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RESUMO

O Código de Processo Civil brasileiro, através da Lei 13.105/15, trouxe de maneira fervorosa a discussão envolvendo o ordenamento jurídico 
brasileiro e questionando a adoção dos precedentes judiciais presentes no direito norte-americano, comuns ao sistema da common law, uma vez 
que, tradicionalmente, nosso sistema possui raízes no modelo jurídico romanogermânico da civil law.De certa forma, tem-se atribuído à 
globalização judicial a larga utilização de mecanismos estrangeiros na tentativa de melhorar sistemas próprios proporcionando maior efetividade 
e celeridade na prestação da atividade jurisdicional. Hodiernamente a globalização judicial tem eficazmente estimulado e permitido a 
aproximação do ordenamento jurídico nacional com o ordenamento internacional buscando na cooperação instrumentos úteis para o
cumprimento, sobretudo, de direitos fundamentais, dentre eles as garantias constitucionais processuais e a própria formação de um Estado 
Constitucional Cooperativo. Apresenta-se o problema central da pesquisa, qual seja, a análise de um efeito da globalização judicial que é a 
aproximação entre os sistemas jurídicos e consequentemente se a utilização de mecanismos potencialmente atribuídos a outro sistema, como os 
precedentes judiciais, trouxe benefícios para o ordenamento jurídico brasileiro. O objetivo geral da pesquisa proposta é analisar a aplicação do 
sistema de precedentes judiciais no ordenamento jurídico brasileiro. Especificamente impõe-se investigar e concluir que o Brasil não adotou 
exatamente o sistema de precedentes judiciais aplicado no sistema da common law, limitando-se a reproduzi-lo, mas conferiu eficácia vinculante 
no plano vertical a instrumentos enumerados essencialmente nos artigos 322, 927 e 932 do Diploma Processual Civil. A justificativa da pesquisa é 
demonstrada em virtude existência da globalização judicial que permitiu a aproximação dos sistemas jurídicos e com o isso o sistema brasileiro, 
tradicionalmente firmado na civil law viu-se influenciado pela common law, a partir da teoria dos procedentes, que tanto a doutrina processual 
discute se presente no novo CPC. A intenção do legislador é trazer previsibilidade as decisões judiciais, igualdade e segurança e com isso 
contribuir para a celeridade, efetividade objetivos de um processo justo. Tais objetivos só serão alcançados, todavia, se bem empregados por 
parte do Poder Judiciário com vistas a atentar para aplicação correta do que chamamos de decomposição do precedente, dos instrumentos de 
distinção e revisão e até mesmo da aplicação da modulação temporal dos efeitos da decisão. Através desta ampla pesquisa, busca-se apurar 
como o Poder Judiciário está construindo e aplicando os provimentos judiciais vinculantes. Buscar-se-á tanto na doutrina como na jurisprudência, 
com a análise de casos concretos, como tem sido aplicado o sistema de precedentes no ordenamento jurídico brasileiro, por meio de uma 
abordagem especialmente quantitativa e qualitativa, lógica, dialética e em que se privilegiará a forma hipotético-dedutiva. Indubitavelmente o 
avanço da pesquisa coincidirá com o avanço na própria aplicação destes instrumentos diante da vigência do novo CPC. À título de revisão 
bibliográfica nesta pesquisa busca-se analisar o efeito da globalização judicial que é a integração entre os sistemas jurídicos existentes. No mundo 
contemporâneo não se pode imaginar que um sistema jurídico exista e funcione isoladamente, quando o ideal é a perfeita comunicação para 
bom aproveitamento dos instrumentos eficazes que funcionam em cada um dos garantidores do acesso à justiça. Para tratar desta temática é 
fundamental o estudo da obra de Michele Taruffo que defende a existência de sistemas híbridos capazes de fomentar novas visões sobre o fato e 
proporcionar a ampliação da aplicação da justiça. Traçar primeiramente a distinção entre os sistemas jurídicos da civil law e da common law é 
primordial para que possamos compreender que recentemente, o ordenamento jurídico brasil
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