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RESUMO

O trabalho ora submetido tem como escopo a análise quantitativa e qualitativa de decisões judiciais liminares com base em precedentes no 
âmbito do TJRJ, com especial interesse na aplicação ou não do artigo. 489 do CPC. O referido artigo vem sendo tratado doutrinariamente como 
uma matriz de teorização das decisões judiciais, tema que suscita grandes discrepâncias e divergências doutrinárias, principalmente no período 
pós CRFB 88. Tamanha instabilidade fez surgir a insegurança jurídica, inicialmente constatada em nossos Tribunais Superiores e, mais 
recentemente (após EC 45/2004) também nos Tribunais Locais e juízes de 1a instância. É comum em sede de atuação do Supremo Tribunal 
Federal e do Superior Tribunal de Justiça a adoção de critérios diferenciados para justificar a fundamentação de decisões monocráticas e 
acórdãos. Desde a adoção de técnicas de ponderação de interesses, valorização dos direitos fundamentais, caráter normativo dos Princípios 
Constitucionais, fato é que os julgadores navegam em um gigante mar de propostas de fundamentação, em atendimento ao disposto
formalmente no art. 93, IX da CRFB 88. Positivismo, pós-positivismo ou mesmo neonconstitucionalismo são, ora expressões, ora meios que 
autorizam interpretações e decisões conflitantes para teses jurídicas similares. O mundo acadêmico, as escolas de graduação e pós-graduação 
parecem conflitantes, diante da forma de ensinar e pesquisar o mesmo direito. A teoria dos manuais práticos, pautada na norma legislada não 
confere com a jurisprudência aparente sobre temas de relevo e interesse jurídico. Justifica-se, assim, a investigação proposta, vez que o grau de 
instabilidade jurisprudencial é alarmante, seja pela adoção não fundamentada de precedentes a casos incompatíveis, seja pela sua não adoção, 
mediante descumprimento de mandamentos processuais no CPC 2015, em especial, a criação, manutenção e estabilização da jurisprudência 
dominante. Os objetivos gerais seriam a análise quantitativa da aplicação de precedentes em decisões liminares (sentenças e decisões 
monocráticas) e sua correlação com a fundamentação prevista no art. 489 do CPC. Como objetivos específicos, identificar o percentual de casos 
de adoção dos precedentes oriundos do STF, STJ ou mesmo dos Tribunais Locais ( Incidente de Demandas Repetitivas e Assunção de 
Competência). A metodologia utilizada tem sido a pesquisa de campo, com análise quantitativa e qualitativa das decisões proferidas com base no 
art. 332 e 932, ambos do CPC. Ressalta-se que o trabalho está em andamento e faz parte integrante de atividade de Pesquisa Produtividade da 
UNESA.
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