forma, presta-se a promover a
uniformização de parte de sua jurisprudência, tornando-a íntegra e coerente, nos
termos do art. 926 do Código de Processo Civil de 2015. Para tal análise, foi
estabelecido uma relação com os fatores que permearam a causa da crise numérica
dos processos repetitivos no Brasil, pelos seus mais diversos motivos. Com a
preocupação em se lidar com os litígios de massa, foi criado um microssistema
processual coletivo (Lei de Ação Civil Pública e Código de Defesa do Consumidor)
com o objetivo central de conter ações individuais de uma forma coletiva. Além desse
microssistema, outras leis propugnaram pelo mesmo objetivo, como as que
regulamentaram o mandado de segurança coletivo, o mandado de injunção coletivo,
e o habeas data coletivo. As ações coletivas mostraram-se ineficientes, em parte, para
conter o avanço dos processos de massa. Assim, almeja-se que o IRDR venha a ter
a eficácia nesse sentido, alterando a cultura do desrespeito aos precedentes, pondo
fim às demandas individuais idênticas postas em juízo, através de julgamento com
formato objetivo. Sua concepção maior é fixar tese jurídica a ser aplicada a todos os
processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que
tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem
nos juizados especiais do respectivo Estado ou região e aos casos futuros que versem
idêntica questão de direito e venham a tramitar no território de competência do tribunal
Palavra-chave: Incidente de resolução de demandas repetitivas. Processos
repetitivos. Precedentes judiciais. Ações coletivas

THE MASS CLAIMS CHALLENGES AND INCIDENT DEMANDS REPETITIVE
RESOLUTION IN BRAZIL

ABSTRACT
The present investigation has the main purpose of analysing the new institute created
by 2015 Code of Civil Procedure, referred to as Incident of Resolution of Repetitive
Demands (IRDR), which has the premise of defining a solution in a uniform manner to
a group of similar individual rights holders. The central point of the IRDR is, therefore,
to provide isonomy and legal certainty to all subjects, ensuring equal treatment to
all isomorphic claims proposed to Judicial System. Also, it aims to standardise part of
its jurisprudence, improving its consistency, pursuant to Article 926 of the 2015 Code
of Civil Procedure. The purpose of this investigation required establishing a
relationship with the several facts that were important in causing a numerical crisis of
repetitive procedures in Brazil. In order to deal with mass litigations, a collective
procedure microsystem was created (Class Action Act and Consumer Protection
Code), aiming to hold back on individual actions in a collective way. Besides this
microsystem, other laws advocate to the same goal, e.g. laws that regulate collective
security warrant, collective writ of injunction, collective habeas data. Collective actions
have proved partly ineffective in restraining the advance of mass lawsuits. Therefore,
it is expected that IRDR is effective in that sense, modifying a customary desrespect
to precedents and ending identical individual demands, through a specifically formated
trial conceived to establish a legal theory to be applied to all proceedings that present
identical question of law, either individual or collective, and that are being processed
by the court of its jurisdiction, including those that are processed in special courts from
the State or region concerned and also including future proceedings that deal with
identical question of law and are processed by the competent court.
Key-words: incident of resolution of repetitive demands. Repetitive proceedings.
Judicial precedents. Class actions.
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