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1. RESUMO  

 Atualmente, o Brasil vem vivenciando um grande fortalecimento do sistema de 

precedentes judicias, no qual se valoriza cada vez mais o papel da jurisprudência, 

reconhecendo a relevante função desempenhada pelos órgãos jurisdicionais na 

interpretação e uniformização do direito para garantir segurança jurídica e isonomia 

dos provimentos jurisdicionais.  

 Nesse aspecto, o advento do CPC/15 trouxe importantes ferramentas que tem como 

propósito consolidar cada vez mais o uso dos precedentes no sistema judicial 

brasileiro, dentre esses mecanismos, cita-se o incidente de resolução de demandas 

repetitivas e A assunção de competência, regulamentados pelos artigos 976/987 e   

947 do novo diploma processual.  

 As técnicas de julgamento em que se formam os “precedentes” têm como 

característica a produção de decisões de aplicabilidade obrigatória para além das 

partes identificadas no processo, atingindo qualquer cidadão que se encontre na 

mesma situação jurídica.  

 A partir disso, o propósito do projeto é aferir o efetivo papel dessas técnicas de 

julgamento nesse novo cenário processual, sobretudo, analisando seus efeitos sob o 

prisma da pacificação social, segurança jurídica e políticas públicas.   

 Portanto, o que se propõe inicialmente é a realização de uma pesquisa (já em 

andamento) no âmbito do TJMG, que buscará averiguar o número de processos 

submetidos a apreciação do Tribunal através desses métodos, confeccionando 

posteriormente um mapeamento dos principais temas e áreas da sociedade que serão 

diretamente atingidas pelo resultado dos julgamentos.  

2. INTRODUÇÃO  

O Direito como uma ciência social aplicada deve acompanhar a evolução social 

e suas respectivas inovações, adequando-se através da criação de novos 

métodos e institutos que propiciem à melhor solução para os problemas 

decorrentes da vida em sociedade.  

 Nesse panorama, o fenômeno da evolução social e consequente modificação de seus 

costumes e práticas têm como desdobramento natural o surgimento de novos conflitos 
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das mais variadas naturezas, que, atualmente, transcendem até mesmo o interesse 

dos indivíduos que compõem a relação processual.  

 O surgimento desses novos conflitos agora pautados em interesses homogêneos, ou 

seja, relativos à coletividade, determinadas classe ou grupos, oportunizaram o 

surgimento de um grande problema no exercício da atividade jurisdicional, que 

consiste no risco de tratamento diferenciado dado por juízes à casos que versem sobre 

a mesma matéria, abalando preceitos fundamentais do ordenamento jurídico pátrio, 

tais como: a isonomia e a segurança jurídica.  

 Em razão disso, as técnicas de formação de precedente previstas no CPC/15 

possuem papel crucial para solução desses problemas, pois apresentam como 

objetivo principal o oferecimento de tratamento igualitário a os litigantes que se 

encontram em situações semelhantes, trazendo para estes indivíduos e demais 

interessados, pacificação social e justiça (tratamento isonômico nos casos iguais).  

3. OBJETIVOS  

O presente estudo tem como escopo analisar as novas técnicas de julgamento 

de massa e formação de precedentes trazidas pelo CPC/15, estudando, em 

suma, os efeitos produzidos pelos seus julgamentos no que tange à segurança 

jurídica, pacificação social e políticas públicas.  

4. METODOLOGIA  

 Como fonte investigativa, esta pesquisa utilizará basicamente os seguintes métodos 

procedimentais: histórico, estatístico, monográfico e bibliográfico.  

5. DESENVOLVIMENTO  

O Brasil gradativamente vem adotando cada vez mais como método para 

solução de demandas judiciais a utilização de precedentes, que devem ser 

compreendidos como decisões anteriores que servem como sustentáculo 

jurídico para resolução de casos cuja matéria discutida seja semelhante ou 

idêntica.  

  É fato que a adoção de um sistema de resolução de conflitos baseado na aplicação 

de precedentes, ou seja, na utilização da jurisprudência, pode contribuir 
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consideravelmente para a efetividade da prestação jurisdicional no Brasil, aumentando 

o índice de satisfação e prestígio com o jurisdicionado.  

 Partindo dessa premissa, torna-se fundamental analisar esses instrumentos de 

formação de precedentes, discorrendo sobre seus procedimentos e debatendo sobre 

a efetividade prática desses mecanismos como meio de pacificação social, segurança 

jurídica e políticas públicas.  

6. RESULTADO PRELIMINAR  

 Até o momento, foi possível identificar um crescimento considerável no número de 

procedimentos instaurados no âmbito do TJMG. No início da pesquisa, apurou-se que 

haviam sido instaurados cerca de 54 Incidentes de Resolução de Demandas 

Repetitivas no âmbito do referido Tribunal.  

 Atualmente, o número já ultrapassa 90, e isso somente relativo as matérias cíveis, o 

que demonstra que as técnicas de julgamento objeto da pesquisa vêm se tornando 

instrumento fundamento da atividade jurisdicional.   

 Portanto, conclui-se que os procedimentos inseridos pelo novo diploma processual 

brasileiro terão grande importância no que diz respeito as relações sociais, já que suas 

decisões produzem efeitos vinculantes, afetando toda a sociedade.  
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