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RESUMO 

 

HAJEL FILHO, Ricardo Antonio Bittar. O Tribunal Superior do Trabalho como Corte 

de Vértice. 2021. Tese (Doutorado em Direito). Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2021.  

 

Em que pese a tradição romano-germânica do direito brasileiro de se fundamentar 

predominantemente na lei escrita, verifica-se que os precedentes judiciais despontam, 

nos últimos tempos, como fonte substancial do direito pátrio, excedendo o mero 

aperfeiçoamento da lei, para inclusive antecipar-se a ela. Nesse novo contexto, o Código 

de Processo Civil de 2015 institui um sistema de regulação dos precedentes judiciais, 

cujas regras estão preconizadas nos artigos 926 e 927 e cujos efeitos são irradiados para 

todo o sistema. A preocupação do legislador processual é clara: pelo fato de a legislação 

trazer, muitas vezes, cláusulas gerais ou abertas, passíveis de variadas interpretações e 

que reivindicam colmatação, demandando, assim, maior protagonismo de seu aplicador, 

é inevitável o surgimento de inesgotável variação de interpretações – e de normas, por 

conseguinte – aplicadas a inúmeros casos semelhantes, o que culmina na necessidade 

de promoção de uniformização das decisões jurisprudenciais por órgão superior, a fim de 

se alcançar a estabilidade, a coerência e a segurança jurídicas. Nesse contexto, o 

presente trabalho sustenta a necessidade de compatibilização ou homogeneização das 

decisões trabalhistas, em nível nacional e com caráter imperativo, pelo Tribunal Superior 

do Trabalho, TST, na condição, justamente, de Corte de Precedentes ou de Vértice. Para 

tanto, parte-se de reflexões mínimas acerca do conceito de jurisprudência e suas 

funções, passa-se a um breve estudo da formação das famílias do civil law e do commom 

law, bem como do papel das decisões judiciais enquanto fonte jurígena, no contexto de 

cada uma delas, como um pré-requisito para enfim compreender o novo sistema de 

precedentes constituído pelo Código de Processo Civil de 2015 e, consequentemente, o 

novo papel a ser desempenhado pelo Tribunal Superior do Trabalho, que deve extrapolar 

a simples função de tribunal de revisão para atuar como uma Corte de Precedentes. 

Segundo a proposição aqui desenvolvida, o TST deve interpretar as regras e os princípios 

trabalhistas em consonância à ordem constitucional vigente, a partir de julgamentos de 

casos concretos, sejam eles repetitivos ou não, de modo a constituir precedentes a serem 

respeitados e cumpridos por todos os órgãos da Justiça do Trabalho, seja pelos Tribunais 

Regionais ou pelos juízes de primeira instância, assim como pelos demais profissionais 

que vivenciam o Direito do Trabalho. 

 

Palavras-chave: Direito Processual do Trabalho; precedentes; jurisprudência; TST; 

Corte de Vértice; Corte Suprema.  

  



 

 

ABSTRACT 

 

HAJEL FILHO, Ricardo Antonio Bittar. The Brazilian Superior Labor Court as a Vertex 

Court. 2021. Tese (Doutorado em Direito). Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2021. 

 

In spite of Brazilian civil law tradition of grounding itself mostly on written law, it 

turns out that judicial precedents arise, in the last times, as a substantial source for 

homeland law, exceeding mere improvement of the law, to also hasten the law itself. In 

this context, the Brazilian 2015 Civil Procedural Code settled a judicial precedent 

regulation system which rules are laid out in articles 926 and 927 and whose effects are 

spread out to the whole procedural system. The procedural legislator concerning is 

evident: due to legislation often deal with generic and open clauses, which can be target 

of several interpretations and needs a closing, demanding more participation from the 

judge, it’s unavoidable the uprising of endless variations of understandings – and of rules, 

therefore – applied to several resembling cases, what culminates in the need to promote 

standardization of legal decisions by an upper court, in order to achieve stability, 

congruence and legal certainty. In this way, the current essay sustains the need of 

compatibility or homogenization of labor judicial sentences, all over the country and with 

effective enforcement, by Brazilian Superior Labor Court (Tribunal Superior do Trabalho, 

TST), as, precisely, a Court of Precedents, or a Labor Supreme Court. For such task the 

paper starts from minimal speculations about the concept of jurisprudence and its roles, 

goes to a brief survey of civil law and common law families’ formation and therefore of the 

role played by legal decisions as law source in each one, as an prerequisite to finally 

understand the new precedents system created by Brazilian 2015 Civil Procedural Code 

and therefore the new role to be played by Brazilian Superior Labor Court (Tribunal 

Superior do Trabalho), which must exceed the simple function of a review court to act like 

a Court of Precedents, or a Labor Supreme Court. According to the proposition here 

developed the Brazilian Superior Labor Court (TST) must understand the labor rules and 

principles according to current constitutional order, from the real cases, despite they are 

repetitives or not, so they can settle precedents to be respected and obeyed by every 

parts of the Brazilian Labor Justice (Justiça do Trabalho), whether it be by the Regionals 

Courts (Tribunais Regionais) or by the first instance judges, such as by the others 

professionals that experience the Brazilian Labor Law. 

 

Keywords: Brazilian Labor Procedural Law; precedents; jurisprudence; Brazilian Labor 

Superior Court; Precedent Court; Labor Supreme Court. 

 

  



 

 

RÉSUMÉ 

 

HAJEL FILHO, Ricardo Antonio Bittar. Le Tribunal Supérieur Du Travail entant que 

Cour de Vertex. 2021. Tese (Doutorado em Direito). Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.  

 

Malgré la tradition romano-germanique du droit brésilien se fonder principalement 

sur la loi écrite, il s’avère que les précédents juridiques se développent, récemment, 

comme la source substantielle du droit national, excédant la simple amélioration de la loi 

afin de l’anticiper. Dans ce nouveau contexte, le Code de Procédure Civile de 2015 a 

institué un système de régulation des précédents juridiques dont les règles sont 

préconisées aux articles 926 et 927 et dont les effets sont étendus par le système entier. 

La préoccupation du législateur est claire : car la législation apporte souvent des clauses 

générales ou ouvertes qui sont susceptibles à diverses interprétations, qui demandent 

rectification et un plus grand rôle de son applicateur, c’est inévitable l’émergence d’une 

variation inépuisable d'interprétations – et de normes, par conséquent – appliquées à de 

nombreux cas similaires, ce qui culmine dans une nécessité de promotion de 

l’uniformisation des décisions de jurisprudence par un organe supérieur, afin d'assurer la 

stabilité, la cohérence et la sécurité juridiques. Dans ce contexte, le présent travail 

soutient le besoin de compatibilité ou d'homogénéisation des décisions du travail, au 

niveau national et à caractère impératif, par le Tribunal Supérieur du Travail, TST, dans 

l'état, précisément, de Cour de la Règle du Précédent. Pour ce faire, on commence par 

des réflexions minimales sur le concept de jurisprudence et ses fonctions, ensuite, une 

brève étude de la formation des familles du civil law et du common law et, en 

conséquence, du rôle des décisions judiciaires comme source juridique, dans chaque 

contexte, comme un préalable pour enfin comprendre le nouveau système de précédents 

constitué par le Code de Procédure Civile de 2015 et, ensuite, le nouveau rôle que jouera 

le Tribunal Supérieur du Travail, qui doit aller au-delà de la simple fonction de tribunal de 

révision pour agir en tant que Cour de Précédents. Selon la proposition développée ici, le 

TST doit interpréter les règles et principes du travail conformément à l'ordre 

constitutionnel en vigueur, sur la base de jugements de cas concrets, répétitifs ou non, 

afin d'établir des précédents à respecter et à réaliser par tous les organes de la Justice 

du travail, soit par les Tribunaux Régionaux, soit par les juges de première instance, ainsi 

que par d'autres professionnels connaissant le droit du travail.  

 

Mots-clés: Droit Procédural du Travail; précédents; jurisprudence; TST; Cour Suprême. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Durante muito tempo, prevaleceu a ideia de que o Brasil estaria vinculado, 

exclusivamente, à tradição jurídica do civil law, a qual, por sua vez, nasceu baseada nos 

ideais iluministas da Revolução Francesa que, dentre outros argumentos, preconizava 

que o direito legislado serviria como mecanismo para combater eventuais abusos 

praticados pelo governo, e garantiria o respeito aos direitos civis.  

Nesse cenário, o Poder Legislativo passou a ter papel preponderante na criação 

do direito, na Europa continental e, por consequência, a lei, enquanto fonte primária e 

plena do direito, passou a ser codificada.  

Não competia ao Poder Judiciário, quando da solução de conflitos a ele 

submetidos, discutir ou interpretar a lei, mas somente, declará-la, posto que, segundo o 

entendimento da época, o texto legal era claro, acessível a todos e suficiente para 

abranger e regular todas as relações intersubjetivas.   

Em terras brasileiras, esse modelo jurídico se instalou com as primeiras 

codificações legislativas, ocorridas ainda no séc. XIX (Código Criminal de 1830, Código 

de Processo Criminal de 1832, Código Comercial de 1850), atingindo o seu ápice já no 

século XX, quando da entrada em vigor do Código Civil de 1916, restando cristalino que 

a lei era a fonte principal do sistema jurídico nacional, conforme se depreende do art. 4º 

da outrora denominada Lei de Introdução ao Código Civil, renomeada, em 2010, para 

“Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro”, “quando a lei for omissa, o juiz 

decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”.1 

Nesse mesmo sentido, o Código de Processo Civil de 1973, em seu art. 126 

determinava: “O juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou 

 
1 O citado art. 4º tem a sua redação definida pelo Decreto-Lei n. 4.657/1942, o qual revogou a Lei de 
Introdução ao Código Civil originária, de 1916 (Lei n. 3.071/1916), a qual previa em seu art. 7: “Aplicam-se 
nos casos omissos as disposições concernentes aos casos análogos, e, não as havendo, os princípios 
gerais de direito”. No ano de 2010, a Lei n. 12.376 alterou a denominação da norma para “Lei de Introdução 
às Normas do Direito Brasileiro” exatamente pelo fato de seus dispositivos não se limitarem a regular 
apenas as normas da própria codificação civilista. 
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obscuridade da lei. No julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as normas legais; não as 

havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito.” 

Entretanto, verificou-se com o passar dos anos que esse sistema arraigado na 

ideia de autossuficiência da lei e na desnecessidade de sua interpretação, foi-se 

desconstruindo. A lei, puramente aplicada, gerou injustiças e serviu, inclusive, de 

justificativa para condutas extremas e regimes abusivos.  

Dessa forma, os julgadores brasileiros, ainda vinculados à tradição do civil law, 

passaram a proferir decisões judiciais interpretando a lei, porém, sem se preocuparem 

com um padrão mínimo de resultado. Assim, casos iguais, que se submetiam à mesma 

lei, eram (e ainda, são) solucionados com resultados distintos, fazendo com que a 

jurisprudência dos Tribunais nem sempre se mostre forte, fato esse que permite apontar 

dois especiais problemas: a ofensa à isonomia dos jurisdicionados e a ofensa à 

segurança jurídica.   

Nesse contexto, com o objetivo de combater as constantes vicissitudes dos 

posicionamentos judiciais dissonantes, iniciou-se, na esfera do direito processual, uma 

série de reformas legislativas. Essas mudanças tinham por objetivo assegurar o respeito 

aos posicionamentos dos Tribunais e, ao mesmo tempo, a otimização da prestação 

jurisdicional.   

No ano de 2014, a Lei n. 13.015 operou algumas modificações na legislação 

processual trabalhista. O art. 896 da CLT, em alguns de seus parágrafos, passou a prever 

o incidente de uniformização de jurisprudência (IUJ) para os Tribunais Regionais do 

Trabalho, o qual foi revogado em 2017. Em relação à atuação do Tribunal Superior do 

Trabalho, criou-se um filtro recursal para o julgamento do recurso de revista, isso é, 

passou-se a exigir que a questão posta sob análise neste recurso seja transcendente aos 

interesses das partes, conforme a regra do art. 896-A da CLT. Por sua vez, o art. 896-C 

da mesma Consolidação das Leis Trabalhistas apresenta as regras sobre o recurso de 

revista repetitivo, cuja tese fixada em sua decisão passar a ter caráter obrigatório para 

todas as instâncias da Justiça do Trabalho. 

Como cediço, no ano de 2015 um novo Código de Processo Civil adentra ao 

ordenamento jurídico pátrio. Dentre as novidades, há a sistematização de técnicas 

processuais com o intuito de enfatizar o papel dos Tribunais, principalmente os de vértice, 
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na consecução de provimentos judiciais com eficácia vinculante, que, normalmente, são 

denominados precedentes judiciais, como uma alusão às decisões judiciais da tradição 

jurídica do common law. 

Como consequência dessa aproximação, muitas vozes se posicionaram afirmando 

que o Brasil passou a ter características da tradição do common law. Nesse diapasão, o 

presente estudo tem como uma de suas preocupações a de afastar a postura de que as 

tradições jurídicas são estanques e excludentes. Ao revés, os sistemas jurídicos 

apresentam características que fazem com que haja uma simbiose entre as já 

mencionadas tradições jurídicas.   

O Brasil não foge a essa regra, já que mantém as características da prevalência 

da lei como fonte normativa, decorrente do modelo romano-germânico, acrescentando, 

agora, a ideia de respeito à decisão judicial, típica dos países vinculados ao common law. 

Nessa senda, tendo como marcos teóricos as obras de Daniel Mitidiero2 – Cortes 

superiores e cortes supremas – e de Luiz Guilherme Marinoni3 – O STJ enquanto corte 

de precedentes – analisar-se-ão as funções exercidas pelo Tribunal Superior do Trabalho 

a tipificá-lo como Corte de Vértice, no âmbito do Estado Constitucional de Direito. 

Para o alcance desse objetivo, o estudo em tela se divide em quatro capítulos. 

O primeiro deles analisa o papel da jurisprudência como fonte de direito e sua 

influência nos sistemas jurídicos do civil law e do common law, perpassando pela 

interpenetração das referidas tradições na realidade jurídica brasileira. 

Em sequência, o segundo capítulo faz uma abordagem da evolução histórica da 

legislação, demonstrando que a ideia de se trabalhar com precedentes judiciais não é 

uma novidade no ordenamento jurídico processual brasileiro. Além desse aspecto 

evolutivo, apresenta a conexão dos precedentes judiciais com outros institutos 

processuais, constatando que o CPC de 2015 buscou a operacionalização desse sistema 

em várias fases processuais, não estando adstrito somente à órbita dos Tribunais. 

Uma vez positivado no ordenamento, o precedente judicial necessita ser estudado. 

Nesse passo, o terceiro capítulo cuidou da conceituação e das especificações 

 
2 MITIDIERO, Daniel. Cortes superiores e cortes supremas. 2. ed. São Paulo: RT, 2014.  
3 MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes. 4. ed. São Paulo: RT, 2019. 
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terminológicas, bem como dos objetivos almejados pelo legislador ao instituir o referido 

sistema. Também se preocupou em analisar como os precedentes são operacionalizados 

e, em breve apontamentos, como podem surgir na Justiça do Trabalho. 

Por derradeiro, o quarto e último capítulo aborda os fundamentos que caracterizam 

o TST como uma Corte de Precedentes, sendo o cerne da pretendida tese. 

Para tal desiderato, faz-se breve percurso sobre a criação da Justiça do Trabalho 

até seu atual enquadramento constitucional. Em sequência, discorre-se sobre o recurso 

de revista e o papel da transcendência, como instrumentos que contribuem para que o 

TST atue como um Tribunal Supremo da esfera trabalhista, bem como são feitas 

menções à relevância dos filtros recursais em alguns outros países. 

Essa nova incumbência de se criar precedentes deve se coadunar com as 

diretrizes do Estado Constitucional de Direito e com o modelo de interpretação adequada 

do texto de lei. Justamente, por isso, esse último capítulo também retrata a passagem do 

Estado de Legalidade, no qual imperava a força das codificações, para o 

Constitucionalismo contemporâneo, por meio do qual as normas (princípios e regras) 

constitucionais irradiam sua força para os demais ramos do Direito. 

Por conseguinte, objetiva-se demonstrar que o TST, ao julgar o recurso de revista, 

repetitivo ou não, e o incidente de assunção de competência, deve interpretar 

adequadamente os enunciados legais, sob os comandos da Constituição e em harmonia 

com os princípios do Direito do Trabalho e, ainda, em consonância aos anseios e 

necessidades socioeconômicas, de um determinado momento, atribuindo-lhes sentido, 

sentido esse que ganhará contornos de normatização atípica, ampliando o rol de fontes 

jurígenas, em complementação ao trabalho do Poder Legislativo. 

De forma restritiva, ao se delimitar o tema “O Tribunal Superior do Trabalho como 

Corte de Vértice”, teve-se em mente um trabalho que buscasse, dentro da metodologia 

da pesquisa jurídica, como uma reação ao positivismo e ao formalismo, a linha crítico-

metodológica, a qual supõe uma teoria crítica da realidade, filiada à vertente jurídico-

sociológica, a fim de se compreender o fenômeno jurídico de forma mais ampla, 

considerando-se o ambiente social e as relações entre Direito e sociedade, especialmente 

no que tange à eficácia das normas e à segurança jurídica. 
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Para tanto, os principais objetos do trabalho, quais sejam, os precedentes judiciais 

e o próprio Tribunal Superior do Trabalho – em toda a sua complexidade –, foram 

abordados dedutivamente, fazendo-se referência aos dados da experiência jurídico-social 

relativamente a conceitos, princípios e normas gerais (em âmbito nacional e estrangeiro), 

com o objetivo de explicitar o conteúdo das premissas. 

Ademais, devido ao caráter jurídico, científico e social do presente estudo, ele 

valeu-se da epistemologia, através da demonstração dos fatos e dos respectivos 

argumentos. 

Utilizaram-se como fontes as instituições jurídicas passadas e os fatos sociais de 

ontem que contribuíram para o presente, com as devidas razões que determinaram sua 

formação. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, utilizou-se o método exegético, através do 

estudo lógico das normas de direito material e processual; o sistemático, quando da 

análise estrutural do ordenamento jurídico pátrio e de outros, estrangeiros, estudando 

suas normas e sistemas próprios, relativos ao assunto em lume; e o sociológico, quando, 

embora reconhecendo o conteúdo do dever-ser da norma, não se desprezou a realidade 

social, buscando-se enfatizá-la. 
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1 AS DECISÕES JUDICIAIS COMO FONTE DE DIREITO NOS SISTEMAS JURÍDICOS 

DO CIVIL LAW E DO COMMOM LAW 

 

 

A fim de que bem se reflita acerca da função do Tribunal Superior do Trabalho 

como Corte de Precedentes, por óbvio, é imprescindível remontar-se à análise das 

decisões judiciais (jurisprudência) enquanto fonte de direito, tendo-se em vista a 

relevância a que foi alçado o papel dos tribunais na construção de precedentes 

obrigatórios no ordenamento jurídico pátrio. 

 

1.1 A Jurisprudência como Fonte de Direito 

 

Em que pese a tradição do direito brasileiro, calcado no sistema do civil law, de se 

fundamentar predominantemente na lei escrita4, verifica-se que os precedentes judiciais 

despontam, paulatinamente, como fonte substancial do direito, desempenhando um novo 

papel no ordenamento jurídico pátrio, qual seja, o de criar o direito. Esse fenômeno ocorre 

de tal maneira que tais precedentes excedem o mero aperfeiçoamento da lei, inclusive, 

antecipando-se a ela. 

Nesse sentido, assevera Tucci5que “[...] a produção jurisprudencial, antecipando-

se, em muitas situações, à própria lei, tem granjeado relevância vital como fator de 

complementação e aperfeiçoamento das mais diversificadas legislações.” 

 
4 Nas lições de Reale, ao longo dos séculos XV a XVIII, várias Ordenações (ordens do rei) constituíram-se 
como elemento fundamental da vida jurídica de diversos povos modernos, como ocorrido em Portugal, na 
Espanha e na França. Os trabalhos dos “Enciclopedistas”, bem como de pensadores nas áreas da 
Economia Política e da Ética deram margem ao lançamento das bases de uma Ciência Jurídica, de caráter 
puramente racional, nos moldes do jusnaturalismo. Esse contexto propiciou a compreensão da lei como 
fonte por excelência do direito, apresentando-se uma reação contrária ao concreto e imediato e, portanto, 
ao direito costumeiro, calcado primordialmente nos fatos e “envolvido nas malhas de inveterados 
privilégios”. Toma-se, assim, a lei como expressão racional da vontade coletiva, relegando os costumes 
jurídicos a um segundo plano. O Código Napoleônico de 1804 emerge como o ápice desse pensamento, 
representando a supremacia da lei sobre os costumes, através de um sistema de dispositivos legislativos 
sistematicamente organizados. A Revolução Francesa, a seu tempo, trouxe consigo o ideal do direito 
nacional, ou seja, a existência de um único direito para todos que habitam num mesmo território, como 
reflexo do próprio princípio da igualdade perante a lei. (REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 
27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 151-152). 
5 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente judicial como fonte do direito. São Paulo: RT, 2004. p. 28. 
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Alberto Fernandez6 também afirma que, muitas vezes, o legislador se demora em 

sancionar leis sobre determinados assuntos, porque lhe parece que muitos fatos da 

realidade social não apresentam maturidade suficiente para receber proteção jurídica, o 

que acarreta que a lei, geralmente, chegue tarde. Por consequência, o costume, os usos 

sociais e a jurisprudência superam as necessidades não satisfeitas pelo legislador. 

Forçoso, assim, para o alcance do objetivo aqui traçado, um breve retorno à 

análise das fontes do direito78, particularmente da jurisprudência, por meio de uma 

releitura do sistema jurídico brasileiro, fundamentado, historicamente, na tradição do civil 

law, o que promoverá comparações relativas à família do commom law, por meio da teoria 

dos precedentes judiciais. 

Usualmente, entendem-se como fontes do direito os meios dos quais emanam as 

normas jurídicas, que serão invocadas e aplicadas por uma determinada sociedade ou 

um Estado, de forma legítima e coercitiva. Nesse contexto, as normas jurídicas podem 

brotar das mais variadas fontes, a depender do sistema prevalente naquele Estado.  

Nessa senda, os ensinamentos de Reale9: 
 

Por ‘fontes do direito’ designamos os processos ou meios em virtude dos 
quais as regras jurídicas se positivam com legítima força obrigatória, isto 
é, com vigência e eficácia o contexto de uma estrutura normativa. 
[...] toda fonte de direito implica uma estrutura normativa de poder, pois a 
gênese de qualquer regra de direito (nomogênese jurídica) – só ocorre em 
virtude da interferência de um centro de poder, o qual, diante de um 
complexo de fatos e valores, opta por dada solução normativa com 
características de objetividade. 
À luz desse conceito, quatro são as fontes de direito, porque quatro são 
as formas de poder: o processo legislativo, expressão do Poder 
Legislativo; a jurisdição, que corresponde ao Poder Judiciário; os usos e 
costumes jurídicos, que exprimem o poder social, ou seja, o poder 
decisório anônimo do povo; e, finalmente, a fonte negocial, expressão do 
poder negocial ou da autonomia da vontade. 

 
6 FERNANDEZ, Alberto Vicente. Función creadora del juez. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1980. p. 42. 
7 “[...] fonte é o lugar de onde são oriundos os preceitos jurídicos”. (FRANÇA, Rubens Limongi. 
Hermenêutica jurídica. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 84).  
8 Uma das principais tarefas do jurista é a determinação do que é direito, em cada caso concreto, 
identificando quais normas são jurídicas e quais não o são. Para tanto, deve aplicar os critérios que cada 
sistema jurídico estabelece para a produção e para o conhecimento das normas jurídicas. Essas maneiras 
de as normas jurídicas se manifestarem são chamadas fontes do direito. (LATORRE, Angel. Introdução 
ao direito. Coimbra: Almedina, 2002, p. 67). 
9 REALE, Miguel. Lições preliminares..., cit., p. 140-141. 
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Alf Ross10entende como fontes do direito  
 

[...] o conjunto de fatores ou elementos que exerçam influência na 
formulação do juiz da regra na qual ele funda sua decisão; acresça-se que 
esta influência pode variar – desde aquelas fontes que conferem ao juiz 
uma norma jurídica já elaborada que simplesmente tem que aceitar até 
aquelas outras que lhe oferecem nada mais do que idéias (sic) e 
inspiração para ele mesmo (o juiz) formular a regra que necessita. 
 

Segundo Freitas Câmara11, respaldado em Luhmann12, a doutrina jurídica 

comumente se utiliza da metáfora das “fontes do Direito” para descrever o “lugar” de qual 

provém o direito (enquanto norma de conduta). Trata-se, portanto, de um conceito que 

permite a identificação do direito como algo vigente, desvinculado das situações 

envolvidas em cada caso particular a que é aplicado e das pessoas que dele participam. 

Vista sob esse prisma, a metáfora das “fontes do Direito” somente seria adequada se 

imaginado o direito como algo pré-dado, pré-fixado, pré-estabelecido. Todavia, a norma 

jurídica não existe antes ou fora do caso concreto13, sendo, na verdade, o resultado da 

atividade que promove a sua interpretação e aplicação. 

 

Não obstante isso, a metáfora das fontes pode ainda ter alguma utilidade, 
quando se busca falar dos pontos de partida da construção de uma 
decisão judicial. E aqui se busca demonstrar que não só a Constituição, 
as leis, as medidas provisórias, os tratados internacionais ou os decretos 
(além de outros textos normativos afins) são pontos de partida, mas 
também os padrões decisórios. Daí a viabilidade da utilização da metáfora 
das fontes.14 
 

 
10 ROSS, Alf. Direito e justiça. Trad. port.: Edson Bini. São Paulo: Edipro, 2000. p. 103. 
11 CÂMARA, Alexandre Freitas. Levando os padrões decisórios a sério: formação e aplicação de 
precedentes e enunciados de súmula. São Paulo: Atlas, 2018. p. 126-127. 
12 LUHMANN, Niklas. O direito da sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 2016. Versão eletrônica 
disponível em: https://egov.ufsc.br/portal/printpdf/conteudo/o-direito-da-sociedade. Acesso em: 14 nov. 
2020. 
13 [Lo] “que se denomina ‘norma juridica’, em el proceso de la realización auténtica del Derecho, resulta ser 
un modelo de orden de características objetivas que surge, de forma constitutiva, en el caso”. (MÜLLER, 
Friedrich. El derecho de creación judicial, p. 16. Trad. esp. de Luís-Quintin Villacorta Mancebo. Revista 
Brasileira de Direito Constitucional, n. 20, p. 13-25, jul./dez. 2012 (versão eletrônica). Disponível em: 
http://www.esdc.com.br/seer/index.php/rbdc/article/view/9. Acesso em: 10 nov. 2020). 
14 CÂMARA, Alexandre Freitas, Levando os padrões decisórios..., cit., p. 127. 

https://egov.ufsc.br/portal/printpdf/conteudo/o-direito-da-sociedade
http://www.esdc.com.br/seer/index.php/rbdc/article/view/9
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Segundo Neil MacCormick15, o direito a ser aplicado é, necessariamente, o direito 

como as cortes o interpretam. Na mesma linha de raciocínio, Dworkin, na frase inicial do 

capítulo intitulado “Whatis Law”, da obra “Law’s Empire”, afirma: “It matter show judges 

decide cases”16. 

Desse modo, fica evidente a estreita e direta relação entre a jurisprudência e a 

norma jurídica; aquela como fonte desta17. 

É igualmente claro que a norma jurídica ou regra de conduta efetivamente aplicada 

para a solução do caso concreto é forjada a partir das reflexões do julgador sobre a letra 

da lei e as especificidades da relação de direito material sob litígio. Em consequência, o 

direito aplicado não é a regra geral, abstrata e impessoal, fruto da atividade legislativa, 

mas, sim, aquele produzido pelo intérprete da lei, por meio da análise dos fatos, com o 

objetivo de estancar o conflito entre as partes e, por consequência, promover o tão 

almejado e idealizado bem comum.  

Cada vez mais, a criação da norma dá-se por atuação do julgador, também pelo 

fato de a legislação trazer, muitas vezes, cláusulas gerais ou abertas, passíveis de 

variadas interpretações e que reivindicam colmatação, demandando, assim, maior 

protagonismo de seu aplicador.  

Observa-se, então, a criação de normas singularizadas, não somente em razão da 

particularidade de cada caso apreciado, mas também por força da própria individualidade 

 
15 MACCORMICK, Neil. Institutions of Law: an essay in legal theory. Oxford: Oxford University Press, 
2009. Disponível em:  

https://books.google.com.br/books?id=sHNCAgAAQBAJ&pg=PP10&source=gbs_selected_pages&cad=3
#v=onepage&q&f=false. Acesso em: 23 fev. 2020. 
16 “Importa como os juízes decidem os casos” (tradução livre). (DWORKIN, Ronald. Law’s Empire. 
Cambridge: Harvard University Press, 1986, p. 1. Disponível em: 
https://books.google.com.br/books?id=8TCx_UbbI3AC&printsec=frontcover&dq=ronald+dworkin+law%27
s+empire&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiVyrHmu_PuAhUeGrkGHSoCDAkQ6AEwAHoECAMQAg#v=onep
age&q=ronald%20dworkin%20law's%20empire&f=false. Acesso em: 23 fev. 2020). 
17 “Não há exagero algum em comparar a lei, quando entra em vigor, a fruta que ainda é verde no momento 
em que nasce. A vida humana incide sobre a lei como os raios do sol sobre o fruto apenas gerado. No 
contato com o caso concreto, a lei mostra as suas virtudes e os seus defeitos. É tarefa dos juízes realçar 
aquelas e minimizar estes. Do desempenho dessa atividade é que se revela e se torna atuante o sentido 
mais justo do comando jurídico contido na norma legal, dando lugar, não raro, à formulação de um novo 
comando extraído do anterior. A norma que daí resulta é o produto de uma construção jurisprudencial. Na 
sua gênese, apresenta-se como resultado da pressão dos fatos sobre a lei que sobre eles incide. É a lei 
recebendo de volta a força que projetou sobre os fatos.” (MESQUITA, José Ignacio Botelho de. Teses, 
estudos e pareceres de processo civil. São Paulo: RT, 2005. v. 2. p. 218). 

https://books.google.com.br/books?id=sHNCAgAAQBAJ&pg=PP10&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.br/books?id=sHNCAgAAQBAJ&pg=PP10&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.br/books?id=8TCx_UbbI3AC&printsec=frontcover&dq=ronald+dworkin+law%27s+empire&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiVyrHmu_PuAhUeGrkGHSoCDAkQ6AEwAHoECAMQAg#v=onepage&q=ronald%20dworkin%20law's%20empire&f=false
https://books.google.com.br/books?id=8TCx_UbbI3AC&printsec=frontcover&dq=ronald+dworkin+law%27s+empire&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiVyrHmu_PuAhUeGrkGHSoCDAkQ6AEwAHoECAMQAg#v=onepage&q=ronald%20dworkin%20law's%20empire&f=false
https://books.google.com.br/books?id=8TCx_UbbI3AC&printsec=frontcover&dq=ronald+dworkin+law%27s+empire&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiVyrHmu_PuAhUeGrkGHSoCDAkQ6AEwAHoECAMQAg#v=onepage&q=ronald%20dworkin%20law's%20empire&f=false
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de cada julgador, decorrente de sua formação acadêmica, profissional, cultural, religiosa, 

econômica e social. A partir daí, nasce a possibilidade – ou certeza – de uma inesgotável 

variação de interpretações – e de normas, por conseguinte – aplicadas ao desenlace de 

inúmeros casos semelhantes, o que culmina na necessidade de promoção de 

uniformização das decisões jurisprudenciais, por órgão superior, granjeando-se a 

estabilidade, a coerência e a estabilidade jurídicas, consoante previsão do art. 926, 

CPC.18 

No âmbito trabalhista, pode-se citar como um exemplo dessa variação de 

julgamentos relativos a casos semelhantes, dentre vários outros, o Tema 4 do TST, em 

sede de Incidente de Recurso de Revista Repetitivo (IRR)19 a respeito da aplicação da 

multa coercitiva do art. 523, § 1º, CPC, cuja tese foi firmada no sentido de que essa regra 

não é compatível com as normas vigentes da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

Logicamente que, para que o TST tenha chegado a julgar o tema, em sede de recurso 

repetitivo, a matéria apresentava divergência entre os milhares de juízes de primeiro grau 

e os Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs). 

A título de ilustração da citada divergência, o TRT da 4ª Região (Rio Grande do 

Sul), por meio de Incidente de Uniformização da Jurisprudência (IUJ), editou a Súmula n. 

75, a qual preconizava 

 

MULTA DO ARTIGO 475-J DO CPC. A multa de que trata o art. 475-J do 
CPC é compatível com o processo do trabalho, e a definição quanto à sua 
aplicação efetiva deve ocorrer na fase de cumprimento da sentença. 
(Resolução Administrativa nº 29/2015. Disponibilizada no DEJT dias 2, 3 
e 4 de setembro de 2015, considerada publicada dias 3,4 e 8 de setembro 
de 2015)”.20 

 

Por outro lado, o TRT da 15ª Região (Campinas) tomou postura contrária à 

imposição da multa em lume, conforme o Enunciado de Súmula 104 de sua jurisprudência 

 
18 Ao longo do Capítulo 3, a uniformização das decisões jurisprudenciais e o próprio art. 926, do CPC serão 
analisados em maior profundidade. 
19 “A multa coercitiva do art. 523, § 1º do CPC de 2015 (art. 475-J do CPC de 1973) não é compatível com 
as normas vigentes da CLT porque se rege o processo do trabalho, ao qual não se aplica.” 
20 A respeito, ver Processo TST-IRR-1786-24.2015.5.040000. Disponível em: 
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&n
umeroTst=1786&digitoTst=24&anoTst=2015&orgaoTst=5&tribunalTst=04&varaTst=0000&submit=Consult
ar. Acesso em: 02 mar. 2020. 

http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=1786&digitoTst=24&anoTst=2015&orgaoTst=5&tribunalTst=04&varaTst=0000&submit=Consultar
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=1786&digitoTst=24&anoTst=2015&orgaoTst=5&tribunalTst=04&varaTst=0000&submit=Consultar
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=1786&digitoTst=24&anoTst=2015&orgaoTst=5&tribunalTst=04&varaTst=0000&submit=Consultar
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dominante, in verbis: 

 
104 - MULTA PREVISTA NO ART. 475-J DO CPC DE 1973 E NO ART. 
523, §1º, DO CPC DE 2015. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DO 
TRABALHO.É incompatível com o processo do trabalho a multa prevista 
no art. 475-J do CPC de 1973 e no art. 523, § 1º, do CPC de 2015, porque 
a execução se processa nos termos dos artigos 876 e seguintes da CLT. 
(RESOLUÇÃOADMINISTRATIVA Nº 19/2017, de 26 de maio de 2017 - 
Divulgada no DEJT de 30/5/2017, p. 01-02; DEJT de 31/05/2017, p. 01-
02 DEJT de01/06/2017, p. 01-02) 

 

Não se está, aqui, defendendo uma limitação ao poder criador do juiz; contudo, 

não se pode admitir uma variação infindável de posicionamentos judiciais relativos ao 

mesmo dispositivo legal, pois isso geraria, certamente, um caos jurídico. Portanto, o que 

se está a defender é a necessidade de uma compatibilização ou homogeneização das 

decisões trabalhistas, em nível nacional e com caráter imperativo, pelo TST, a partir do 

julgamento dos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDRs), Incidentes 

de Assunção de Competência (IACs), Recursos de Revista, Recursos de Revista 

Repetitivos e Embargos, na condição, justamente, de Corte de vértice. 

Retomando-se o raciocínio anterior, vê-se que as fontes formais do direito21 

descrevem o procedimento de manifestação e de exteriorização do direito positivo 

(normas jurídicas). Tais fontes podem ser de origem estatal, como a legislação e a 

jurisprudência – nesse momento, produzindo, portanto, uma visão tradicional das fontes 

formais do direito –, bem como não estatal, tais como o costume jurídico e o negócio 

jurídico – como ocorre, na seara trabalhista, com as convenções coletivas e os acordos 

coletivos. 

Em face da variedade de fontes formais, deve-se apontar que, a depender do 

sistema jurídico adotado, uma ou outra fonte irá se sobressair, isso é, será o meio 

primordial de expressão da norma jurídica. 

 
21 “[...] as fontes formais do direito correspondem aos modos de surgimento e de manifestação da 
normatividade jurídica propriamente dita, mediante os quais o jurista conhece e descreve o fenômeno 
jurídico, por meio da positivação institucional dos elementos econômicos, políticos e ideológicos que 
compõem a estrutura geral de uma sociedade e influenciam o sistema jurídico. Essas fontes jurídicas são 
consideradas formais porquanto conferem forma ao direito formulando as normas jurídicas válidas.” 
(SOARES, Ricardo Maurício Freire. Elementos de teoria geral do direito. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 
66). 



22 
 

Tradicionalmente, os sistemas jurídicos prevalecentes no ocidente são analisados 

sob o prisma da tradição romano-germânica (civil law) e da família anglo-americana 

(common law). A primeira caracteriza-se pela prevalência da lei, enquanto a segunda se 

respalda na jurisprudência e nos costumes. Essa distinção entre os aludidos sistemas é 

fruto das experimentações históricas e culturais vivenciadas pelos seus povos22. 

