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1. RESUMO  

O presente estudo tem por objetivo a análise do novo tratamento da jurisprudência 

diante do gigantesco destaque dado pelo “novo” Código de Processo Civil/2015 ao 

que se convencionou também como Direito Jurisprudencial, onde o magistrado se 

depara com dois caminhos, seguir a orientação dos Tribunais ou optar pela boa e 

velha Lei, bem como sua aplicação, que por anos e anos era a única saída para a 

resolução das lides. Desta forma, o objeto em questão é acerca da atuação do Juiz, 

bem como seus limites, fontes e possíveis condutas, ainda, tendo em vista as 

grandes inovações introduzidas pela nova legislação processual citada acima sobre 

a aplicação dos precedentes no ato de julgar. A abordagem central é até que ponto 

um juiz pode atuar livremente e de que forma ele deve agir, tendo como base os 

princípios que regem determinado cargo, tendo em vista a imparcialidade do juiz e a 

execução da função de forma legal, integra e eficiente, assim, fora feita a 

explanação do trabalho do magistrado, seus limites e quão frágil é sua Excelência. 

Verificou-se grande dificuldade, na prática, do juiz na escolha de qual caminho 

seguir, ou seja, o operador do Direito estará diante de um conflito social e terá que 

optar pela tradicional Lei ou pela nova Jurisprudência, cuja existência de 

precedentes que por diversas vezes entrou em caminho diverso da Lei.  

 

2. INTRODUÇÃO 

No Direito, as figuras de construtor e concebido implicam-se, enroscam-se 

cotidianamente de forma perceptível mais do que em qualquer outra área do direito 

ou da própria ciência, no caso, um tema intrínseco, consagradamente objeto de 

estudo, pesquisas e discussões, as chamadas: fontes do Direito. 

No caso, o precedente, que possui sua função valorizada dia após dia, assim, 

a decisão judicial, em sua generalidade, começa-se o estudo nos sistemas civil law e 

common law e após, passando o sistema com heranças romanísticas, baseada em 

academias iluminado pelo common law, tudo com o objetivo de atribuir resultados de 

caráter vinculante as famosas súmulas, e enfim nosso tema basilar, a jurisprudência 

dominante. 

Adentrando ainda, na função do aplicador da justiça, aquele ser humano cuja 

função que lhe foi “dada” tem o poder de decidir, reconhecer, imputar, retirar direito, 

mudar vidas, referindo-se assim a pessoa togada, o juiz, magistrado, ou melhor, o 



avaliador/apreciador, conhecedor do direito, das bases legais e fundamentais da que 

regulam os direitos, deveres e as relações societárias de caráter geral.  

À tona surge a seguinte discussão: o juiz versa apenas em declarar o Direito, 

direito este disposto pelas diversas fontes do Direito (a priori, a Lei), ou, no ato de 

decidir, julgar, ele tem a capacidade, poder de inovar o ordenamento jurídico 

colocando em seu veredito suas próprias concepções?  

Diante do apresentado e por mais que se trate de trabalho que tem como 

principal base a conceitual foi abordado de forma clara, objetiva e atual, assim será 

demonstrada a evolução da nossa legislação acerca do Direito brasileiro em relação 

à decisão judicial que espalha seu eco no ordenamento jurídico, criando a 

jurisprudência, que traz ao mundo a jurisprudência uniformizada no caso de 

decisões emanadas dos Tribunais superiores. 

Tal tema vem sendo diariamente objeto de discussões dos juristas de nosso 

Brasil, o que deixa demonstrada a importância de falar, explanar esse assunto. 

Verifica-se a função do Poder Jurisdicional brasileiro, bem como os seus efeitos e 

principalmente os limites de sua atividade especialmente, da relação estabelecida 

entre essa atividade e a norma jurídica, tornando este o ponto de partida 

fundamental para travar e delimitar a função do Poder Judiciário na edificação de um 

sonho chamado e tão esperado: Estado de Direito Democrático no Brasil. 

 

3. OBJETIVOS  

A presente pesquisa buscou incansavelmente as principais opiniões sobre 

jurisprudência x lei, ainda, os impactos que esse novo olhar, exposto no artigo 926 

do Código de Processo Civil trouxe para o âmbito jurídico, além de expor também o 

trabalho desenvolvido pelo Juiz e quais as legalidades e impedimentos que cercam 

este profissional.  

Cumprindo salientar o descobrimento a fundo da jurisprudência: seu 

surgimento, crescimento e valoração de tal fonte, bem como da Lei e sua 

minimização diante da orientação dominante. Valendo lembrar a exposição da 

hipocrisia diante da segurança jurídica e o problema institucional da 

jurisprudencialização. 

 

 

 



 

4. METODOLOGIA 

O estudo tem por objetivo a explanação de um tema atual, provocativo e que 

desperta opiniões distintas, Jurisprudência versus Lei - o poder do magistrado 

colocado à prova.  

