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RESUMO

Este trabalho decorre de pesquisa em andamento cujo tema a atuação de cada um dos legitimados pelo Novo Código de Processo Civil a suscitar 
o incidente de resolução de demandas repetitivas.  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 questões comuns e a sistemática do incidente de resolução de demandas repetitivas introduzido pelo 
Novo Código de Processo Civil; b) elucidar o conceito de legitimidade, justificar a atuação de cada um dos legitimados a propor o incidente de 
resolução de demandas repetitivas, 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, a nível nacional. 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. No que 
se refere à pesquisa documental, a coleta de dados se dará pela página do Tribunal de Justiça de cada Estado e do Distrito Federal, utilizando-se o 
espaço público reservado aos precedentes judiciais e utilizando-se a categoria em exame neste projeto, restringindo-se aos incidentes admitidos. 
A pesquisa documental relacionada às decisões judiciais pretende compreender o período da entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil 
(18 de março de 2016) a 31 de dezembro de 2018. Nesta etapa inicial da pesquisa, percebeu-se a necessidade de se aprofundar a pesquisa 
doutrinária em relação à categoria “legitimidade”, bem como às possíveis discussões acerca dos legitimados elencados pelo Novo Código de 
Processo Civil. Tais resultados serão apresentados no Seminário de Pesquisa. Em relação aos resultados esperados se pretende contribuir para 
identificação dos legitimados atuantes na resolução das questões comuns, a nível nacional e individualmente em cada Tribunal de Justiça de cada 
Estado e do Distrito Federal.
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