Para um posicionamento escorreito a respeito do estudo das tradições legais do 

civil law e do common law, urge destacarem-se os ensinamentos de Merryman e Pérez-

Perdomo23, para quem, “em um mundo organizado em Estados soberanos e 

organizações estatais, existem tantos sistemas legais, como existem Estados e 

organizações”. Por conseguinte, entende-se que cada país tem o seu sistema jurídico, 

consoante suas tradições, raízes histórico-culturais e decisões políticas. Os mesmos 

autores explicam que sistema jurídico é um “conjunto de instituições legais, processos e 

normas vigentes”.24 

Dessarte, os sistemas jurídicos de vários países, embora preservem suas 

instituições legais, processos e normas próprios, também apresentam características em 

comum, o que permite organizá-los em famílias, isso é, em grupos de países que 

apresentam as mesmas tradições jurídicas. Nesse diapasão, enquadram-se as famílias 

do civil law e do common law, ressaltando-se, aqui, não serem essas as únicas ao redor 

do mundo, pois há outros sistemas jurídicos, como o socialista, o mulçumano, o hindu, o 

africano e o do extremo oriente.25 

A jurisprudência apresenta na tradição do civil law, inicialmente, duas funções 

básicas, na qualidade de fonte mediata ou indireta do direito, quais sejam, a de interpretar 

a lei, identificando o significado e os limites do texto legal e a de adequá-lo à realidade 

 
22 “O confronto entre um e outro sistema tem sido extremamente fecundo, inclusive por demonstrar que, 
nessa matéria, o que prevalece, para explicar o primado desta ou daquela fonte de direito, não são as 
razões abstratas de ordem lógica, mas apenas motivos de natureza social e histórica”. (REALE, Miguel. 
Lições preliminares..., cit., p. 142). 
23 MERRYMAN, John Henry; PÉREZ-PERDOMO, Rogelio. The civil law tradition: an introduction to the 
legal systems of Europe and Latin America. 3. ed. California: Stanford University Press, 2007. p. 1. 
24 MERRYMAN, John Henry; PÉREZ-PERDOMO, Rogelio. The civil law tradition…, cit., p. 21. 
25DAVID, René. Os grandes sistemas contemporâneos. Trad. Herminio A. Carvalho. 4. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2002. p. 141 et seq. 
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social e temporal, orientando sua aplicação, portanto, às necessidades sociais existentes 

em dado momento. 

Entretanto, a jurisprudência, sobretudo em face de uma sociedade altamente 

globalizada e volátil, deve ser considerada, ao lado da lei – em se tratando de sistemas 

predominantemente adeptos ao civil law –, uma fonte imediata do direito. Muitas vezes, 

criará a norma jurídica, tendo-se em vista, inclusive, a dinamicidade das relações sociais, 

a qual, nem sempre, pode ser alcançada pelo legislador. É a jurisprudência, assim, o 

direito vivo. 

São palavras de William Pugliese26: 

 

Ao se ampliar a margem de interpretação dos magistrados27, ampliam-se 
o número de resultados possíveis de um determinado julgamento. Há, 
com isso, uma redução qualitativa nos elementos de certeza e segurança. 
A resposta quase universal para reduzir a imprevisibilidade das decisões 
foi recorrer às próprias decisões dos tribunais como fontes de orientação 
e de delimitação do sentido das normas. Com isso, muitos países da 
tradição civilista reconheceram, explícita ou tacitamente, o papel das 
decisões judiciais como um agente responsável por orientar e direcionar 
a interpretação dos enunciados normativos dos ordenamentos jurídicos. 
Sem retirar a importância e a prevalência da lei, a jurisprudência e os 
precedentes conquistaram seu espaço para além das colônias inglesas, 
fazendo com que o estudo de particularidades da Commom Law se 
disseminasse. 

 

Antes que se reflita especificamente acerca das funções da jurisprudência – e para 

que melhor se reflita sobre elas –, é mister que se retomem o seu conceito e abrangência. 

Voltando-se ao séc. XIX, o Dicionário da Língua Portuguesa, de Antonio de Moraes 

Silva, conceituava a jurisprudência como “a arte de interpretar as leis, de responder e 

 
26 PUGLIESE, William Soares. Princípios da jurisprudência. Belo Horizonte/MG: Arraes, 2017. p. 3. 
27 A ampliação da margem de interpretação dos magistrados, segundo Pugliese, foi decorrência do 
rompimento com o positivismo jurídico e da consequente proposta de distinguir duas espécies de normas: 
as regras e os princípios, marcados estes por conteúdo valorativo, abrindo espaço para a interpretação por 
parte do Poder Judiciário. Referida postura é fruto dos estudos de Dworkin (DWORKIN, Ronald. Law’s 
Empire..., cit.) e MACCormick (MACCORMICK, Neil. Institutions of Law…, cit.), inspirados por Herbert 
Hart (HART, Herbert. The conceptof Law. 3. ed. Oxford: Oxford University Press, 2012) e, também, de 
Robert Alexy (ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica: a teoria do discurso racional como teoria 
da fundamentação jurídica. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011), os quais identificam os magistrados 
como figura central para o Direito, sendo relevante (importando) a forma como decidem os casos. 
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aconselhar nas matérias de direito”.28 Por óbvio, mostra-se bastante restrita referida 

conceituação. 

Como costuma-se saber, em verdade, não é possível limitar a jurisprudência a um 

conceito único. Talvez, possa-se apontar, em um primeiro momento, o conceito mais 

comumente adotado ou reconhecido, que é, exatamente, o de conjunto de decisões 

uniformes de um ou de vários tribunais sobre casos semelhantes, em dada matéria. 

Entretanto, essa conceituação é, certamente, ainda bastante limitada. 

Porém, diversos são os significados e conteúdos atribuídos à palavra 

jurisprudência, como se pode constatar a partir da apreciação do rol de conceitos 

emanados de renomados juristas abaixo elencados.  

Para Hermes Lima29, a jurisprudência é “o estado atual do direito tal como é 

revelado pelo conjunto das soluções que sobre dada matéria se encontram consagradas 

pelas decisões judiciárias”. 

No entendimento de Reale30, “pela palavra ‘jurisprudência’ (stricto sensu) devemos 

entender a forma de revelação do direito que se processa através do exercício da 

jurisdição, em virtude de uma sucessão harmônica de decisões dos tribunais”. 

Já Limongi França31 aponta cinco diferentes significados para a palavra 

jurisprudência:  

a) em conceito lato, significaria toda a ciência do Direito, envolvendo os seus aspectos 

teóricos e práticos, elaborados por jurisconsultos ou magistrados; 

b) em seu sentido etimológico, juris prudentia consistiria no conjunto de manifestações 

dos jurisconsultos acerca de questões jurídicas concretas a eles apresentadas;  

c) como doutrina jurídica, estaria caracterizada como o complexo de questionamentos, 

estudos e trabalhos dos juristas, a respeito de temas gerais e especiais, sem a 

finalidade precípua de solucionar problemas concretos atuais;  

 
28 Apud FRANÇA, Rubens Limongi. Da jurisprudência como direito positivo. Revista da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, v. 66, p. 201-222, 1971. Disponível em: 
https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/66627. Acesso em: 15 fev. 2020. 
29 LIMA, Hermes. Introdução à ciência do direito. 28. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1986. p. 168. 
30 REALE, Miguel. Lições preliminares…, cit., p. 167. 
31 FRANÇA, Rubens Limongi. Da jurisprudência como direito positivo..., cit., p. 203-204. 

https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/66627
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d) conjunto de manifestações de juízes e tribunais sobre lides e negócios a eles 

submetidos, decorrentes da aplicação de técnica especializada e de um rito 

próprio, imposto por lei; 

e) conjunto de pronunciamentos por parte do mesmo Poder Judiciário a respeito de 

um determinado objeto, em um certo sentido, que se repete de modo constante e 

pacífico. 

Certamente, os dois últimos significados indicados por Limongi França apresentam 

maior relevância para o objetivo do presente estudo, seguindo-se o entendimento de que 

a jurisprudência pressupõe constância e uniformização, a partir de decisões judiciais 

sucessivas em um mesmo sentido32. 

Para Maria Helena Diniz33, a jurisprudência reflete 

 
[...] o conjunto de decisões uniformes e constantes dos tribunais, 
resultantes da aplicação de normas a casos semelhantes, constituindo 
uma norma geral aplicável a todas as hipóteses similares ou idênticas. É 
o conjunto das normas emanadas dos juízes em sua atividade 
jurisdicional. 
 

Em uma visão absolutamente consentânea ao exposto, Ricardo Soares34 

conceitua jurisprudência como 

 
[...] aquela fonte formal e estatal do direito que expressa o conjunto das 
decisões reiteradas de juízes e tribunais, as quais formam um padrão 
interpretativo capaz de inspirar a realização de futuros julgamentos sobre 
casos similares. A jurisprudência pode ser considerada um verdadeiro 
costume produzido pelo Poder Judiciário (usus fori). 

 
32 “Uma decisão isolada não constitui jurisprudência; é mister que se repita, e sem variações de fundo. O 
precedente, para constituir jurisprudência, deve ser uniforme e constante. Quando esta satisfaz os dois 
requisitos granjeia sólido prestígio, impõe-se como revelação presuntiva do sentir geral da consciência 
jurídica de um povo em determinada época; deve ser observada enquanto não surgem razões muito fortes 
em contrário: minime sunt mutanda quoe interpretationem certam, semper habuerunt – ‘altere-se o menos 
possível o que teve constantemente determinada interpretação’.” (MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica 
e aplicação do direito. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 151). No mesmo sentido: SOARES, 
Guido Fernando Silva. Common law: introdução ao direito dos EUA, 1999. p. 51; TARUFFO, Michele. 
Precedente e giurisprudenza. RivistaTrimestrale di Diritto e Procedura Civile, ano 61, n. 3, 2007. p. 711; 
BUZAID, Alfredo. Uniformização da jurisprudência. Revista da Ajuris – Associação dos Juízes do Rio 
Grande do Sul, n. 34, 1985. p. 190. 
33 DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. 
p. 20. 
34 SOARES, Ricardo Maurício Freire. Elementos de teoria geral do direito. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 
75. 
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Rodolfo Mancuso35 também amplia os significados do termo jurisprudência, 

compreendendo-o como uma ciência do Direito, como o direito aplicado aos casos 

concretos (significado etimológico); como a interpretação teórica do direito realizada 

pelos jurisconsultos (acepção exegética); como massa judiciária, representativa da soma 

global dos julgados dos tribunais (sob o ângulo da distribuição da justiça) e, ainda, como 

coleção ordenada e sistematizada de julgados de um certo tribunal sobre um tema 

jurídico (sentido pragmático). 

Georges Abboud, Henrique Carnio e Rafael de Oliveira36 esclarecem que o 

conceito de jurisprudência é frequentemente confundido com o termo latino jurisprudentia 

– que designa, algumas vezes, o conhecimento das regras jurídicas e, em outras, a sua 

aplicação prática pelo Judiciário –, o que acaba produzindo verdadeira poluição 

semântica. 

Para além das fronteiras, Karl Larenz37, embora não inclua a jurisprudência no rol 

das fontes formais do direito, considera-a uma fonte de conhecimento do direito a ser 

estimada em nível semelhante à lei e ao costume, por força dos resultados que gera na 

aplicação do direito positivo e pelo fato de “gozar de uma certa presunção de retidão a 

seu favor”. 

Sob outro ponto de vista, em sua obra “Metodologia da ciência do direito”38, o autor 

define “Jurisprudência” como “ciência normativa”, que trata da validade normativa e do 

conteúdo de sentido das regras de direito positivo, incluídas as máximas de decisão 

contidas nas sentenças judiciais. Todavia, não a compreende como criadora de normas, 

mas como um sistema de enunciados sobre o direito vigente que acabam, ao final, por 

exercer influência sobre as normas jurídicas. Além disso, é, também, apontada como 

 
35 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 5. ed. São Paulo: 
RT, 2013. p. 42-43. 
36 ABBOUD, Georges; CARNIO, Henrique Garbellini; OLIVEIRA, Rafael Tomaz de. Introdução à teoria e 
à filosofia do direito. 2. ed. São Paulo: RT, 2014. p. 294. 
37 LARENZ, Karl. Derecho civil: parte general. Trad. da 3. ed. alemã. Madrid: Editoriales de Derecho 
Reunidas, 1978. p. 16. 
38 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997. 
p. 270-271. 
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“ciência compreensiva”, não somente de expressões linguísticas, mas especialmente do 

sentido normativo a elas correspondente.39 

Ao se analisarem todos esses conceitos, é possível perceber a existência de 

pontos comuns entre eles, tais como: a revelação do direito (revelação do real significado 

e abrangência da regra de conduta contida na lei, por meio dos métodos interpretativos); 

a atuação da jurisdição (é o julgador que, ao exercer o seu mister de dizer o direito para 

a solução do caso em apreço, acaba por moldar a lei às especificidades do conflito, em 

seu aspecto espaço temporal); a coletividade das decisões (como já apontado, a 

jurisprudência pressupõe uma coleção de julgados, alusivos a um mesmo tema40); a 

harmonia entre os julgados (as decisões devem se apresentar de maneira uníssona, 

aplicando solução semelhante a casos similares); e, em algumas das conceituações, o 

reconhecimento da jurisprudência como fonte criadora de norma jurídica (criadora de 

direito)41, a ser aplicada a futuros casos semelhantes. 

Certamente, essa é uma pequena recopilação conceitual que se faz em razão da 

adoção do método dedutivo de pesquisa para o desenvolvimento do presente estudo, 

não se pretendendo, aqui, esgotar o assunto, ou tecer maiores aprofundamentos sobre 

o tema.  

Em um breve repasse histórico, o que hoje se toma por jurisprudência, em 

correspondência ao Direito Romano, tipificava duas categorias: a Jurisprudência e o 

Direito Pretoriano. A primeira, entendida como “a doutrina dos jurisconsultos romanos”42, 

constituía-se de pareceres denominados Responsa Prudentium, que eram as sentenças 

e opiniões daqueles a quem era permitido construir o direito, aos quais o Imperador 

concedia a jus respondendi. Assim, era definida como o “conhecimento das coisas divinas 

 
39 Por certo, o pensamento de Larenz e dos demais juristas apresentados acerca do assunto desenvolve-
se em maior largueza e profundidade; todavia, refoge aos limites desse trabalho. 
40 Em passagem posterior deste estudo, no capítulo 6, será discutida a possibilidade de uma única decisão 
judicial tipificar-se como precedente de natureza vinculativa, por força da transcendência como requisito 
de apreciação do recurso de revista, por ocasião da análise do papel do TST como Corte de Precedentes. 
41 “Diz a lei: ‘Quem mata um homem deve ser castigado’. Ou ainda: ‘Quem contraiu uma dívida deve pagá-
la’. E o juiz, tendo verificado que Tício matou um homem ou contraiu uma dívida, diz: ‘Você, Tício, deve ser 
castigado ou tem de pagar sua dívida’.” (CARNELUTTI, Francesco. Como nasce o direito. 4. ed. Trad. 
Hiltomar Martins Oliveira. Belo Horizonte: Líder, 2000). 
42 SILVEIRA, V. Cesar da. Dicionário de direito romano. Verbete “jurisprudentia”. São Paulo: José 
Bushatsky, 1957, apud FRANÇA, Rubens Limongi, Hermenêutica jurídica..., p. 205. 
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e humanas, a ciência do justo e do injusto”43. Já os editos eram os preceitos expedidos 

pelos magistrados (pretores) do povo romano, os quais tinham a prerrogativa de expedir 

ordens44. Por meio dos editos, declarava-se como seria a justiça administrada no ano 

futuro, completando-se e corrigindo-se o direito vigente45. E, embora ambos estejam na 

origem da atual jurisprudência, e os responsa tendessem a ser obrigatórios, sua relação 

mais estreita faz-se com os editos, por força da função concreta de distribuir justiça46.  

Os pretores tornaram a justiça menos formalista e introduziram a equidade como 

fonte do direito, o que levou a jurisprudência à sua era de ouro, com grande prestígio e 

autonomia. Todavia, durante o reinado de Adriano, Teodósio II e Valentiniano III, os 

magistrados deveriam buscar os ensinamentos dos jurisconsultos para a solução de 

casos duvidosos e, nos governos de Constantino e Justiniano, foi proclamada a 

supremacia ou até o uso exclusivo da interpretação autêntica, o que incumbia 

exclusivamente ao Imperador interpretar as leis. Posteriormente, a jurisprudência retoma 

a sua autoridade, embora mitigada, como elemento de exegese apenas, e não mais como 

fonte elaboradora de norma47. 

Durante a Idade Média, a jurisprudência retoma o seu posto como “fonte de 

Direito”; os colégios judiciários declaravam o sentido e o alcance dos textos positivos e, 

também, criavam regras especiais para as necessidades da vida cotidiana. Nesse 

contexto, crescem as interpretações realizadas por assembleias populares e, também, 

por doutores (legum doctores), o que leva a prevalecer o argumento de autoridade, 

destacando-se o parecer com o maior número de adeptos ou seguidores. Foi a época da 

 
43Digesta (1 regul., D. 1, 1, 10, 2). MADEIRA, Hélcio Maciel França (trad.). Digesto de Justiniano: liber 
primus; introdução ao direito romano. 3. ed. Osasco/São Paulo: Unifieo/RT, 2002, p. 21. 
44 CORREIA, Alexandre; SCIASCIA, Gaetano. Manual de direito romano e textos em correspondência com 
os artigos do Código Civil brasileiro. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1957. 
45 “1) Se de interpretação da lei se cogita, verifique-se, em primeiro lugar, qual o Direito de que a cidade (o 
Estado romano) se serviu até então, nos casos da mesma espécie; porquanto o costume é ótimo intérprete 
das leis; 2) Porquanto o nosso Imperador Severo obtemperou, em restrito: nas ambiguidades que 
promanam das leis, o costume ou a autoridade das coisas julgadas constante e semelhantemente, deve 
obter força de lei”. (Calístrato, no Digesto, liv. I, tít. 3, frag. 37 e 38). (MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica 
e aplicação do direito. 19. ed., cit., p. 144, nota 184 (2)). 
46 FRANÇA, Rubens Limongi. Da jurisprudência como direito positivo, cit., p. 206. 
47 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 19. ed., cit., p. 144-145. 
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supremacia dos glosadores e comentadores, que criavam o direito, a partir da 

interpretação dos textos romanos. 

 

[...] a partire dal secolo XII il diritto delle fonti giustinianee diventò il direitto 
comune della società medievale e moderna svilupando – nelle Università, 
nei tribunali, nelle mille articolazioni della vita quotidiana socio-politica – la 
parte ancora latente del suo immenso potenziale di sapienza giuridica e 
rendendo praticamente disponibileil suo apparato tecnico-concettuale per 
la definizione di forme sempre nuove di esperienza.48 

 

O direito medieval apresenta, em verdade, uma estrutura bastante peculiar, 

calcada em uma pluralidade de fontes, em decorrência da existência de distintos 

conjuntos normativos, o ius proprium (pertinente a cada povo) e ius commune (direito 

comum a todos). O resgate e o estudo do direito romano mostraram-se fundamentais 

para a afirmação do direito comum europeu, especialmente dentro das Universidades49. 

Relativamente ao período abarcado pelas Ordenações do Reino de Portugal, 

ensina Limongi França50, 

 

Conforme o Livro III, título 75, 51, in fine, das Ordenações Filipinas, “o Rey 
he. Lei animada sôbre a terra, e pode fazer Lei e revogá-la, quando vir 
que convém fazer-se assi” (Código Filipino, pág. 685, ed. de Candido 
Mendes de Almeida, Rio, 1970). [...] 
Na falta de lei, conforme as mesmas Ordenações, Livro III, título 64, 51, 

 
48 “[...] a partir do século XII o direito das fontes justinianeias se tornou direito comum da sociedade medieval 
e moderna, desenvolvendo – nas Universidades, nos tribunais, nas inúmeras articulações da vida cotidiana 
sociopolítica – a parte ainda latente do seu imenso potencial de sabedoria jurídica e tornando disponível 
na prática o seu aparato técnico-conceitual para a definição de formas sempre novas de experiência” 
(tradução livre). (CAVANNA, Adriano. Storia del diritto moderno in Europa. Milano: Giuffrè, 1982. v. 1. 
p. 99). 
49 “Por detrás do pluralismo jurídico medieval está a diversidade de fontes que lhe dá suporte. Além e 
anteriormente à recepção do direito romano, têm-se os costumes locais, construídos diante da necessidade 
particular e através da consciência popular, tão importante sustentáculo dessa individualização dos 
sistemas medievais. Não faltam exemplos, em um contexto de delimitações políticas vulneráveis, de 
esforços para a conservação do direito consuetudinário local mesmo quando a condição política não é 
favorável à sua livre afirmação. Os estatutos das comunas também desempenham um idéia [sic.] de uma 
autoridade superior e universal. Aos estatutos é dado um caráter particular, subordinado à lex. Eles são 
expressão da força nova que se constitui neste período, são afirmação da liberdade que os centros urbanos 
constroem. Na esteira dos estatutos das comunas, igualmente inspirados na ideia da autonomia das 
associações surgem também os estatutos corporativos. Não se pode desconsiderar ainda os 
ordenamentos monárquicos que, embora muitas vezes se esfarelassem em múltiplos ordenamentos 
menores, estavam acolhidos em uma unidade pressuposta diante do poder do rei.” (SALGADO, Karine. O 
direito tardo medieval: entre o ius commune e o ius proprium. Revista da Faculdade de Direito da UFMG, 
Belo Horizonte, n. 56, jan./jun. 2010. p. 253-254). 
50 FRANÇA, Rubens Limongi, Da jurisprudência como direito positivo..., cit., p. 206-207. 
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os juizes deveriam julgar de acôrdo com os estilos e os costumes; não 
existindo êstes para o caso, e se se tratasse de matéria relativa a pecado, 
segundo o Direito Canônico, e se não envolvesse tal, segundo as Leis 
Imperiais. Persistindo a lacuna, dever-se-iam guardar então as glosas de 
Acursio suplementadas pela opinião de Bartolo, salvo opinião geral em 
contrário dos Doutores. À falta, ainda assim, de texto aplicável, o próprio 
Rei deveria decidir, dando aso ao aparecimento das chamadas 
Decretaes. 
E, por outro lado, é sabido que a Casa da Suplicação por atribuição régia 
do Rei D. Manuel, foi encarregada de interpretar as leis duvidosas, assim 
como de ampliá-las ou restringi-las, o que deu aso ao aparecimento de 
uma espécie de legislação jurisprudencial. Mas, aí, tratava-se de uma 
atribuição do próprio Rei, delegada a um órgão especializado, e não de 
uma manifestação do poder judiciário, semelhante a dos nossos tribunais 
de hoje em dia. 
 

As Ordenações Filipinas (Livro III, tít. 69, pr.) já traziam a impossibilidade de a lei 

prever solução a todos os casos, devendo, então, os julgadores procederem “de 

semelhante a semelhante”. Além disso, neste mesmo Livro III, tít. 65, 52º, in fine, as 

Ordenações do Reino de Portugal determinavam que os desembargos do Rei seriam leis 

para também desembargarem outros casos semelhantes, sendo possível a delegação de 

certo arbítrio ao juiz para resolver os casos omissos. 

Borges Carneiro51 explicita: 

 

Os Arestos ou casos julgados não tem autoridade senão sobre o caso, e 
entre as Partes, em que recahirão, ou seus loco-tenentes; pois se deve 
julgar pelas Leis, não por exemplos L 63 ff. Rejud. 2. C. quib. res jud. 
Comtudo, as sentenças das Relações, sendo coherentes aos principios 
da Jurisprudencia, forão sempre mui attendidas para a decisão de casos 
semelhantes, assim em Portugal como na antiga Roma Gam. Dc. 228. 
Cab dc. 212. n. 3. 4. 5. Val. Cons. 68. n. 4. Barb. α O. III. t. 64 pr. n. 6 Feb. 
pt. I. dc. 42. n. 8. Rep. I. p. 383 vb. casos. l. felices ff. ad leg. Cornel. De 
fals. Ibi sic eniminveniSenatumcensuisse l. 1. ff. de Officpraef. 
Ibiextarentque exempla. 
Requere-se porém muita attenção em avaliar a semelhança do caso, 
pelas mui diversas circunstancias de que commummente se revestem os 
factos. 
Sendo as sentenças de Relação muitas e conformes, induzem estilo nos 
termos do § 14, n. 4. h. 1. 

 

 
51 BORGES CARNEIRO, Manuel. Direito civil de Portugal. Lisboa: Impressão Régia, 1826. T. 1, p. 63-
64. Disponível em: 
https://books.google.com.br/books?id=8ZNSAAAAcAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r
&cad=0#v=onepage&q&f=false. Acesso em: 10 fev. 2020. 

https://books.google.com.br/books?id=8ZNSAAAAcAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.br/books?id=8ZNSAAAAcAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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A última das afirmações transcritas determinava que o julgado poderia ter força de 

lei, desde que se tipificasse como “estilo”52. O estilo, considerado parte integrante do 

direito consuetudinário português, era identificado como o costume jurisprudencial do 

tribunal supremo53, devendo cumprir alguns requisitos para receber o viés de norma de 

conduta:  

a) apresentar repetição e conformidade de atos;  

b) apresentar conformidade com a boa razão;  

c) não ser contrário às Leis do Reino54. 

Os estilos, segundo Borges Carneiro55, passaram a ser considerados como direito 

escrito, tendo força não somente para interpretar a lei, mas também para revogá-la, 

especialmente se referentes ao ordinatório – e não ao decisório – dos processos. 

É importante salientar que juízes e advogados eram proibidos, sob penas a lhes 

serem impostas, de emitir “opiniões” em suas alegações ou sentenças, caso houvesse 

lei, estilo ou legítimo costume do Reino sobre determinado tema. 

 
52 A respeito, ver: VELASCO, Ignacio Maria Poveda. Ordenações do Reino de Portugal. Revista da 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, v. 89, p. 11-67, 1994. Disponível em: 
https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67236. Acesso em: 11 fev. 2020. 
53 “Esta C. R. §. 8. Manda ao Regedor e Chanceller que fação guardar inviolavelmente os Estilos antigos 
da Casa da Supplicação; e que, movendo-se duvida acerca delles, se resolva por Assento tomado em 
Mesa Grande perante o Regedor. Esta disposição tende a atalhar as fraudes que se fazião á Lei, cobrindo-
as com as doutrinas dos que escreverão sobre Estilos, ou com certidões extrahidas dos Auditorios. cit. §. 
14. Assim os Estilos mais se devem considerar hoje Direito escrito.” (BORGES CARNEIRO, Manuel. 
Direito civil de Portugal, cit., p. 55, nota “a”). 
54 “Autoridade. Os Estilos da Côrte sendo bons e legitimamente estabelecidos, constituem Lei, e se devem 
observar como tal. O. III. t, 64, pr. §. 1. 2. Silv. a este §. 1. n. 12. O. I. t. 1. §. 37. Rep. I. p. 691. vb. Costumes 
Per. So. I. not. 566. Rieg. II. Pag. 136. Feb. dc. 64. n. 2. 

Hoje somente são havidos por taes os que houverem sido estabelecidos e approvados por Assento tomado 
em Mesa Grande, na forma da C. R. 7 Jun. 1605 §. 8. L. 18 Ag. 1769 § 14. 

Prova. O estilo carece de ser provado § 11. n. 20. h. l.: o que se faz por attestações dos Desembargadores 
e dos Advogados da Casa. Feb. dc. 64. n. 5. Rep. II. p. 348; ou por depoimento dos Escrivães dela. Ass. 
27 Nov. 1711 (b) 

Requisitos. Cumpre I provar-se repetição e uniformidade de actos, v. c. de sentenças conformemente 
proferidas nas Relações ou Tribunaes. v. Rep. II. p. 100. vb. determinação Silv. Á O. III. t. 64. §. 1. n. 13. 
24. 25. 

 ___ ou ainda de actos extrajudiciaes e não contenciosos. Rep. I. p. 694. Guerr. invent. lv. 1. cp. 7. a n. 26. 
i. Ass. 20 Dez 1757. 

 ___ II que consistão em boa razão. i. Ass. 20 Dez. 1757 O. III. t. 64 pr. 

 ___ III que não sejão contrariosá Lei do Reino; pois contra Ella não podem prevalecer. i. Ass. 20 Dez. 1783 
Rep. I. p. 691: [...]” (BORGES CARNEIRO, Manuel. Direito civil de Portugal, cit., p. 54-55).  
55 BORGES CARNEIRO, Manuel. Direito civil de Portugal, cit., p. 55, notas “a” e “b”. 

https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67236
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Em solo francês, no séc. XVII, Luís XIV retirou o poder interpretativo dos juízes a 

partir da promulgação da Ordonnance Civile de 1667 (Code Louis), que, em seu art. 1º, 

determinou que as suas prescrições deveriam ser guardadas e observadas por todos, e 

os juízes não poderiam dispensar ou moderar as suas disposições (art. 6º); estes foram 

proibidos de interpretar, devendo ser consultado o Rei para o esclarecimento de sua 

intenção, para a solução de casos dúbios (art. 7º); eventuais decisões contrárias à lei 

seriam consideradas nulas e esvaziadas de efeito e valor, podendo levar à 

responsabilização do julgador por perdas e danos (art. 8º). Certamente, o objetivo foi a 

concentração do direito (e do poder) em mãos do Rei, a partir da substituição do 

pulverizado direito medieval pela lei moderna e da alteração do papel desempenhado 

pelos juízes. As normas passaram a ser, simplesmente, declaradas pelo exercício da 

jurisdição56. 

Com a Revolução Francesa, em fins do séc. XVIII, o centro do poder transferiu-se 

ao povo. Visando ao fim dos abusos praticados pelo clero e pela nobreza, a classe 

emergente, inspirada nos ideais de Hobbes, Rousseau e Montesquieu, operou a divisão 

do poder em três distintas funções atribuídas a diferentes órgãos. Contudo, por 

desconfiança e temor, concebeu-se o Poder Judiciário sem reais poderes, sendo o 

julgador um ser inanimado, caracterizado meramente como a “boca da lei”57. A vontade 

do povo encontrava-se na lei e, sendo a lei respeitada, por consequência, também a 

vontade do povo o seria. Dessa forma, seriam impedidas as pretensões decisionistas dos 

 
56 MITIDIERO, Daniel. Precedentes: da persuasão à vinculação. 2. ed. São Paulo: RT, 2017. p. 44-45. 
57 Os juízes, em verdade, não detinham propriamente um poder, sendo os julgamentos a precisa 
reprodução dos textos legais. “Il pourrait arriver que la loi, qui est en même temps clairvoyante et aveugle, 
seroit, en de certains cas, trop rigoureuse. Mais les juges de la nation ne sont, comme nous avons dit, que 
la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés qui n'en peuvent modérer ni la force ni la 
rigueur”. “Poderia acontecer que a lei, ao mesmo tempo clarividente e cega, fosse, em certos casos, 
demasiado rígida. Mas os juízes da nação são, como dissemos, apenas a boca que pronuncia as palavras 
da lei, seres inanimados que não podem moderar nem sua força nem seu rigor”. (tradução livre). 
(MONTESQUIEU. De l’espirirt des lois. Paris: Garnier, 1869. p. 149. The Library of the University of 
California. Disponível em: https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.31175001778425&view=1up&seq=159. 
Acesso em: 10 fev. 2020). 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.31175001778425&view=1up&seq=159
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tribunais, influenciados pelo clero e pela nobreza. Robespierre, citado por Teresa Alvim58, 

disse “Le mot jurisprudence doitre effacé de notre langue”59. 

 
Desse modo, imaginando-se que os juízes poderiam ser entendidos como 
seres inanimados, que seriam simples bocas da lei e que por essa razão 
exerceriam um poder inexistente, Montesquieu faz uma ligação direta 
entre segurança jurídica, liberdade e igualdade: a lei é clara, estável e 
irretroativa e, portanto, segura. Por essa razão, por si só é capaz de 
assegurar liberdade e igualdade para todas as pessoas, tendo em conta 
que as decisões judiciais são simples declarações da lei aplicadas de 
maneira silogística ao caso concreto60. 
 

Certamente, essa postura não poderia perdurar por muito. Com o advento do 

Código Napoleônico, a jurisprudência e a doutrina foram reabilitadas como fontes de 

direito, ao lado da lei, tendo por função a penetração no espírito desta, a fim de direcionar 

a sua aplicação. O juiz passa, portanto, de mero aplicador instrumental da lei para a 

posição de ministro da equidade, uma vez que lhe é permitida e devida a interpretação, 

mesmo na ausência de solução expressa no ordenamento jurídico. 

Já no que se refere às funções da jurisprudência, pode-se afirmar que, ao longo 

da história, inúmeros autores se dedicaram ao estudo desse tema. Dentre estes, Limongi 

França destaca cinco distintas funções: a de interpretar a lei, de vivificá-la, humanizá-la, 

suplementá-la e, finalmente, a de rejuvenescê-la. 

Vale lembrar que a lei, enquanto preceito geral, deve ter, indispensavelmente, 

repassado, analisado, interpretado o significado de cada um dos seus termos, a fim de 

que bem se aplique ao caso concreto, posto que a interpretação é a definição do 

significado da norma jurídica. Isso porque a interpretação objetiva detalhar o sentido dos 

elementos que compõem a lei e, principalmente, especificar a acepção em que o 

 
58 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Precedentes e evolução do direito. In: ______. (Coord.). Direito 
jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012. p. 11-95. “A palavra jurisprudência deve ser apagada da nossa 
língua” (tradução livre). 
59 Em conhecida passagem dos debates parlamentares na Assemblée Constituante, Robespierre chegou 
a afirmar que “dans um état qui a une constitution, une législation, la jurisprudence des tribunaux n’est autre 
chose que la loi”. “Em um estado que tem uma constituição, uma legislação, a jurisprudência dos tribunais 
nada mais é do que a lei” (tradução livre) – por isso, a palavra jurisprudência deveria ser apagada. 
(ROBESPIERRE, Maximilien de. Archives Parlémentaires. Prémiere Série. Paris, 1790. p. 516, tomo XX 
apud MITIDIERO, Daniel. Precedentes..., cit. p. 49-50. 
60 TARELLO, Giovanni. Storia della cultura giuridica moderna: assolutismo e codificazione. Milano: 
Giuffrè, 1976. p. 289, apud MITIDIERO, Daniel. Precedentes..., cit. p. 47. 
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legislador desejou empregá-los. Ademais, o julgador poderá, com base em seu livre 

convencimento, adotar uma orientação ainda não traçada pela doutrina. 

Quanto à função vivificadora da lei, esta refere-se à interpretação dos preceitos 

jurídicos vinculados a um dado caso concreto, a fim de que sua aplicação seja efetiva e 

própria, vindo a retirar a lei da situação de mero molde ou protótipo nem sempre adotado 

ou respeitado nas relações jurídicas. “A jurisprudência dos juízes e tribunais, é, pois, o 

fato preponderante de vivificação da lei”.61 

Assim, a jurisprudência humaniza a lei ao fazer a sua adaptação às condições de 

cada caso concreto, arredondando as arestas da lei geral e impessoal e adaptando sua 

rigidez. Nesse ponto, a função jurisprudencial corresponde à equidade. O art. 5º da Lei 

de Introdução [ao Código Civil]62 carrega em si esse aspecto da missão de julgar, ao 

determinar que o juiz deve atender aos fins sociais e às exigências do bem comum.  

Já função de suplementação da lei refere-se ao preenchimento de suas inevitáveis 

lacunas, vez que ao julgador não é dado eximir-se de julgamento, nos termos do art. 4º 

da já citada Lei de Introdução. Todavia, o poder criador do juiz deve sempre estar adstrito 

aos limites ou às balizas indicadas, quais sejam, a analogia, o costume e os princípios 

gerais de direito – “cada um dêles a encerrar uma série de requisitos próprios, que 

cumpre não desatender da elaboração da Lex specialis aplicável ao caso concreto”63. 

Por fim, no que concerne à função de rejuvenescer a lei, esclarece Limongi 

França64: 

Uma coisa é a lei no papel, nas páginas indiferentes do Diário Oficial, 
mera cristalização fria, inflexível e despersonalizada de um ideal jurídico; 
outra é a lei analisada, ativada, humanizada e adaptada pelo julgador. É 
quando as imprecisões se evidenciam, as incongruências emergem, as 
asperezas se realçam, e as falhas se tornam patentes. 
[...] 
Daí a inegável missão da Jurisprudência, de rejuvenescer a lei. Isto é, não 
só de, sem perder de vista a essência do preceito, ir adaptando-a à 
realidade social e às transmutações da vida cotidiana; como ainda, com 
isso, e mais, com críticas, sugestões, observações, que se façam sentir 

 
61 FRANÇA, Rubens Limongi, Da jurisprudência como direito positivo..., cit., p. 219. 
62 Renomeada para “Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro”, pela Lei n. 12.376 de 30 de 
dezembro de 2010. 
63 FRANÇA, Rubens Limongi, Da jurisprudência como direito positivo..., cit., p. 221. 
64 FRANÇA, Rubens Limongi, Da jurisprudência como direito positivo..., cit., p. 221-222. 
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em trabalhos individuais, ou coletivos, fornecer, quer aos jurisperitos, quer 
ao Poder Legislativo, os elementos de reelaboração constante do sistema 
jurídico, para que este permaneça sempre ordenado àquele fim prático, 
objetivo e necessário para as leis de um país, a saber, a utilidade comum. 