Através de obras literárias atuais, bem como, dados disponíveis na internet 

serão abrangidos todos os impactos que tal atualização trouxe ao âmbito do 

Processo Civil e principalmente na resolução dos conflitos da sociedade com base 

nos julgamentos preponderantes.  

Os métodos a serem utilizados: fenomenológico (hermenêuticas), por 

privilegiar estudos teóricos e análise de documentos e textos, e o dedutivo, por partir 

de uma premissa antecedente (valor universal) e chegar ao consequente 

(conhecimento particular). 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

Diante do tema Jurisprudência X Lei – O Poder do Magistrado Colocado a 

Prova, assunto este trazido com grande força e impacto pelo Novo Código de 

Processo Civil, ainda dada à importância do assunto, tornou-se necessária tamanha 

explanação sobre o tema, assim se fez precioso uma retomada histórica da origem 

do direito civil, onde foram analisadas as fontes, a tradição nelas encontradas. 

Foram realizadas pesquisas de decisões a fim de encontrar a sobreposição 

da jurisprudência em face da lei. 

Houve ainda, a descoberta de algumas compatibilidades entre o civil law e o 

common law, haja vista que ambas “formas de pensamentos” apareceram em 

momentos distintos, tanto relacionado a cultura, bem como políticas, criando 

entendimentos e tradições divergentes dos dois sistemas, possuindo cada uma seus 

próprios conceitos e interpretações. 

Sobre tal tema, Luiz Guilherme Marinoni (2012, p. 562) entende que o 

advogado de common law tem chance de aconselhar o jurisdicionado porque ele 

não só pode, como deve se valer dos precedentes, ao contrário daquele que optou 

por atuar no civil law, onde  é obrigado a advertir o seu cliente que determinada lei 

pode , conforme o juiz sorteado para analisar o caso, ser interpretada em seu favor 

ou não. 



Também, visto que nem o direito não está alheio, em uma zona segura frente 

a uma discussão entre a teoria e a realidade. Entretanto deve-se em qualquer 

circunstância observar e priorizar a segurança jurídica, tendo em vista que a 

ausência da mesma pode e deve trazer inúmeras problemáticas.  

Com a finalidade de encontrar a viabilização do uso dos precedentes, 

entende-se que a coisa julgada é a conquista de uma garantia constitucional, 

imutável ou com base em Didier: “a coisa julgada é a imutabilidade da norma jurídica 

individualizada contida na parte dispositiva de uma decisão judicial” (DIDIER 

JÚNIOR; BRAGA; OLIVEIRA, 2014, p. 408).  

Trazendo essa constatação um divisor de aguas no que tange a segurança 

jurídica no âmbito processual civil, evitando assim as constantes discussões acerca 

da validade de tal uso. 

Não há irresolução de que os precedentes e as súmulas vinculantes são 

assuntos corriqueiros, muitas vezes tratados como se fosse alguém simples, porém 

tal “liberdade” deve ser deferida com base em uma reflexão mais detalhada. 

Ainda, fora objeto de analise a figura do juiz, seus impedimentos, deveres e 

os princípios que por ele devem ser exercidos, ainda, as ações que devem ser 

apreciadas pelos magistrados diante das inovações introduzidas pela nova 

legislação processual com a aplicação dos precedentes, valorizando a jurisprudência 

e minimizando a própria Lei em determinadas lides. 

Para Luiz Flavio Gomes o Estado constitucional de Direito caracteriza-se por 

ser direito e limite, direito e garantia. Cabendo ao juiz o papel de assegurar o seu 

reconhecimento bem como a sua eficácia. Devendo assim concretizar o significado 

dos enunciados constitucionais para que a partir deles, possa-se julgar a validade ou 

invalidade da obra do legislador. Assim, é na observância estrita da Constituição, 

assim como na sua função de garante do Estado constitucional de Direito, que 

assenta o fundamento da legitimação e da independência do Poder Judiciário 

(GOMES, 1997, p. 116-117). 

Para Fredie Didier (2016, p. 455), renomado professor e escritor, “o 

precedente pode ser compreendido como uma decisão judicial proferida em 

determinado caso concreto, cujo núcleo essencial pode servir como parâmetro para 

o julgamento posterior de casos análogos”.  



Desta forma, renovam-se os votos acima mencionados, onde o precedente na 

maioria das situações deve ser visto como forma de assegurar o ordenamento 

jurídico de decisões inovadoras. 

Ainda, acerca da utilização dos precedentes para o desfecho de ações 

judiciais, o autor Tucci (2004, p. 12) defende que: “todo precedente judicial é 

composto por duas partes distintas: a) as circunstâncias que embasam a 

controvérsia; e b) a tese ou o princípio jurídico assentado na motivação (“ratio 

decidendi”) do provimento decisório”. 

Uma importante e interessante indagação foi a confeccionada por Carlos 

Maximiliano (1998, prefácio da primeira edição), nela encontra-se a seguinte 

definição:  

 

Em virtude da lei do menor esforço e também para assegurar os advogados 
o êxito a aos juízes inferiores a manutenção de suas sentenças, do que 
muito se vangloriam, preferem, causídicos e magistrados, às exposições 
sistemáticas da doutrina jurídica os repositórios da jurisprudência. 

