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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo fazer um comparativo entre o Commom Law, Sistema Jurídico Norte-Americano, com a Civil Law, Sistema 
Jurídico utilizado pelo Brasil, em especial a diferenciação da Teoria do Precedentes pelos Norte-Americanos e as usadas aqui, bem como seu 
funcionamento e sua superação.  Foram utilizados como metodologia o estudo comparado e, os principais objetivos da pesquisa é apontar o 
funcionamento e a eficácia da importação dos provimentos judiciais vinculantes para o Ordenamento Jurídico Brasileiro. O Commom Law é um 
Sistema Jurídico baseado no direito jurisprudencial, criado nas Tradições e costumes da sociedade, sofreu influência do sistema romano, mas é 
calcado na tradição dos povos anglo-saxões. A Organização Judiciária esta divida em: Tribunais Federais, Tribunais Estaduais e a Suprema Corte . 
No Commom Law,  existem as leis codificadas, mas são os precedentes que definem os julgados, através dos chamados “CASE”, além de existir 
uma obrigatoriedade de seguir os julgados anteriores que deram origem ao precedente.  Os precedentes podem ser criados em qualquer Tribunal 
bem como pela Suprema Corte, que possui discricionariedade para avocar o processo que deseja julgar e criar o precedente. As técnicas de 
atualização e de controle dos precedentes são: Overruling (procedimento usado para a  atualização ou superação de um precedente); 
Antecipatory Overruling ( procedimento de controle, que versa de quando um precedente precisará ser superado ou se desde seu nascimento, 
padece de vícios) e o Prospect Overruling ( Modulação Temporal que indica quando um precedente entra em vigor no mundo jurídico).  Em 
Contraponto, temos a Civil Law, Sistema Jurídico adotado pelo Brasil, que sofreu influência do Sistema Romano-Germânico, tendo como objetivo 
utilização das Leis Codificadas a serem seguidas pelos Magistrados. Instituiu o Constitucionalismo a partir da Revolução Francesa, na primeira 
geração de direitos baseados na Fraternidade, Igualdade e Liberdade, dando ao Estado o poder de controle das relações jurídicas, mas para fins 
de atender ás necessidades da sociedade emergente que se criava aquela época.  No Brasil, que passou por algumas mudanças no seu sistema 
processual, tendo em vista as diversas demandas repetitivas que chegavam aos Tribunais Superiores, criou-se as chamadas “Súmulas 
Vinculantes”, que nada mais são que uma importação da Teoria dos Precedentes Norte-americanas- os conhecidos  stare decisis, no sentido 
vertical, onde as Súmulas proferidas por Tribunais Superiores vinculam os Tribunais de 1° Instância. Deve-se destacar que no Sistema Commom 
Law, o stare decisis possui duas vértices, no sentido vertical ( Os precedentes proferidos pela Suprema Corte vincula os Tribunais Federais e 
Estaduais) e o stare decisis no sentindo  horizontal ( O precedente criado por um determinado Tribunal deve ser respeitado pelo próprio bem 
como pelos demais).  A evolução dos precedentes no Brasil continuam avançando tendo o objetivo de atender a sociedade,  dando uma tutela 
jurisdicional célere, que respeite os  Princípios Constitucionais tais quais: a Segurança Jurídica, a Isonomia e a Previsibilidade. Temos como 
provimentos judiciais vinculantes, além das Súmulas que vinculam uma decisão já proferidas, os Enunciados de Súmulas,  o IRDR, e o Incidente de  
Assunção de competência. Um precedente judicial pode ser alterado de forma difusa ou concentrada, mas ainda há discussão se a teoria dos 
precedentes trazidas para o Brasil tem eficácia ou se fere Carta Magna de 1988.  Conclui-se que na atualidade estamos diante da Globalização 
Judicial, onde sistemas distintos se comunicam, criando o que chamamos de Sistemas Híbridos, mas deve-se ter um olhar atento para que haja 
eficácia em relação a sua aplicabilidade e respeito aos ditames Constitucionais Brasileiro evitando assim prejuízos a Tutela Jurisdicional e a  
Sociedade como um todo.
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