 

Diferentemente, Ítalo Luder65 indica, com base em Alcalá Zamora66, que a 

jurisprudência exerce quatro distintas funções primordiais em relação à lei: explicativa, 

esclarecendo a lei obscura e fixando o seu alcance; supletiva, dando solução aos casos 

não previstos por ela e que não podem ficar sem solução; diferencial, adaptando a lei aos 

casos concretos, a partir de uma diferenciação com o objetivo de se evitarem injustiças 

e renovadora, atualizando-a de acordo com a incessante evolução das relações 

humanas. 

Giorgio de Nova67, por sua vez, ao desenvolver análise acerca da jurisprudência 

como fonte do direito, entende que a jurisprudência tem função não apenas interpretativa, 

esclarecedora, mas também criativa, quando – e se – é elaborada uma nova norma, sem 

que tire qualquer fundamento das normas escritas, a partir de um caso específico e com 

seus próprios efeitos, de forma que a jurisprudência pode, então, ser considerada fonte 

jurígena.  

Já Marcelo Ferro68 aponta que esta tem, ainda, duas funções mediatas, quais 

sejam, alcançar a igualdade e a segurança jurídica, lançando mão, para tanto, de dois 

meios imediatos: a interpretação e a humanização da lei. A interpretação gera duas 

 
65 “Cuál es, pues, la función que cumple la jurisprudencia? ¿La aplicación mecánica de la ley y la 
distribución automática de los casos concretos en los casilleros legales? Su función es mucho más sutil y 
compleja: la aplicación reflexiva del derecho, su realización y actuación. Se trata pues, nada menos, que 
de poner en movimiento el derecho fren te a los conflictos de la realidad económica y social y encontrar 
soluciones inspiradas en la idea de justicia y utilidad común, apelando para ello no solo a la especulación 
lógica, sino a todas las facultades humanas: a la razón, a las ideas, a los sentimientos, a las creencias.” 
(LUDER, Ítalo Argentino. Concepto, función y técnica de la jurisprudencia. Revista de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales, n. 42/43, 1944, p. 49-64. Disponível em: 
https://pdfs.semanticscholar.org/2083/e3c7c53b68dec649cb8d5e4efafc15852b9d.pdf. Acesso em: 15 fev. 
2020). 
66 ALCALÁ ZAMORA, Niceto. Concepto y misión de la jurisprudência. DJA N. 1665 (9/5/943); 
Jurisprudencia no estrictamente interpretativa. DJA N. 1693 (6/6/943) apud LUDER, Ítalo Argentino. 
Concepto, función y técnica de la jurisprudência..., cit., p. 55, nota 28. 
67 DE NOVA, Giorgio. La giurisprudenza fonte del diritto. Rivista Jus Civile, n. 5, p. 412-420. Disponível 
em: http://www.juscivile.it/contributi/2016/27_DeNova.pdf. Acesso em: 10 fev. 2020. 
68 FERRO, Marcelo Roberto. A jurisprudência como forma de expressão de direito. Revista de direito civil, 
imobiliário, agrário e empresarial. São Paulo, n. 51, 1990. p. 95-97. 

https://pdfs.semanticscholar.org/2083/e3c7c53b68dec649cb8d5e4efafc15852b9d.pdf
http://www.juscivile.it/contributi/2016/27_DeNova.pdf
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espécies de poder: o conservador e o criador. Munido do primeiro deles, o juiz interpreta 

a lei nova em comparação à lei antiga, resguarda o que for proveitoso, ou corrige e adapta 

às necessidades atuais texto já ultrapassado ou defeituoso. De outra forma, o poder 

criador permite o preenchimento de lacunas, nas hipóteses de omissão da lei, por força 

da impossibilidade de isenção de julgamento. Já, quanto à humanização da lei, o autor 

entende que a norma, que nasce geral e impessoal, deve ser adaptada ao caso concreto, 

atendendo às peculiaridades de cada espécie69. 

Georges Abboud70 pontua, ainda, como função essencial da jurisprudência 

promover o controle de constitucionalidade e a interpretação das leis em consonância ao 

texto constitucional. Para o autor, a verificação da constitucionalidade das leis é 

entendida como a função principal da jurisprudência, tendo em vista que, somente após 

sua realização, há sentido em se realizar as demais funções típicas da atividade 

jurisprudencial. Atualmente, não se mostra mais possível interpretar ou aplicar a lei sem 

que seja previamente verificada sua constitucionalidade. 

Dessa forma, a partir dessas reflexões mínimas acerca do conceito de 

jurisprudência e suas funções71, passa-se a um breve estudo da formação das famílias 

do civil law e do commom law e, por consequência, do papel das decisões judiciais 

enquanto fonte jurígena, no contexto de cada uma delas, como um pré-requisito para a 

compreensão do novo sistema de precedentes constituído pelo Código de Processo Civil 

de 2015 e, por consequência, do novo papel do Tribunal Superior do Trabalho como Corte 

de vértice. 

 

1.2 A Jurisprudência no Contexto do Civil Law 

 

 
69 “[...] por mais remansosa que seja a jurisprudência, é necessário que o intérprete faça o cotejo entre a 
tese jurídica por ela sugerida e o caso concreto, à luz da melhor doutrina e dos princípios gerais de direito. 
O pior erro é o daqueles que, por incompetência ou comodismo, lidam com a jurisprudência de forma não 
criteriosa”. (MORETO, Mariana Capela Lombardi. O precedente judicial no sistema processual 
brasileiro. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. São Paulo, 
2012. 308p.). 
70 ABBOUD, Georges. Precedente judicial versus jurisprudência dotada de efeito vinculante: a ineficácia e 
os equívocos das reformas legislativas na busca de uma cultura de precedentes. In: WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim. Direito jurisprudencial. 2. tiragem. São Paulo: RT, 2012. p. 491-552. 
71 Uma vez que esse não é o objeto precípuo deste estudo, como já salientado. 
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Indubitavelmente, o substrato do civil law remonta ao direito romano; contudo, é 

essencial enfatizar que essa tradição jurídica, reconhecida igualmente como romano-

germânica, tem outras fontes além do direito romano, que foram essenciais para a sua 

consolidação72, além do direito romano. Nesse caso, a tradição jurídica do civil law fora 

também forjada por influências do direito canônico, do direito comercial-costumeiro, das 

revoluções e da própria Ciência do Direito73. 

Embora haja esse amálgama de fontes, a base da tradição do civil law é, como já 

apontado, o direito romano, sobretudo, a partir da compilação realizada por Justiniano, o 

Corpus Juris Civilis74. 

Consoante as palavras de Pugliese75, 

 

Mais importante do que a própria compilação foi a proibição de Justiniano 
de que se fizesse qualquer referência ao trabalho dos jurisconsultos. Foi 
igualmente proibida a elaboração de comentários a respeito do Corpus. 
Em outras palavras, Justiniano pretendia que a sua compilação fosse 
suficiente para resolver qualquer problema jurídico. Os comentários foram 
abolidos e a interpretação do texto foi dispensada. A civil law nascia em 
torno da interpretação de uma compilação de regras jurídicas, aliada a um 
de seus maiores dogmas: o de que o juiz somente aplica a lei, sem 
interpretá-la. 
 

A ascendência do direito germânico ocorreu após a derrocada do Império Romano 

do Ocidente, na época das invasões bárbaras. A Europa continental, dominada pelas 

tribos germânicas, passou a conviver com as regras do Corpus Juris Civilis e com os 

costumes germânicos. 

 
72 DAVID, René. Os grandes sistemas contemporâneos. Trad. Herminio A. Carvalho. 4. ed., cit., p. 25. 
73 MERRYMAN, John Henry; PÉREZ-PERDOMO, Rogelio. The civil law tradition…, cit., p. 6 
74 No século VI (533 d.C.), na cidade de Constantinopla, o imperador Justiniano organizou uma série de 
regras da época clássica do Direito Romano, definindo as Institutas, o Digesto (ou Pandectas), o Codex e 
as Novellae. Dessa forma, buscou resgatar o sistema clássico em sua configuração original, bem como 
solucionar uma série de conflitos decorrentes das mais variadas interpretações realizadas pelos 
jurisconsultos, KASER, Max. Direito privado romano. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1999. p.  
23. Todavia, importa salientar que, somente após mais de mil anos, a referida coletânea foi compilada e 
recebera a denominação de Corpus Juris Civilis, atribuída por Dionysio Gothofredo (Corpus Juris Civilis: 
in quatuor partes distinctum. Francofurti ad Moenum: HieronymusPolichius, 1663), cf. WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim (Coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: RT, 2012. 
75 PUGLIESE, William. Precedentes e a civil law brasileira. São Paulo: RT, 2016. p. 24. 
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Com o advento da primeira Universidade Europeia, na cidade italiana de Bolonha, 

em 1088, ressurge, então, o interesse pelo estudo do direito romano. Não obstante esse 

estudo tenha se iniciado na Itália, gradualmente, foi se expandindo para Universidades 

de outros países como França, Espanha, Portugal, Holanda e Alemanha, as quais se 

aprofundaram no estudo do Corpus Juris Civilis, revalorizando os preceitos da 

Antiguidade Clássica (período histórico denominado Renascimento ou Renascença), o 

que levou à criação de diversas escolas interpretativas, como a escola dos glosadores76. 

Estabelece-se, assim, o pensamento de que o direito é capaz de garantir 

segurança indispensável para que o comércio, bem como as cidades, pudessem se 

desenvolver, sendo o direito considerado como a própria “razão escrita”77. Como fruto 

dessa postura, surge o ius commune, isto é, o direito comum assentido em alguns países 

da Europa continental e que, portanto, enfraqueceu os direitos costumeiros locais78. 

Nessa senda, as vantagens oriundas do Direito Romano, conforme assinalado por 

Glissen79 eram:  

a) ser um direito escrito, em contraponto à maioria dos direitos consuetudinários da 

época – fato esse que desencadeava incerteza e insegurança;  

b) ser comum, o que possibilitou o ius commune em alguns países europeus;  

c) ser o Direito Romano mais completo do que os direitos locais;  

d) por fim, ser mais desenvolvido, posto ser fruto de uma sociedade mais desenvolvida. 

Ademais, a utilização do Direito Romano como base para os sistemas jurídicos de 

alguns países europeus permitiu a preponderância da lei como fonte do direito, bem como 

 
76 Os glosadores eram estudiosos responsáveis pela pesquisa e análise do Direito Romano. O nome 
decorre das glosas, ou seja, dos comentários elaborados às margens dos livros, cujo intuito era explicar o 
sentido original das leis romanas. 
77 “Os juristas medievais, na sua ingênua e ilimitada admiração pelo direito romano – como de resto por 
tudo aquilo que era romano: basta lembrar o Virgílio de Dante – pensavam que a sabedoria jurídica Romana 
não tivesse elaborado simplesmente um direito próprio de uma determinada civitas, mas tivesse enunciado 
normas jurídicas fundadas na natureza e na razão; assumiam, assim, o direito romano como uma espécie 
de direito natural que, nos confrontos do direito natural, assim como é geralmente entendido, apresentava 
a grande vantagem de ser escrito e codificado em uma seleta legislativa”. (BOBBIO, Norberto. O 
positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. Compiladas por Nello Morra. Trad. Márcio Pugliesi, 
Edson Bini, Carlos E. Rodrigues. São Paulo: Ícone, 1995. p. 31). 
78 GLISSEN, John. Introdução histórica ao direito. 5. ed. Trad. António Manuel Hespanha. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbekian, 1986. p. 203. 
79 GLISSEN, John. Introdução histórica ao direito, cit., p. 204. 
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o estabelecimento da ideia de que este deveria ser justo e razoável e que a regra dele 

decorrente deveria ser para todos, apresentando-se como abstrata e geral80. 

Em consequência dessa restauração do estudo do Direito Romano, a Europa 

continental se deparou, novamente, com a forte influência dessa tradição jurídica, 

ressurgindo o Direito Romano como o ponto nevrálgico do mundo jurídico europeu. Dessa 

feita, verificou-se que o Direito Romano deixou de ser somente uma fonte de interesse 

acadêmico para se consolidar como fonte criadora dos novos sistemas jurídicos 

europeus, os quais se afastaram da forte influência de valores religiosos do período 

medieval81. No desenrolar da história, os países europeus foram, paulatinamente, 

moldando seus respectivos sistemas jurídicos conforme suas peculiaridades, suas novas 

leis e decisões de seus tribunais, sem abandonar, contudo, o Direito Romano como 

inspiração. 

Entretanto, na Inglaterra, não se verificou essa trajetória82. Embora as 

universidades inglesas tenham desenvolvido o estudo do Direito Romano, não houve, 

como na Europa continental, a efetivação de um sistema jurídico nele fundamentado. Em 

território inglês, predominava o poder coexistente do rei e dos barões, situação que não 

permitiu a concepção de um sistema jurídico semelhante aos demais países da Europa 

continental. Ao revés, a Inglaterra alicerçou o seu sistema jurídico, sobretudo nos 

costumes locais. 

Na França, a Revolução Burguesa, com seus ideais iluministas, também serviu de 

esteio para moldar e consolidar a tradição da civil law. Como já visto, tal revolução teve, 

no campo jurídico, o objetivo de limitar o Poder Judiciário, visto que seus membros eram 

 
80 GLISSEN, John. Introdução histórica ao direito, cit., p. 204 
81 Ver, nesse sentido, DAVID, René. Os grandes sistemas contemporâneos. Trad. Herminio A. Carvalho. 
4. ed., cit. 
82 “O renascimento dos estudos de direito romano, esse fenômeno europeu, permaneceu acadêmico na 
Inglaterra. As Universidades inglesas também ensinaram, é verdade, apenas o direito romano, mas sua 
influência foi desprezível, pois nunca se exigiu, na Inglaterra, que juízes ou advogados tivessem título 
universitário. Ao contrário do que aconteceu na França, onde as jurisdições que aplicavam os costumes 
locais caíram em desuso. As Cortes Reais que as substituíram não foram, em teoria, durante muito tempo, 
mais que jurisdições de exceção e, por esse motivo, não puderam acolher o ‘sistema’ que o direito romano 
constituía; elas elaboraram um novo direito, a common law, para cuja formação o direito romano 
desempenhou papel muito limitado”. (DAVID, René. Os grandes sistemas contemporâneos. Trad. 
Herminio A. Carvalho. 4. ed., cit. p. 2-3). 
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oriundos da nobreza e sempre atuavam em benefício da aristocracia e do Rei, sendo 

parciais e descompromissados com os princípios da Revolução – igualdade, fraternidade 

e liberdade. “Os juízes pré-revolucionários negavam-se a aplicar a legislação que era 

contrária aos interesses dos seus protegidos e interpretavam as novas leis de modo a 

manter o status quo. Não havia qualquer isenção para ‘julgar’”.83 

Deve-se ressaltar, ainda, que o direito francês, nesse período anterior à Revolução 

Burguesa, também era fragmentado; a região sul se guiava pelo direito romano-canônico 

e pelas normas locais, ao passo que o setor norte aplicava o direito consuetudinário, tal 

como o direito inglês.84 

Nessa conjuntura, os ideais revolucionários, fundamentados no pensamento de 

Montesquieu85, propagavam a imprescindibilidade de separação dos poderes, havendo 

nítida distinção entre as funções do Legislativo, Executivo e Judiciário. 

À vista disso, a Revolução Francesa não só buscou enaltecer a figura do homem 

como detentor de direitos naturais inerentes, como a vida, a liberdade e a propriedade, 

mas, igualmente, empenhou-se em garanti-los. Para tanto, a função jurisdicional deveria 

ser isenta, não cabendo aos magistrados a liberdade de criar o direito, mas, somente, o 

dever de reproduzir a regra legal, em seus julgamentos. Nesse cenário, o Judiciário 

passou a ser subordinado aos comandos do Parlamento, pois fora conferido a este o 

poder de criar as leis enquanto casa representativa do povo, ao passo que aquele deveria 

se restringir exclusivamente a declarar a lei. 

Marinoni86 explica os efeitos da Revolução Francesa para a civil law, da seguinte 

forma: 

 

A revolução Francesa, porém, procurou criar um direito que fosse capaz 
de eliminar o passado e as tradições até então herdadas de outros povos, 
mediante não só o esquecimento do direito francês antigo, como também 
da negação da autoridade do ius commune. O direito comum havia de ser 

 
83 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 5. ed. São Paulo: RT, 2016. p. 45 
84 VAN CAENEGEM, R.C. Uma introdução histórica ao direito privado. Trad. Carlos Eduardo Lima 
Machado. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 55-59 e 136-137. 
85 Em sua obra clássica, Montesquieu preconizou a importância da separação dos poderes, bem como a 
realização do direito pelo Estado, isso é, o papel de aplicar o direito seria monopólio do Estado, por meio 
do juiz, cujo trabalho seria o de replicar fielmente o texto da lei. (MONTESQUIEU. O espírito das Leis. 
Trad. Cristina Murachco. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 87). 
86 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 5.ed., cit. p. 49. 
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substituído pelo direito nacional e esse tinha que ser claro e completo para 
não permitir qualquer interferência judicial. Não havia como confiar nos 
juízes, que até pouco tempo estavam ao lado dos senhores feudais e 
mantendo forte oposição à centralização do poder. Significa que além da 
rejeição do direito comum e da necessidade de instituição de um direito 
novo, foi imprescindível a subordinação do juiz ao Parlamento. [...] havia 
bom motivo para não dar aos juízes o poder de interpretar as normas 
traçadas pelos “representantes do povo”.  

 

Para alcançar esse desiderato, emerge a percepção de que a codificação seria o 

mecanismo para conter a antiga forma de atuação dos magistrados, obrigando-os a 

seguir as leis. O Direito, no civil law, passa a ser aquilo que está nos Códigos; a 

concepção das normas passa a ser a de regra de conduta oriunda do Parlamento, 

enquanto o juiz era um mero executor das leis. 

Em vista disso, em 180487, a França promulgou o seu Código Civil, também 

denominado de Código Napoleônico, cuja elaboração deu-se de modo totalmente 

desvinculado de seu direito antecessor, bem como fora arquitetada com o fito de permitir 

que a população tivesse acesso às leis e, por consequência, conhecimento das delas88, 

objetivando garantir, dessa forma, a segurança jurídica89.  

Esse modelo de codificação propugnava o ideário de um sistema completo e sem 

ensejo a dúvidas, que bastasse em si. “[...] a legislação deveria ser clara e capaz de dar 

regulação a todas as situações conflitivas. Os códigos deveriam ser claros, coerentes e 

completos.”90 Logo, o magistrado não poderia suprir possíveis lacunas da lei, já que 

estaria legislando e, por consequência, desrespeitando o princípio da separação dos 

poderes. Ademais, o fato de o juiz dever seguir estritamente os dizeres da lei era 

entendido como forma de segurança jurídica. 

 
87 O Código Civil francês (Napoleônico) data de 1804. Outros Códigos importantes foram o Código 
Austríaco (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ou ABGB) de 1811 e tendo entrado em vigor em 1812 e 
o Código Civil alemão, (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB) cuja publicação ocorreu aos 18.08.1896, porém 
devido a uma longa vacatio legis entrou em vigor no dia 1.º de janeiro de 1900. 
88 GLISSEN, John. Introdução histórica ao direito, cit. p. 448. 
89 “Com o advento do Código Civil francês e dos que foram elaborados, tomando-o como modelo, passaram 
os juristas a ter um Direito certo para todos e suscetível de indagação lógica e segura. A Ciência do Direito 
encontrou, assim, base para poder atingir notável grau de sistematização”. (REALE, Miguel. Lições 
preliminares de direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 153). 
90 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 5. ed., cit., p. 47. 
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Observa-se, portanto, que, no civil law, após o período da Revolução Francesa, os 

códigos legislativos tornaram-se os protagonistas do mundo do direito, restando aos 

magistrados o trabalho de proclamar a lei em seus julgamentos, ao realizarem uma 

função burocrática e mecanicista. 

Esse apego exacerbado à lei acabou por tipificá-la como fonte precípua do direito, 

podendo-se afirmar que o direito era, praticamente, a lei. Nesse período de surgimento 

das codificações legislativas, desponta a Escola da Exegese, a qual propugnava que o 

direito se fundava na lei positivada, principalmente no Código Civil, pois este era 

suficiente para solucionar todos os eventuais problemas da sociedade91. 

Em terras alemãs, contudo, o romantismo da Escola Histórica do Direito92, surgida 

no início do séc. XIX, atribuiu destaque à jurisprudência, como forma de expressão do 

direito positivo, na qualidade de “costume judiciário”. Isso ocorre porque os juízes e 

jurisconsultos, ao emitirem suas opiniões, na condição de conhecedores dos problemas 

jurídicos – os quais se modificam de acordo com a individualidade e evolução social de 

cada povo (pois a ordem jurídica é produto cultural, nascido do “espírito do povo” 

[Volksgeist]) –, acabam por representar a consciência popular, em meio à qual se formou 

sua própria mentalidade jurídica93. 

 
91 “É o método dos intérpretes do Code de Napoléon, denominado método da Escola de Exegese ou 
método tradicional que, considerando a norma legislativa como dogma, limita a interpretação à indagação 
da ‘vontade do legislador’, mantendo-se a ela fiel, dela não se afastando. Por isso é denominado método 
subjetivo” [...].” ‘Os códigos’, escreve Laurent (Principes de droit civil), ‘nada deixam ao arbítrio do 
intérprete; o direito está escrito em textos autêncticos”. (GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao 
estudo do direito. 31. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 223). 
92 A Escola Histórica do Direito, surgida no início do séc. XIX, como reação ao racionalismo jurídico, 
sustentava que o direito surge ou brota espontaneamente do “espírito do povo”. Tendo como principais 
representantes Justus Moser, Gustav Hugo, Friedrich Karl Von Savigny, Georg Friederich Puchta e 
Friedrich Julius Stahl, teve como o seu ponto alto o debate entre Savigny e Thibaut (jusnaturalista) sobre 
codificação. “O progresso do povo e a evolução de sua cultura devem ser, segundo os historicistas, 
acompanhados de perto pelo direito. Para tal, não pode ser legislado, sob pena de ser petrificado na 
legislação. [...] Desta forma, o destino do direito estaria ligado ao da nação. Produto histórico e nacional, 
está vinculado ao futuro da nação. Como os povos são diferentes, cada povo e cada nação, teriam seu 
próprio direito. Mas, para que assim seja, não deve ser codificado, por não ser congelável o espírito da 
nação. Legislado não acompanharia as modificações das situações históricas, não mantendo-se fiel às 
tradições nacionais. Eis o motivo de a Escola Histórica defender o direito consuetudinário como a forma 
mais perfeita de direito por se amoldar espontânea e constantemente às flutuações do ‘espírito do povo’”. 
(GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao estudo do direito, cit., p. 384-385). 
93 FRANÇA, Rubens Limongi. Da jurisprudência como direito positivo..., cit., p. 212. 
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Todavia, segundo Campos Batalha e Rodrigues Neto94 O “espírito do povo”, se 

poderia satisfazer ao romantismo da nacionalidade, não representava conceito ou 

categoria definível, que pudesse perdurar ante a frieza do raciocínio filosófico e a 

necessidade de ordenar as leis provenientes de vários períodos históricos. O Código Civil 

alemão (BGB) de 1900 encerrou o ciclo romântico da escola histórica. O idealismo 

destruiu-o como concepção filosófica. 

Consequentemente, em países que adotam o sistema do civil law, vislumbra-se 

uma forte ligação do operador do direito com a lei e, de forma subsidiária, com a 

jurisprudência. Essa conduta é, como dito anteriormente, herança do legalismo francês, 

pós-revolução burguesa, que buscou na lei um instrumento de controle não só do Estado, 

mas também da jurisdição. Portanto, nesse sistema, os precedentes judiciais95, 

tradicionalmente, postam-se (ou se postavam) como um mecanismo de atuação 

persuasiva, tendo a função de nortear e influenciar a atividade de juízes inferiores, na 

interpretação e aplicação da lei96. A jurisprudência, portanto, não é fonte direta ou 

imediata da norma jurídica, apresentando-se como fonte secundária do direito, 

empregada como auxiliar de interpretação e aplicação da lei e demais fontes primárias, 

como já dito, vislumbrando-se a completude do ordenamento jurídico. 

É esse o cenário próprio de dito sistema, em que pesem as opiniões de balizados 

autores, já expostas no subtítulo anterior, relativas à função criadora do direito exercida 

pela jurisprudência, bem como a aproximação do civil law, na atualidade, com o commom 

law.Tal aproximação vem se destacando na ordem jurídica brasileira, no que tange à 

obrigatoriedade de respeito aos precedentes, principalmente, pelas questões da 

jurisdição constitucional atual e dos novos preceitos determinados pelo Código de 

 
94 BATALHA, Wilson de Souza Campos; RODRIGUES NETTO, Sílvia Marina L. Batalha de. Filosofia 
Jurídica e História do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p.105. 
95 “Precedentes” tomados, aqui, como decisões judiciais anteriores, sucessivas e reiteradas, em um mesmo 
sentido – jurisprudência. 
96 FRANÇA, Rubens Limongi. Jurisprudência: seu caráter de forma de expressão do Direito. In: 
CARVALHO, J. M. de; DIAS, José de Aguiar (org.). Repertório enciclopédico do direito brasileiro. Rio 
de Janeiro: Borsoi, 1955. v. 30, p. 272-295. 
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Processo Civil de 2015, atenuando-se, dessa maneira, o dogma da lei como fonte 

primária e essencial do direito97. 

 

1.3O Sistema Jurídico do Commom Law e suas Fontes 

 

A família do common law tem sua origem na Inglaterra, como já pontuado 

anteriormente. Com a queda do Império Romano, as terras pertencentes ao território 

inglês foram invadidas por bárbaros, mormente, pelas tribos dos anglos e dos saxões98. 

De 597 até o início do século XI, os anglos e os saxões exerceram seu poderio sobre o 

território hoje denominado Inglaterra.99100 

Com a invasão e a tomada da Inglaterra por Guilherme I, duque de Normandia, 

em 1066, têm-se as origens do common law. Nessa nova etapa da história inglesa, 

verificam-se a consolidação do feudalismo, o encerramento da fase tribal, a centralização 

do governo e, consequentemente, o robustecimento do poder do rei, bem como a cisão 

entre Estado e religião. Em suma, os normandos, com sua prévia experiência 

administrativa, constituíram a organização do governo inglês101.102. Nesse contexto, o 

reinado dos normandos instaurou as Cortes Reais, em um caminho de centralização da 

justiça real, as quais inicialmente atuaram em conjunto com as Cortes Locais (feudais), 

mas que, em momento posterior, acabaram por substituí-las. 

 
97 Observe-se, porém, não ser de hoje essa tendência. Em obra de 1945, Ascarelli já se referia ao assunto: 
“Ao lado da legislação, é indispensável examinar a jurisprudência: o direito é, na realidade dos fatos, aquele 
que, dia a dia, é aplicado e seguido. Com frequência entre o direito que está na lei e o direito vivo aplicado 
quotidianamente pela jurisprudência, há uma diferença, suscetível de ser bastante acentuada. Isso é 
verdadeiro, não só no sistema inglês, em que a jurisprudência adquire, como é sabido, particular 
importância, com o reconhecimento do valor normativo do precedente jurisprudencial, mas também nos 
sistemas de base romanista. A diferença prática entre esses dois sistemas é, a esse respeito, menor do 
que a teórica, pois, na realidade, mesmo nos sistemas de base romanista, a jurisprudência adota máximas 
constantes, que só dificilmente podem ser overruled, para usarmos o termo inglês.” (ASCARELLI, Tullio. 
Problemas das sociedades anônimas e direito comparado. São Paulo: Saraiva, 1945. p. 9). 
98 PLUCKNETT, Theodore Frank Thomas. A concise history of the common law. 5. ed. London: 
Butterworth, 1956. p. 7. 
99 PLUCKNETT, Theodore Frank Thomas. A concise history of the common law, cit., p. 9. 
100 Da fusão das duas tribos provém o nome Inglaterra (England – Engla Land), que significa terra dos 
anglos.  
101 PLUCKNETT, Theodore Frank Thomas. A concise history of the common law, cit., p. 11. No mesmo 
sentido, MERRYMAN & PÉREZ-PERDOMO. The civil law tradition…, cit., p. 3. 
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As Cortes Reais, mediante suas decisões, implementaram o direito comum 

(common law) e aplicaram-no a todos os que habitavam o reino da Inglaterra, 

diferentemente do que ocorria com as decisões das Cortes Locais, que produziam suas 

decisões conforme suas tradições, ou seja, com base em seus costumes regionais, 

situação essa que ensejava a possibilidade de divergências.  

Dessa forma, a expressão “common law” designa o direito estabelecido pela Corte 

Real, aplicado de modo uniforme a todos os cidadãos ingleses, com fulcro em regras e 

costumes gerais, o que se contrapunha às decisões fundamentadas em costumes locais. 

Certamente, essa centralização de julgamentos nas Cortes Reais foi a gênese do 

common law, posto que institucionalizou um sistema jurídico aplicável a todo o reino, 

substituindo as tradições locais, como já observado. 

Com a consolidação das Cortes Reais de Justiça de Westminster e, consequente, 

com o aumento de julgamentos, o common law passou a exigir regras procedimentais 

para que os casos fossem julgados. A ideia era de que a Corte deveria, primeiramente, 

verificar se o processo era viável, para, posteriormente, poder julgar o direito; em 

decorrência desse formalismo, surge o brocardo “remedies precede rights”, isto é, o 

processo era mais importante do que o direito substancial103. Por conseguinte, 

depreende-se a ideia de que o postulante somente poderia ter o seu pedido julgado, 

acaso se utilizasse do mecanismo processual adequado104. 

Paralelamente ao sistema do common law, surge a equity (rules of equity). O 

sistema aqui aludido nasce da necessidade daqueles que não tiveram seus casos 

julgados pelas Cortes Reais, em virtude dos obstáculos formais, ou por aqueles que não 

se conformavam com as decisões proferidas. Desse modo, peticionavam ao rei para que 

este solucionasse o caso ou reformasse a decisão. Todavia, o rei delegava o julgamento 

ao chanceler (Conselheiro do rei – chancellor), o qual poderia julgar, alicerçado em regras 

de equidade e não lastreado no direito comum105. 

 
103 GLISSEN, John. Introdução histórica ao direito, cit., p. 210-211.  
104 HESPANHA, António Manuel. Cultura jurídica europeia: síntese de um milênio. Coimbra: Almedina, 
2012. p. 182-183. 
105 MERRYMAN, John Henry; PÉREZ-PERDOMO, Rogelio. The civil law tradition…, cit., p. 295-297. 
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Assim sendo, por alguns séculos, perduraram os dois sistemas jurídicos de forma 

concomitante, ou seja, o common law, regido pelas Cortes Reais, e a equity, comandada 

pelo chanceler do rei. A Corte de Equidade era utilizada de forma subsidiária, atendendo 

àqueles que não se contentavam com as decisões das Cortes Reais, consoante já 

salientado. Ademais, a Corte de Equidade formulava os seus julgamentos com esteio no 

direito romano e canônico, e o seu processo era secreto e escrito; ao revés, o common 

law utilizava um processo oral e público. 

Entre os anos de 1873 e 1875, por intermédio dos Judicature Acts, houve a 

unificação procedimental dos sistemas do common law e da equity, o que implicou a 

competência dos tribunais para julgar com base nas regras de ambos os sistemas. 

Contudo, deve-se esclarecer que as regras substanciais (direito comum e equidade) 

mantiveram-se em suas características.  

Efetivamente os dois sistemas contribuíram para a concepção do direito inglês, de 

modo que a equity engendrou os princípios gerais do direito, enquanto o common law 

contribuiu para entabular as normas jurídicas, quando do pronunciamento do resultado 

de seus julgamentos; ou seja, o direito substancial foi sendo forjado caso a caso, 

precedente após precedente, conforme o caso concreto, o que fez com que a norma 

surgisse a partir do case law. 

Nessa senda, os casos julgados começaram a ser retratados e comentados em 

livros106, fato que caracterizaria o common law como um sistema jurídico de análise dos 

casos. Dessarte, os casos julgados passaram a ser um referencial para os juízes e 

advogados de demandas futuras que se apresentassem de maneira idêntica ou 

semelhante. Corrobora esse panorama Tucci107, ao transcrever as palavras de Bracton, 

quando afirma que: 

Se surgisse um assunto novo, ainda não examinado, mas se casos 
análogos já tivessem ocorrido, a decisão deveria ser naquele mesmo 
sentido, visto que se fazia oportuna a ocasião, para proceder de um caso 
similar a outro similar. Mas se, porventura, não houvesse precedente e a 

 
106 Como referência, cita-se a obra do juiz Henry de Bracton, Court of King’s Bench, elaborada entre 1235 
e 1250, na qual o autor relata e comenta os casos julgados (POLLOCK, Frederick; MAITLAND, Frederic 
William. The history of English law before the time of Edward I. 2. ed. Cambridge [Eng.]: The University 
press, 1923. v.1). 
107 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente judicial como fonte do direito, cit., p. 153-154. 
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decisão fosse difícil e obscura, o caso deveria ser levado a julgamento 
perante a Magna Curia. 
 

Diante desse cenário, percebe-se que o direito anglo-saxão traz arraigada a 

aplicação dos precedentes (cases) em suas origens como fonte imediata do direito. Ainda 

importante sublinhar que, embora as influências do Direito Romano não tenham sido 

primordiais para a construção do sistema jurídico inglês, este fora afetado, de certa forma, 

pelos romanos, que, nos primórdios, também criavam suas regras jurídicas a partir dos 

casos concretos.108 

Do hábito de comentar os casos e suas respectivas decisões em relatórios e até 

mesmo em livros, a tradição jurídica inglesa fez despontar os “Year Books”, publicados 

entre 1268 e 1535109, os quais foram fundamentais para a consolidação do sistema de 

precedentes na tradição do common law. Nesse sentido: 

 
Os Livros do Ano nasceram como forma de comentários de ‘petições 
orais’ endereçadas às Cortes, no reinado de Edward I. Como sugere o 
professor Richard Ward, os Livros do Ano começaram, provavelmente, 
como simples anotações de estudantes e iniciantes da carreira jurídica, 
para serem usados pelos advogados como ‘guias de processo e 
procedimento’. Neles, era estipulada, de forma rígida, a linguagem a ser 
adotada e os diferentes ritos a serem seguidos para se conseguir um 
pronunciamento das Cortes. Eram escritos em francês ou latim – as 
línguas jurídicas da época. Sua função foi, no entanto, modificada ao 
longo dos anos.110 

 
Na trajetória de se respeitarem precedentes, com relevante ressalva de que estes 

não se apresentavam como vinculantes, vários julgamentos foram lastreados em 

decisões pretéritas sobre casos semelhantes, conforme se depreende de alguns casos 

 
108 “Afirma-se correntemente que o método de ‘raciocinar de caso a caso’ (reasoning from case to case), 
que marca o direito inglês, tem como ancestral mais remoto a técnica empregada pelo jurista romano de 
época clássica”. (TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente judicial como fonte do direito, cit., p. 181). 
109 “The Year Books are the law reports of medieval England. The earliest examples date from about 1268, 
and the last in the printed series are for the year 1535. The Year Books are our principal source materials 
for the development of legal doctrines, concepts, and methods from 1290 to 1535, a period during which 
the common law developed into recognizable form.”’ (SEIPP, David J. Medieval English Legal History: An 
Index and Paraphrase of Printed Year Book Reports, 1268–1535. Boston University School of Law. 
Disponível em: http://www.bu.edu/law/faculty-scholarship/legal-history-the-year-books/. Acesso em: 28 jun. 
2019). 
110 VIEIRA, Andréia Costa. Civil Law e Common Law: Os Dois Grandes Sistemas Legais Comparados. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2007, p. 113. 

http://www.bu.edu/law/faculty-scholarship/legal-history-the-year-books/
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narrados nos Year Books de 1280 “that the judgment to be given by you will be hereafter 

an authority in very quare non admist in England”111 e de 1305 “consider this henceforth 

as a general rule112”. 

Com o fim da tradição de elaboração dos Year Books, emergiu uma nova 

sistemática para compilar as decisões já julgadas, denominada “Law Reports”. Referida 

metodização perdura até os tempos hodiernos. Entretanto, cumpre-se ressaltar que os 

precedentes, nessa época, apresentavam um caráter informativo, servindo apenas como 

um suporte para os julgamentos futuros. 

