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RESUMO

As pesquisas empíricas divulgadas a cada ano pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) indicam que o Poder Judiciário Brasileiro está assoberbado 
de processos, sendo insuficientes os seus recursos materiais e humanos.  O novo Código de Processo Civil (NCPC) teve como uma de suas linhas 
norteadoras o estabelecimento de uma sintonia fina com a Constituição, com o reconhecimento e a realização de direitos mediante respeito às 
garantias constitucionais, preocupando-se com um tratamento mais adequado aos conflitos. Limitando-se às previsões sobre as demandas 
repetitivas no novo diploma, o presente trabalho objetiva analisar os institutos relacionados aos conflitos massificados que foram mantidos, 
aperfeiçoados ou criados pela novel legislação, comparativamente à legislação anterior, o Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73), observando 
como eles podem ter impacto na realidade do Judiciário. Importante destacar que esses mecanismos são sobretudo para procedimentos não 
representativos, uma vez que, embora tenha um impacto relevante nas ações coletivas, o novo Código não trouxe disposições específicas sobre o 
tema. A fim de cumprir a proposta, tem-se como base a pesquisa bibliográfica, sobretudo livros, artigos e relatórios de pesquisa divulgados pelo 
Conselho Nacional de Justiça, através de uma abordagem quanti-qualitativa. Pretende-se analisar cada uma das 9 (nove) previsões do novo 
diploma relativamente às demandas repetitivas, principalmente o funcionamento do sistema harmônico e complementar formado pelo incidente 
de resolução de demandas repetitivas (IRDR) e pelos recursos repetitivos (REER), estes últimos no âmbito dos Tribunais Superiores, com a 
consequente previsão do julgamento liminar de improcedência, embora o estudo neles não se esgote. Espera-se, ao final, poder trazer uma 
pequena contribuição sobre o funcionamento dos instrumentos relacionados às demandas repetitivas a partir do Código de Processo Civil de 
2015 e esclarecer em que medida eles auxiliariam a um tratamento mais adequado dos conflitos de massa no Poder Judiciário, aperfeiçoando o 
acesso à justiça e evitando julgamentos contraditórios.
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