
RESUMO 

REZENDE, Caroline Gaudio. AS DEMANDAS REPETITIVAS NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. 2019. 2019 f. Tese (Doutorado em Direito) – Programa de Pós-graduação em 

Direito, Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, 2019. A proposta da presente tese é a 

sistematização do incidente de resolução de demandas repetitivas nos juizados especiais, 

notadamente tendo por paradigma um processo originado no microssistema. Parte-se do 

pressuposto que o incidente não só pode, mas como deve ser aplicado as demandas 

repetitivas submetidas ao juizado, vez que este se apresenta como um epicentro de causas 

daquela natureza. Nesta esteira, diante das questões subjacentes referentes ao microssistema, 

o silêncio do legislador ao tratar da temática com a vigência do Código de Processo Civil de 

2015, bem como as divergentes interpretações que surgiram no decorrer da pesquisa, certo é 

que há a necessidade de uma regulamentação do IRDR no âmbito dos juizados, com o fito de 

dar segurança jurídica e potencializar a aplicação do instituto. Sob a orientação metodológica 

de uma pesquisa quali-quantitativa, é analisada a doutrina a respeito do tema e diagnosticado 

o movimento dos tribunais ao longo dos últimos quatro anos, desde a promulgação do NCPC 

até os dias atuais. Deste modo, o objeto da presente tese, é apresentar os standards, à luz do 

processo civil constitucional, para que ocorra a sua escorreita aplicação. Pretende-se, assim, 

que haja a máxima efetividade do incidente nos juizados, promovendo destarte um acesso à 

justiça de maneira equânime e satisfativa. Palavras-Chave: Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas. Juizados Especiais. Acesso à Justiça. Isonomia. Segurança Jurídica. 

Uniformização da Jurisprudência. 

 

ABSTRACT  

REZENDE, Caroline Gaudio. THE REPETITIVE DEMANDS IN THE MICROSYSTEM SMALL CLAIMS 

COURTS. 2019. 2019 f. Tese (Doutorado em Direito) – Programa de Pós-graduação em Direito, 

Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, 2019. The proposal of this thesis is the 

systematization of the incident of resolution of repetitive demands in the special courts, 

especially having as paradigm a process originated in the microsystem. It is assumed that the 

incident not only can, but how the repetitive demands submitted to the court should be 

applied, since this presents itself as an epicenter of causes of that nature. In this vein, given 

the underlying issues of the microsystem, the silence of the legislator when dealing with the 

issue with the Civil Procedure Code of 2015, as well as the divergent interpretations that 

emerged during the course of the research, is certain that there is a need for a regulation of 

the IRDR in the scope of the courts, in order to provide legal certainty and enhance the 

application of the institute. Under the methodological guidance of a qualitative-quantitative 

research, the doctrine is analyzed on the subject and diagnosed the movement of the courts 

over the last four years, from the enactment of the NCPC to the present day. Thus, the 

purpose of the present thesis is to present the standards, in the light of the constitutional civil 

procedure, so that its correct application can occur. It is intended, therefore, that there be 

maximum effectiveness of the incident in the courts, thus promoting an equal and satisfactory 

access to justice. Keywords: Incident of Resolution of Repetitive Claims Small Claims Courts. 
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