Os precedentes passaram a ser vinculantes com a implementação do sistema de 

stare decisis113, o qual fora consolidado no ano de 1898, quando a House of Lords114 

julgou o caso London Street Tramways Company v. London County Council, não obstante 

a mencionada Corte já tivesse determinado o dever de seguir precedentes em outros 

julgamentos, como no caso Beamish v. Beamish, do ano de 1861, e Mirehouse v. Rennel, 

de 1833.115 

 
111 Tradução livre: “Que o julgamento a ser dado por você seja, daqui em diante, uma autoridade em toda 
Inglaterra". PLUCKNETT, Theodore Frank Thomas. A concise history of the common law, cit., p. 345.  
112 Tradução livre. “considere isso doravante como regra geral”. PLUCKNETT, Theodore Frank Thomas. A 
concise history of the common law, cit., p. 345. 
113Stare decisis é expressão de origem latina (stare decisis et non quieta movere) que significa “mantenha-
se a decisão e não se moleste o que foi decidido” (TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente judicial como 
fonte do direito, cit., p. 160). 
114 A House of Lords passou a ser reconhecida como Supreme Court of the United Kingdom. “Courts are 
the final arbiter between the citizen and the state and are therefore a fundamental pillar of the constitution. 
The Supreme Court was established to achieve a complete separation between the United Kingdom's senior 
Judges and the Upper House of Parliament, emphasizing the independence of the Law Lords and increasing 
the transparency between Parliament and the courts. The impact of Supreme Court decisions extends far 
beyond the parties involved in any given case, shaping our society, and directly affecting our everyday lives. 
For instance, in their first legal year, the Justices gave landmark rulings on access to legal advice for Scottish 
suspects, the rights of gay asylum seekers, and the weight to be given to pre-nuptial agreements”. (THE 
SUPREME COURT OF THE UNITED KINGDOM. Significance to UK. Disponível em: 
https://www.supremecourt.uk/about/significance-to-the-uk.html. Acesso em: 28 jun. 2019). 

“Os tribunais são o árbitro final entre o cidadão e o Estado e são, portanto, um pilar fundamental da 
Constituição. A Corte Suprema foi criada para conseguir uma separação completa entre os altos juízes do 
Reino Unido e a Câmara Alta do Parlamento, enfatizando a independência dos Law Lords e aumentando 
a transparência entre o Parlamento e os tribunais. O impacto das decisões da Suprema Corte estende-se 
muito além das partes envolvidas em qualquer caso dado, moldando nossa sociedade e afetando 
diretamente nossas vidas diárias. Por exemplo, em seu primeiro ano legal, os juízes proferiram decisões 
importantes sobre o acesso à assessoria jurídica para suspeitos escoceses, os direitos dos requerentes de 
asilo gays e o peso a ser dado aos acordos pré-nupciais”. (tradução livre).  
115 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente judicial como fonte do direito, cit., p.158-162; PLUCKNETT, 
Theodore Frank Thomas. A concise history of the common law, cit., p. 345-348. 

https://www.supremecourt.uk/about/significance-to-the-uk.html
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A aplicação da regra do stare decisis pode ser compreendida, portanto, como um 

mecanismo para proporcionar segurança jurídica e limitar a criação do direito por meio 

da jurisprudência116.  

Dessa feita, dessume-se que a teoria dos precedentes permeou grande parte da 

evolução jurídica inglesa; contudo, o seu caráter vinculativo somente se enraizou a partir 

do caso London Street Tramways Company v. London County Council, como 

mencionado, quando a House of Lords (hoje, Supreme Court of the United Kingdom) 

determinou que todos os magistrados deveriam respeitar e aplicar os precedentes 

advindos de sua jurisdição e das Cortes Superiores. A obrigatoriedade de se respeitarem 

os precedentes vinculantes117 (binding precedent) era demasiadamente rígida, posto que 

não se permitia à própria House of Lords subjugar os seus próprios precedentes. 

É imperioso, nesse contexto, realçar o papel do Parlamento Inglês (English 

Parliament) na consolidação do commom law e, para tanto, será feita uma pequena 

digressão histórica a seguir. 

Finda a Revolução Gloriosa de 1688 e, por conseguinte, o absolutismo monárquico 

de Jaime II, da dinastia dos Stuart, a Inglaterra passou a vivenciar um governo calcado 

no princípio da Supremacia do Parlamento118. O desígnio dessa revolução era instituir 

um governo no qual o rei teria os seus poderes limitados e regulados pelo Parlamento, 

composto por membros eleitos que representavam diferentes grupos e interesses, 

assegurando a liberdade e os mais básicos direitos ao povo inglês. Dessa forma, não 

haveria de se pensar em um poder absoluto e ilimitado conferido ao Parlamento, pois sua 

atuação estava subordinada ao common law119. Para Marinoni120:  

 

 
116 MACÊDO, Lucas Buril de. Precedentes judiciais e o direito processual civil. 2. ed. Salvador: 
JusPodivm, 2016. p. 113-115. 
117 No Capítulo 2 deste trabalho, serão analisadas, de maneira pormenorizada, todas as regras de aplicação 
dos precedentes. 
118 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 5. ed., cit., p. 42-44.  
119 “Assim, o direito não era criado apenas pelas decisões judiciais, mas também pela prática social e pelos 
costumes que acabavam por criar limites ao Parlamento [...] O statute law, nesse período histórico, tinha 
papel secundário, uma vez que prevalecia o common law. (BARBOZA, Estefânia Maria de Queiroz. 
Precedentes judiciais e segurança jurídica: fundamentos e possibilidades para a jurisdição 
constitucional brasileira. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 50-51). 
120 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 5. ed., cit., p. 43-44. 
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Além de a lei jamais ter anulado o poder do juiz, os próprios princípios da 
Revolução Inglesa davam-lhe condição para controlar os atos legislativos 
a partir do common law, já que o Parlamento, embora supremo diante do 
monarca, era àquele submetido.  
 

Contrariamente ao Legislativo instituído pela Revolução Francesa, cujo objetivo foi 

o de vincular o juiz ao texto da lei, criando uma ditadura dos códigos no contexto do civil 

law, o Parlamento inglês caminhou em acordo com o já arraigado sistema do common 

law, posto que,  

 

[...] na Inglaterra, a lei não objetivava expressar um direito novo, mas 

representava mero elemento introduzido em um direito ancestral (o qual, 

antes de merecer repulsa, era ancorado na história e nas tradições do 

povo inglês), e ainda que o juiz era (sic) visto como “amigo” do poder que 

se instalara (uma vez que sempre lutara, misturado ao legislador, contra 

o absolutismo do rei), não houve qualquer intenção ou necessidade de 

submeter o juiz inglês à lei121.  

 

Retomando a linha dos fatos, no ano de 1966, foi editado o ato denominado 

Practice Statement of Judicial Precedent, que permitiu à House of Lords superar ou 

revisar as normas oriundas de seus precedentes. 

Assim, no common law, o que prevalece como fonte do direito são os cases law 

(decisões judiciais), ou seja, o Judiciário é detentor de uma força criadora e inspiradora, 

e suas decisões são capazes de gerar precedentes obrigatórios, dos quais resulta uma 

solução que poderá ser vinculante para os casos idênticos surgidos no futuro. Esse papel 

é desempenhado basicamente pela lei nos países de tradição jurídica continental.122 

Em relação às fontes do common law, Marinoni123detecta: 

 

Neste sistema, o legislativo não se opôs ao Judiciário, chegando, em 

realidade, a com ele se confundir. Na Inglaterra, o juiz esteve ao lado do 

Parlamento na luta contra o arbítrio do monarca, reivindicando a tutela 

dos direitos e das liberdades do cidadão. Por isso mesmo, ao contrário do 

que ocorreu em face da Revolução Francesa, não houve clima para 

 
121 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 5. ed., cit., p. 43. 
122 ZUFELATO, Camilo. Precedentes judiciais à brasileira no novo CPC: aspectos gerais. In: GRINOVER, 
Ada Pellegrini et al. O Novo Código de Processo Civil: questões controvertidas. São Paulo: Atlas, 2015. 
p. 93-94. 
123 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 5. ed. cit., p. 33. 
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desconfiar do judiciário ou para supor que os juízes se posicionariam em 

favor do rei ou do absolutismo. No direito inglês não houve necessidade 

de elaborar o dogma da aplicação estrita da lei ou de imaginar que o juiz 

apenas poderia atuar mediante a mera descrição dos temos da lei. O 

common law não precisou negar a natureza das coisas ou criar uma 

vedação que somente pode ser compreendida como uma dessas regras 

que advém das utopias de uma revolução. O juiz inglês não só 

interpretava a lei, como extraía direitos e deveres, a partir do common law. 

Mas – é importante frisar – estava submetido ao common law; sempre 

atuava à luz e a partir de um direito. 

 

Portanto, o que se verifica é uma ampla autonomia do Poder Judiciário no contexto 

do sistema do common law, com destaque ao dos Estados Unidos da América, onde o 

juiz tem a aptidão de criar o direito (judge-made law), respaldado pelo princípio do stare 

decisis, o qual propugna que decisão antecedente cria o direito. Tendo por substrato esse 

direito, os juízes são compelidos a solucionar os futuros casos semelhantes, aplicando a 

norma retirada de um caso antecessor (case law), ou criada por ele. 

É relevante destacar que os Estados Unidos, embora vinculados à família do 

common law e fortemente influenciados pela Inglaterra, apresentam características 

próprias em seu sistema jurídico. Contrariamente ao sistema inglês, no sistema jurídico 

estadunidense não se pratica a ideia de supremacia do Parlamento, atribuindo-se à 

Constituição autoridade suprema. Porém, embora dada a sua importância, nunca se 

considerou o texto escrito da Constituição completo, compreendendo-se necessária a 

construção histórico-evolutiva do direito, com fulcro no contexto sociocultural, advinda, 

exatamente, da interpretação da lei escrita pelos julgadores124. 

Para o common law e, em especial, para os americanos, os precedentes são 

consolidados a partir de uma análise minuciosa do conteúdo das decisões anteriores, 

bem como da verificação dos fatos sobre os quais foram construídos. Isso significa que, 

no sistema americano, as circunstâncias fáticas nas quais o precedente se pautou 

integram a ratio decidendi. 

Com lastro nessas premissas, tem-se que, no direito norte-americano, o resultado 

de uma demanda emerge de uma decisão judicial, a qual se ampara em um caso 

 
124 BARBOZA, Estefânia Maria de Queiroz. Precedentes judiciais e segurança jurídica..., cit., p. 55. 
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concreto – o denominado case law –, extraindo-se dele o precedente judicial. O 

precedente é, portanto, o resultado ou produto de uma técnica que tem por objeto central 

o respeito às decisões pretéritas dos tribunais sobre um determinado tema. Dessa feita, 

tribunais devem, em casos análogos, decidir conforme deliberação já consolidada por um 

caso anterior. Nos Estados Unidos, por exemplo, o precedente carrega consigo um 

elemento crucial denominado binding effect, que é justamente o efeito vinculativo, pelo 

qual, em regra, as Courts (Tribunais) aplicam as normas que foram criadas (decididas) 

em casos antecedentes125. 

Em verdade, o que gera esse efeito vinculante é a ratio decidendi, a qual é um dos 

elementos do precedente judicial cujos fundamentos jurídicos são a essência da decisão 

que soluciona o caso. “A ratio decidendi[...] constitui a essência da tese jurídica suficiente 

para decidir o caso concreto (rule of law)”126. 

Assim, embora comumente se faça referência à eficácia obrigatória ou persuasiva 

do precedente, deve-se entender que o que pode ter caráter obrigatório ou persuasivo é 

a sua ratio decidendi, que é apenas um dos elementos que compõem o precedente127. 

O que não se pode deixar de sublinhar é que, mesmo com toda essa 

complexidade, o sistema jurídico americano enaltece, sobremaneira, o precedente 

judicial. Isso porque, para que uma decisão judicial se transforme em um precedente no 

sistema americano, ou seja, parametrize decisões futuras sobre casos semelhantes ou 

análogos, é feito um processo analítico do case, por meio do qual se verificam as 

circunstâncias fáticas e é extraída a tese jurídica que há de prevalecer na solução do 

caso. Nesse processo, são estudados, de maneira pormenorizada: os fatos que 

ensejaram a propositura da demanda; a holding (ratio decidendi)128, que é composta de 

 
125 MARSHALL, Geoffrey. What is binding in a precedent. In: MACCORMICK, Daniel; SUMMERS, Robert 
S. (ed.). Interpreting precedents: a comparative study. Aldershot (UK): Ashgate/Darthmouth, 1997. p. 
503-517. 
126 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente Judicial como fonte de direito, cit., p. 175. 
127 DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito 
Processual Civil. 10. ed. Salvador: JusPodivm, 2015. v. 2., p. 442. 
128 “[...] todo precedente judicial é composto por duas partes distintas: a) as circunstâncias de fato que 
embasam a controvérsia; e b) a tese ou o princípio jurídico assentado na motivação (ratio decidendi) do 
provimento decisório”. (TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente judicial como fonte do direito, cit., p. 
12).  
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statement of material facts (apontamento dos fatos relevantes da causa, os quais servirão 

para posterior análise e comparação fática dos futuros casos concretos);legal reasoning 

(momento no qual se estudam e se determinam os argumentos jurídicos e legais, por 

meio de um raciocínio lógico-jurídico, que serão aplicados à decisão) e o judgment (o ato 

jurídico do qual se obtém a resolução da crise, trazido pelo caso concreto, ou seja, o 

pronunciamento final). 

Além dessa composição, pode-se mencionar a existência de argumentos jurídicos 

que são utilizados no desenrolar do julgamento, mas que não são considerados 

substanciais e relevantes para o deslinde do processo e, portanto, não servem como 

precedentes. São apontamentos, considerações periféricas que podem tangenciar a 

fundamentação do caso; porém, não são imprescindíveis para a sua constituição. São os 

denominados obter dictum. Embora não seja crucial para forjar um precedente, o obter 

dictum pode expressar um posicionamento (ainda que incipiente) do tribunal, o qual 

poderá se tornar argumento jurídico de persuasão para casos futuros129. 

Diante desse contexto, vislumbra-se que a ratio decidendi – holding, para os 

americanos – envolve o aspecto fundamental do precedente, qual seja, a tese jurídica 

que alicerça a solução do caso concreto. Essa decisão faz nascer uma norma jurídica a 

ser utilizada no próprio caso, mas que servirá também de inspiração para futuros feitos 

com características similares. 

Portanto, percebe-se, indubitavelmente, que os precedentes judiciais são as vigas 

de sustentação do sistema do commom law130, pois servem de paradigma para a solução 

de casos análogos. Ainda têm a virtude de serem utilizados em situações já subordinadas 

a regras codificadas (hipóteses reconhecidas como statutory e constitutional), 

demonstrando que o case law é forma de criação e interpretação de regras legalmente 

estabelecidas. 

Então, em não havendo precedentes aplicáveis ao caso sub judice, o sistema 

americano permite que os tribunais (Courts) criem precedentes de maneira originária, a 

 
129 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente judicial como fonte do direito, cit., p. 177. 
130 FINE, Toni M. Introdução ao sistema jurídico anglo-americano. São Paulo: Martins Fontes, ano. p. 
67. 
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partir de princípios gerais de direito, por analogia e com base em sua razoabilidade e no 

interesse público. 

Dessa forma, o que se vislumbra no sistema estadunidense é uma conjunção entre 

os preceitos dos cases e das regras consubstanciadas na lei federal, as quais, 

atualmente, ganham corpo por meio de um forte processo de elaboração legislativa131. 

Não obstante essas divergências na operacionalização dos precedentes entre as 

famílias jurídicas, fato é que o precedente pode ser considerado como decisão judicial 

proferida em um julgamento de um caso concreto no qual sua tese jurídica (ratio 

decidendi ou holding) servirá como diretriz – vinculante ou persuasiva – para decisões 

futuras em ações análogas. 

Nesse cenário, importante destacar, embora não seja o mote principal deste 

trabalho, a dicotomia entre as escolas declaratória e constitutiva do direito acerca do 

efetivo papel do Judiciário ao proferir uma decisão no sistema do common law. A escola 

declaratória, professada principalmente por William Blackstone, propugna que o Direito 

não escrito – lex non scripta – representa o common law e, como tal, reflete os costumes 

gerais e particulares praticados pelos Englishmen.132 

Portanto, para a escola declaratória, o common law – o Direito – são os costumes 

e as regras máximas vivenciadas e praticadas em sociedade em um determinado 

momento, cabendo ao Poder Judiciário exclusivamente declará-los, posto que já 

existentes. Por conseguinte, o juiz deve declarar o direito já consagrado em precedentes, 

não tendo autoridade para criar a norma. 

Ao revés, a escola constitutiva advoga que o Direito é criado pelos juízes e pelas 

cortes competentes, não lhes sendo conferido o simples papel de declarar os costumes 

reinantes em sociedade. Essa função criadora pode ser vislumbrada, especialmente, por 

ocasião da revogação de um determinado precedente. Destarte, o direito é criado a partir 

da decisão judicial, a qual gera a regra de conduta, a norma de comportamento a ser 

respeitada e praticada pela sociedade. 

 
131 ZUFELATO, Camilo. Precedentes judiciais à brasileira..., cit., p. 93. 
132 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 5. ed., cit. p. 26. 
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O entendimento das escolas aludidas mostra-se imprescindível não somente para 

a compreensão da função jurisprudencial enquanto fonte do direito, mas também e 

especialmente, para o desenvolvimento da tese aqui defendida, uma vez que o que se 

sustenta é, exatamente, a função criadora do Tribunal Superior do Trabalho enquanto 

Corte de Precedentes. 

 

1.4 A Interpenetração dos Sistemas na Realidade Brasileira: a criação de um tertium 

genus 

 

Como será verificado no Capítulo 2 deste trabalho, muito embora as codificações 

processuais de 1939 e 1973 e a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) sempre 

tenham feito alusão à terminologia “jurisprudência”, no sentido de denotar um conjunto 

de decisões coesas, exaradas reiteradamente em uma mesma perspectiva, por ocasião 

do julgamento de casos idênticos ou semelhantes, na prática, nem sempre os tribunais 

conseguiram efetivar essa ideia. Inúmeras vezes, mostram-se comuns decisões díspares 

relativas a questões idênticas ou similares, proferidas por tribunais diversos, ou, até 

mesmo, por órgãos diferentes de um mesmo tribunal. 

Nessa senda, Alexandre Câmara133 assevera: 

 
Há no Brasil, uma “quase-esquizofrenia” jurisprudencial, que já foi por 
alguns chamada de “jurisprudência lotérica”. Há decisões divergentes não 
só entre tribunais distintos, mas dentro do mesmo tribunal, a respeito das 
mais diversas matérias. Até mesmo o STJ, órgão de que se espera a 
uniformização da interpretação da lei federal (especialmente por força do 
que se lê nas alíneas do inciso III do art. 105 da Constituição da 
República), não guarda qualquer uniformidade entre suas decisões. 
Ocorrem nos tribunais brasileiros mudanças bruscas na jurisprudência, e 
isto se dá com indesejável frequência. 

 

Esse contexto acaba, muitas das vezes, permitindo que situações fáticas e 

jurídicas análogas sejam solucionadas de maneiras distintas, a depender da 

interpretação conferida à lei pelo órgão julgador, o que pode vir a gerar insegurança aos 

 
133 CÂMARA, Alexandre Freitas. Levando os padrões decisórios a sério..., cit. p. 61. 



56 
 

jurisdicionados134.Ressalta-se, então, a importância da aplicação da sistemática dos 

precedentes judiciais vinculantes, mormente pelos Tribunais Superiores (STF e TST), 

objetivando-se tratar de mesmo modo casos similares (treat like cases alike). 

Tal assertiva é corroborada por Mancuso135: 

 

[...] a dicotomia entre as famílias jurídicas civil law/common law hoje não 

é tão nítida e radical como o foi outrora, sendo visível uma gradativa e 

constante aproximação entre aqueles regimes: o direito legislado vai num 

crescendo, nos países tradicionalmente ligados à regra do precedente 

judicial e, em sentido inverso, é a jurisprudência que vai ganhando espaço 

nos países onde o primado recai na norma legal. 

 

Nesse diapasão e com o intuito de minorar – ou excluir – a mencionada 

dissonância de julgamentos, o Brasil acabou por promover um movimento de 

interpenetração entre os institutos dos sistemas jurídicos, a partir dos novos regramentos 

trazidos pelo Código de Processo Civil de 2015, vindo a delinear um sistema peculiar e 

próprio, donde o regime de precedentes judiciais (ou de provimentos judiciais) com força 

vinculativa passa a ser adotado. Porém, em algumas hipóteses, com eficácia parcial ou, 

mais especificamente, com aplicabilidade limitada territorialmente, como no Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) julgados pelos Tribunais Regionais do 

Trabalho (TRT). Portanto, como já salientado, tal sistema apresenta particularidades tais 

que o fazem, em verdade, não ser confundido com o regime de precedentes vinculativos 

do commom law, em sua essência e inteireza, carreando características próprias, como 

a obrigatoriedade decorrente de lei (e não de um processo de maturação da decisão, ao 

longo do tempo) e a técnica de sua formação. 

Por essa razão, pode-se afirmar não haver o Brasil adotado, de fato, o regime dos 

precedentes obrigatórios derivado do commom law, mas haver criado uma sistemática 

 
134 “A jurisprudência é dessas realidades jurídicas que, de certa maneira, surpreendem o homem do povo. 
O vulgo não compreende nem pode admitir que os tribunais, num dia julguem de uma forma e, pouco 
depois ou até mesmo num só dia, cheguem a conclusões diversas, em virtude das opiniões divergentes 
dos magistrados que os compõem.” (REALE, Miguel. Lições preliminares..., cit., p. 171). 
135 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula vinculante. 3. ed. atual. 
amp. São Paulo: RT, 2007. p. 183. 
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ímpar de decisões vinculativas por ordem legal136. É importante também salientar, aqui, 

que o surgimento dessa sistemática de decisões obrigatórias não se dá somente em 

2015, com o advento do novo CPC em solo nacional, como será analisado no Capítulo 2 

deste estudo. 

No entendimento de CÂMARA137, o sistema brasileiro sofreu uma influência 

horizontal do commom law, mantendo, contudo, a sua tradição do civil law, devendo-se 

ver o objetivo de padronização decisória como mecanismo de estabilização, na tendência 

ao uso de decisões judiciais de cunho obrigatório (ou precedentes). 

Logo, com essa mescla de sistemas jurídicos, a aplicação dos precedentes 

judiciais também está tomando força em alguns países europeus que não adotam o 

commom law, mesmo que tais precedentes sejam utilizados somente com efeitos 

persuasivos, e isso denota a tendência de se respeitarem decisões já consolidadas por 

tribunais sobre um determinado assunto138. Corroborando essa ideia: 

 

[…] in countries of the European continent, precedent is not thus formally 

binding, yet it is a fact that precedents are regularly followed by the courts. 

This fact also explains why some jurists say that precedents in the 

continental legal systems are binding de facto, but not de jure.139 

 

 
136 Como será analisado no Capítulo 2, há, inclusive, quem entenda que as decisões obrigatórias do 
sistema brasileiro sequer podem ser chamadas “precedentes”. 
137 CÂMARA, Alexandre Freitas, Levando os padrões decisórios a sério..., cit., p. 60. 
138 “La globalizzazione há effetti importante come fatore di armonizzazione, e magari di unificazione degli 
strumenti giuridici, e tavolta questo accade anche nell’ambito del diritto processuale. Inoltre, la circolazione 
dei modelli processual è favorita dagli sviluppi degli studi comparatistici anche nell’area del diritto 
processuale (almeno in alcuni paesi), e ciò aiuta a ridurre il provincialismo culturale dei giuristi. Effetti 
analoghe derivano dalla ‘internazionalizzazione’ di alcuni aspetti del processo come la giurisdizione, le 
notificazione, l’assunzione dele prove, l’ezecuzione dele sentenze, e così via”. (TARUFFO, Michele. 
Dimensioni transcultural della giustizia civile.Revista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile n. 4, 
dez/200, p. 1076). “A globalização tem efeitos importantes como fator de harmonização e, talvez, de 
unificação dos instrumentos jurídicos e, às vezes, isso também acontece na área do direito processual. 
Além disso, a circulação de modelos processuais é favorecida pelo desenvolvimento de estudos 
comparados também na área do direito processual (pelo menos em alguns países), o que contribui para 
reduzir o provincianismo cultural dos juristas. Efeitos semelhantes derivam da 'internacionalização' de 
alguns aspectos do processo, como jurisdição, notificação, obtenção de provas, execução de sentenças e 
assim por diante.” (tradução livre)  
139 PECZENIK, Aleksander. The binding force of precedent. In: MacCORMICK, Daniel; SUMMERS, Robert 
S. (ed.). Interpreting precedents: a comparative study. Aldershot: Ashgate / Dartmouth, 1997. p. 461. 
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Em igual perspectiva, Mallet140 se manifesta: 

 

O Reino Unido, primeiro bastião da commom law, passa a contar cada 

vez mais com normas jurídicas de origem legislativa, por conta, entre 

outros fatores, de sua integração à União Europeia, cujo sistema jurídico 

supranacional vincula-se francamente à família de civil Law, influenciando 

os ordenamentos de todos os países membros. Não por acaso, no final 

do Século XX, aprovam-se na Inglaterra a País de Gales, as Civil 

Procedure Rules, verdadeiro Código de Processo Civil, muito ao estilo dos 

textos dos países de tradição jurídica romano-germânica. 

 

Ademais, é importante observar que, no âmbito do commom law, o stare decisis 

não existe porque o juiz cria o direito, sendo raro o “direito jurisprudencial” puro. Em 

verdade, mais recentemente, o direito jurisprudencial apresenta-se como glosa, ou seja, 

interpretação explicativa da lei já existente141, sendo papel dos precedentes garantir 

estabilidade a essa interpretação. 

Portanto, observa-se haver verdadeira simbiose entre as tradições jurídicas ora 

sob análise; nenhuma delas é aplicada em sua técnica pura. Relativamente a esse 

processo no direito estadunidense, há as palavras de FARBER142,  

 

Adherence to precedent does not means imp lyre fusing to overrule past 

decisions - it means taking them seriously as starting points for analysis in 

future cases. This notion derives partly from reasoning by analogy based 

on similarities between the facts of cases, but more importantly, it reflects 

a need to give credence to the reasoning in earlier opinions. The 

willingness of judges to defer in this way to their predecessors — and their 

expectation of similar deference from their successors — transforms the 

Court from an ever-changing collection of individual judges to an institution 

capable of building a continuing body of law rather than merely a 

succession of one-time rulings. This kind of decision making, which is 

familiar to students of the common law system, is structured enough to 

 
140 MALLET, Estevão. Prefácio (p. 5-16). In: PRITSCH, Cesar Zucatti et al (Coord.). Precedentes no 
processo do trabalho: teoria geral e aspectos controvertidos. São Paulo: RT, 2020. p. 6 
141 Há um incremento do direito legislado nos Estados Unidos, não cabendo mais a ideia de que o direito 
norte-americano se respalda, exclusivamente, na teoria dos precedentes judiciais. Nesse sentido: 
GRAHAM, Hughes. Common law systems in fundamentals of American law. Oxford: Oxford University 
Press, 1999, p. 14. 
142 FARBER, Daniel A. The rule of law and the law of precedentes. Minnesota Law Review, 
Minneapolis/MN, v. 90:5, 2006, p. 1.173-1.203. Disponível em: https://www.minnesotalawreview.org/wp-
content/uploads/2011/11/Farber_Final.pdf. Acesso em: 23 jan. 2021. p. 1.183-1.184. 

https://www.minnesotalawreview.org/wp-content/uploads/2011/11/Farber_Final.pdf
https://www.minnesotalawreview.org/wp-content/uploads/2011/11/Farber_Final.pdf
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provide stability and coherence, but flexible enough to allow improvisation 

and growth. Like the common law, constitutional law is able to grow and 

change because of its reliance on precedent, and as with the common law, 

these changes generally occur incrementally.  

 

Retomando-se a análise das tradições, é necessário observar que, embora haja 

aproximação entre elas, o mecanismo de produção, aplicação e operacionalização do 

direito apresenta-se de modo diverso em cada uma delas. Enquanto no civil law a 

primeira leitura do operador do direito é a lei escrita e, subsidiariamente, a 

jurisprudência,no common law, o caminho é inverso: primeiramente, buscam-se os cases 

e, a partir da constatação de uma lacuna, vai-se à lei escrita143. 

Apontando e acentuando essa divisão no modo de aplicar o direito, Marinoni144 

assevera: 

 

A evolução do civil law é a história da superação de uma ideia instituída 

para viabilizar a realização de um desejo revolucionário, e que, portanto, 

nasceu com a marca da utopia. Como dogma, esta noção manteve-se 

viva ainda que a evolução da civil law a descaracterizasse. A força do 

constitucionalismo e atuação judicial mediante a concretização das regras 

abertas fez surgir um modelo de juiz completamente distinto do desejado 

pela tradição do civil law. O civil law vive, atualmente, a contradição entre 

o juiz real e o juiz das doutrinas acriticamente preocupadas apenas em 

justificar que a nova função do juiz cabe dentro do modelo do princípio da 

separação dos poderes. Na verdade, a doutrina esquece-se de esclarecer 

que o juiz da Revolução Francesa nasceu natimorto e que o princípio da 

estrita separação dos poderes sofreu mutação com o passar do tempo, 

tendo, nos dias que correm, outra figura. 

 

Os precedentes judiciais do sistema pátrio apresentam divergências relativamente 

à sua formação e aplicação, comparativamente aos sistemas jurídicos do commom law. 

As Cortes americanas, a título de exemplo, por meio do princípio jurídico do stare decisis, 

operacionalizam os precedentes de maneira parcimoniosa, buscando, com estes, 

proporcionar à sociedade resultados que são imanentes aos propósitos do Direito 

enquanto Ciência, isto é, decisões isonômicas, coesas e eficientes. Nesse ponto, a 

 
143 SOARES, Guido Fernando Silva. Commom law..., cit., p. 32. 
144 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. São Paulo: RT, 2010. p. 19. 
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previsibilidade (predictability), a equidade (fairness), a eficiência judicial (judicial 

efficiency), a integridade do sistema judicial (integrity of the judicial system) e a criação 

de uma regra por meio de uma decisão judicial diligente (conscientious judicial decision 

making) permeiam a elaboração de um precedente judicial vinculante no sistema jurídico 

americano145. 

Vale ressaltar que o novo microssistema de precedentes judiciais brasileiro não se 

limita às súmulas (vinculantes ou não), havendo outros remédios processuais cuja 

aplicabilidade poderá vir a lograr êxito na consecução efetiva dos objetivos almejados 

pela nova sistemática. Entre estes estão a solução uniforme de várias demandas que 

discutem o mesmo direito e que, por efeito, conseguem proporcionar segurança jurídica, 

e a previsibilidade, quais sejam, o recurso de revista repetitivo, o incidente de resolução 

de demandas repetitivas e o incidente de assunção de competência. 

Portanto, com fulcro no até agora analisado, não se pode compreender que, mesmo após 

o advento do novo Código de Processo Civil, o Brasil tenha adotado a técnica de 

aplicação de precedentes do commom law em sua completude, vindo a adotar um 

sistema híbrido, tendo-se em vista que o modo de formação e aplicação de seus 

precedentes apresenta particularidades, como será verificado adiante no presente 

estudo. 

 

  

 
145 ZUFELATO, Camilo. Precedentes judiciais à brasileira..., cit., p. 25. 
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2 APONTAMENTOS SOBRE A EVOLUÇÃO HISTÓRICO-LEGISLATIVA: DOS 

ASSENTOS AOS PRECEDENTES DO CPC DE 2015 

 

 

Como é cediço, o Código de Processo Civil de 2015 inovou, ao arquitetar um 

sistema de formação e aplicação de decisões que têm o condão de formar precedentes, 

prestigiando, dessa forma, a estabilidade, a segurança jurídica e a isonomia. Todavia, 

não se pode imaginar que os precedentes tenham surgido como inovação no 

ordenamento brasileiro, na condição de frutos do aludido Código. 

A fim de se compreender o caminho evolutivo dos precedentes, no ordenamento 

pátrio, far-se-á a análise de sua regulamentação legislativa, ao longo da história. 

 

2.1Dos Assentos ao Prejulgado: evolução legislativa 

 

Ainda como colônia, sob o mando de Portugal, o Brasil não apresentava uma 

organização judiciária, nem tampouco regras jurídicas próprias. Essa situação ensejou a 

aplicação das Ordenações do Reino e, em decorrência, a adoção dos assentos 

portugueses. 

Os assentos, como já salientado no Capítulo 1 deste trabalho, eram decisões 

promulgadas pela Casa de Suplicação – à época, a mais alta Corte judicial de Portugal – 

e registradas em um livro. A função precípua da Casa de Suplicação era interpretar a lei, 

a partir do julgamento dos casos concretos, e uniformizar a jurisprudência em temas 

controversos, sendo as suas decisões dotadas de caráter vinculativo, isto é, seus 

comandos se estendiam para situações futuras similares, conforme preconizava o Alvará 

de 10 de dezembro de 1518146. 

O caráter vinculativo restou consagrado tanto no aludido Alvará de 1518, quanto 

nas Ordenações Manuelinas (Livro V, Título 58. § 1º): 

 

E assim vemos por bem, que quando os Desembargadores que forem no 

despacho d’algum feito, todos, ou algum delles tiverem alguma duvida em 

alguma Nossa Ordenaçam do entendimento della, vam com a dita duvida 

 
146 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente judicial como fonte do direito, cit., p. 133. 
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ao Regedor, o qual na Mesa grande com os Desembargadores que lhe 

bem parecer a determinará, e segundo o que hi for determinado se poerá 

a sentençã. E se na dita Mesa forem isso mesmo em duvida, que ao 

Regedor pareça que he bem de No-lo fazer saber, pera a Nós loguo 

determinarmos, No-lo fará saber, pera Nós nisso Provermos. E os que em 

outra maneira interpretarem Nossas Ordenações, ou derem sentenças 

em algum feito, tendo algum delles duvida no entendimento da dita 

Ordenaçam, sem hirem ao Regedor como dito he, seram suspensos atee 

nossa Mercê. E a determinaçam que sobre o entendimento da dita 

Ordenaçam se tomar, mandará o Regedor escrever no livrinho pera 

despois nomviir em duvida147. 

 

Os assentos com força vinculante, em Portugal, foram emitidos até o ano de 1993, 

quando o Tribunal Constitucional declarou inconstitucional, por meio do acórdão 810/93, 

o art. 2º do Código Civil148. O fundamento para se declarar os assentos inconstitucionais 

foi de que haveria um desvirtuamento da função do Poder Judiciário, o qual estaria 

usurpando a competência reservada ao Poder Legislativo149. 

Com a instalação da família real portuguesa no Brasil, em 1808, na cidade do Rio 

de Janeiro, o Tribunal de Relação, criado em 1751, fora convertido em Casa de 

Suplicação, a qual, dentre as suas competências, passou a emitir assentos 

interpretativos, tais quais aqueles proferidos pela Casa de Suplicação de Lisboa150. 

Somente em 1850, já independente de Portugal, e mediante o Regulamento 737, 

o Brasil passou a ter suas próprias regras de organização judiciária e de processo civil.151 

Diante dessa situação incipiente de produção normativa de regras processuais e 

de uma parca jurisprudência nacional, o Decreto n. 2.684, de 23 de outubro de 

 
147 ROSAS, Roberto. Jurisprudência. Uniformização. Súmula. In: CALMON, Eliana; BULOS, Uadi 
Lammêgo. Direito processual: inovações e perspectivas. Estudos em homenagem ao Ministro Sálvio de 
Figueiredo Teixeira. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 388. 
148 Entretanto, embora os assentos tenham sido excluídos do sistema jurídico português, persistem ainda, 
na Constituição portuguesa, três hipóteses em que as decisões do Tribunal Constitucional têm força 
obrigatória geral; as três dizem respeito ao controle (abstrato e concreto) da constitucionalidade ou 
legalidade das leis praticado pelo Tribunal Constitucional. (TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente 
judicial como fonte do direito, cit. p. 253). 
149 GARCIA, Dínio de Santis. Efeito vinculante dos julgados da Corte Suprema e dos Tribunais Superiores. 
Revista dos Tribunais, vol. 734, 1996, p. 44. 
150 ROSAS, Roberto. Do assento e do prejulgado à Súmula do STF. Revista dos Tribunais, vol. 404, 1969. 
p. 19. 
151 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente judicial como fonte do direito, cit., p. 233. 
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1875152legalizou a efetivação dos assentos já existentes, inclusive os oriundos de 

Portugal, concedendo-lhes força de lei, bem como ratificou essa herança de produção de 

assentos, pois autorizou o Supremo Tribunal de Justiça – Tribunal que substituiu a Casa 

de Suplicação brasileira, após a proclamação da Independência – a promulgar novos 

assentos, os quais também eram providos de eficácia vinculante. 

Com a Proclamação da República, em 1889, os assentos dotados de eficácia 

vinculativa foram extintos. 

Posteriormente, com a criação e a instalação do Supremo Tribunal Federal, no ano 

de 1891, o mecanismo utilizado para manter a uniformidade na aplicação da norma 

federal foi o recurso extraordinário, o qual era manejado para guerrear decisões de 

tribunais estaduais que apresentassem divergência na aplicação da lei federal, tendo por 

finalidade exercer “o controle nomofilácico sobre a distribuição de justiça pelos órgãos 

jurisdicionais inferiores”153 154. 

Embora o recurso extraordinário tivesse o condão de combater os acórdãos de 

Tribunais Estaduais, na hipótese de divergência de lei federal, outro mecanismo também 

foi importante nesse sentido. Tratou-se do prejulgado, cujo objetivo era pacificar as 

questões controvertidas em âmbito dos órgãos fracionários do respectivo Tribunal, de 

modo que o ponto controvertido era julgado em plenário, por todos os integrantes daquele 

Tribunal155. 

