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RESUMO

A presente pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de estudar a influência da adoção do sistema de precedentes judiciais vinculantes pelo NCPC 
e seu reflexo quanto a garantia dos direitos fundamentais constitucionalmente previstos. Inicialmente se torna imprescindível salientar que, 
embora o Brasil adote o sistema jurídico do Civil Law (origem romano-germânico), este tem sofrido influência direta do sistema da common law 
(origem anglo-americano), como exemplo a adoção da teoria dos precedentes judiciais vinculantes. O sistema da civil law baseia sua atividade 
jurisdicional na aplicação de uma lei previamente estabelecida para a resolução de casos concretos, enquanto que o sistema da common law, 
baseia-se na aplicação de decisões vinculantes dos órgãos julgadores, realçando a importância do precedente judicial de maneira que uma 
decisão firmada anteriormente produz efeito vinculante e serve como diretriz para o julgamento posterior de casos análogos. No sistema da 
common law, a lei não possui natureza ampla e abstrata, como encontrado no sistema civil law, e sim um aspecto individualizado, em que o órgão 
julgador analisará com a mesma relevância a lei e as decisões firmadas anteriormente pelos tribunais sobre eventos similares ao caso. A partir da 
influência deste sistema no ordenamento jurídico pátrio, é de extrema relevância a análise sob a ótica dos direitos fundamentais. Com o 
fenômeno do neoconstitucionalismo se teve o início do processo de constitucionalização do direito, através da aplicação de valores estabelecidos 
na carta magna por todo o ordenamento jurídico, tendo ganhado força no Brasil, após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Dentre 
outros direitos fundamentais amplamente estabelecidos na CRFB, destaca-se o surgimento da ideia do direito ao processo justo, consubstanciado 
pela garantia da razoável duração do processo (art.5º, LXXVIII), da assistência jurídica integral (art.5º, LXXIV), da formação da coisa julgada (art.5º, 
LXXVIII), e, por conseguinte, da segurança nas relações jurídicas. Desta forma, observou-se que a adoção do sistema de provimentos judiciais 
vinculantes, é forte instrumento de atribuição de eficácia a esses direitos fundamentais. Destaca-se ainda que a EC nº45/2004 inseriu no rol de 
direitos fundamentais do Art.5º, o inciso LXXVIII, o direito à duração razoável do processo, esta norma garante tanto as partes, quanto à 
sociedade, a garantia de uma prestação jurisdicional de forma célere e eficaz. Nesse sentido, o respeito aos precedentes judiciais garante a 
efetividade dos direitos fundamentais, uma vez que a eficácia vertical das decisões proferidas nos Tribunais Superiores se opera como mecanismo 
de contenção de demandas repetitivas e da morosidade judicial. Também foi possível observar a existência de críticas quanto à forma de adoção 
do sistema de precedentes no atual Código de Processo Civil, merecendo destaque à pontuação de eventual prejuízo ao acesso à justiça. 
Precursores deste entendimento afirmam que, a previsão contida nos Art.332 e 932 CPC, que tratam da improcedência liminar do pedido, e dos 
deveres do relator, dentre outros fatores, seriam uma obstrução no acesso ao poder judiciário pela parte litigante, considerando que 
impossibilitariam a apreciação individual do mérito da causa em primeira e segunda instância, quando a matéria de direito vertente, tratar de 
entendimento já disciplinado em precedente judicial vinculante. Assim sendo, constatou-se que, apesar de se tratar de importante mecanismo de 
contenção de demandas repetitivas, que visa dar maior celeridade à prestação jurisdicional, o NCPC não estabeleceu de forma clara a 
instrumentalização das técnicas de superação (overruling) e de distinção (distinguishing) dos precedentes, tanto pelas partes como pelo 
magistrado, o que poderá resultar em eventual lesão ao direito do acesso à justiça, eis que se imporia um entendimento firmado anteriormente 
de forma mecanizada, sem adentrar ao mérito do caso em julgamento.
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