
RESUMO 
 
PINHEIRO, J. P. Incidente de resolução de demandas repetitivas: a efetiva atuação dos 
legitimados na busca de soluções para as questões comuns. 2020. 141 f. Dissertação (Mestrado 
em Direito) – Programa de Pós-graduação em Direito, Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, 
2020. Este trabalho decorre de pesquisa cujo tema envolve a atuação de cada um dos 
legitimados pelo Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15) a suscitar o Incidente de Resolução 
de Demandas Repetitivas (IRDR). O problema da pesquisa busca responder a seguinte pergunta: 
Será que todos os legitimados a suscitar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas têm 
atuado efetivamente na solução de questões comuns? A pesquisa tem os seguintes objetivos: 
a) esclarecer o que são demandas repetitivas e a sistemática do Incidente de Resolução de 
Demandas Repetitivas introduzido pelo Código de Processo Civil de 2015; b) elucidar o conceito 
de legitimidade, justificar a atuação de cada um dos legitimados a propor o incidente de 
resolução de demandas repetitivas e apresentar possíveis obstáculos; c) analisar a performance 
dos legitimados na resolução de questões comuns de demandas repetitivas por meio de 
pesquisa empírica em cada um dos Tribunais de Justiça Estadual e Distrital, bem como em cada 
Tribunal Regional Federal. Como hipótese de pesquisa, sustenta-se que nem todos os 
legitimados estão contribuindo para a formação dos precedentes vinculativos advindos do 
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. A metodologia a ser adotada pode ser 
sintetizada em pesquisa documental e pesquisa empírica e bibliográfica. A pesquisa documental 
está relacionada às decisões judiciais compreendidas entre os três primeiros anos de Incidente 
de Resolução de Demandas Repetitivas. 
Palavras-chave: Processo Civil. Precedentes. Incidente de Resolução de Demandas 
Repetitivas. Legitimidade. 
 
ABSTRACT 
 
PINHEIRO, J. P. Incident of Resolution of Repetitive Claims: the effective claimants’ performance 
in solving common issues. 2020. 141 f. Masters dissertation – Postgraduate Program in Law, 
Estácio de Sá University, Rio de Janeiro, 2020. The aim of this research involves the work of each 
one of the claimants by the Code of Civil Procedure of 2015 (CPC/15) that brings the Incident of 
Resolution of Repetitive Claims (IRDR). The research tries to answer the following question: 
Could all those claimants that file the incident of resolution of repetitive claims have acted 
effectively in solving those common issues? The research also has the following objectives: a) to 
clarify what repetitive claims are and the system of Incident of Resolution of Repetitive Claims 
introduced by the Code of Civil Procedure of 2015; b) to elucidate the concept of legitimacy, to 
justify the claimants’ actions while proposing the Incident of Resolution of Repetitive Claims, 
and to present possible obstacles; c) to analyze the claimants’ performance in solving common 
issues of repetitive claims through empirical research in each one of the State and District Justice 
Courts, as well in each Regional Federal Court. This work suggests that not all claimant 
contributes to put together the binding precedents arising from the Incident of Resolution of 
Repetitive Claims. The adopted methodology can be summarized in documents, empirical and 
bibliographic research. The document research is related to judicial decisions that comprises the 
first three years of Incident of Resolution of Repetitive Claims. 
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