Importante frisar-se que o prejulgado era utilizado em alguns Estados da 

Federação, antes de ser aplicado em todo o território nacional. Em Minas Gerais, por 

 
152 O Decreto n. 2.684 preconizava: “Art. 1º Os assentos tomados na Casa da Supplicação de Lisboa, 
depois da creação da do Rio de Janeiro até á época da Independencia, à excepção dos que estão 
derogados pela legislação posterior, têm força de lei em todo o Imperio. As disposições desta lei não 
prejudicam os casos julgados contra ou conforme os ditos assentos. Art. 2º Ao Supremo Tribunal de Justiça 
compete tomar assentos para intelligencia das leis civis, commerciaes e criminaes, quando na execução 
dellas occorrerem duvidas manifestadas por julgamentos divergentes havidos no mesmo Tribunal, 
Relações e Juizos de primeira instancia nas causas que cabem na sua alçada.” (BRASIL. Câmara dos 
Deputados. Legislação. Decreto n. 2.684, de 23 de outubro de 1875.Disponível em: 
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2684-23-outubro-1875-549772-
publicacaooriginal-65290-pl.html. Acesso em: 31 jan. 2021). 
153 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente judicial como fonte do direito, cit., p. 237. 
154 Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a função de uniformizar as normas federais, em 
havendo divergência jurisprudencial entre Tribunais distintos, passou a ser do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), quando do julgamento do recurso especial. 
155 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente judicial como fonte do direito, cit., p. 237. 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2684-23-outubro-1875-549772-publicacaooriginal-65290-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2684-23-outubro-1875-549772-publicacaooriginal-65290-pl.html
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exemplo, o prejulgado estava previsto na Lei n. 17, de 20 de novembro de 1891, cujo art. 

22 preceituava: 

 

Quando ocorrer manifesta contradição entre decisões definitivas, no 

Tribunal da Relação, sobre questões de direito, o Presidente, ex officio, 

ou a requerimento do Procurador Geral, no interesse da lei e uniformidade 

da jurisprudência, sujeitará de novo a espécie ao Tribunal e comunicará a 

decisão ao Governo, em relatório circunstanciado, para ser presente ao 

Poder Legislativo156. 

 

No Distrito Federal, o Decreto n. 16.273, de 20 de dezembro de 1923, preconizava, 

em seu art. 103 e respectivos parágrafos, a utilização do mecanismo do prejulgado 

sendo, porém, restrito à Corte de Apelação do Distrito Federal: 

 

Quando a lei receber interpretação diversa nas Câmaras de Apelação 

Cível ou Criminal, ou quando resultar da manifestação dos votos de uma 

Câmara, em caso sub judice, que se terá de declarar uma interpretação 

diversa, deverá a Câmara divergente representar, por seu Presidente, ou 

Presidente da Corte, para que este, incontinenti, faça a reunião das duas 

Câmaras, conforme a matéria for cível ou criminal. 

§ 1º. Reunidas as Câmaras, e submetida a questão à sua deliberação o 

vencido, por maioria, constitui decisão obrigatória para o caso em apreço 

e norma aconselhável para os casos futuros, salvo relevantes motivos de 

direito, que justifiquem renovar-se idêntico procedimento de instalação 

das Câmaras Reunidas. 

§ 2º. O acórdão será subscrito por todos os membros das Câmaras 

Reunidas e, na sessão que se seguir, a Câmara, que tenha provocado o 

procedimento uniformizador, aplicando o vencido aos feitos em debate, 

decidirá a causa, ressalvado aos membros das Câmaras, que se tenham 

mantido em divergência, a faculdade de fazer referência não motivada 

aos seus votos, exarado no referido acórdão.157 

 

Nesse período, o prejulgado era uma decisão que tinha força coercitiva para o 

caso concreto em julgamento e que, também, tornava-se precedente persuasivo para 

julgamentos futuros dentro do Tribunal que o promulgara. Assim, almejava a 

 
156 ROSAS, Roberto. Do assento e do prejulgado à Súmula do STF, cit. p. 19 e ROSAS, Roberto. 
Jurisprudência. Uniformização. Súmula, cit., p. 388. 
157 ROSAS, Roberto, Jurisprudência. Uniformização. Súmula, cit. p. 389. 
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uniformização da jurisprudência entre as Turmas/Câmaras integrantes de um mesmo 

Tribunal. Enfatiza-se que não havia caráter vinculativo, mas se apresentava como uma 

referência para futuros julgamentos, conforme estipulava a regra do art. 103, §1º do 

Decreto n. 16.273, de 20 de dezembro de 1923, acima exposto. Para tanto, os 

prejulgados eram divulgados no denominado Livro dos Prejulgados, justamente para 

facilitar a consulta das Câmaras dos Tribunais locais. 

O Código de Processo Civil e Comercial do Estado de São Paulo (Lei n. 2.421, de 

14/01/1930)158 também previu o mecanismo do prejulgado, com o objetivo de garantir a 

uniformidade de interpretação da lei. Segundo o respectivo art. 1.126:  

 

Quando ao relator parecer que já existe divergência entre as Câmaras, 

proporá, depois da revisão do feito, que o julgamento da causa se efetue 

em sessão conjunta. 

Parágrafo único. Decidida a questão de direito, a Câmara a que pertencer 

a causa, passará imediatamente a julgá-la. Às partes não se dará, então, 

o recurso a revista. 

 

No ano de 1936, a Lei n. 319, de 25 de novembro, adotou a técnica dos prejulgados 

para todo o país, com o intuito de uniformizar a jurisprudência e combater as contradições 

entre julgados emanados das Cortes de justiça brasileiras159.  

O art. 2º da mencionada lei passou a permitir que: 

 

A requerimento de qualquer de seus juizes, a Camara, ou turma julgadora, 

poderá promover, o pronunciamento prévio da Côrte Plena sobre materia, 

de que dependa a decisão de algum feito, ou envolvida nessa decisão, 

desde que reconheça que sobre Ella occorre, ou póde ocorrer, 

divergencia de decisões, ou de jurisprudencia, entre Camaras ou 

turmas160. 

 

 
158 SÃO PAULO (Estado). Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Lei n. 2.421, de 14 de janeiro 
de 1930 (Código de Processo Civil e Commercial). Disponível em: 
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1930/lei-2421-14.01.1930.html. Acesso em: 27 jan. 2021. 
159 TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente judicial como fonte de direito, cit., p. 238. 
160 BRASIL. Câmara dos Deputados. Legislação. Lei 319, de 25 de novembro de 1936. Disponível em: 
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1930-1939/lei-319-25-novembro-1936-556810-publicacaooriginal-
76950-pe.html. Acesso em: 27 jan. 2021. 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1930/lei-2421-14.01.1930.html
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Percebe-se que a Lei n. 319/1936 trouxe o prejulgado com eficácia vinculante 

horizontal, posto que, na hipótese de uma das turmas desrespeitar a regra de direito nele 

estabelecida, cabível seria a interposição de recurso de revista, nos moldes do seu art. 

1º, letra “b”:  

 

Art. 1º Das decisões finaes das Côrtes de Appellação, ou de qualquer de 

suas Camaras ou turmas, caberá recurso de revista para a Côrte plena: 

[...] 

b) quando proferida por alguma ou algumas das Camaras, ou turmas, 

contrariar interpretação da mesma lei ou do mesmo acto, adoptada pela 

mesma Côrte, ou normas ella estabelecidas. 

 

O Código de Processo Civil de 1939161 manteve, em seu art. 861, o instituto do 

prejulgado, igualmente com eficácia horizontal, posto que era possível manejar o recurso 

de revista nas hipóteses de violação de decisão proclamada pelas Câmaras Cíveis 

reunidas, que era o órgão competente para julgamento do prejulgado, conforme 

propugnado pelo art. 853. 

 

Art. 861. A requerimento de qualquer de seus juízes, a Câmara, ou turma 

julgadora, poderá promover o pronunciamento prévio das Câmaras 

reunidas sobre a interpretação de qualquer norma jurídica, se reconhecer 

que sobre ela ocorre, ou poderá ocorrer, divergência de interpretação 

entre Câmaras ou turmas 

 

Art. 853 - Conceder-se-á recursos de revista nos casos em que 

divergirem, em suas decisões finais, duas ou mais câmaras, turmas ou 

grupos de câmaras, entre si, quanto ao modo de interpretar o direito em 

tese. Nos mesmos casos, será o recurso extensivo à decisão final de 

qualquer das câmaras, turmas ou grupos de câmaras, que contrariar outro 

julgado, também final, das câmaras cíveis reunidas. 

 

 
161 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto-Lei n. 1.608, 
de 18 de setembro de 1939. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-
1946/del1608.htm, acesso em 31 jan. 2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/del1608.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/del1608.htm
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São dizeres de Theotonio Negrão162, ao traçar uma análise entre o recurso de 

revista do CPC de 1939 e o incidente de uniformização de jurisprudência previsto no CPC 

de 1973: 

 

[...] o recurso de revista correspondia, mais ou menos, ao que hoje se 

chama de uniformização da jurisprudência, mas com outra disciplina, 

muito melhor, a meu ver (e que hoje encontra correspondente nos 

embargos de divergência perante os Tribunais Superiores), e é uma pena 

que tenha sido substituído pelo incidente de uniformização de 

jurisprudência. 

 

Muito embora expressamente previsto no Código de Processo Civil de 1939, o 

prejulgado não fora notabilizado pela sua aplicação. Essa situação retratava, portanto, a 

postura dos Tribunais em não se preocupar com a uniformização da jurisprudência o que, 

por conseguinte, impedia a formação de precedentes a serem seguidos no âmbito dos 

próprios Tribunais, em julgamentos de casos similares ou idênticos. 

Nessa senda, é importante reiteraras palavras de José Frederico Marques163, que, 

àquela época, já se posicionava no sentido de que a utilização dos prejulgados 

(precedentes judiciais) contribuiria, sobremaneira, para uma atividade jurisdicional mais 

célere e segura. 

 

Ao que parece, não tem sido ele muito empregado, embora devessem os 

juízes valer-se, mais a miúdo, de tal remédio, para evitar as 

procrastinações que o recurso de revista sempre traz. Além do mais, 

muitos ganhariam, não só a celeridade da resolução das causas, como, 

também, a segurança e uniformidade na aplicação da lei, se o uso do 

prejulgado estivesse mais generalizado. Sua utilidade e eficiência seriam 

muito maiores do que as do recurso de revista. Infelizmente, porém, dele 

se não tem lançado mão, salvo um ou outro caso esporádico em que a se 

fez aplicação do art. 861 do Cód. de Proc. Civil.  

 

Com a o advento da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no ano de 1943, 

presenciou-se a previsão do instituto dos prejulgados com força vinculante, consoante 

 
162 NEGRÃO, Theotonio. O novo recurso extraordinário: perspectivas na Constituição de 1988. Revista do 
Advogado, n. 81, 2005, p. 10. 
163 MARQUES, José Frederico. Instituições de direito processual civil. vol.4, 3. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1969. p. 244. 
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determinava o seu art. 902164: “Uma vez estabelecido o prejulgado, os Tribunais 

Regionais do Trabalho, as Juntas de Conciliação e Julgamento e os Juízes de Direito 

investidos na jurisdição da Justiça do Trabalho ficarão abrigados a respeitá-lo”. 

A questão relevante, entretanto, é que o prejulgado trabalhista não estava calcado 

em decisões reiteradas pelo Tribunal, mas em uma decisão interpretada, em abstrato, 

pelo Tribunal. Em outras palavras, o precedente surgia não como fruto de uniformização 

de jurisprudência, mas como resultado de uma interpretação da regra. Além disso, 

impunha aos órgãos inferiores a obediência ao prejulgado, o que demonstrava seu 

caráter vinculativo. 

O referido artigo fora revogado pela Lei n. 7.033/1982, já que fora declarado 

inconstitucional pela Representação n. 946, julgada em 12 de maio de 1977, passando 

os prejulgados a simples enunciados. Desse modo, impediu-se a criação de novos 

prejulgados, mas foram ressalvados aqueles já existentes, os quais foram convertidos 

nas Súmulas n. 130 a 179 do TST165, restando algumas delas ainda em vigência 

hodiernamente.  

Percebe-se, pois, que a figura de uma decisão que se pode tipificar como um 

precedente vinculante não é novidade no ordenamento jurídico pátrio. A Lei n. 

13.015/2014 (processo do trabalho) e o Código de Processo Civil de 2015 renovam as 

ideias de outrora, obviamente que com maiores especificidades e detalhamentos. 

Nessa contextura, já se vislumbra nesse trabalho que o papel do Tribunal Superior 

do Trabalho (TST) deve se coadunar ao que preconizava o antigo art. 902 da CLT, 

logicamente que respeitados os preceitos ora vigentes. 

 
164 Art. 902. É facultado ao Conselho Nacional do Trabalho estabelecer prejulgados, na forma que 
prescrever o seu regimento interno. (Redação dada pelo Decreto Lei n. 8.737, de 1946) 

§ 1º Uma vez estabelecido o prejulgado, aos Conselhos Regionais do Trabalho, as Juntas de Conciliação 
e Julgamento e o Juízes de Direito investidos da jurisdição a Justiça do trabalho ficarão obrigados a 
respeitá-lo.  (Redação dada pelo Decreto Lei n. 8.737, de 1946) 

§ 2º Considera-se revogado ou reformado a prejulgado sempre que o Conselho Nacional do Trabalho 
funcionando completo, pronunciar-se, em tese ou em concreto, sobre a hipótese do prejulgado firmando 
nova interpretação. Em tais casos, o acórdão fará remissão expressa à alteração ou revogação do 
prejulgado. 
165 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Súmulas. Orientações Jurisprudenciais. Precedentes 
Normativos. Disponível em https://www.tst.jus.br/web/guest/livro-de-sumulas-ojs-e-pns. Acesso em 31 
jan. 2021. 

https://www.tst.jus.br/web/guest/livro-de-sumulas-ojs-e-pns
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Quer-se dizer, portanto, que o TST deve atuar como uma Corte de Precedentes – 

de vértice –, interpretando as regras e os princípios trabalhistas, em consonância à ordem 

constitucional vigente, a partir de julgamentos de casos concretos, sejam eles repetitivos 

ou não, de modo a constituir um precedente a ser respeitado e cumprido por todos os 

órgãos da Justiça do Trabalho, de maneira vertical e horizontal, e pelos demais 

profissionais do Direito do Trabalho. A isso voltar-se-á, em maior profundidade e melhor 

desenvolvimento, no Capítulo 4 do presente estudo.  

O prejulgado, igualmente, estava previsto no Código Eleitoral de 1965 (Lei n. 

4.737), apresentando característica de precedente judicial, consoante o preconizado em 

seu art. 263 “no julgamento de um mesmo pleito eleitoral, as decisões anteriores sôbre 

questões de direito constituem prejulgados para os demais casos, salvo se contra a tese 

votarem dois terços dos membros do Tribunal”. 

 

2.2 Súmulas da Jurisprudência Predominante 

 

Ainda no caminhar evolutivo das decisões judiciais como precedentes em território 

nacional, em 28 de agosto do ano de 1963, sob a égide do Código de Processo Civil de 

1939,a Emenda Regimental idealizada pelo então Ministro Victor Nunes Leal autorizou o 

Supremo Tribunal Federal, pelo voto da maioria absoluta de seus integrantes, a instituir 

as súmulas de jurisprudência predominante, as quais nasceram não com o intuito de 

funcionar como precedentes, mas, sim, com o objetivo de sistematizar os trabalhos dos 

Ministros do Supremo Tribunal Federal166. 

Embora a sua gênese tenha focado na organização da praxe de julgamentos, o 

seu resultado gerou uma estabilidade na jurisprudência, bem como facilitou o 

 
166 “Por falta de técnicas mais sofisticadas, a Súmula nasceu – e colateralmente adquiriu efeitos de natureza 
processual – da dificuldade, para os ministros, de identificar as matérias que já convinha discutir de novo, 
salvo se sobreviesse algum motivo relevante. O hábito, então, era reportar-se cada qual à sua memória, 
testemunhando, para os colegas mais modernos, que era tal qual a jurisprudência assente da Corte. Juiz 
calouro, com a agravante da falta de memória, tive que tomar, nos primeiros anos, numerosas notas, e 
bem assim sistematizá-las, para pronta consulta durante as sessões de julgamento. Daí surgiu a ideia da 
Súmula, que os colegas mais experientes – em especial os companheiros da Comissão de Jurisprudência, 
Ministros Gonçalves de Oliveira e Pedro Chaves – tanto estimularam. E se logrou, rápido, o assentimento 
da Presidência e dos demais ministros”. (LEAL, Victor Nunes. Passado e futuro da súmula do STF. Revista 
de Direito Administrativo, n. 145, 1981, p. 14). 
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conhecimento por parte dos juristas acerca das decisões do Supremo Tribunal Federal. 

Ademais, com a sua aplicação no cotidiano forense, as súmulas passaram a funcionar 

como um precedente persuasivo, inclusive, criando óbices ao julgamento de recursos 

interpostos perante o Supremo Tribunal Federal, quando a matéria já se encontrasse ali 

sumulada. 

Nesse sentido, as palavras de Victor Nunes Leal: 

 

Por tudo isso, dizia o prefácio da primeira edição da Súmula que a sua 

finalidade ‘não é somente proporcionar maior estabilidade à 

jurisprudência, mas também facilitar o trabalho dos advogados e do 

Tribunal, simplificando o julgamento das questões freqüentes. Por isso, a 

emenda ao Regimento (...) atribui à Súmula outros relevantes efeitos 

processuais’, como fossem: negar-se provimento ao agravo para subida 

de recurso extraordinário, não se conhecer do recurso extraordinário, não 

se conhecer dos embargos de divergência e rejeitar os infringentes, 

sempre que o pedido do recorrente contrariasse a jurisprudência 

compreendida na Súmula, ressalvado o procedimento de revisão da 

própria Súmula. Mais que isso, poderia o relator, em tal hipótese, mandar 

arquivar o recurso extraordinário, ou o agravo de instrumento, facultado à 

parte prejudicada interpor agravo regimental contra o despacho.167 

 

A aplicabilidade das súmulas não foi pronta e pacificamente aceita por parte da 

advocacia e da magistratura, o que gerou inúmeras discussões acerca de sua 

abrangência e efeitos, mormente sob o argumento de que estas não poderiam apresentar 

um caráter normativo e impediam o progresso da jurisprudência. 

Refutando as críticas, Victor Nunes Leal afirmava que a súmula era passível de 

revisão, isto é, poderia ser objeto de reanálise. 

 

[...] firmar a jurisprudência, de modo rígido, não seria um bem, nem 

mesmo seria viável. A vida não pára, nem cessa a criação legislativa e 

doutrinária do direito. Mas vai uma enorme diferença entre a mudança, 

que é freqüentemente necessária, e a anarquia jurisprudencial, que é 

descalabro e tormento. Razoável e possível é o meio-têrmo, para que o 

 
167 LEAL, Victor Nunes. Passado e futuro da súmula do STF, cit., p. 8. 
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Supremo Tribunal possa cumprir o seu mister de definir o direito federal, 

eliminando ou diminuindo os dissídios de jurisprudência.168 

[...] 

A Súmula realiza, por outro lado, o ideal do meio-têrmo, quanto à 

estabilidade da jurisprudência. Como 'Observou o Prof. José Frederico 

Marques, ela ficou entre a dureza implacável dos antigos assentos da 

Casa da Suplicação, "para a inteligência geral e perpétua da lei", e a 

virtual inoperância dos atuais prejulgados. É um instrumento flexível, que 

simplifica o trabalho da Justiça em todos os graus, mas evita a 

petrificação, porque a Súmula regula o procedimento pelo qual pode ser 

modificada. Ela não estanca o fluxo criador da jurisprudência, nem impede 

a sua adaptação às condições emergentes. Apenas exige, para ser 

alterada, mais aprofundado esfôrço dos advogados e juízes. Deverão êles 

procurar argumentos novos, ou aspectos inexplorados nos velhos 

argumentos, ou realçar as modificações operadas na própria realidade 

social e econômica. Com essa precaução, a Súmula substitui a loteria 

judiciária das maiorias ocasionais pela perseverança esclarecida dos 

autênticos profissionais do direito169. 

 

Em de 13 de dezembro de 1963, em sessão plenária, foram aprovadas as 

primeiras trezentas e setenta súmulas do Supremo Tribunal Federal, as quais 

começaram a vigorar no início do ano judiciário de 1964.  

Importante ressaltar que codificação processual de 1973, diferentemente do 

Código de Processo civil de 1939, não previu, em seu corpo, referência expressa ao 

prejulgado; porém, apresentou regramento semelhante ao instituir a uniformização de 

jurisprudência, prevista no art. 476. 

 

Art. 476. Compete a qualquer juiz, ao dar o voto na turma, câmara, ou 

grupo de câmaras, solicitar o pronunciamento prévio do tribunal acerca da 

interpretação do direito quando: 

I - verificar que, a seu respeito, ocorre divergência; 

II - no julgamento recorrido a interpretação for diversa da que Ihe haja 

dado outra turma, câmara, grupo de câmaras ou câmaras cíveis reunidas. 

 

Dessa forma, os Tribunais passaram a ter competência para editar suas próprias 

súmulas, consoante a regra estampada em seu art. 479.   

 
168 LEAL, Victor Nunes. Atualidade do Supremo Tribunal. Revista de Direito Administrativo, n. 78, 1964, 
p. 455. 
169 LEAL, Victor Nunes. Atualidade do Supremo Tribunal, cit., p. 458-459. 
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Art. 479. O julgamento, tomado pelo voto da maioria absoluta dos 

membros que integram o tribunal, será objeto de súmula e constituirá 

precedente na uniformização da jurisprudência. 

Parágrafo único. Os regimentos internos disporão sobre a publicação no 

órgão oficial das súmulas de jurisprudência predominante. 

 

Sem embargo de não haver nenhuma previsão legal que impusesse eficácia 

vinculante às sumulas, na práxis, elas exerciam forte influência nos julgamentos, tanto 

dos Tribunais, como nos órgãos de primeiro grau170. 

 

2.3 As Decisões Vinculantes em Ação Direta de (In)Constitucionalidade e a Súmula 

Vinculante 

 

Dando prosseguimento ao processo evolutivo das decisões dos Tribunais e sua 

aptidão para se tornarem precedentes, faz-se necessário apontar o papel do Supremo 

Tribunal Federal no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade. 

Nesse passo, com a Emenda Constitucional n. 3, de 17 de março de1993, incluiu-

se o § 2º ao artigo 102, sendo criada a figura da Ação Declaratória de Constitucionalidade 

(ADC) e, consigo, o efeito vinculante das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal 

Federal em seus julgamentos.  

Pertinente mencionar que o procedimento da aludida ação foi regulamentado 

posteriormente pela Lei n. 9.868/1999, a qual também disciplinou a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI). A partir desse momento, consolidou-se, no ordenamento 

jurídico brasileiro, de modo contundente, o precedente judicial vinculante oriundo de uma 

decisão do Supremo Tribunal Federal, em matéria de controle de constitucionalidade171. 

Ainda no plano constitucional, a Emenda Constitucional n. 45/2004 apresentou ao 

ordenamento jurídico pátrio a súmula vinculante de caráter geral, ou seja, aplicada não 

 
170 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Súmula, jurisprudência, precedente: uma escalada e seus riscos. 
Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil, n. 35, 2005, p. 6. 
171 Neste período, por meio dessas regras “abriu-se assim, a passos largos, o caminho de adoção, no 
Brasil, do precedente judicial com força vinculante em situações que se encontram em jogo importantes 
quaestiones iuris, de inequívoco peso político”. (TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente judicial como 
fonte do direito, cit., p. 271). 
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somente às questões relativas ao controle de constitucionalidade (art. 103-A, 

Constituição Federal de 1988). Para Shimura, 

 

[...] trata-se de mais outra forma de uniformização de jurisprudência, agora 

com força obrigatória em relação a determinados entes ou pessoas, com 

o escopo de prevenir litígios, conferir celeridade e previsibilidade na 

outorga da tutela jurisdicional nas hipóteses repetitivas, evitando a 

multiplicação e a eternização dos processos.172 

 

Em uma ideia muito singela, tendo em vista que a discussão sobre a súmula 

vinculante não é mote principal deste trabalho, pode-se concluir que esta objetiva 

pacificar controvérsias existentes no âmbito constitucional, de modo a vincularão 

entendimento predominante os órgãos judiciários e a administração pública. 

Em razão do preconizado pelo § 2º do art. 103-A da Constituição da República 

(“Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou 

cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação 

direta de inconstitucionalidade”), em 19 de dezembro de 2006, foi promulgada a Lei n. 

11.417/2006, regulamentando o aludido artigo.  

Ademais, a súmula vinculante também passou a ser regulamentada pelo 

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seus artigos 354-A a 354-G, os 

quais foram introduzidos pela Emenda Regimental n. 46, de 06 de julho de 2011173. 

 
172 SHIMURA, Sérgio. A súmula vinculante como mecanismo de tutela coletiva. Direito civil e processo: 
Estudos em homenagem ao Professor Arruda Alvim. São Paulo, RT, 2007, p. 900. 
173 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Regimento Interno. Emenda Regimental n. 46, de 6 de julho de 
2011. Disponível em http://www.stf.jus.br/ARQUIVO/NORMA/EMENDAREGIMENTAL046-2011.PDF. 
Acesso em 31 jan. 2021. 

O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL faz editar a Emenda Regimental, aprovada pelos 
Senhores Membros da Corte em Sessão Administrativa realizada em 22 de junho de 2011, nos termos do 
art. 361, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno. 

[...] 

“Título XIII DA SÚMULA VINCULANTE 

Art. 354-A Recebendo proposta de edição, revisão ou cancelamento de Súmula Vinculante, a Secretaria 
Judiciária a autuará e registrará ao Presidente, para apreciação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à 
adequação formal da proposta. 

Art. 354-B Verificado o atendimento dos requisitos formais, a Secretaria Judiciária publicará edital no sítio 
do Tribunal e no Diário da Justiça Eletrônico, para ciência e manifestação de interessados no prazo de 5 
(cinco) dias, encaminhando a seguir os autos ao Procurador-Geral da República. Art. 354-C Devolvidos os 
autos com a manifestação do Procurador-Geral da República, o Presidente submeterá as manifestações e 
a proposta de edição, revisão ou cancelamento de Súmula aos Ministros da Comissão de Jurisprudência, 

http://www.stf.jus.br/ARQUIVO/NORMA/EMENDAREGIMENTAL046-2011.PDF
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Em um primeiro momento, pode-se afirmar, com base no art. 103-A, caput, CF, 

que o objeto de súmula vinculante se limita à matéria constitucional ou à norma 

infraconstitucional analisada sob o viés da Constituição Federal174, sobre a qual já tenham 

sido proferidas decisões reiteradas. Todavia, o art. 354-E do Regimento Interno do 

Supremo Tribunal Federal (RISTF) acrescentou mais uma hipótese em que se autoriza a 

edição, revisão ou cancelamento de súmula vinculante, tratando de questão com 

repercussão geral reconhecida. 

 

Art. 354-E. A proposta de edição, revisão ou cancelamento de Súmula 

Vinculante poderá versar sobre questão com repercussão geral 

reconhecida, caso em que poderá ser apresentada por qualquer Ministro 

logo após o julgamento de mérito do processo, para deliberação imediata 

do Tribunal Pleno na mesma sessão.  

 

Por consequência, dois pontos devem ser analisados. O primeiro deles é a 

constitucionalidade de norma regimental que estabelece hipótese autorizadora de edição, 

revisão ou cancelamento de súmula vinculante, não prevista expressamente na 

Constituição Federal. Com supedâneo no art. 103-A, § 2º, CF175 e no art. 10, Lei n. 

 
em meio eletrônico, para que se manifestem no prazo comum de 15 (quinze dias); decorrido o prazo, a 
proposta, com ou sem manifestação, será submetida, também por meio eletrônico, aos demais Ministros, 
pelo mesmo prazo comum. 

[...] 

Art. 354-D Decorrido o prazo do art. 354-C, o Presidente submeterá a proposta à deliberação do Tribunal 
Pleno, mediante inclusão em pauta. 

Art. 354-E A proposta de edição, revisão ou cancelamento de Súmula Vinculante poderá versar sobre 
questão com repercussão geral reconhecida, caso em que poderá ser apresentada por qualquer Ministro 
logo após o julgamento de mérito do processo, para deliberação imediata do Tribunal Pleno na mesma 
sessão. 

Art. 354-F O teor da proposta de Súmula aprovada, que deve constar do acórdão, conterá cópia dos 
debates que lhe deram origem, integrando-o, e constarão das publicações dos julgamentos no Diário da 
Justiça Eletrônico. 

Art. 354-G A proposta de edição, revisão ou cancelamento de Súmula tramitará sob a forma eletrônica, e 
as informações correspondentes ficarão disponíveis aos interessados no sítio do STF.” 
174 Nesse sentido: PARENTE, Eduardo de Albuquerque. Jurisprudência: da divergência à uniformização. 
São Paulo: Atlas, 2006. p. 96-97. MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, 
Teresa Arruda Alvim. A súmula vinculante vista como meio legítimo para diminuir a sobrecarga de trabalho 
dos tribunais brasileiros. Revista do Advogado, n. 92, 2007, p. 10. 
175 Art. 103-A. [...] 

§ 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula 
poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. (grifo nosso) 
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11.417/2006176, pode-se afirmar haver respeito ao texto constitucional, uma vez que a 

própria Constituição prevê a possibilidade de sua regulamentação por lei ordinária, a qual, 

igualmente, prevê a possibilidade de regulamentação por norma regimental. 

O segundo ponto a ser destacado refere-se ao sentido da expressão “questão com 

repercussão geral reconhecida”. Segundo Moreto177, a referida expressão  

 

[...] deve ser interpretada à luz da “repercussão geral das questões 

constitucionais” que aparece no art. 102, III, § 3º, da CF, como requisito 

de admissibilidade do recurso extraordinário. Assim, serão consideradas 

de repercussão geral reconhecida as questões sobre as quais o STF já 

se manifestou, em sentido positivo, por ocasião do julgamento de recurso 

extraordinário.  

 

Abrindo-se um pequeno parêntese, apresenta-se uma indagação: assim como se 

admitem a edição, revisão ou cancelamento de súmula vinculante, em decorrência de um 

único caso-paradigma com repercussão geral reconhecida, como visto acima, poder-se-

ia afirmar que, no âmbito trabalhista, também se admitiria a formação de um precedente 

judicial vinculante, a partir do julgamento de um único caso concreto – ou seja, sem a 

necessidade de que este reflita a jurisprudência reiterada e madura do tribunal, no caso, 

do Tribunal Superior do Trabalho (TST)? 

Acredita-se haver fundamentos favoráveis a uma resposta afirmativa, tendo em 

vista, por exemplo, a transcendência prevista no art. 896-A, CLT como requisito para 

admissão do recurso de revista pelo TST, a qual acaba por não somente se apresentar 

como um filtro de admissibilidade (a fim de limitar o acesso dos recursos, desafogando o 

Judiciário), mas também como uma prejudicial de mérito178. Ademais, na hipótese de o 

recurso de revista ser considerado transcendente (atendendo aos aspectos econômicos, 

 
176 Art. 10. O procedimento de edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula com efeito 
vinculante obedecerá, subsidiariamente, ao disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
177 MORETO, Mariana Capela Lombardi. O precedente judicial no sistema processual brasileiro, cit., 
p. 308. 
178 “Embora a doutrina tenha fixado que a transcendência é mais um requisito de admissibilidade do 
recurso, mais um pressuposto intrínseco a ser preenchido pelo recorrente no ato da interposição do 
recurso, pensamos ser a transcendência, em verdade, uma prejudicial de mérito, do recurso, pois, ao 
apreciá-la, o TST obrigatoriamente está enfrentando o mérito do recurso.” (SCHIAVI, Mauro. Ideias para 
uniformização da jurisprudência do TST e aprimoramento da transcendência. In: PRITSCH, Cesar Zucatti 
et al. (Coord.). Precedentes no processo do trabalho. São Paulo, RT, 2020, p. 647). 
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políticos, sociais e jurídicos), por óbvio, o Tribunal acabará por julgar o tema com reflexos 

para a coletividade e não, somente intra partes. Consequentemente, tem-se aí a 

possibilidade de o TST firmar uma decisão de caráter vinculante, atuando, portanto, como 

Corte de Precedente – assim como nos julgamentos de recurso de revista repetitivo, 

incidente de assunção de competência (IAC) e incidente de resolução de demandas 

repetitivas (IRDR) – o que, exatamente, mostra-se como objeto do presente estudo e que 

será mais bem desenvolvido à frente.  

 

2.4Precedentes com Eficácia quase Vinculante 

 

No plano infraconstitucional, sob a efervescência dos efeitos da inter-relação entre 

os sistemas jurídicos179, o legislador brasileiro inseriu, entre os anos de 1998 e 2008, no 

Código de Processo Civil de 1973, técnicas processuais que buscaram gerar efeitos de 

precedentes judiciais com eficácia quase vinculantes.  

Entende-se como quase vinculantes alguns precedentes que, originariamente, 

alcançam eficácia persuasiva; entretanto, em virtude de disposições legais e para 

determinadas situações processuais, ao serem aplicadas, caracterizavam-se por ter 

eficácia vinculante180. 

 
179 Sobre a interpenetração dos sistemas jurídicos, Marcato assevera: “Pesa em prol dessa opção, 
ademais, a constatação de que, embora as distinções entre os ordenamentos da civil law e da common 
law ainda persistam, a evolução dos sistemas da tutela de interesses tende a atenuar as diferenças 
existentes entre os modelos processuais de um e de outro. Afinal, a globalização do mundo moderno gerou 
um mercado global de ideias jurídicas, favorecendo a circulação e exposição de soluções que 
ordenamentos diversos adotam para a resolução de seus próprios problemas.” (MARCATO, Antônio 
Carlos. Crise da justiça e a influência dos precedentes judiciais no direito processual civil brasileiro. 
2008. Tese (Professor Titular Direito Processual Civil) - Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2008. 265 p). 
180 Nesse sentido, Moreto afirma: “A eficácia quase vinculante é intermediária, localizada entre os dois 
extremos formados pela eficácia vinculante e pela eficácia persuasiva. Ao contrário desta, ela vincula, é 
obrigatória; mas nem sempre, como aquela – somente em determinadas situações, para determinados fins. 
É por isso que se fala em eficácia quase vinculante: ela vincula, mas com restrições. [...]Por exemplo: as 
súmulas da jurisprudência predominante do STJ, em regra, possuem eficácia meramente persuasiva; no 
caso de recurso cuja tese jurídica as viole, porém, elas assumem eficácia vinculante, para autorizar o relator 
a obstar o seguimento do recurso (art. 557, caput, do CPC). Da mesma maneira, a jurisprudência dominante 
do STF, em regra, possui eficácia persuasiva; mas na hipótese de decisão recorrida contrária a ela, ela 
assume eficácia vinculante, para autorizar o relator a dar monocraticamente provimento ao recurso (art. 
557, § 1º, do CPC), e assim por diante”. (MORETO, Mariana Capela Lombardi. O precedente judicial no 
sistema processual brasileiro, cit., p. 131/132).   
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Aludidas técnicas conferiram aos magistrados de primeiro grau e aos relatores de 

Tribunais o poder de fazer encerrar a tramitação processual, lastreado em entendimentos 

jurisprudenciais do próprio Tribunal, ou de Tribunais Superiores, conforme se depreende 

dos artigos analisados a seguir. 

 

2.4.1 Ampliação dos poderes do juiz de primeiro grau 

 

O art. 285-A, caput, do CPC, fruto da Lei n. 11.277 de 2006 apresentava o seguinte 

texto: 

 

Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já 

houver sido proferida sentença de total improcedência em outros casos 

idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, 

reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada. 

 

A referida norma fora objeto de grande polêmica entre advogados e 

processualistas e, antes mesmo de vencidos os noventa dias de sua vacância, ensejou 

a propositura, em 29 de março de 2006, de ação direta de inconstitucionalidade (ADIn n. 

3.695)181 pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, à qual aderiu o 

Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP - na qualidade de amicus curiae. A ação 

fora julgada extinta sem resolução do mérito, dentre outros fatores, pela entrada em vigor 

do CPC de 2015, o qual revogou o artigo em discussão. 

Reitera-se que o art. 285-A foi alvo de intensas críticas; todavia, sua análise 

aprofundada não é tema central do presente estudo e, principalmente, pelo fato de ele 

ter sido completamente alterado pelo artigo 332 CPC, de 2015. Porém, algumas 

observações sobre esse artigo devem ser apresentadas: ficou conhecido como 

julgamento prima facie e permitia ao magistrado de primeiro grau julgar, liminarmente, 

improcedente a pretensão autoral, desde que, no próprio juízo, já houvesse sido proferida 

 
181 Para GAJARDONI, o verdadeiro motivo que ensejou a propositura da ação foi a “reserva de mercado 
da advocacia, abalada pela dispensa de contratação de advogado pelo réu vencedor na ação não apelada” 
(GAJARDONI, Fernando da Fonseca. O princípio constitucional da tutela jurisdicional sem dilações 
indevidas e o julgamento antecipadíssimo da lide (artigo 285-A do CPC). In: SALLES, Carlos Alberto de 
(coord.). As grandes transformações do processo civil brasileiro: homenagem ao Professor Kazuo 
Watanabe, 2009, p. 1.007). 
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sentença de total improcedência em outros casos idênticos, sem a necessidade de se 

citar o réu.  

