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RESUMO

O presente trabalho intenta apresentar os dados de Projeto de Pesquisa Produtividade ( UNESA 2017) que investiga as decisões no âmbito do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro após a entrada em vigor da Lei 13.105 de 16 de março de 2015, o então novo Código de Processo 
Civil, em especial, sobre a metodologia de utilização de precedentes em sentenças, decisões monocráticas e acórdãos. A legislação processual 
brasileira vem passando por inúmeras transformações nas últimas duas décadas, pós CRFB 88. Em especial, o direito processual civil, sua 
codificação de 1973 e outras leis esparsas sofreram ajustes ou mesmo inovações que afetaram, de modo espaçado, mas orquestrado, a tutela de 
conhecimento,execução e de urgência. Tais transformações legislativas foram realizadas em movimentos reformadores mais ou menos 
concentrados em períodos e diversidade temática, como, por exemplo, maior acessibilidade gratuita à justiça, meios alternativos, simplificação de 
ritos, possibilidade de tutelas antecipatórias gerais e específicas e, em especial, uma nítida opção legislativa pela valorização da jurisprudência 
dominante nos tribunais locais e superiores de modo a permitir, ainda que indiretamente, a possibilidade de repercussão plural de certas decisões 
judiciais, em processos de acesso individual aos órgãos do Poder Judiciário. Em especial, este último item, bastante valorizado após a EC 45/2004 
e sua legislação regulamentadora, obteve do legislador do CPC 2015 um lugar de destaque através de institutos como a improcedência liminar do 
pedido (art.332), incidente de resolução de demandas repetitivas (arts. 976 a 987), assunção de competência (art. 947), recursos especial e 
extraordinário repetitivos ( art. 1036), bem como a própria teorização de fundamentação das decisões judiciais (art. 489). E tudo isso com o 
mandamento da uniformização, manutenção, estabilização, integralização e coerência de sua jurisprudência, por óbvio, em consonância com os 
tribunais superiores. Assim, resta a expectativa de cumprimento do art. 5º, XXXV da CRFB de 88 e frente ao CPC 2015 e suas diretrizes 
uniformadoras até mesmo de julgamentos colegiados acabados, como no caso do art. 942 e sua “aplicação da técnica”. É necessário e urgente o 
acompanhamento da aplicação de tais institutos na realidade prática do Judiciário. OBJETIVOS: Os objetivos gerais: Apresentar dados 
quantitativos e qualitativos sobre a operação prática de institutos de repercussão plural previstos no CPC 2015 no Judiciário fluminense, em 
especial em decisões monocráticas e colegiadas no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro com base na jurisprudência 
predominante (precedentes). Identificar os institutos processuais utilizados pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro no exercício da 
Jurisdição no direito de Ação, Defesa e Recursos dos jurisdicionados, quando da utilização da jurisprudência predominante (precedentes). Como 
objetivos específicos: Avaliar a fundamentação jurídica utilizada pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro no exercício da Jurisdição com a 
prática de institutos de repercussão plural previstos no CPC 2015. Enumerar os casos que em que a operação prática de institutos de repercussão 
plural previstos no CPC 2015 levou ao julgamento e encerramento precoce do exercício da Ação, Defesa e Recurso por parte dos jurisdicionados. 
Identificar os casos em que a operação prática de institutos de repercussão plural previstos no CPC 2015 levou à modificação da jurisprudência 
predominante no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Verificar os casos em que o jurisdicionado conseguiu demonstrar a não 
aplicabilidade de instrumentos de repercussão plural ao seu caso concreto.
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