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RESUMO

O Estado Democrático Constitucional é um modelo consolidador dos direitos fundamentais ao assegurar a supremacia das normas constitucionais 
na sociedade contemporânea, consolidando as conquistas liberais, sociais e decorrentes da solidariedade e da comunidade, além da efetiva 
participação da sociedade na tomada de decisões políticas. Desta forma se procura garantir os direitos fundamentais nas três dimensões 
existentes. O principal objetivo é efetivar a prevalência dos direitos fundamentais individuais e coletivos. Os direitos fundamentais de primeira 
geração, considerados individuais ou negativos, são aqueles relacionados diretamente às pessoas, como o direito à vida, a igualdade formal, a 
liberdade e manifestação de pensamento e crença. Os direitos fundamentais de segunda geração referem-se aos direitos sociais, como o direito à 
saúde, moradia, educação, segurança, lazer, previdência e os direitos relacionados aos trabalhadores. Em se tratando de direitos fundamentais de 
terceira geração incluem-se os direitos difusos e coletivos e ainda há discussão sobre a consolidação de uma quarta categoria de direitos 
fundamentais que para alguns autores refere-se à participação democrática enquanto outros defendem se tratar de direitos relacionados à 
engenharia genética. É neste contexto, de observância do Estado Democrático Constitucional no Brasil, firmado a partir da Constituição de 1988, 
que se pretende discutir neste trabalho o papel dos provimentos judiciais vinculantes e sua compatibilização com os direitos e garantias 
fundamentais, sobretudo no que diz respeito à igualdade jurídica. Os provimentos judiciais vinculantes, previstos no novo Código de Processo 
Civil, não se confundem com os precedentes judiciais presentes no sistema       norte-americano, mas são neles inspirados, na medida em que, 
possuem efeito vinculante obrigatório no plano vertical. A doutrina brasileira festeja a existência destes instrumentos como a sentença de 
improcedência liminar do pedido, o incidente de resolução de demandas repetitivas, a assunção de competência, a multiplicidade de recursos 
repetitivos nos Tribunais Superiores, dentre outras medidas que assegurem a aplicação do entendimento das instâncias superiores de imediato, 
com vistas a dar ao jurisdicionado uma resposta célere e efetiva em plena consonância com os princípios da isonomia, acesso à justiça, celeridade 
e efetividade que tanto devem ser atendidos pelo Poder Judiciário e, portanto, é  imperioso trazer à baila a discussão se, de fato, os provimentos 
judiciais vinculantes se coadunam com os anseios de Estado Democrático Constitucional.
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