Eram necessários dois requisitos, os quais deveriam estar presentes 

cumulativamente: matéria controvertida e sentença de improcedência em casos 

idênticos.  

Percebe-se, dessa forma, que o juiz, ao poder reiterar os fundamentos e o 

dispositivo de uma sentença eleita como paradigma em casos posteriores idênticos, 

acabava aplicando um sistema de “sentença vinculante”, igualmente denominada de 

súmula vinculante de primeiro grau182 ou sentença emprestada183.  

O objetivo do legislador, indubitavelmente, foi o de proporcionar maior celeridade 

ao andamento processual, de modo a possibilitar a extinção de processos que tinham 

como pretensões teses jurídicas já reiteradamente julgadas improcedentes. 

Outro ponto relevante a ser destacado, relativamente ao artigo sob análise, é o de 

que não havia uma diretriz a especificar qual seria o número mínimo de sentenças de 

improcedência acerca do tema idêntico que pudesse tornar vinculante aquela decisão. 

Em outras palavras, a lei simplesmente mencionava “outros casos idênticos”, no plural, 

sem estabelecer um número mínimo de julgados184. Dessa feita, podia-se compreender 

que bastariam duas sentenças de improcedência sobre temas idênticos, prolatadas pelo 

mesmo juízo, para que aquelas decisões pudessem ser reproduzidas em casos idênticos 

futuros. 

Traçando uma crítica mais ampla sobre o assunto, Moreto185 afirma:  

 

É suficiente, portanto, que determinado juízo profira duas sentenças de 

improcedência em caso que alegue ser apenas de direito para que o 

magistrado fique indefinidamente autorizado a reproduzir o entendimento 

 
182 PINTO, José Augusto Rodrigues, Constitucionalidade e supletividade do artigo 285-A do CPC. LTr 
Suplemento Trabalhista, n. 88, 2006, p. 371. 
183 MEDINA, Paulo Roberto de Gouvêa. Sentença emprestada: uma nova figura processual. Revista de 
Processo, n. 135, 2006, p. 153. 
184 No mesmo sentido, GAJARDONI, Fernando da Fonseca. O princípio constitucional da tutela jurisdicional 
sem dilações indevidas e o julgamento antecipadíssimo da lide (artigo 285-A do CPC). In: SALLES, Carlos 
Alberto de (coord.). As grandes transformações do processo civil brasileiro: homenagem ao Professor 
Kazuo Watanabe, 2009. p.1.017. 
185 MORETO, Mariana Capela Lombardi. O precedente judicial no sistema processual brasileiro, cit., 
p. 160-161.   



79 
 

em outros “casos idênticos”, sem a necessidade de sequer citar o réu, 

numa espécie de julgamento antecipadíssimo da lide. Note-se que o artigo 

não exige que a sentença tenha transitado em julgado ou que tenha sido 

confirmada pelos tribunais competentes; não há, portanto, um mínimo 

controle da qualidade, ou mesmo da legalidade da decisão, que são 

simplesmente presumidas pela lei processual. 

 

O CPC de 2015, em seu art. 332, reafirma-se, manteve a possibilidade do 

julgamento liminar de improcedência, inaudita altera partes, todavia, com grandes 

modificações procedimentais, conforme analisar-se-á adiante. 

 

2.4.2 Súmula impeditiva de recurso 

 

A Lei n. 11.276 de 2006 inseriu no art. 518 o seu § 1º, o qual tratava da súmula 

impeditiva de recurso, que impedia o acolhimento de apelação pelo juízo de primeira 

instância, caso a sentença por ele proferida estivesse em consonância com súmula do 

Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. 

Portanto, mencionada regra permitia ao juiz negar prosseguimento a recurso 

interposto contra sentença, cujo fundamento estivesse em fidelidade com súmula do STF 

ou do STJ. Essa determinação, assim, estendeu ao juiz de primeiro grau poder que, 

antes, somente era reservado ao relator, conforme regra do art. 557, caput e § 1º-A, do 

CPC. 

Em âmbito da Justiça do Trabalho, em virtude da omissão na legislação processual 

trabalhista, era possível aplicar o texto do art.518, §1º do Código de Processo Civil, 

negando-se seguimento ao recurso ordinário que guerreasse sentença em sintonia com 

súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo 

Tribunal Federal. 

A adoção efetiva dessa postura de não se admitir recurso ordinário pelo juiz de 

primeiro grau, que, em instâncias superiores, mormente no TST, não seria conhecido, 

contribuía, sobremaneira, para a solução mais célere do conflito, respeitando-se o 

princípio da celeridade processual, além de prestigiar as súmulas dos Tribunais 

Superiores. 
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À época, assim se manifestou Manoel Carlos Toledo Filho186: 

 

Não parece haver óbice à incidência deste preceito ao processo 

trabalhista. A CLT não disciplina a matéria. Existe ademais perfeita 

simetria deste artigo com as providências constantes do art. 557 do CPC, 

que são aceitas sem resistência pelos Tribunais do Trabalho 

[...] 

Pois bem: se a sentença proferida estava efetivamente em conformidade 

com entendimento sumulado pelo TST, tem-se, como corolário, que o 

despacho que não permitiu o recebimento do apelo atendeu ao § L do art. 

518 do CPC, vale dizer: exarou-se em simetria com a legislação em vigor. 

Foi uma decisão judicial correta: logo, não se justifica que o TRT a reforme 

[...] 

A mudança aqui discutida, que é compatível com o processo trabalhista 

brasileiro, representa um salutar avanço no nosso sistema processual. 

Tem a virtude de, a um só tempo, jungir a convicção jurídica das instâncias 

de superposição com a posição do juiz natural e original da causa, que é 

o de primeiro grau. Prestigia o pensamento deste, sem vinculá-lo ao 

conteúdo da Súmula, preservando, destarte, sua independência. Espera-

se, pois, que o novel dispositivo receba ampla aceitação dentre os 

integrantes de nossa magistratura especializada. 

 

Todavia, como forma de se demonstrar que o procedimento em lume não foi 

pacificamente aceito na esfera trabalhista, por várias outras, apresenta-se decisão do 

TST que não se alinhou à aceitação da aplicabilidade do art. 518, § 1º do CPC ao 

processo do trabalho: 

 

RECURSO DE REVISTA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO 

ORDINÁRIO. SÚMULA IMPEDITIVA DE RECURSO. ART. 518, § 1º, DO 

CPC. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DO TRABALHO. 

1. É patente que o art. 518, § 1º, do CPC - súmula impeditiva de recurso 

- tem por objetivo dar maior celeridade ao processo e efetividade à tutela 

jurisdicional, por força do art. 5º, LXXVIII, da CF/88, acrescentado pela 

EC n. 45/2004. 

2. Levando-se em consideração os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LIV e LV, da 

CRFB), estando o recurso interposto pela parte previsto no ordenamento 

 
186 TOLEDO FILHO, Manoel Carlos. O novo § 1º do art. 518 do CPC: a convicção consensual como 
instrumento de agilização da estrutura judiciária. Revista do Tribunal Superior do Trabalho. Porto Alegre, 
RS, v. 72, n. 3, set./dez. 2006. p. 53-55. 
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jurídico, e tendo sido preenchidos todos os pressupostos de 

admissibilidade (extrínsecos e intrínsecos), o caso não seria de não 

conhecimento e sim de não provimento, pois o debate seria sobre o juízo 

de mérito, e não de admissibilidade. 

3. Com base nesses argumentos, é inaplicável ao processo do trabalho o 

art. 518, § 1º, do CPC, como forma impeditiva de recurso. O art. 518, § 

1º, do CPC refere-se ao recurso de apelação e às súmulas do Superior 

Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e é omisso sobre as 

súmulas do Tribunal Superior do Trabalho. 

4. Com isso, admitir o emprego do referido dispositivo é o mesmo que 

aceitar a aplicação analógica de dispositivo, o que não é concebível no 

processo do trabalho, já que o que o art. 769 da CLT permite é a aplicação 

subsidiária da legislação processual comum. Porém, a subsidiariedade 

pressupõe que a norma seja aplicada em sua literalidade, e no caso do 

art. 518, § 1º, do CPC essa aplicação não seria literal, mas sim analógica, 

e, mais, seria uma analogia restritiva do direito de recorrer da parte, o que 

violaria os princípios constitucionais de acesso à prestação jurisdicional 

(art. 5º, XXXV), do devido processo legal (art. 5º, LIV), da ampla defesa e 

do contraditório (art. 5º, LV). 

5. As hipóteses de cabimento ou não de recurso são taxativas, não se 

podendo trancar, não admitir ou não conhecer de recurso com base na 

analogia. 

6. Ainda que remotamente se admitisse a aplicabilidade do art. 518, § 1º, 

do CPC ao processo do trabalho, para que o recurso não fosse recebido, 

seria necessário que todos os capítulos da sentença estivessem em 

conformidade com a súmula, o que não ocorreu no caso dos autos. 

7. Assim, a fim de prestigiar os princípios do duplo grau de jurisdição, do 

devido processo legal, da inafastabilidade da prestação jurisdicional e do 

acesso à Justiça, da ampla defesa e do contraditório e evitar possível 

cerceamento do direito de defesa, entendo ser inaplicável ao processo do 

trabalho o art. 518, § 1º, do CPC, como óbice ao conhecimento de recurso 

ordinário, seja subsidiariamente, seja analogicamente. 

8. Recurso de revista a que se dá provimento para afastar o óbice do não 

conhecimento do recurso ordinário da reclamada e determinar o retorno 

dos autos ao Tribunal Regional da 23ª Região, a fim de que prossiga no 

exame do mérito do recurso ordinário, como entender de direito. (TST - 

RR: 1261000920085230081 126100-09.2008.5.23.0081, Relator: Kátia 

Magalhães Arruda, Data de Julgamento: 11/10/2011, 5ª Turma, Data de 

Publicação: DEJT 21/10/2011) 

 

2.4.3 Ampliação dos poderes do relator 
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No início da década de 1990, iniciou-se um movimento legislativo com intuito de 

ampliar os poderes do relator – desembargadores de Tribunais de 2ª instância e ministros 

de Tribunais Superiores – de modo a permitir que este pudesse julgar os recursos 

interpostos monocraticamente, o que rompia com a tradição brasileira de que 

julgamentos em 2ª instância ou em instância superior devessem ser, sempre, fruto de 

deliberação de um colegiado. 

Nota-se que já se vislumbrava a preocupação com a celeridade e economia 

processuais, bem como com a efetividade das decisões judiciais.  

Nesse contexto, é promulgada a Lei n. 8.038 de 1990, denominada de “Lei dos 

Recursos”, cujo texto do art. 38 (revogado pela Lei n. 13.105/2015 – CPC), em linhas 

gerais, permitia ao ministro relator do STF ou do STJ negar seguimento a recursos 

contrários aos enunciados de suas súmulas. 

 

O Relator, no Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de 

Justiça, decidirá o pedido ou o recurso que haja perdido seu objeto, bem 

como negará seguimento a pedido ou recurso manifestamente 

intempestivo, incabível ou, improcedente ou ainda, que contrariar, nas 

questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal. 

 

Dando prosseguimento a essa tendência de ampliar os poderes do relator, a Lei 

n. 9.756 de 1998 alterou a redação original do art. 557, caput do CPC, o qual passou a 

prever que “o relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, 

improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência 

dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”. 

No mesmo artigo, por meio da mencionada lei, verificou-se que o relator poderia dar 

provimento ao recurso, “se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com 

súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal 

Superior”. Portanto, ambos dispositivos conferiram poderes ao relator para julgar 

monocraticamente, seguindo posicionamento jurisprudencial dominante, sumulado ou 

não, do próprio Tribunal ou de Tribunal Superior. 

Houve, dessa forma, uma ampliação, em relação ao art. 38 da Lei n. 8.038 de 

1990, posto que permitiu ao Tribunal local ou regional (“respectivo tribunal”), e não 
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somente ao STF e ao STJ, barrar recursos, por decisão monocrática do relator, contrários 

à sua jurisprudência dominante, ou súmula. 

A alteração legislativa suscitou, por conseguinte, debates e críticas por parte da 

doutrina, tendo em vista que a expressão “jurisprudência dominante” tinha sentido muito 

amplo e aberto, com forte peso de subjetividade e, por isso, passível de diversos 

questionamentos. 

Nesse leme, assevera WAMBIER187: 

 

[..] em razão da pouca probabilidade de que se tenha conhecimento, com 

base em levantamentos estatísticos confiáveis, daquela que seja a 

jurisprudência dominante num determinado Tribunal. Aliás, o problema é 

ainda maior, porque essa expressão – ‘jurisprudência dominante’ – é 

absolutamente fluida, indeterminada, sendo difícil para a parte recorrente 

quantificar a jurisprudência a ponto de saber, com desejável grau de 

probabilidade de acerto, se se trata ou não de ‘dominante’.  

[...] 

em resumo, é preciso esclarecer o que pode estar contido na expressão 

‘jurisprudência dominante’, tanto no tempo, quanto no espaço. Decisões 

recentes? Havidas em que período de tempo? Verificáveis após completa 

pesquisa em cada Tribunal? Ou em cada órgão fracionário? 

 

Em posicionamento semelhante, ARENHART188 observa que, 

 

[...] desde logo, seria possível se questionar: dominante em relação a 

quem? Em relação à câmara (ou turma)? Em relação ao tribunal? Em 

relação aos tribunais semelhantes (tribunais de justiça)? Dominante 

quando? Dominante frente a qual composição do tribunal? As dúvidas, 

diante de tão aberta definição, poderiam multiplicar-se ao infinito [...] 

 

Além das opiniões doutrinárias apontando possíveis problemas práticos do art. 557 

do CPC, na esfera da Justiça do Trabalho discutiu-se se aludido artigo era 

inconstitucional. Argumentou-se, então, que as regras contempladas no art. 557, caput e 

§1º-A violavam o duplo grau de jurisdição, à medida que tratavam (e tratam, com as 

 
187 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Uma proposta em torno do conceito de jurisprudência dominante. Revista 
de Processo, n. 100, 2000, p. 82. 
188 ARENHART, Sérgio Cruz. A nova postura do relator no julgamento dos recursos. Revista de Processo, 
n. 103, 2001, p. 47. 
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devidas modificações, conforme se verificará quando da análise do art. 932 do CPC de 

2015) de uma decisão monocrática meritória, que não era apreciada por um órgão 

colegiado189. 

Sobre o tema posicionou-se a Seção de Dissídios Individuais-II (SDI-II) do Tribunal 

Superior do Trabalho, por meio da orientação jurisprudencial n. 73.190 

 

ART. 557 DO CPC. CONSTITUCIONALIDADE Não há como se cogitar 

da inconstitucionalidade do art. 557 do CPC, meramente pelo fato de a 

decisão ser exarada pelo Relator, sem a participação do Colegiado, 

porquanto o princípio da publicidade insculpido no inciso IX do art. 93 da 

CF/1988 não está jungido ao julgamento pelo Colegiado e sim o acesso 

ao processo pelas partes, seus advogados ou terceiros interessados, 

direito preservado pela Lei n. 9.756/98, ficando, outrossim, assegurado o 

acesso ao Colegiado através de agravo. 

 

Para combater a decisão monocrática do relator, o instrumento cabível é o agravo 

interno; todavia, o TST, por meio da Súmula n. 421191, permite que os embargos de 

declaração, à luz do princípio da fungibilidade recursal, sejam convolados em agravo, o 

que assegura ao recorrente a análise da questão pelo órgão colegiado. 

Em 2012, a orientação jurisprudencial n. 73 foi convertida na Súmula 435192, a qual 

foi atualizada no ano de 2016, em decorrência da entrada em vigor do CPC de 2015, 

restando claro que matéria se encontra pacificada na jurisprudência do TST. 

 
189 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 
2017. p. 1058. No mesmo sentido, ALMEIDA, Cleber Lúcio de. Direito processual do trabalho. 2. ed. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2008. p. 619. 
190 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Orientação jurisprudencial n. 73. Súmulas. Orientações 
jurisprudenciais. Precedentes normativos, cit., p. 314. 
191 SUM-421 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR 
CALCADA NO ART. 932 do CPC DE 2015. ART. 557 DO CPC de 1973. (atualizada em decorrência do 
CPC de 2015) – Res. 208/2016, DEJT divulgado em 22, 25 e 26.04.2016 I – Cabem embargos de 
declaração da decisão monocrática do relator prevista no art. 932 do CPC de 2015 (art. 557 do CPC de 
1973), se a parte pretende tão somente juízo integrativo retificador da decisão e, não, modificação do 
julgado. II – Se a parte postular a revisão no mérito da decisão monocrática, cumpre ao relator converter 
os embargos de declaração em agravo, em face dos princípios da fungibilidade e celeridade processual, 
submetendo-o ao pronunciamento do Colegiado, após a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º, do CPC de 
2015. (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Súmula 421. Súmulas. Orientações jurisprudenciais. 
Precedentes normativos, cit., p. 146). 
192 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Súmula 435. Súmulas. Orientações jurisprudenciais. 
Precedentes normativos, cit., p. 150.  
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SUM-435 DECISÃO MONOCRÁTICA. RELATOR. ART. 932 DO CPC DE 

2015. ART. 557 DO CPC DE 1973. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA AO 

PROCESSO DO TRABALHO - (atualizada em decorrência do CPC de 

2015) - Res. 208/2016, DEJT divulgado em 22, 25 e 26.04.2016 Aplica-se 

subsidiariamente ao processo do trabalho o art. 932 do CPC de 2015 (art. 

557 do CPC de 1973). Histórico: Redação original – Res. 185/2012, DEJT 

divulgado em 25, 26 e 27.09.2012 N. 435. Art. 557 do CPC. Aplicação 

subsidiária ao processo do trabalho (conversão da Orientação 

Jurisprudencial n.º 73 da SBDI-II com nova redação) Aplica-se 

subsidiariamente ao processo do trabalho o art. 557 do Código de 

Processo Civil.   

 

2.4.4 Recurso extraordinário e recurso especial repetitivos 

 

Nesse movimento de se criarem mecanismos para a consolidação de uma política 

de respeito à jurisprudência dos Tribunais e, por consequência, para instituição de 

precedente vinculante, foram insertos, no CPC de 1973, os artigos 543-B e 543-C, os 

quais regravam os recursos extraordinário e especial repetitivos, cuja tese desenvolvida 

em seus julgamentos seria aplicada aos demais recursos especiais ou extraordinários 

idênticos que estavam sobrestados. 

Relevante pontuar que, a partir do julgamento do mérito dos recursos paradigma, 

o Tribunal poderia declarar prejudicados os recursos até então sobrestados, quando a 

decisão recorrida tivesse sido dada no mesmo sentido da tese vencedora no STF. Ao 

revés, poderia o Tribunal retratar-se consoante a rega do art. 543-B, § 3º, do CPC/1973, 

situação que não era obrigatória. Dessa feita, tal faculdade conferida ao Tribunal 

ratificava que a decisão de mérito do STF no julgamento dos recursos paradigma não 

surtia efeitos vinculantes. 

Em contrapartida, justificando-se o que foi dito alhures, a decisão de mérito 

prolatada em julgamento de recurso extraordinário poderia ser considerada detentora de 

efeitos quase vinculantes193, conforme disposição contida no art. 543-B, § 4º, do CPC 

“mantida a decisão e admitido o recurso, poderá o Supremo Tribunal Federal, nos termos 

 
193 Nesse sentido: MORETO, Mariana Capela Lombardi. O precedente judicial no sistema processual 
brasileiro, cit., p. 185. 
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do Regimento Interno194, cassar ou reformar, liminarmente, o acórdão contrário à 

orientação firmada”. 

À vista disso, negando o Tribunal a retratação, poderiam o próprio STF ou o 

ministro relator, por decisão monocrática, cassar ou reformar, liminarmente, o acórdão 

contrário à conclusão por aquele exarada no momento do julgamento dos recursos dos 

paradigmas. De forma que muito próximo era o procedimento adotado pelo STJ por 

ocasião do julgamento dos recursos especiais repetitivos, consubstanciando mais uma 

hipótese de precedente de eficácia quase vinculante. 

Pede-se vênia, para expor, sucintamente, o procedimento dos repetitivos no STJ 

e, assim, demonstrar que a sua decisão, tal qual ocorre no STF no julgamento do recurso 

extraordinário repetitivo, produzia uma decisão com efeito quase vinculante. Uma vez 

publicado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, os recursos especiais sobrestados 

na origem: i) terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir 

com a orientação do Superior Tribunal de Justiça (art. 543-C, § 7º, I, do CPC); ou ii) serão 

novamente examinados pelo tribunal de origem na hipótese de o acórdão recorrido 

divergir da orientação do Superior Tribunal de Justiça (art. 543-C, § 7º, II, do CPC). Nesse 

último caso, mantida a decisão divergente pelo tribunal de origem mediante decisão 

fundamentada, far-se-á o exame de admissibilidade do recurso especial (art. 543-C, § 8º, 

do CPC), para posterior processamento perante o STJ, se o caso. 

Desse modo, verificava-se que, caso o Tribunal mantivesse posicionamento 

contrário à tese firmada pelo STJ, o recurso especial poderia ser encaminhado ao STJ 

onde haveria de prevalecer o seu posicionamento. 

O CPC de 2015, em seu art. 1040, I e II, disciplina quais serão os efeitos do 

acórdão paradigma: 

 
194 art. 21, § 1º, do RISTF “§ 1º Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso 
manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do 
Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que 
repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada 
nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Regimento 
Interno. p. 41. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoRegimentoInterno/anexo/RISTF.pdf. Acesso em: 10 out. 2020). 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoRegimentoInterno/anexo/RISTF.pdf
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a) o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos 

recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido 

coincidir com a orientação do acórdão paradigma (art. 1.040, I CPC/2015). 

Portanto, a não colidência com acórdão paradigma é um pressuposto negativo de 

admissibilidade dos recursos.  

b) o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo 

de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se 

o acórdão recorrido contrariar o acórdão paradigma (art. 1.040, II CPC/2015).  

Em uma análise apressada do artigo supracitado, poder-se-ia interpretar que a 

câmara ou turma do tribunal a quo é detentora da faculdade de exercer o juízo de 

retratação, em procedimento semelhante ao previsto no antigo código. Por consequência, 

mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou 

extraordinário será remetido ao STJ ou STF, conforme a hipótese 

A despeito de, supostamente, não se visualizar, de forma explícita, o efeito 

vinculante das decisões das Cortes Superiores no art. 1.040, II, não se pode olvidar que 

o CPC de 2015 consagra o respeito aos precedentes e, portanto, não podem órgãos 

colegiados de Tribunal de segundo grau privilegiar o seu acórdão “simplesmente por não 

concordar com os fundamentos utilizados pelo tribunal superior para fixar a tese jurídica 

no julgamento dos recursos representativos da controvérsia”.195 

Em consequência, se interpretado pela letra fria da lei, o aludido dispositivo é 

contraproducente e ilógico. Ora, se o precedente gerado em sede de julgamento de 

recursos repetitivos é vinculante, obviamente, essa decisão do Tribunal inferior que 

manteve o acórdão contrário ao quanto decidido no STJ ou STF deverá ser reformada. 

Ademais, se o precedente é vinculante, como pode o Tribunal inferior ter a opção de 

reformar ou não o seu acórdão? Não há sentido nisso. A solução é imaginar que a 

expressão “mantido o acórdão” só terá lugar nos casos em que o Tribunal de origem 

realize o distinguishing. Assim, a possibilidade do juízo de retratação não é, em verdade, 

 
195 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado. 2. ed. Salvador: 
JusPodivm, 2017. p. 1816. 
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uma possibilidade, mas uma imposição do sistema. Ele só não ocorrerá se o tribunal a 

quo promover a distinção 

Assim sendo, na atual sistemática do CPC, uma vez proferida decisão pelo 

Tribunal Superior em sede de recurso repetitivo, todos os processos suspensos deverão 

seguir a mesma linha de raciocínio, isto é, a tese firmada deverá ser respeitada e 

cumprida. Havendo desrespeito à decisão proferida pelo Tribunal Superior, caberá, além 

dos recursos normais, reclamação. 

Amorim Neves196 corrobora a ideia ao afirmar: 

 

Dessa forma, deve-se entender pela eficácia vinculante do julgamento de 

provimento dos recursos paradigmas no julgamento de recursos 

extraordinários e recursos especiais repetitivos, admitindo-se a 

manutenção do recurso somente com o fundamento da distinção entre o 

recurso sobrestado e os recursos paradigmas julgados por amostragem. 

 

Cabe ressaltar que a reclamação, embora originariamente prevista na Constituição 

Federal de 1988– até por isso tradicionalmente denominada de reclamação constitucional 

–, nem sempre foi instrumento hábil a ser utilizado na Justiça do Trabalho. O seu manejo, 

em terras trabalhistas, sempre foi objeto de discussão, pelo menos até a entrada em vigor 

do CPC de 2015 e da emenda constitucional n. 92 de 2016.  

Anteriormente, a reclamação tinha previsão apenas na Constituição da República, 

e, mais especificamente, a reclamação era restrita às hipóteses em processos de 

competência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF). 

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015), a reclamação 

fora disciplinada em capítulo próprio, entre os arts. 988 a 993, e passou a admitir sua 

aplicação em qualquer tribunal, para preservar sua competência ou garantir a autoridade 

de suas decisões. Desse modo, o CPC passa a disciplinar, expressamente, que a 

reclamação é ajuizável perante qualquer Tribunal, incluindo os Tribunais Regionais do 

Trabalho, e, também, o próprio Tribunal Superior do Trabalho. 

Dessa forma, o instituto da reclamação foi considerado aplicável ao processo do 

trabalho por força do art. 3º, inciso XXVII da Instrução Normativa n. 39 do TST, que dispõe 

 
196 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil..., cit., p. 1816. 
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sobre a aplicabilidade ao processo do trabalho, em face de omissão e compatibilidade, 

dos preceitos do CPC. 

Em âmbito constitucional, essa norma foi ratificada pela Emenda Constitucional n. 

92197 de 2016, a qual passou a prever a reclamação constitucional para a preservação 

da competência de autoridade das decisões também no caso do Tribunal Superior do 

Trabalho, equiparando-o, nessa hipótese, ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior 

Tribunal de Justiça, em que pese, na prática, isso já pudesse ser possível em decorrência 

da inovação trazida pelo CPC/2015.  

 

2.4.5 Uniformização da jurisprudência dos Tribunais Regionais do Trabalho - Lei 

13.015/2014 

 

Não ficando imune a toda essa evolução legislativa, o Processo do Trabalho, 

quando do assomo da Lei n. 13.015/2014, passou a prever o incidente de recurso de 

revista repetitivo (que será posteriormente detalhado) e o incidente para que a 

jurisprudência dos Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) fosse efetivamente 

uniformizada. 

Argumenta-se que foi adequado, já que os TRTs já estavam obrigados a 

uniformizar a respectiva jurisprudência, como se observa da antiga redação do § 3º do 

art. 896 da CLT, conferida pela Lei n. 9.756 de 1998, in verbis:  

 

Art. 896 - Cabe Recurso de Revista para Turma do Tribunal Superior do 

Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em 

dissídio individual, pelos Tribunais Regionais do Trabalho, quando: 

(Redação dada pela Lei n. 9.756, de 17/12/1998)  

[...]  

§ 3º Os Tribunais Regionais do Trabalho procederão, obrigatoriamente, à 

uniformização de sua jurisprudência, nos termos do Livro I, Título IX, 

Capítulo I do CPC, não servindo a súmula respectiva para ensejar a 

admissibilidade do Recurso de Revista quando contrariar Súmula da 

Jurisprudência Uniforme do Tribunal Superior do Trabalho.  

 

 
197 CF/88. Art. 111-A. (...)  

§ 3º Compete ao Tribunal Superior do Trabalho processar e julgar, originariamente, a reclamação para a 
preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. 
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Contudo, nunca foi uma tradição nos TRTs a prática de uniformizar a sua própria 

jurisprudência, mesmo havendo essa determinação na CLT, fato esse que colaborou 

para uma miscelânia de decisões acerca de um mesmo tema, confundindo e gerando 

insegurança jurídica aos atores jurídicos e aos jurisdicionados.  

E apesar da previsão legal contida na CLT – procederão obrigatoriamente à 

uniformização – não existia um procedimento específico para tanto, sendo necessária a 

aplicação subsidiária do CPC de 1973, especificadamente dos arts. 476 a 479, os quais 

prescreviam o procedimento de uniformização. 

Confirmando essa situação e indicando outras razões para essa desobediência 

pelo TRTs pontuam Luiz Philippe Vieira de Mello Filho e Luiz Philippe Vieira de Mello 

Neto198 

 

[...] os Tribunais resistiram à uniformização da jurisprudência porque, 

embora naquela época a legislação já aludisse à obrigatoriedade da 

uniformização da jurisprudência, não havia instrumentos para realizá-la 

nem uma alteração paradigmática na cultura jurídica e processual, como 

se procedeu a partir da vigência da Lei n. 13.015/14 e da perspectiva da 

vigência do novo Código de Processo Civil. 

 

Promulgada a Lei. 13.015 de 2014, o incidente de uniformização de jurisprudência 

foi devidamente regulamentado na órbita da Justiça do Trabalho. Importante sublinhar 

que referida lei também tratou sobre a sistemática dos recursos repetitivos199 na Justiça 

do Trabalho.  

O incidente de uniformização de jurisprudência (IUJ) na Justiça do Trabalho teve 

o propósito de estabilizar a jurisprudência nos Tribunais Regionais do Trabalho e atender 

aos anseios de segurança jurídica e efetiva prestação jurisdicional, mas, igualmente, 

diminuir a sobrecarga de recursos de revista encaminhados ao TST. 

 
198 MELLO FILHO, Luiz Philippe Vieira de; MELLO NETO, Luiz Philippe Vieira de. A Lei 13.015/2014 e o 
incidente de demandas repetitivas: uma visão. In: MIESSA, Élisson (Coord.). O novo código de processo 
civil e seus reflexos no processo do trabalho. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1.184. 
199 O incidente de recurso de revista repetitivo será analisado no Capítulo 3 deste estudo. 
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No mesmo leme, Cláudio Brandão200 apontava a necessidade de se conferir 

efetividade ao preceito uniformizador contido na Lei n. 13.015/2014, especialmente para 

dirimir a diversidade de entendimentos no âmbito interno dos tribunais regionais: 

 

A multiplicidade de teses jurídicas acolhidas no âmbito dos TRTs, de outro 

modo, contribuiu nos últimos anos para o incremento de recursos no TST, 

que, por sua vez, passou também a exercer papel que, verdadeiramente, 

é atribuído ao Pleno dos TRTs ou, em alguns casos por norma regimental, 

ao Órgão Especial; por via indireta, definir questões jurídicas oriundas de 

divergências entre turmas. 

 

Dispunha o art. 896 em seus §§ 3º a 6º, com a redação dada pela Lei 13.015/2014, 

que: 

 

[...] 

§ 3º Os Tribunais Regionais do Trabalho procederão, obrigatoriamente, à 

uniformização de sua jurisprudência e aplicarão, nas causas da 

competência da Justiça do Trabalho, no que couber, o incidente de 

uniformização de jurisprudência previsto nos termos do Capítulo I do 

Título IX do Livro I da Lei n.5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de 

Processo Civil). (Redação dada pela Lei n. 13.015, de 2014)  

§ 4o Ao constatar, de ofício ou mediante provocação de qualquer das 

partes ou do Ministério Público do Trabalho, a existência de decisões 

atuais e conflitantes no âmbito do mesmo Tribunal Regional do Trabalho 

sobre o tema objeto de recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho 

determinará o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que proceda 

à uniformização da jurisprudência.  

§ 5o A providência a que se refere o § 4o deverá ser determinada pelo 

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, ao emitir juízo de 

admissibilidade sobre o recurso de revista, ou pelo Ministro Relator, 

mediante decisões irrecorríveis. 

§ 6o Após o julgamento do incidente a que se refere o § 3o, unicamente a 

súmula regional ou a tese jurídica prevalecente no Tribunal Regional do 

Trabalho e não conflitante com súmula ou orientação jurisprudencial do 

Tribunal Superior do Trabalho servirá como paradigma para viabilizar o 

conhecimento do recurso de revista, por divergência. 

 

 
200 BRANDÃO, Cláudio. Reforma do sistema recursal trabalhista: comentários à Lei n. 13.015/2014 (de 
acordo com o CPC/2015). 2. ed. São Paulo: LTr, 2016. p. 129. 
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Vislumbrava-se um sistema onde efetivamente a uniformização deveria ocorrer, 

não havendo lacunas que permitissem a manutenção do sistema anterior, ou seja, a não 

realização da uniformização de temas controvertidos no âmbito dos TRTs. 

Como se depreende da norma em análise, mesmo que o TRT não uniformizasse 

a matéria em conflito o TST o faria, pois a ele era permitido devolver os autos ao Tribunal 

a quo para que procedesse a uniformização. 

Manoel Antonio Teixeira Filho201 denomina esse procedimento de uniformização 

“póstuma” e se posiciona com as seguintes palavras: 

 

[...], conforme os novos §§ 4º e 5º, reconhecida, de ofício ou por 

consequência de pedido de qualquer das partes ou do Ministério Público, 

a divergência Regional, mesmo após o proferimento da decisão recorrida, 

deve o Presidente do Regional ou o Ministro Relator no TST, quando da 

apreciação da admissibilidade do recurso de revista, suscitar a obrigatória 

uniformização de jurisprudência. Assim, a rigor e nesta hipótese, trata-se 

de fato de um incidente de uniformização de jurisprudência 

necessariamente “adaptado”, uma vez que este, em sua disciplina 

tradicional na legislação processual civil, somente poderia ser levantado 

e apreciado previamente ao julgamento do recurso submetido ao Tribunal 

(art. 476, CPC/1973), nunca posteriormente, como agora autoriza a CLT. 

 

O objetivo, indubitavelmente, era permitir que o TST julgasse recursos de revista 

que realmente abarcassem questões relevantes e que se mostrassem controversos entre 

os TRTs.  

Ademais, criou-se mais um pressuposto recursal para que o recurso de revista 

fosse conhecido, consoante art. 896, § 6º, visto que somente a súmula regional ou a tese 

jurídica prevalecente no TRT, desde que não contrária à sumula ou orientação 

jurisprudência do TST, serviria como referência para permitir que o recurso de revista 

fosse conhecido por divergência. 

No escopo de alinhavar os preceitos concernentes à uniformização de 

jurisprudência em sede dos TRTs, o TST editou o Ato n. 491/SEGJUD.GP em 23 de 

setembro de 2014, cujos artigos 3º a 6º regulamentavam a matéria: 

 
201 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antonio. Comentários à Lei n. 13.105/2014: uniformização da jurisprudência: 
recursos repetitivos. 2. ed. São Paulo: LTr, 2015. p. 29-30. 
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Art. 3º Para efeito de aplicação dos §§ 4º e 5º do artigo 896 da CLT, 

persistindo decisão conflitante com a jurisprudência já uniformizada do 

Tribunal Regional do Trabalho de origem, deverão os autos retornar à 

instância a quo para sua adequação à súmula regional ou à tese jurídica 

prevalecente no Tribunal Regional do Trabalho, desde que não conflitante 

com súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do 

Trabalho. 

Art. 4º A comprovação da existência da súmula regional ou da tese jurídica 

prevalecente no Tribunal Regional do Trabalho e não conflitante com 

súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho 

servirá para os efeitos do artigo 896, a, da CLT, desde que regularmente 

demonstrada sua fonte de publicação. 

Art. 5º No caso de decisão regional em consonância com súmula ou 

orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, o Relator 

denegará seguimento ao recurso. 

Art. 6º Os Tribunais Regionais do Trabalho deverão manter e dar 

publicidade a suas súmulas e teses jurídicas prevalecentes mediante 

banco de dados, organizando-as por questão jurídica decidida e 

divulgando-as, preferencialmente, na rede mundial de computadores. 

 

Objetivando suprir eventuais omissões da Lei n. 13.015/2014 e do Ato normativo 

491/2014, o TST editou, em março de 2015, a Instrução Normativa n. 37202, por meio da 

Resolução n. 195. Foram regulamentados os procedimentos para a instauração de 

incidente de uniformização de jurisprudência, no âmbito dos TRTs, na forma do § 4º do 

art. 896 da CLT, in verbis: 

 

Art. 2° O Ministro Relator no Tribunal Superior Trabalho, ao decidir, 

monocraticamente, de ofício ou mediante provocação, pela suscitação de 

Incidente de Uniformização de Jurisprudência (IUJ) no âmbito de Tribunal 

Regional do Trabalho, no caso do art. 896, § 4°, da CLT, além do 

sobrestamento do julgamento do recurso do caso concreto:  

I - determinará a devolução dos autos à Corte de origem, ainda que já 

suscitado IUJ sobre a mesma matéria no mesmo Tribunal em outro 

processo;  

II - expedirá imediatamente ofício ao Presidente do Tribunal Superior do 

Trabalho para que este dê ciência ao Presidente do Tribunal Regional do 

 
202 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Presidência. Resolução n. 195, de 2 de março de 2015. 
Disponível em 
https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/58080/2015_res0195_in0037.pdf?sequence=1&
isAllowed=y, acesso em 10. jan. 2021. 

https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/58080/2015_res0195_in0037.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/58080/2015_res0195_in0037.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Trabalho, para os efeitos do art. 6°, bem assim aos demais Ministros da 

Corte;  

III - expedirá ofício ao Ministro Presidente da Comissão de Jurisprudência 

e de Precedentes Normativos do TST em que lhe dará ciência da decisão 

e informará: o Tribunal Regional do Trabalho, o número do processo, a 

classe e o tema objeto de IUJ; 

IV - determinará a publicação da decisão no DEJT.  