 

Desta forma, resta consumado o poder que as súmulas adquiriram, tendo 

portanto uma forte participação sobre a atuação jurisdicional atualmente, surgindo 

em decorrência disso uma linha tênue com o poder normativo, onde se configura 

como forma de respectivo controle difuso por meio da uniformização dos 

julgamentos e ainda, demonstrando seu caráter compulsório. 

 

6. RESULTADOS  

O objetivo do presente trabalho foi analisar a atuação do Juiz, observado seus 

limites, fontes e condutas que o mesmo pode realizar, ainda, todo o estudo se fez 

com base nas grandes inovações introduzidas pela nova legislação processual com 

relação à aplicação dos precedentes. Assim, até que ponto um referido juiz pode 

atuar livremente e de que forma ele deve agir, cumprindo salientar que tal encargo é 

regido por princípios importantíssimos como da imparcialidade e a execução da 

função de forma legal, por exemplo, entre outros, tudo de forma integra e eficiente, 

demonstrando assim a fragilidade de sua Excelência.  

Diante de tudo que foi submetido a pesquisa se fez possível identificar a 

sobreposição da jurisprudência, fonte recente do direito, diante de uma lei, antes 

vista como intocável e majestosa. 



Ainda, que o magistrado quando se encontra frente a uma divergência de 

fontes (leis e jurisprudências) deverá optar por aquela que entender melhor, porem 

constatou-se que tal excelência se torna frágil diante dos limites impostos. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base em todo o conteúdo acima exposto conclui-se que o precedente 

judicial é um instituto acessório da jurisdição, podendo ser utilizado de diversas 

maneiras, tendo em vista que as decisões judiciais são criadas diante do 

entendimento de um ser humano, dotado de poderes, para julgar as lides. 

Assim, resta-se notório que o estudo dos precedentes judiciais auxilia e muito 

na compreensão de um sistema jurídico como um todo, tendo em vista que o 

assunto tratado ainda é considerado uma inovação, bem como a adequação do ato 

de julgar.  

A utilização da sistemática dos precedentes judiciais, é feita na busca de 

trazer o dinamismo para o processo civil, se compõe de um conjunto de técnicas de 

redação, entendimentos, garantindo sempre o princípio constitucional da segurança 

jurídica.  

Desta forma, a elaboração de precedentes judiciais deve conter termos claros 

e objetivos, de modo a facilitar a sua futura aplicação aos casos análogos. Ainda, 

deve-se sempre lembrar que o judiciário foi criado na busca de limitar e declarar as 

obrigações e os direitos de toda a sociedade, portanto, ao deparar-se com as 

inúmeras circunstancias causadoras de problemáticas as decisões não podem ser 

regra geral, pois, caso assim fosse, configuraria desrespeito com os litigantes. 

Portanto cada decisão deve ser tomada tendo o caso especifico. 

Com a vinda da Constituição Federal de 1988, alguns princípios processuais 

ganharam o chamado status constitucional, sendo os mesmos inseridos no famoso 

rol de direitos fundamentais do ignorante art. 5º, consagrando assim, o fenômeno da 

constitucionalização do processo civil.   

Dentre todos os princípios, o da segurança jurídica demonstra ligação direta 

com a necessidade antiga da adoção de um sistema de precedentes judiciais 

vinculantes no Brasil. Como já visto, a segurança jurídica visa a estabilidade e 

previsibilidade do ordenamento, evitando as surpresas indesejáveis, sendo também 

uma forma de conter magistrados revolucionários.  



Ainda, verificou-se que o juiz tem o dever de tratar de forma igualitaria tos os 

envolvidos no processo, ou seja, deve haver o tratamento identico entre as partes, 

deve ainda prezar pela agilidade na resolução dos conflitos, usando da prevenção 

ou repreção de atos contrários à chamada dignidade da justiça, outro procedimento 

que deve ser pretendido pelo mesmo deve ser a tentativa a qualquer momento da 

ação a conciliação dos litigntes, tendo em vista que este metodo é eficaz e traz 

beneficios para ambas as partes. 

Em breve síntese, comprovou-se que o nobre julgador tem como funções 

precípuas, ordenar o regular andamento dos processos, e aplicar a lei nos casos 

concretos, buscando sempre a solução mais rápida e eficaz, e ao mesmo tempo, 

menos onerosa para os conflitos daqueles que buscam o poder judiciário como 

ultima forma de solucionar uma lide. 

Portanto, como o alicerce do presente trabalho era a demonstração do uso 

correto dos precedentes e ainda linear a atuação do juiz frente à problemática 

presente com a ocorrência da existência de uma lei regulando determinado assunto, 

juntamente com a presença de uma decisão judicial também versando sobre o tema, 

contudo, concluindo de forma avessa a lei, que anteriormente se fazia como a única 

fonte existente na hora de se julgar.  
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