§ 1° Os Ministros da Corte, cientes do ofício expedido pelo Ministro 

Presidente Tribunal Superior do Trabalho comunicando a suscitação de 

IUJ, suspenderão o julgamento de outros recursos de revista de sua 

relatoria, oriundos do mesmo Tribunal Regional do Trabalho, que versem 

sobre idêntica questão jurídica, e determinarão a devolução dos autos ao 

respectivo TRT, mediante decisão fundamentada, desde que tempestivo 

o recurso de revista, observadas as formalidades dos incisos II e III. 

[...] 

Art. 5° O Presidente ou o Vice-Presidente do Tribunal Regional do 

Trabalho, ciente do ofício da Presidência do Tribunal Superior do Trabalho 

aludido no art. 2°, inciso II, antes de emitir juízo de admissibilidade em 

recurso de revista, deverá suscitar Incidente de Uniformização de 

Jurisprudência em todos os outros processos que tratam da mesma 

matéria, enquanto não uniformizada a jurisprudência interna, e sobrestar 

a remessa ao TST dos respectivos autos até o julgamento do IUJ 

referente ao caso concreto e a reapreciação da questão no órgão 

fracionário prolator do acórdão originário recorrido. 

 

Após essa regulamentação, vozes surgiram para criticar a postura adotada pelo 

TST, sob o argumento que a Instrução Normativa trazia em seu bojo determinação não 

prevista originariamente na Lei n. 13.015/2014, caracterizando usurpação de 

competência, o que, para parte da doutrina tipificou uma hipótese de 

inconstitucionalidade. 

O ponto que suscitou maiores críticas dizia respeito à obrigatoriedade do órgão 

fracionário do TRT de realizar novo julgamento para se adequar à jurisprudência 

uniformizada, posteriormente, pelo próprio TRT, e estava consignado no art. 5º da 

Instrução Normativa 37 de 2015. 

Sustentou Bezerra Leite203 a inconstitucionalidade com os seguintes fundamentos: 

 

 
203 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 
2017. p. 1269-1270. 
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No entanto, ao editar a Instrução Normativa n. 37/2015, o c. TST deu uma 

extensão ao instituto não prevista na lei, violando o princípio constitucional 

da separação de poderes, visto que o TST inovou o ordenamento jurídico 

em matéria processual, usurpando, assim a competência privativa do 

Congresso nacional para legislar sobre direito processual (CF, art. 22, I) 

 

Apreciando a questão, Britto Pereira204 posicionou-se da seguinte maneira: 

 

A posição do Tribunal Superior do Trabalho, neste aspecto, é de 

questionável constitucionalidade. Não há previsão para um órgão 

judiciário proceder a novo julgamento, para ajustar-se a tese adotada no 

próprio tribunal, que foi consagrada posteriormente ao julgamento do 

recurso. No ponto, a solução preconizada no referido ato extrapola seu 

caráter regimental, que não possui o condão de afetar procedimento de 

outro tribunal. 

 

Com a promulgação do CPC de 2015, cuja entrada em vigor se deu em 18 de 

março de 2016, o incidente de uniformização de jurisprudência deixou de ser 

explicitamente disciplinado, muito embora haja previsão expressa no art. 926 no sentido 

que os Tribunais devam manter sua jurisprudência integra e estável. 

Indagou-se se como o incidente em lume seria praticado na Justiça do Trabalho, 

tendo em vista que o art. 896, § 3º fazia alusão expressa às regras do CPC de 1973 – 

arts. 476 a 479, artigos esses que não encontraram ressonância no CPC de 2015. 

O posicionamento adotado pelo TST foi pela manutenção do instituto da 

uniformização de jurisprudência, sob os argumentos de que a Lei. 13.015/2014 (que 

instituiu o incidente no processo do trabalho) não havia sido revogada, tendo, além do 

mais, o CPC de 2015 sido enfático na determinação de que os Tribunais mantivessem 

uniformizada sua jurisprudência (art. 926) e que os Regimentos Internos do TRTs 

abordassem o procedimento a ser aplicado. 

Nessa senda, Cláudio Brandão205 assim se postou: 

 

No CPC, embora tenha sido suprimido o incidente em análise, mantém-

se a determinação de uniformização da jurisprudência por parte dos 

 
204 PEREIRA, Ricardo José Macedo de Britto. Recursos de natureza extraordinária no TST. Salvador: 
JusPodivm, 2015. p. 260. 
205 BRANDÃO, Cláudio. Reforma do sistema recursal..., cit., p. 43-44. 
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tribunais, os quais, além disso, deverão mantê-la íntegra, estável e 

coerente: 

“Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la 

estável, íntegra e coerente.” 

Como se verá adiante, a necessidade de fixação de tese única para a 

mesma questão jurídica, além de ser preservada, é aprimorada com 

novos incidentes e organizada metodologicamente no CPC, o que 

significa afirmar que não haverá impacto negativo nos TRTs, mesmo 

porque não há revogação da Lei n. 13.015/2014, no particular, muito pelo 

contrário, o dever de estabilização da jurisprudência é aprimorado. 

 

Com efeito, a uniformização de jurisprudência pelos TRTs deverá ser efetivada 

pelos incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência, 

previstos no CPC de 2015 e plenamente aplicáveis na Justiça do Trabalho, consoante 

mencionada Instrução Normativa n. 39206 do TST, editada pela Resolução n. 203 do TST 

de 15 de março de 2016, cujos artigos relacionados ao ponto em análise são 

apresentados: 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 39/2016. Dispõe sobre as normas do 

Código de Processo Civil de 2015 aplicáveis e inaplicáveis ao Processo 

do Trabalho, de forma não exaustiva.  

Art. 1° Aplica-se o Código de Processo Civil, subsidiária e supletivamente, 

ao Processo do Trabalho, em caso de omissão e desde que haja 

compatibilidade com as normas e princípios do Direito Processual do 

Trabalho, na forma dos arts. 769 e 889 da CLT e do art. 15 da Lei n. 

13.105, de 17.03.2015  

[...] 

Art. 3° Sem prejuízo de outros, aplicam-se ao Processo do Trabalho, em 

face de omissão e compatibilidade, os preceitos do Código de Processo 

Civil que regulam os seguintes temas: 

[...] 

XXIII - arts. 926 a 928 (jurisprudência dos tribunais);  

XXV - art. 947 e parágrafos (incidente de assunção de competência 

[...] 

 

 
206 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Jus Laboris. Biblioteca Digital da Justiça do Trabalho. Instrução 
Normativa n. 39. Disponível em: https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/81692, acesso em 12. out. 
2020. 

https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/81692
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Art. 8° Aplicam-se ao Processo do Trabalho as normas dos arts. 976 a 

986 do CPC que regem o incidente de resolução de demandas repetitivas 

(IRDR).  

§ 1º Admitido o incidente, o relator suspenderá o julgamento dos 

processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam na Região, 

no tocante ao tema objeto de IRDR, sem prejuízo da instrução integral 

das causas e do julgamento dos eventuais pedidos distintos e cumulativos 

igualmente deduzidos em tais processos, inclusive, se for o caso, do 

julgamento antecipado parcial do mérito.  

§ 2º Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso de revista para 

o Tribunal Superior do Trabalho, dotado de efeito meramente devolutivo, 

nos termos dos arts. 896 e 899 da CLT.  

§ 3º Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Tribunal 

Superior do Trabalho será aplicada no território nacional a todos os 

processos, individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão de 

direito. 

 

O incidente de uniformização de jurisprudência manteve-se obrigatório para os 

TRTs, e isso foi corroborado pelo art. 2º da Instrução Normativa n. 40 do TST (Resolução 

n. 205, de 15 de março de 2016), transcrito na sua literalidade: 

 

Art. 2º Após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, subsiste o 

Incidente de Uniformização de Jurisprudência da CLT (art. 896, §§ 3º, 4º, 

5º e 6º), observado o procedimento previsto no regimento interno do 

Tribunal Regional do Trabalho.  

 

Restou consagrado, diversamente do que antes ocorria - aplicação subsidiária do 

CPC de 1973 -, que competiria aos Regimentos Internos dos Tribunais Regionais 

Trabalhistas estabelecer o procedimento aplicável ao IUJ, (valendo-se do exercício de 

função legislativa atípica). 

Ocorre que em 13 de julho de 2017, a Lei n. 13.467, conhecida como “Reforma 

Trabalhista”, revogou expressamente os §§ 3º a 6º do art. 896 da CLT, dispositivos 

concernentes ao IUJ, inclusos no Texto Consolidado pela multicitada Lei n. 13.015/2014. 

Poder-se-ia dizer que aludida revogação geraria uma lacuna procedimental para 

que os TRTs pudessem realizar sua uniformização de jurisprudência, porém importante 

sublinhar que à época da revogação já estava em vigência o CPC/2015 com seus 
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incidentes207de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência, os 

quais são destinados, gravadas suas particularidades, a uniformizar a jurisprudência.  

Relevante apontar que há posicionamentos que entendem que a revogação do 

incidente de uniformização de jurisprudência foi um retrocesso, de modo a influenciar, 

negativamente, a atuação do TST no julgamento dos recursos de revista. Isso porque, 

em virtude da não obrigatoriedade dos TRTs de elaborarem súmulas e teses 

predominantes, recursos de revistas seriam, novamente, encaminhados em grande 

número ao TST, obstaculizando a sua atuação para julgar as dissonâncias 

jurisprudenciais relevantes entre os TRTs. 

Recorda-se que conforme o art. 896, § 3º, revogado, somente poderia funcionar 

como paradigma, para se conhecer do recurso de revista, a súmula regional ou a tese 

jurídica prevalecente, o que de certo modo diminuiria substancialmente o número de 

recursos de revista encaminhados ao TST. 

Com toda vênia, concorda-se, parcialmente, com esse argumento. 

Indiscutivelmente o número de recursos de revista, em não existindo súmulas ou 

teses prevalentes nos regionais, há de se intensificar. Não obstante essa realidade, não 

se pode esquecer que o TST poderá manejar, com intento de avaliar o que realmente é 

importante a ser julgado em recurso de revista, o instituto da transcendência (tema essa 

que será desenvolvido no capítulo que abordará o papel do TST enquanto Corte de 

Precedentes). 

Consigna-se, assim, que essa revogação importa em enaltecer o papel do TST 

enquanto uma Corte de Precedentes, uniformizando a jurisprudência trabalhista entre os 

TRTs e interpretando as normas fundamentais que operam no mundo do direito do 

trabalho. Em outros termos, o TST deve atuar com o intuito de conferir uniformidade ao 

sistema, ou como bem afirma Mitidiero208 “[...] a promoção da unidade do Direito mediante 

a formação de precedentes”. 

Dessa feita, as diretrizes sobre decisões paradigmáticas devem ser proferidas 

pelos Tribunais Superiores, no caso da Justiça do Trabalho pelo TST, fazendo com que 

 
207 Acerca dos incidentes e sua aplicação no processo do trabalho ver capítulo 3 do presente trabalho. 
208 MITIDIERO, Daniel. Cortes superiores e cortes supremas, cit., p. 33. 
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haja harmonia e coerência na aplicação das normas entre os profissionais do direito e 

para os jurisdicionados em geral.  

Com precisão Taruffo209 esclarece que “le vere ‘corti delprecedente’ sono le corti 

supreme, le cui decisioni si impongono a tutti gli organigiudiziari di grado inferiore”. 

No mesmo passo, Schiavi210 esclarece: 

 

Apesar de ser conveniente em algumas hipóteses a uniformização da 

Jurisprudência dentro dos próprios Tribunais de 2º grau, deve ser 

lembrado que não é função precípua dos Tribunais Regionais, uniformizar 

entendimentos, e sim julgar os recursos de natureza ordinária e os 

processos de sua competência originária, reapreciando as questões 

fáticas e jurídicas das decisões de primeiro grau, bem como a justiça das 

decisões. Em segundo grau, não há vinculação vertical ou horizontal da 

jurisprudência nele firmada [...]. 

 

Não é outro o posicionamento de Bezerra Leite211 ao afirmar que: 

 

Além disso, a função uniformizadora é obrigatória para o TST e Tribunais 

Superiores, e não dos Tribunais Regionais. Aliás, os § 3º, 4º, 5º e 13 do 

art. 896 da CLT estabelecem uma cápsula diminutio em relação aos 

magistrados dos TRTs, pois o próprio e revogado CPC/73, utilizado 

remissivamente pelo art. 896 da CLT, não impunha a obrigatoriedade de 

instauração do incidente de uniformização de jurisprudência. 

 

Não se questiona que aos TRTs, como Cortes de Justiça, compete julgar recursos 

acerca de decisões de primeira instância, inclusive, reapreciando questões fáticas e 

jurídicas, além de apreciar ações de sua competência originária, buscando, na medida 

do possível, a prolatação de decisões justas. Todavia, não se pode esquecer do papel 

dos TRTs em uniformizar a sua jurisprudência, eis que essa normativa subsiste em 

decorrência do já citado art. 926 do CPC de 2015 e da Instrução Normativa n. 39 de 2016, 

do TST, mas, esclarece-se que não é o seu papel primordial. 

 
209 TARUFFO, Michele. Precedente e giurisprudenza. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 
ano 61, n. 3, 2007. p. 718. 
210 SCHIAVI, Mauro. Manual de direito processual do trabalho. 14. ed. São Paulo: LTr, 2018. p. 1035.  
211 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. A experiência uniformizadora do IUJ. In: PRITSCH, Cesar Zucatti et 
al. (Coord.). Precedentes no processo do trabalho. São Paulo, RT, 2020. p. 543. 
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Dessa feita, embora revogado o IUJ na Justiça do Trabalho, afirma-se que a 

uniformização interna no âmbito dos TRTs possa ser efetivada, como retro apontado, 

pelos institutos do IRDR e IAC, gerando, inclusive maior segurança jurídica em face do 

caráter vinculativo daqueles. Em consequência, a tese firmada nos referidos incidentes 

(ratio decidendi) forma um precedente, passando a ter obrigatoriedade para todos os 

seus órgãos, bem como para todos os seus magistrados de primeiro grau e cuja 

desobediência poderá ser combatida pela reclamação (art. 988, IV, do CPC/2015). 

Fundamental esclarecer que esse precedente é dotado de poder local, regional, portanto, 

com eficácia parcial. 

Nesse diapasão, deve-se levar em consideração que a tese fixada ou a 

jurisprudência dominante nos Tribunais Regionais não são suficientes para gerar certeza 

e segurança jurídica que realmente pacifiquem o direito em todo território nacional e que 

a sociedade como um todo necessita. 

O fito a ser buscado é que a jurisprudência seja uniforme em todos os Tribunais 

do país; a orientação e o respectivo controle devem se dar, portanto, pelos Tribunais 

Superiores e, em especial, na área trabalhista, pelo TST. 

 

2.5 O Código de Processo Civil de 2015 e a Sistematização dos Precedentes 

Vinculantes 

 

O Código de Processo Civil de 2015, contrariando a já aludida tendência legislativa 

que se vivenciou nos anos antecessores ao seu advento, de realizar reformas pontuais e 

assistemáticas, como também já dito, aprimorou e sistematizou o uso de decisões aptas 

a formar precedentes vinculativos, cujas regras estão contidas especialmente nos artigos 

926 e 927, bem como apresentou diretrizes que os valorizam e priorizam, como se verifica 

da leitura e análise concatenada dos artigos 311, inciso II; 332; 489, § 1º, incisos V e VI, 

496 § 4º, incisos I a III; 932, incisos IV e V. Dessa forma, vislumbra-se ter havido a criação 

de um regramento harmônico, facilitador da operacionalização da técnica de 

precedentes, o que por conseguinte, impõe a sua observância e respeito. 

Passa-se à análise, de maneira singela, dos mencionados dispositivos legais, por 

uma vez que o presente capítulo objetiva, por ora, somente demonstrar a evolução 
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legislativa relacionada à formação e consolidação do sistema de precedentes no 

ordenamento jurídico brasileiro.  

 

2.5.1 Tutela de evidência prevista no art. 311, II 

 

Trata-se de uma espécie de tutela provisória que dispensa a análise do risco de 

dano ou ameaça ao resultado útil do processo, isso é, para a sua concessão torna-se 

irrelevante a demonstração do requisito da urgência. 

Encontra-se consubstanciada no art. 311 do CPC/2015, o qual apresenta um rol 

com quatro hipóteses em que se é possível conceder a tutela de evidência212. 

O artigo em análise, em seu inciso II, preconiza a hipótese da concessão da tutela 

de evidência quando o autor deduzir pretensão com alegações fáticas que “puderem ser 

comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante”.  

A evidência fática por meio de prova documental assemelha-se ao direito líquido 

e certo do mandado de segurança. 

Entende-se que é necessária a presença cumulativa dos dois requisitos, quais 

sejam, comprovação documental das alegações de fato e tese firmada em julgamentos 

de casos repetitivos ou súmula vinculante, consoante já se manifestou o Superior Tribunal 

de Justiça (STJ): 

 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE 

EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AFASTAMENTO DA 

TUTELA DE EVIDÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS 

LEGAIS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 

DEFERIMENTO DO PEDIDO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. A 

concessão de tutela de evidência, em caráter liminar, antes do 

escoamento do prazo para oferecimento de defesa, nos termos do 

art. 311, II, do Código de Processo Civil, exige não somente a 

 
212 Cabe sublinhar o posicionamento de Assumpção Neves, que entende se tratar o rol do art. 311 do CPC 
meramente exemplificativo, pois: “Afinal, a liminar da ação possessória, mantida no Novo Código de 
Processo Civil, continua a ser espécie de tutela de evidência, bem como a concessão do mandado 
monitório, e nenhuma delas está prevista no art. 311 do Novo CPC. A única conclusão possível é que o rol 
de tal dispositivo legal é exemplificativo”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo 
civil..., cit., p. 532). 
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comprovação documental das alegações de fato, mas também a 

existência cumulativa de tese firmada em julgamento de repetitivos 

ou em súmula vinculante, requisito não observado na hipótese. 2. 

Agravo interno provido para atribuir efeito suspensivo ao recurso especial. 

(AgInt na Pet 12.363/RJ, 4ª Turma, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 

julgado em 05.02.2019, DJe 14.03.2019) (Grifo nosso) 

 

Ao mencionar “julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante” o CPC 

procura enfatizar expressa regra que contempla a proteção aos precedentes vinculantes.  

Lembra-se que, conforme o art. 928 do CPC de 2015, considera-se julgamento de 

casos repetitivos a decisão proferida em incidente de resolução de demandas repetitivas 

e recursos especial e extraordinário repetitivos. Entretanto, já existe posicionamento 

doutrinário realizando uma interpretação extensiva da regra constante no art. 311, II, do 

CPC, admitindo a possibilidade de concessão de tutela da evidência sempre que a 

fundamentação jurídica estiver lastreada em qualquer precedente vinculante, ainda que 

não previsto expressamente no aludido dispositivo213. 

 

2.5.2 Improcedência liminar do pedido – art. 332 

 

Também denominada de julgamento liminar de improcedência, vem prevista no 

art. 332 do CPC e se caracteriza pela possibilidade de o autor ter a sua pretensão julgada 

improcedente, sem que o réu tenha sido citado. 

Como analisado em linhas anteriores, regra semelhante encontrava-se 

contemplada no art. 285-A do CPC de 1973. Entretanto, no dispositivo da codificação 

pretérita, eram necessários dois requisitos para o julgamento de improcedência liminar, 

os quais deveriam estar presentes cumulativamente: matéria controvertida unicamente 

de direito e sentença de improcedência em casos idênticos, requisitos esses não exigidos 

pela regra atual (art. 332 do CPC de 2015). 

Entende-se como salutar a modificação. A uma, porque a expressão “matéria 

controvertida” correspondia a uma situação processual equivocada, posto que o réu não 

havia sido ainda citado para compor a relação jurídica processual. A duas, posto que o 

 
213 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil..., cit., p. 534.  
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julgamento liminar de improcedência do antigo Código era lastreado em precedentes do 

próprio juízo de primeiro grau, isso é, era possível que o magistrado de primeira instância 

julgasse um caso improcedente, sem citar o réu, desde que já houvesse decidido, 

anteriormente, processos idênticos214, podendo, inclusive, reproduzir o teor da sentença 

paradigma.  

Dessa antiga regra, que primava pela celeridade processual e, porque não, 

também pela isonomia, poderia surgir deletério efeito colateral, que era o de ter inúmeras 

sentenças de diferentes juízes de primeiro grau funcionando como precedentes 

vinculantes, o que geraria uma situação extremamente conturbada e propensa a uma 

maior insegurança jurídica.  

De outra banda, o art. 332 prevê novos requisitos para que o juiz possa proferir 

sentença de improcedência liminar da pretensão do autor sem que o réu seja citado para 

compor a relação processual. É bom dizer que se trata de sentença de mérito, que gera 

coisa julgada material e passível de ação rescisória, após o trânsito em julgado. 

Os dois requisitos cumulativos para o julgamento de improcedência liminar são:  

- que a causa dispense a fase instrutória. Significa dizer que apesar de a matéria 

discutida em juízo ser de fato ou de fato e de direito, não há necessidade da dilação 

probatória. São demandas que dispensam a fase instrutória, pois podem ser 

solucionadas, somente, com documentos que acompanham a inicial, porque não será 

necessário complementar essas provas contidas na inicial com outros tipos de prova. 

Portanto, o julgamento de improcedência liminar só é possível quando se tratar de 

matéria fática comprovada por documento ou então de questão exclusivamente jurídica.  

- que o pedido esteja em consonância com uma das hipóteses do art. 332 do CPC, 

que são as seguintes: a) pedido que contraria súmula do STF ou STJ; b) pedido que 

contraria acórdão do STF ou STJ proferido em julgamento de recursos repetitivos; c) 

pedido que contraria entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 

 
214 Casos idênticos não poderiam ser compreendido em sua literalidade, isso é: ações com as mesmas 
partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, cf. art. 301, § 2º, do CPC de 1973 e 337, § 2º do CPC de 
2015), senão teria que se rejeitar a ação em razão em virtude de litispendência ou da coisa julgada. Nesse 
sentido, GAJARDONI, Fernando da Fonseca. O princípio constitucional da tutela jurisdicional sem dilações 
indevidas e o julgamento antecipadíssimo da lide (artigo 285-A do CPC), In: SALLES, Carlos Alberto de 
(coord.). As grandes transformações do processo civil brasileiro: Homenagem ao Professor Kazuo 
Watanabe, 2009. p. 1.015-1.016. 
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repetitivas ou de assunção de competência; d) pedido que contraria súmula do tribunal 

de justiça sobre direito local (estadual ou municipal). e) prescrição e decadência.  

O que se verifica é a opção do legislador de afastar um sistema de precedentes 

do juízo de primeiro grau (art. 285-A, CPC /1973), passando a exigir como justificativa 

para julgar liminarmente o pedido elaborado pelo autor a contrariedade a teses 

consolidadas pelos Tribunais. 

O artigo em lume também é aplicável ao processo do trabalho, consoante 

determinação prevista na Instrução Normativa n. 39215 do TST, editada pela Resolução 

n. 203 de 15 de março de 2016. 

No mesmo sentido, o enunciado 294 do Fórum Permanente de Processualistas 

Civis dispõe que:  

 

O julgamento liminar de improcedência, disciplinado no artigo 332, salvo 

com relação ao § 1º, se aplica ao processo do trabalho quando contrariar: 

a) enunciado de súmula ou de orientação Jurisprudencial do TST; b) 

acórdão proferido pelo TST em julgamento de recursos de revista 

repetitivos; c) entendimento firmado em resolução de demandas 

repetitivas”. 

 

2.5.3 Aplicação de súmula ou precedente como fundamento para decidir e fazer 

distinção – análise do art. 489, § 1º, V e VI 

 

Nos termos do art. 203, § 1º do CPC, sentença “[...]é o pronunciamento por meio 

do qual o juiz, com fundamento nos artigos 487 e 485,põe fim à fase cognitiva do 

procedimento comum, bem como extingue a execução.” 

 
215 Art. 7° Aplicam-se ao Processo do Trabalho as normas do art. 332 do CPC, com as necessárias 
adaptações à legislação processual trabalhista, cumprindo ao juiz do trabalho julgar liminarmente 
improcedente o pedido que contrariar: I – enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal 
Superior do Trabalho (CPC, art. 927, inciso V); II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou 
pelo Tribunal Superior do Trabalho em julgamento de recursos repetitivos (CLT, art. 896-B; CPC, art. 1046, 
§ 4º); III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de 
competência; IV - enunciado de súmula de Tribunal Regional do Trabalho sobre direito local, convenção 
coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho, sentença normativa ou regulamento empresarial de 
observância obrigatória em área territorial que não exceda à jurisdição do respectivo Tribunal (CLT, art. 
896, “b”, a contrario sensu). Parágrafo único. O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o 
pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência. (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Jus 
Laboris. Biblioteca Digital da Justiça do Trabalho. Instrução Normativa n. 39, cit.).  
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Não adentrando às críticas sobre o conceito legal, pelo motivo que não se trata do 

tema central desse estudo, pode-se entender sentença como o ato judicial que determina 

a extinção do processo ou da fase cognitiva do processo sincrético, seja com resolução 

do mérito ou sem resolução do mérito (com base nos arts. 487 ou 485 do CPC, 

respectivamente).  

Vê-se assim que nem toda sentença extingue o processo, pois nas ações 

condenatórias, que geram a instauração do processo sincrético, a sentença encerra 

apenas a fase de conhecimento do processo, que, no entanto, prosseguirá para a fase 

de cumprimento da sentença. Note-se ainda que, nos casos em que há recurso, a 

sentença não gera a extinção do processo. 

Em breves palavras, Alexandre Câmara216 define, com precisão, “sentença é o ato 

do juiz que põe fim ao processo ou a alguma de suas fases”. 

Dentre os elementos da sentença encontra-se a fundamentação. 

Em linhas gerais, são as razões da decisão, a motivação do juiz explicando o seu 

raciocínio jurídico acerca dos fatos, acerca do direito e acerca da aplicação do direito aos 

fatos existentes no processo. 

A fundamentação, pois, é uma garantia fundamental do processo, estando prevista 

na Constituição, no inciso IX do art. 93. E, como tal, o próprio art. 93 determina que a 

falta de motivação gera a nulidade da decisão. 

Convergindo com a Constituição, bem como com toda a sistemática de 

precedentes implementadas no CPC de 2015, o § 1º do art. 489 do CPC,  

 

[...] não considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela 

interlocutória, sentença ou acórdão, que [...]: 

V – se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem 

identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso 

sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos 

VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente 

invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso 

em julgamento ou a superação do entendimento [...]. 

 

 
216 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 270. 
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A hipótese do inciso V sinaliza que a mera indicação do precedente ou do enunciado de 

súmula do caso em um julgamento não torna a decisão fundamentada. A decisão deve analisar 

se o caso concreto, que está sendo julgado, enquadra-se na tese (ratio decidendi) fixada no 

precedente judicial. Trata-se de aplicar uma distinção positiva, identificando “as razões 

determinantes das decisões e a efetiva ligação com o caso concreto, demonstrando-se que esse 

se ajusta àqueles fundamentos”217. 

Com efeito, o inciso VI retrata a obrigatoriedade da decisão se fundamentar em enunciado 

de súmula ou precedentes que tenham sido suscitados pela parte. Porém, entendendo o 

magistrado que o caso em julgamento não se alinha àqueles, poderá afastá-los, não os aplicando 

ao caso concreto. Para tanto, é necessário que o juiz realize um cotejo analítico entre o caso em 

julgamento e a súmula ou precedente. Há, portanto, uma distinção negativa, onde se afasta a 

incidência da súmula ou precedente ao caso concreto: “O precedente vinculante só não será 

seguido quando o juiz ou tribunal distinguir o caso sob julgamento, demonstrando, 

fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta, a impor 

solução jurídica diversa”218. 

Conclui-se que a não aplicação do precedente somente ocorre nas seguintes situações: 

a) quando, após a aplicação da distinção, conclui-se que ele difere do caso concreto; b) quando 

se verificar a superação total por outro precedente judicial, hipótese denominada de 

“overruling”219. 

 

2.5.4 Remessa necessária – não aplicação – art. 496, § 4º, incisos I a III 

 

O CPC de 1973 em seu art. 475, § 3º já afirmava que não era cabível remessa 

necessária quando a sentença contrária à Fazenda Pública estivesse baseada em 

precedente do Plenário do STF, em súmula do STF ou de outro Tribunal Superior. 

No atual código houve uma ampliação de hipóteses que impedem que a sentença 

contrária à Fazenda Pública tenha sua reapreciação de maneira obrigatória por um 

Tribunal. 

 
217 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO Daniel. Código de processo civil 
comentado. 5. ed. São Paulo: RT, 2019. p. 614. 
218 FÓRUM PERMANENTE DE PROCESSUALISTAS CIVIS. Enunciado 306. Disponível em. 
https://esmec.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2015/06/Carta-de-Vit%C3%B3ria.pdf. Acesso em 02 fev. 
2021. 
219 Sobre os precedentes e sua aplicabilidade remete-se ao capítulo 3 do presente estudo.  

https://esmec.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2015/06/Carta-de-Vit%C3%B3ria.pdf
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A regra fixada no § 4º do art. 496220 do CPC de 2015 dispensa a remessa 

necessária quando a decisão estiver de acordo com precedente. Dessa maneira, não 

haverá remessa necessária se a sentença estiver em consonância com súmula de 

Tribunal Superior, com os acórdãos proferidos em incidente de assunção de competência 

ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos. 

Constata-se, pois, que, ao lado dos artigos já mencionados, é mais uma situação 

prevista para que os precedentes sejam trabalhados de maneira harmônica dentro do 

sistema processual. 

 

2.5.5 Decisão monocrática do relator 

 

O relator, monocraticamente, representando o órgão fracionário, deverá julgar 

recursos nas hipóteses do art. 932, incisos III a V.  

Com efeito, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não cumpra os 

pressupostos recursais, intrínsecos e extrínsecos, os quais são exigidos para que a 

apreciação do mérito recursal se faça possível. Muito embora o art. 932, III utilize as 

expressões “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os 

fundamentos da decisão recorrida”, bastaria a utilização da expressão “inadmissível”, 

tendo em vista que essa é gênero, sendo as outras duas espécies daquela. 

Cabe frisar que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o 

prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício, ou complementada a 

documentação exigível (parágrafo único do art. 932 do CPC). 

 
220 O TST adota igual posicionamento, face a omissão da CLT, com as devidas adaptações: SUM-303 
FAZENDA PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO (nova redação em decorrência do CPC de 2015) - Res. 
211/2016, DEJT divulgado em 24, 25 e 26.08. [...] II – Também não se sujeita ao duplo grau de jurisdição 
a decisão fundada em: a) súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho; b) 
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Tribunal Superior do Trabalho em julgamento de 
recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de 
assunção de competência; d) entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito 
administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. 
[...]. (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Súmula 303. Súmulas. Orientações jurisprudenciais. 
Precedentes normativos, cit.). 
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Em sendo o recurso admitido, o relator poderá, nas situações previstas no art. 

932,IV, negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal 

Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal (na esfera trabalhista 

súmulas do TST ou respectivo TRT, respectivamente); b) acórdão proferido pelo 

Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça (Tribunal Superior do 

Trabalho) em julgamento de recursos repetitivos; c)entendimento firmado em incidente 

de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. 

Fica evidente a preocupação do legislador em prestigiar a força vinculante dos 

precedentes firmados pelas Cortes Supremas (STF, STJ e TST) e dos precedentes 

regionalizados emanados pelas Cortes de Justiça, que correspondem aos TRTs na 

Justiça do Trabalho. 

Igualmente, mantendo o fito de priorizar o sistema de precedentes obrigatórios, o 

relator, de maneira unipessoal, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, 

dará provimento ao recurso, se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo 

Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça (TST) ou do próprio tribunal (TRT);b) 

acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça 

(TST) em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência (TST e TRT). 

Nesse contexto, o CPC de 2015, como já salientado, institui um sistema de 

precedentes judiciais, cujas regras primordiais estão preconizadas nos arts. 926 e 927221. 

Porém, seus efeitos são irradiados para uma série de outros artigos, como visto linhas 

acima, criando-se um sistema harmonioso e congruente entre os institutos processuais. 

Tal desiderato está consubstanciado nas premissas fixadas no art. 926, o qual 

determina aos Tribunais que mantenham sua jurisprudência uniformizada, estável, 

íntegra e coerente, produzindo a tão sonhada segurança jurídica e, igualmente, a 

isonomia perante o Poder Judiciário, além de permitir que a prestação jurisdicional seja 

mais célere e eficiente. 

 
221 A análise específica dos artigos 926 e 927 do CPC será discutida e aprofundada no Capítulo 3 do 
presente estudo. 
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Correlacionado à regra do art. 926, determina o art. 927 do CPC222 que os juízes 

e os Tribunais deverão respeitar precedentes e súmulas obrigatórios, justamente para 

corroborar que as decisões que formarem precedentes, bem como os enunciados de 

súmulas que consagram jurisprudência majoritária dos Tribunais, terão caráter 

vinculativo.  

Em uma conclusão parcial, extraída da simples análise dos aludidos artigos, 

depreende-se que os precedentes judiciais, no Brasil, foram sistematizados e 

potencializados, de modo que as decisões proferidas pelos Tribunais Superiores passam 

a vincular a atuação dos órgãos inferiores, quando do julgamento de questões que 

envolvam a mesma tese (fundamento) consolidada por aqueles. 

Certamente, essa nova configuração traz uma variedade de vantagens, não 

somente ao próprio Poder Judiciário, em razão da diminuição do volume de julgamentos, 

o que, por sua vez, acarreta a melhora da qualidade técnica das próprias decisões – mas, 

fundamentalmente, aos jurisdicionados, trazendo-lhes segurança jurídica, em 

decorrência da estabilidade, integridade e coerência, preconizadas no art. 926 do CPC, 

as quais serão objeto de análise no capítulo seguinte desse trabalho. 

 

  

 
222 “Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle 
concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente 
de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos 
extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em 
matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do 
plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados”. 
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3 OS PRECEDENTES VINCULANTES NO ÂMBITO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO 

TRABALHO 

 

 

3.1 Precedentes Judiciais: conformação e distinções 

 

Imprescindível, para o desenvolvimento do presente estudo, o apontamento e a 

análise do precedente judicial, no que pertine ao seu conceito, natureza jurídica, 

elementos que o compõem e meios de sua operacionalização. 

Mister se faz, ainda, a sua distinção, relativamente a outras fontes do direito como 

jurisprudência e súmulas, tendo em vista que a precisão conceitual se mostra relevante 

para a correta compreensão e adequada aplicação dos precedentes. 

 

3.1.1Conceituação 

 

Quando se analisa o precedente judicial, percebe-se que o seu conceito está 

inarredavelmente vinculado à concepção de decisão judicial, que por sua vez pode ser 

definida como “uma declaração judicial que determina uma consequência jurídica”223. 

Em uma primeira abordagem, precedentes judiciais podem ser definidos como 

“resoluções em que a mesma questão jurídica, sobre a qual há que decidir novamente, 

já foi resolvida uma vez por um tribunal em outro caso”224. Na mesma senda, precedente 

é uma decisão judicial pretérita que pode servir de fundamento para futuros julgamentos 

de casos semelhantes225.  

Basicamente, atendo-se a uma definição em sentido amplo, o precedente consiste 

em um pronunciamento judicial preexistente, aplicável a um julgamento posterior. Trata-

se, aqui, de se considerar precedente judicial uma decisão judicial em sua completude. 

 
223 JAUERNING, Othmar. Direito processual civil. Coimbra: Almedina, 2002. p. 301. 
224 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. 5. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2009. p. 611. 
225 MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Introduction. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert 
(ed.) Interpreting precedents. Aldershot (UK): Ashgate/Dartmouth, 1997, p. 1. No original: “precedents 
are prior decisions that function as models for later decisions”. 
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O precedente é, assim, a decisão judicial que extrapola os limites do caso julgado, 

vindo a alcançar casos posteriormente submetidos à análise do Judiciário, servindo-lhes 

de paradigma para sua a solução226. 

Contudo, essa ainda é uma definição limitada do precedente judicial. Em verdade, 

essa primeira visão refere-se, apenas e tão somente, ao precedente enquanto 

instrumento para criação de normas, mediante o exercício da jurisdição227, ou seja, 

refere-se ao precedente enquanto fonte do direito, enquanto meio que contém a norma. 

Sob esse prisma, é ele o invólucro (continente) no qual a norma está contida. Nessa 

perspectiva, entende-se o precedente como a totalidade da decisão judicial, com todos 

os seus elementos (relatório, fundamentação e dispositivo), sendo denominado por 

alguns doutrinadores de precedente em sentido próprio, “porque é o mais usado, é 

intuitivo e aparece em todos os sistemas processuais, independentemente de 

pertencerem ao Civil Law ou ao Common Law”228. Em complemento a essa ideia, Buril 

de Macêdo229 fundamenta que: 

 

Nesse sentido próprio, o precedente equivale à decisão judicial, não ao 

dispositivo da decisão, mas ao ato decisório como um todo. Apesar de ser 

possível designar todo precedente como decisão, nem toda decisão será 

seguida como precedente: é notável que o termo “precedente” tem um 

aspecto relacional, ou seja, significa que determinado objeto antecede 

outro, demonstrando alguma similaridade, e em direito refere-se a 

decisões judiciais, as quais servirão de modelo ou ponto de partida para 

outra decisão. 

 

Mas, o precedente é, ainda, em sua essência, a própria norma, confundindo-se 

com a ratio decidendi, isso é, com a regra extraída da fundamentação da decisão judicial. 

O precedente é a razão da decisão; é o conteúdo normativo extraído da decisão, o qual 

 
226 Nesse sentido, Siltala define precedente como: “any prior court decision which has, at least, may have 
a normative, binding effect on a subsequent court's legal discretion is taken as a precedent in the civil law 
context” - qualquer decisão judicial anterior que tenha ou, pelo menos, possa ter um efeito normativo 
vinculativo na discrição legal de um tribunal subsequente é considerada um precedente no contexto do civil 
law. (SILTALA, Raimo. A theory of precedent. Oxford: Hart Publishing, 2000. p. 66).  
227 Nesse sentido: CROSS, Rupert; HARRIS, J. W. Precedent in english law. 4. ed. Oxford: Oxford 
University Press, 2004. p. 72.  
228 CRAMER, Ronaldo. Precedentes judiciais: teoria e dinâmica. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 77.  
229 MACÊDO, Lucas Buril de. Precedentes judiciais..., cit., p. 71. 
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servirá de parametrização para o julgamento futuro de casos semelhantes. Em uma 

mesma perspectiva, Roland Séroussi conceitua a ratio decidendi como “a regra 

jurisprudencial fundamental, o cerne da decisão”230. 

O precedente, compreendido nesse contexto, não se limita à solução do caso 

concreto julgado, vindo a transcender as suas divisas, deitando-se sobre outros casos 

semelhantes ou idênticos, a fim de promover a homogeneização dos julgamentos, 

garantindo, por conseguinte, a coerência, a estabilidade e a integridade do sistema.  

Em verdade, o precedente, analisado sob esse viés, serve de substrato para que 

o sistema de justiça possa efetivamente alcançar os já citados objetivos elencados no art. 

926 do CPC, os quais visam, em verdade, efetivar a segurança jurídica. 

Outrossim, a concepção do precedente como norma extraída da fundamentação 

de uma decisão judicial tipifica-o em sentido estrito, também denominado por alguns de 

precedente em sentido impróprio231, como se depreende do texto a seguir. 

 

Assim, embora comumente se faça referência à eficácia obrigatória ou 

persuasiva do precedente, deve-se entender que o que pode ter caráter 

obrigatório ou persuasivo é a sua ratio decidendi, que é apenas um dos 

elementos que compõem o precedente. 

Na verdade, em sentido estrito, o precedente pode ser definido como 

sendo a própria ratio decidendi232. 

 

Face o explanado, pode-se entender que ambos os significados ou conceitos de 

precedente apresentados não são excludentes, mas sim complementares entre si, 

devendo o precedente ser compreendido nessas duas vertentes – em sentido amplo (ou 

próprio) e em sentido estrito (ou impróprio). 

 
230 SÉROUSSI, Roland. Introdução ao direito inglês e norte-americano. Trad. Renata Maria Parreira 
Cordeiro. São Paulo: Landy, 2001. p. 34. 
231 “Em sentido impróprio, precedente constitui a própria norma jurídica criada pela decisão judicial, ou seja, 
a tese jurídica que servirá de parâmetro decisório para casos idênticos”. (CRAMER, Ronaldo. Precedentes 
judiciais..., cit., p. 77). No mesmo passo, MACÊDO, Lucas Buril de. Precedentes judiciais..., cit., p. 73: 
“Já precedente em sentido impróprio é norma, significado alcançado por redução do termo ‘norma do 
precedente’, que é precisamente a ratio decidendi, esse sentido é também o substancial”. 
232 DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito 
processual civil, cit., p. 442. 
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Entretanto, é fundamental compreender que não é qualquer decisão judicial que 

poderá ser considerada um precedente.  

Nessa vertente, Marinoni, Arenhart e Mitidiero233 asseveram que: 

 

Os precedentes não são equivalentes às decisões judiciais. Eles são 

razões generalizáveis que podem ser identificadas a partir das decisões 

judiciais. O precedente é formado a partir da decisão judicial. 

[...] Por essa razão, operam necessariamente dentro da moldura dos 

casos dos quais decorrem. Os precedentes emanam exclusivamente das 

Cortes Supremas e são sempre obrigatórios – isto é, vinculantes. 

 

Ademais, no sistema brasileiro, além de a decisão dever se apresentar como um 

pronunciamento judicial cujas razões fundamentais possam vir a servir de tese para 

julgamentos futuros, torna-se imprescindível, também, que a decisão seja emanada em 

conformidade ao disposto no art. 927, CPC. 

 

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: 

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de 

constitucionalidade; 

II - os enunciados de súmula vinculante; 

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de 

resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos 

extraordinário e especial repetitivos; 

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria 

constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria 

infraconstitucional; 

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem 

vinculados 

 

Muito embora o artigo em lume estabeleça um rol de precedentes, impende 

salientar que em seu bojo encontram-se elencadas decisões judiciais e enunciados de 

súmulas, institutos esses que possuem natureza distinta, seja relativamente ao seu 

processo de constituição, seja em razão de seu conteúdo, como adiante melhor se 

analisará. 

 
233 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil 
comentado. 5. ed. São Paulo: RT, 2019. p. 1.049. 
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Com efeito, o precedente judicial pode ser compreendido, à luz do ordenamento 

jurídico brasileiro, como sendo o pronunciamento judicial, definido em lei, cuja tese 

jurídica deve ser respeitada e aplicada pelos juízes e tribunais, em futuros casos idênticos 

ou semelhantes, a fim de promover a segurança jurídica por meio da estabilização dos 

julgados.  

Não se pode olvidar que a norma de caráter vinculativo, extraída da ratio decidendi 

de uma decisão judicial, é fruto de interpretação dos textos legais, mormente à luz da 

Constituição Federal e do conjunto fático-probatório, promovida pelos tribunais, quando 

da análise e julgamentos de casos concretos. 

Assim, para que bem se compreenda não somente o precedente em si, mas 

também o sistema de precedentes instituídos pelo CPC de 2015, mostra-se 

imprescindível fazerem-se diferenciações entre os termos empregados indistintamente 

pelo legislador, nos já sobreditos artigos 926 e 927 da legislação adjetiva civil. Por 

conseguinte, passa-se agora à distinção entre precedente, jurisprudência e enunciado de 

súmula. 

 

3.1.2 Precedente, jurisprudência e enunciado de súmula: análise de seus aspectos 

dissonantes 

 

Como já analisado alhures, é a jurisprudência o direito vivo, que identifica e 

delimita o significado e os contornos do texto legal, inclusive adequando-o à realidade e 

às necessidades de uma sociedade altamente globalizada e mutável.  

Primordialmente, com o advento do CPC de 2015 e da Lei 13.015/2014, no âmbito 

do processo do trabalho, deve ela ser considerada, ao lado da lei, uma fonte imediata do 

direito, muitas vezes vindo a criar a norma jurídica, tendo-se em vista, inclusive, a 

dinamicidade das relações sociais, a qual nem sempre pode ser alcançada pelo 

legislador. 

Jurisprudência, pois, é um conjunto de pronunciamentos judiciais, exarado pelos 

tribunais, a respeito de um determinado objeto, num certo sentido, que se repete de modo 

constante e pacífico, sinalizando tendência de postura de um determinado tribunal. 
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Isso posto, verifica-se a primeira diferença entre jurisprudência e precedente, qual 

seja, o aspecto quantitativo.  

A jurisprudência demanda uma considerável quantidade de decisões judiciais, em 

uma mesma diretriz, sobre determinada matéria jurídica; como já apontado, a 

jurisprudência se consolida por meio de decisões repetidas e manentes. 

Repisa-se citação já feita no primeiro capítulo desse estudo, justamente para 

corroborar esse entendimento. 

 

Uma decisão isolada não constitui jurisprudência; é mister que se repita, 

e sem variações de fundo. O precedente, para constituir jurisprudência, 

deve ser uniforme e constante. Quando esta satisfaz os dois requisitos 

granjeia sólido prestígio, impõe-se como revelação presuntiva do sentir 

geral da consciência jurídica de um povo em determinada época; deve ser 

observada enquanto não surgem razões muito fortes em contrário: minime 

sunt mutanda quo e interpretationem certam, semper habu erunt – ‘altere-

se o menos possível o que teve constantemente determinada 

interpretação.234 

 

De outro giro, o precedente, como concebido pelo CPC de 2015, é uma decisão 

judicial de cuja fundamentação se extrai uma norma jurídica. Reitera-se que precedente 

judicial não pode ser considerado somente como o provimento judicial, mas deve ser 

compreendido como um binômio, composto pela decisão judicial e, especialmente, pelas 

razões fundantes que a compõem. “E porque tem como matéria-prima a decisão, o 

precedente trabalha essencialmente sobre fatos jurídicos relevantes que compõem o 

caso examinado pela jurisdição e que determinaram a prolação da decisão da maneira 

como foi prolatada”235. 

Nesse diapasão, o precedente pode ser fruto de uma única decisão judicial236 que 

apreciou determinado caso concreto. Um único provimento jurisdicional pode se tornar 

 
234 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 19. ed., cit., p. 151. 
235 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil 
2. ed. São Paulo: RT, 2016. v. 2. p. 645. 
236 “Existe, antes de tudo, uma distinção de caráter – por assim dizer – quantitativo. Quando se fala do 
precedente se faz normalmente referência a uma decisão relativa a um caso particular, enquanto que 
quando se fala da jurisprudência se faz normalmente referência a uma pluralidade, frequentemente 
bastante ampla, de decisões relativas a vários e diversos casos concretos. A diferença não é apenas do 
tipo semântico. O fato é que nos sistemas que se fundam tradicionalmente e tipicamente sobre o 
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referência normativa a ser respeitada e aplicada em futuros casos idênticos. Porém, não 

é qualquer decisão judicial que formará precedentes, como já se mostrou linhas acima, 

mas aquelas que se encontram registradas no já mencionado art. 927 do CPC, muito 

embora possa se entender que outras decisões emanadas do STF e do TST possam, 

igualmente, possuir caráter de precedente normativo vinculante; o fundamento para essa 

assertiva será discutido linhas adiante, quando da análise do papel do Tribunal Superior 

do Trabalho enquanto Corte de Vértice. 

Precedente e jurisprudência também são distintos, em seu aspecto qualitativo237. 

Como já mencionado, o precedente constitui regra, a qual será aplicada como critério ou 

norteamento para o julgamento de casos futuros, idênticos ou análogos. E é justamente 

essa regra, a ratio decidendi238, extraída da fundamentação da decisão, que possui o 

condão de vincular pósteros julgamentos. 

 
precedente, em regra a decisão que se assume como precedente é uma só; ademais, poucas decisões 
sucessivas vêm citadas em apoio do precedente. Deste modo, é fácil identificar qual decisão de verdade 
‘faz precedente’. Ao contrário, nos sistemas – como o nosso – nos quais se alude à jurisprudência, se faz 
referência normalmente a muitas decisões: às vezes, são dúzias ou até mesmo centenas, ainda que nem 
todas venham expressamente citadas. Isso implica várias consequências, dentre as quais a dificuldade – 
frequentemente de difícil superação – de estabelecer qual seja a decisão que verdadeiramente é relevante 
(se houver uma) ou então de decidir quantas decisões são necessárias para que se possa dizer que existe 
uma jurisprudência relativa a uma determinada interpretação de uma norma.” (TARUFFO, Michele. 
Precedente e jurisprudência. Revista de Processo, v. 199, p. 140, set. 2011. Disponível em: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4908212/mod_folder/content/0/TARUFFO-Precedentes-Repro-
199.pdf?forcedownload=1. Acesso em: 10 de jan. 2020). 
237 Michele Taruffo também faz uma distinção entre precedente e jurisprudência no que concerne ao 
aspecto qualitativo, afirmando sua preocupação com a pouca importância dada à comparação entre fatos 
que compõem o objeto da decisão, ao afirmar que: “a quantidade condiciona a qualidade, o que leva a 
individuar uma diferença qualitativa entre o precedente e a jurisprudência. O precedente fornece uma regra 
(universalizável, como já foi dito) que pode ser aplicada como critério de decisão no caso sucessivo em 
função da identidade ou – como acontece em regra – da analogia entre os fatos do primeiro caso e os fatos 
do segundo caso. [...] O emprego da jurisprudência tem características bastante diversas. Primeiramente, 
falta a análise comparativa dos fatos, ao menos na grandíssima maioria dos casos. Aqui, o problema 
depende daquilo que em verdade “constitui” a jurisprudência: trata-se, como se sabe, sobretudo dos 
enunciados elaborados pelo departamento competente que existe junto à Corte de Cassação. A 
característica mais importante dos enunciados é que se trata de formulações verbais, concentradas em 
uma ou em poucas frases, que têm por objeto regras jurídicas. Estas regras têm normalmente um conteúdo 
mais específico em comparação com o ditado textual da norma da qual constituem uma interpretação, mas 
são também sempre formulados como regras, ou seja, como enunciações gerais e de conteúdo normativo”. 
(TARUFFO, Michele. Precedente e Jurisprudência, cit., p. 140).  
238 “Assim, as razões de decidir do precedente é que operam a vinculação: extrai-se da ratio decidendi, por 
indução, uma regra geral que pode ser aplicada a outras situações semelhantes. Da solução de um caso 
concreto (particular) extrai-se uma regra de direito que pode ser generalizada. Só se pode considerar como 
ratio decidendi a opção hermenêutica que, a despeito de ser feita para um caso concreto, tenha aptidão 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4908212/mod_folder/content/0/TARUFFO-Precedentes-Repro-199.pdf?forcedownload=1
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4908212/mod_folder/content/0/TARUFFO-Precedentes-Repro-199.pdf?forcedownload=1
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Portanto, quando se fala em precedente, pressupõe-se que há razões 

fundamentais, de cunho jurídico-normativo, que o qualificam a se impor como solução de 

outras demandas. Nesse mesmo pensamento, Hermes Zaneti Jr.239 afirma: 

 

Não será precedente, a decisão que simplesmente aplicar um caso 

precedente já existente, ou a decisão que não tiver conteúdo de 

enunciação de uma regra jurídica ou de um princípio universalizável. 

Assim como, não será precedente, a decisão que apenas se limitar a 

indicar a subsunção de fatos ao texto legal sem apresentar conteúdo 

interpretativo relevante para o caso-atual e para os casos-futuros. 

 

Por outro lado, a jurisprudência, na condição de um conjunto de decisões prévias 

concernentes a casos semelhantes, rotineiramente empregada por seus operadores 

como fonte mediata de direito240,não se atém, via de regra, aos fatos analisados no 

contexto de cada julgamento. Muitas das vezes, inclusive, citam-se apenas e tão somente 

as ementas dos acórdãos como referência a balizar julgamentos futuros. Ademais, a 

jurisprudência, entendida nesse contexto, apenas se constitui em momento posterior à 

emanação das próprias decisões, visto que se faz necessária a consolidação do 

posicionamento em uma determinada câmara, turma ou Tribunal, a respeito de um 

determinado tema, a fim de que o mesmo julgado se preste à orientação de decisões 

outras. Assim, em verdade, a jurisprudência é constituída ou reconhecida pelos 

julgadores ulteriores, que não necessariamente se debruçam sobre as respectivas 

casuísticas.  

Uma vez consolidada a jurisprudência de um tribunal acerca de um determinado 

tema, é possível que esse posicionamento prevalecente seja convertido em súmula. 

As súmulas sempre foram utilizadas no direito brasileiro, como uma maneira de 

direcionar o posicionamento adotado por um ou outro tribunal.  

No âmbito da Justiça do Trabalho, as súmulas editadas pelo TST sempre serviram 

de orientação e embasamento para aqueles que nela atuavam, sendo advogados, 

 
para ser universalizada”. (DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria 
de. Curso de direito processual civil, cit., p. 447). 
239 ZANETI JUNIOR, Hermes. O valor vinculante dos precedentes. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 
309. 
240 Remete-se o leitor ao Capítulo 1, do presente estudo. 
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procuradores ou magistrados. Porém, mesmo com essa finalidade, as súmulas 

trabalhistas sempre tiveram caráter persuasivo, muito embora, como já analisado no 

Capítulo anterior, o processo do trabalho adote a regra prevista no art. 932 do CPC241, o 

que, de certo modo, tornava-a quase vinculativa, ao menos, no âmbito dos recursos 

interpostos perante o TST.242 

Súmula, assim, é o resultado decorrente do método adotado pelos tribunais de 

sumarizar as suas decisões prevalecentes; é um extrato da jurisprudência dominante 

sobre um determinado assunto. Com efeito, trata-se de um enunciado que representa a 

jurisprudência dominante de determinado tribunal, não se tipificando, portanto, como 

decisão judicial. “A súmula faz parte de uma linguagem que descreve as decisões. Trata-

se, neste sentido, de uma metalinguagem, pois voltada a enunciar algo que já faz parte 

da linguagem da decisão judicial”243. 

Por essa conformação, a utilização dos enunciados de súmula, constantemente, 

torna-se objeto de críticas, posto que o seu conteúdo não se preocupa em retratar os 

aspectos fáticos dos casos concretos que serviram de substrato para as decisões 

judiciais, as quais contribuíram para a sua elaboração. Dessa feita, dificultoso o processo 

de cotejo entre casos pretéritos que serviram de embasamento para a súmula e os futuros 

casos que serão submetidos a julgamento. “[...] as súmulas simplesmente neutralizam as 

 
241 “Art. 932. Incumbe ao relator: 

[...] 

IV - negar provimento a recurso que for contrário a: 

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; 

[...] 

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida 
for contrária a: 

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; 

[...]” 
242 SUM-435 DECISÃO MONOCRÁTICA. RELATOR. ART. 932 DO CPC DE 2015. ART. 557 DO CPC DE 
1973. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA AO PROCESSO DO TRABALHO - (atualizada em decorrência do CPC 
de 2015) - Res. 208/2016, DEJT divulgado em 22, 25 e 26.04.2016. Aplica-se subsidiariamente ao processo 
do trabalho o art. 932 do CPC de 2015 (art. 557 do CPC de 1973). Histórico: Redação original – Res. 
185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012 N. 435. Art. 557 do CPC. Aplicação subsidiária ao 
processo do trabalho (conversão da Orientação Jurisprudencial n. 73 da SBDI-II com nova redação). Aplica-
se subsidiariamente ao processo do trabalho o art. 557 do Código de Processo Civil. (BRASIL. Tribunal 
Superior do Trabalho. Súmula 435. Súmulas. Orientações jurisprudenciais. Precedentes normativos, 
cit.). 
243 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 5. ed., cit., p. 159. 
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circunstâncias do caso ou dos casos, que levaram à sua edição. As súmulas apenas se 

preocupam com a adequada delimitação de um enunciado jurídico”244. 

Por consequência, não há que se confundir precedente judicial com enunciados 

de súmula.  

Precedente judicial, como visto, produz uma norma jurídica embasada na situação 

fática operada e analisada no caso concreto, não havendo dissociação entre o fato e a 

norma. De outra banda, os enunciados de súmulas são originários de uma jurisprudência 

prevalecente, que, por sua vez, derivam de vários precedentes – aqui compreendidos 

como decisões judiciais. 

Corroborando a ideia de distinção entre precedente e súmula, bem como a 

despreocupação com os fatos na consecução dos verbetes sumulares, Macêdo245 afirma: 

 

Os precedentes, além disso, são operados através do método abdutivo e 

de analogias, onde é inconcebível a dissociação da tese jurídica dos fatos 

da causa, ambos elementos imprescindíveis para operar corretamente 

com precedentes judiciais. Por sua vez, a súmula da jurisprudência dos 

tribunais é emitida em forma de verbetes gerais e abstratos, que são 

aplicados de forma semelhante ao texto legal, em uma espécie de 

eliminação da facticidade, pois assim que é editada se dissocia dos fatos 

da causa e passa a ter pretensão de abstração e generalidade. 

 

Entretanto, aludida postura deverá ser modificada, ao menos em tese, já que há 

expressa determinação no art. 926, § 2º do CPC de 2015, no sentido que os enunciados 

de súmula devem se arrimar nas circunstâncias fáticas das decisões que motivaram a 

sua elaboração.  

Essa nova determinação, indubitavelmente, alinha-se ao propósito do legislador 

de fortalecer os posicionamentos jurisdicionais considerados vinculantes.  

Como se analisará adiante, os enunciados de súmulas possuem, por imposição 

legal, aplicação obrigatória e, para que possam ser manejados de maneira a não gerar 

equívocos, os tribunais deverão, ao editá-los, manter uma certa identidade com os 

aspectos fáticos integrantes dos precedentes, nos quais estão assentados. 

 
244 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 5. ed., cit., p.160. 
245 MACÊDO, Lucas Buril de. Precedentes judiciais..., cit., p. 87. 
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3.2 Premissas para Implementação dos Precedentes Judiciais no Ordenamento 

Jurídico Brasileiro: análise dos artigos 926 e 927 do CPC de 2015 

 

Analisou-se que o Brasil sempre se postou vinculado ao modelo do civil law, 

também chamado de romano-germânico; todavia, institutos do common law também 

influenciaram e fazem parte sistema jurídico nacional, como é o caso do controle difuso 

de constitucionalidade, oriundo do direito norte-americano e previsto na Constituição da 

República de 1891, a forma federativa de Estado etc. Nos últimos anos, como retro 

explanado, essa política de interligação entre as famílias do Direito ganhou corpo e se 

expandiu ao ponto de a Inglaterra, berço do common law, adotar, desde 1999, um Código 

de Processo Civil (Rules of Civil Procedure)246 e o Brasil passar a adotar súmula 

vinculante, súmula impeditiva de recursos, ampliação dos poderes do relator, ente outros 

institutos já analisados, o que, sem dúvida valorizou o papel da jurisprudência e abriu 

campo para a criação e valorização dos precedentes judiciais. 

Ressalta-se que o Brasil não deixou de ser um país de tradições romano-

germânicas, cuja fonte jurídica principal é a lei; contudo, entende-se que ao lado do texto 

da lei, construindo o seu sentido e, por vezes, criando a norma (como nas hipóteses dos 

leading cases), encontram-se as decisões judiciais e a jurisprudência emanadas das 

Cortes Judiciárias, como já sinalizado anteriormente.   

Nesse contexto, o CPC de 2015 institui um sistema de precedentes judiciais, cujas 

regras estão preconizadas nos arts. 926 e 927 e cujos efeitos são irradiados para uma 

série de outros artigos, como já demonstrado em linhas anteriores, buscando criar um 

sistema harmonioso e congruente entre os institutos processuais. 

Importante frisar que os artigos mencionados pouco utilizam a expressão 

“precedente”, havendo uma maior referência às expressões “jurisprudência”, “enunciados 

de súmulas” e “acórdãos”. Entretanto, “esses dispositivos são de fato, a porta de entrada 

para o stare decisis247. Nada obstante não se trate da disciplina ideal, eles são suficientes, 

 
246 Sobre o tema, v. MOREIRA, José Carlos Barbosa. A revolução processual inglesa. In: ______. Temas 
de direito processual. 9. série. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 69. 
247 Como já analisado no capítulo 1, stare decisis é expressão de origem latina (stare decisis et non quieta 
movere) que significa “mantenha-se a decisão e não se moleste o que foi decidido”, podendo ser 
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somados ao princípio da segurança jurídica, para a construção de um verdadeiro dever 

de seguir precedentes judiciais”248. 

Tal desiderato está consubstanciado nas premissas fixadas no art. 926,caput, o 

qual determina aos tribunais que mantenham sua jurisprudência uniformizada, estável, 

íntegra e coerente, situações essas que desaguam na tão propalada segurança jurídica 

e que, igualmente, podem ratificar a isonomia dos jurisdicionados perante o Poder 

Judiciário, além de permitir que a prestação jurisdicional seja mais célere e eficiente. 

Destarte, a interpretação do dispositivo em lume deve ser operada no sentido de 

que a jurisprudência e os enunciados de súmulas, desde que respeitem as premissas 

preconizadas no art. 926, CPC (estabilidade, integralidade e coerência), podem vir a se 

tipificar como precedentes, entendidos como pronunciamentos jurisdicionais com força 

vinculativa. Esclareça-se que se trata de precedentes judiciais em conformação própria 

do sistema brasileiro, vez que, afastam-se da tipificação do sistema do common law, 

como já salientado, considerado o seu modo de criação.  

Com a implementação do aludido sistema, o CPC de 2015 deseja que a prestação 

jurisdicional seja mais cristalina, factível e tangível aos olhos da sociedade249.  

Por óbvio, o que se deseja é que os tribunais mantenham orientações – rationes 

decidendi – acerca da mesma situação fático-jurídica, sintonizadas e não dissonantes 

como, comumente, ocorre. 

 

 
compreendida como um mecanismo para proporcionar segurança jurídica e limitar a criação do direito por 
meio da jurisprudência. 
248 MACÊDO, Lucas Buril de. Precedentes judiciais..., cit., p. 329.  
249 “Por outro lado, haver, indefinidamente, posicionamentos diferentes e incompatíveis, nos tribunais, a 
respeito da mesma norma jurídica, leva a que jurisdicionados que estejam em situações idênticas, tenham 
de submeter-se a regras de conduta diferentes, ditadas por decisões judiciais emanadas de tribunais 
diversos. Esse fenômeno fragmenta o sistema, gera intranquilidade e, por vezes, verdadeira perplexidade 
na sociedade. [...] Todas as normas jurídicas devem tender a dar efetividade às garantias constitucionais, 
tornando ‘segura’ a vida dos jurisdicionados, de modo a que estes sejam poupados de ‘surpresas’, podendo 
sempre prever, em alto grau, as consequências jurídicas de sua conduta. Se, por um lado, o princípio do 
livre convencimento motivado é garantia de julgamentos independentes e justos, e neste sentido mereceu 
ser prestigiado pelo novo Código, por outro, compreendido em seu mais estendido alcance, acaba por 
conduzir a distorções do princípio da legalidade e à própria ideia, antes mencionada, de Estado 
Democrático de Direito. A dispersão excessiva da jurisprudência produz intranquilidade social e descrédito 
do Poder Judiciário”. (BRASIL. Senado Federal. Código de Processo Civil e normas correlatas. 
Exposição de motivos. p. 27-29. Disponível em: 
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/512422/001041135.pdf. Acesso em: 05 nov.2020). 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/512422/001041135.pdf
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3.2.1 O dever de uniformização da jurisprudência 

 

Ao impor aos tribunais que uniformizem a sua jurisprudência, o CPC de 2015 

sinaliza que não é possível tolerar entendimentos heterogêneos, sobre o mesmo tema. 

Logo, uniformizar a jurisprudência consiste em solucionar as divergências dos 

órgãos fracionários dos tribunais (turmas e câmaras) sobre mesmas questões jurídicas. 

A divergência entre tribunais de mesma hierarquia (TRTs, por exemplo) já não favorece 

a coerência normativa e, consequentemente, a isonomia substancial; contudo, a 

desarmonia interna no âmbito de um mesmo tribunal é ainda mais gravosa, já que não 

se faz possível identificar um posicionamento norteador capaz de gerar segurança 

jurídica para aqueles que dele se socorrem. 

A jurisprudência uniformizada de um tribunal, como já explanado, usualmente 

acaba sendo condensada em enunciados de súmula. Assim sendo, o artigo 926, § 1º, do 

CPC250 também determina que os tribunais editem enunciados de súmulas 

correspondentes à sua jurisprudência prevalente. Trata-se, portanto, de um dever 

imposto aos tribunais. 

O fato de os tribunais sintetizarem a sua jurisprudência dominante irá, sem 

dúvidas, demonstrar o posicionamento daquela Corte sobre questões jurídicas, situação 

essa que poderá facilitar e nortear a atividade de todos que operam o direito. 

Outrossim, o novo CPC não se preocupa somente com a racionalidade e 

operacionalidade que uma jurisprudência compendiada em súmula possa agregar ao 

andamento da atuação jurisdicional.  

Como já se demonstrou, há, no § 2º do artigo em comento, a exigência para que 

o tribunal construa suas súmulas retratando, de modo fidedigno, a situação fática sobre 

a qual a sua jurisprudência fora moldada e que serviu de fonte para a criação da súmula, 

circunstância essa que “neutraliza o problema histórico dos enunciados das súmulas 

 
250 “Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. 

§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão 
enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante. 

§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes 
que motivaram sua criação.” 
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criados de forma abstrata, sem referência aos precedentes que levaram à sua 

conformação”251. 

Em verdade, o enunciado de súmula deve contemplar a ratio decidendi construída 

pelo tribunal sobre determinada questão, isso é, deve indicar quais as razões jurídicas 

determinantes que serão aplicáveis em situações fáticas idênticas ou semelhantes postas 

em futuras demandas252. 

Em sendo o enunciado de súmula omisso, quer dizer, não havendo a correlação 

entre os fundamentos jurídicos dos precedentes que o regem e os fatos sobre o qual 

deva recair, o mesmo deverá ser considerado inválido. 

O procedimento de edição de súmulas deve ser disciplinado pelo regimento interno 

do respectivo tribunal.  

Todavia, a Lei n. 13.467/2017 (denominada de reforma trabalhista) imbuída do 

objetivo de diminuir substancialmente a atividade jurisprudencial da Justiça do Trabalho, 

restringiu a liberdade dos tribunais trabalhistas para a edição de súmulas. Diante da 

previsão expressa do art. 702, I, f, e §§ 3º e 4º da CLT, regras foram fixadas para que 

sejam criadas e modificadas súmulas do TST e dos TRTs, retirando, dessa maneira, a 

competência dos respectivos Regimentos Internos para operacionalizar suas súmulas253.  

O Tribunal Superior do Trabalho, historicamente, sempre exerceu o papel 

fundamental de conformar, através de sua jurisprudência, o direito material e o direito 

processual do trabalho às necessidades e aos conflitos vivenciados entre o capital e o 

trabalho. A jurisprudência cristalizada, muitas das vezes, era convolada em enunciados 

de súmulas, ou em orientações jurisprudenciais (OJs) elaboradas pela Seção de 

 
251 ZANETI JUNIOR, Hermes. O valor vinculante dos precedentes, cit., p. 380. 
252 “Entendo que a exigência prevista no art. 926, § 2º, do Novo CPC consagra o respeito à ratio decidendi 
na edição de súmulas de forma que o tribunal deverá considerar os fundamentos principais dos 
precedentes aplicáveis aos fatos sobre os quais recaíram a aplicação do Direito, só podendo se valer de 
julgados na edição da súmula que respeitem esse binômio”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo 
código de processo civil... cit., p. 1.521).   
253 O art. 702, I, f, e §§ 3º e 4º da CLT determina que a aprovação de súmulas e outros enunciados, como 
precedentes normativos e orientações jurisprudenciais, depende de aprovação de, no mínimo, 2/3 dos 
Ministros, após a mesma matéria já ter sido decidida de forma idêntica, por unanimidade, em ao menos 2/3 
das turmas (são 08 turmas no TST, o que equivale a dizer que, ao menos, serão 5 turmas), em 10 sessões 
diferentes em cada uma delas. O parágrafo 4º do mesmo artigo condiciona a mesma sistemática aos TRTs, 
observada a abrangência da respectiva circunscrição judiciária. 
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Dissídios Individuais (SDI-1, e SDI-2) e pela Seção de Dissídios Coletivos, situação essa 

que, indubitavelmente, contribuía para o alinhamento das normas de direito do trabalho 

e de direito processual do trabalho, em todo território nacional e, por consequência, 

contribuía por atenuar as inúmeras decisões dissonantes, sobre mesmos temas, entre os 

Tribunais Regionais do Trabalho. 

Mesmo possuindo apenas caráter persuasivo (ou quase vinculativo, como já 

defendido neste trabalho), as súmulas e as orientações jurisprudenciais aproximavam as 

muitas normas anacrônicas, contidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) de 

1943 e em legislações trabalhistas esparsas, à realidade social, adequando-as e 

mantendo-as oxigenadas, sobremaneira à ordem constitucional inaugurada pela 

Constituição Federal de 1988 (CF/1988), que trouxe, sem sombra de dúvidas, novos e 

diversos direitos fundamentais, tanto de índole processual, quanto de índole de direito 

material. 

Em face dessa censura imposta à Justiça do Trabalho, o TST, por intermédio de 

seu Pleno, iniciou a discussão sobre a constitucionalidade254, ou não, do texto legal em 

 
254 “ArgInc-696-25.2012.5.05.0463. TST. […] Esses novos dispositivos da CLT, claramente revelaram o 
receio do legislador da reforma de que a jurisprudência dos tribunais trabalhistas (tanto dos Regionais 
quanto do TST) venha a adotar entendimentos contrários à literalidade das numerosas alterações por ele 
promovidas nas esferas do Direito Material e do Direito Processual do Trabalho, pela maioria simples ou 
absoluta de seus integrantes, dificultando sobremodo – se não tornar possível – o desempenho desta 
importantíssima função uniformizadora do sentido da legislação nacional trabalhista. […] A situação aqui 
descrita suscitou sérias e fundadas dúvidas quanto à sua constitucionalidade, na medida em que a reforma 
trabalhista claramente restringiu de maneira acentuada, o papel cumprido pelo Tribunal Superior do 
Trabalho (e, por extensão pelos Tribunais Regionais do Trabalho) de uniformização da jurisprudência 
trabalhista. Além de instituir, para o estabelecimento ou a alteração dos seus enunciados de jurisprudência 
uniforme, a exigência extremamente elevada de votos de dois terços dos membros do Tribunal (quando, 
para todas as demais Cortes Superiores da República, a exigência para tanto é expressa ao quórum de 
dois terços para a edição de súmulas vinculantes estabelecidas pelo art. 103-A da CF), ainda fixou outros 
requisitos formais e procedimentais que tornam a relevante atividade jurisdicional burocratizada, lenta, 
difícil de atender e, na prática e como consequência, extremamente restrita. Além de a 
inconstitucionalidade desses dispositivos já haver sido sustentada recentemente, de forma persuasiva 
sobre a reforma trabalhista, foi ela pioneiramente suscitada, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, 
de início, por pareceres de sua Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos (em sua 
composição anterior, que perdurou até 05.03.2018), da lavra dos Ministros Walmir Oliveira da Costa, então 
seu Presidente, Maurício Godinho Delegado e Delaíde Alves Miranda Arantes, cuja fundamentação foi 
reiterada pelo primeiro no âmbito da SbDI-I (subseção Especializada I em Dissídios Individuais) do TST no 
Processo E/RR/696- 25.2012.5.05.0463 (no qual a Subseção, por maioria dos votos, inclinou-se por proferir 
decisão contrária à Súmula n. 254 do TST, tendo sido necessária nos termos dos arts. 72 e 171, caput, e 
seu § 1º, do Regimento Interno do TST, a remessa dos autos à apreciação do Tribunal Pleno para revisão, 
cancelamento ou manutenção desse enunciado), em que, como matéria prejudicial, foi suscitado pela via 
do controle difuso de constitucionalidade e nos termos dos arts. 274 e 279 do Regimento Interno do 
Tribunal, o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade de novo no art. 702, I, f e seus §§ 3º e 4º, da 
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análise. Entretanto, aludido incidente foi suspenso em virtude de uma ação declaratória 

de constitucionalidade255, com requerimento de medida cautelar, proposta pela 

Confederação Nacional do Sistema Financeiro (CONSIF), pela Confederação Nacional 

do Turismo (CNTUR) e pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), cujos autos 

encontram-se conclusos ao relator, na data de 16 de agosto de 2021, em razão de agravo 

regimental apresentado pelas partes; houve uma decisão monocrática do Min. Ricardo 

Lewandowski, publicada em 10 de junho de 2021, extinguindo a referida ação declaratória 

de constitucionalidade sem resolução do mérito, pela manifesta ilegitimidade ad causam 

das requerentes. 

Não há como se passar incólume a essa regra que tenta, fortemente, cercear a 

atividade jurisprudencial dos tribunais trabalhistas, mormente, a atuação do Tribunal 

Superior do Trabalho, pois, como sabido, enunciados de súmulas, consoante o CPC de 

2015, possuem caráter vinculante. 

Ultrajante essa postura do legislador reformador que, discriminando os tribunais 

trabalhistas em relação aos demais256, direciona-se, de forma abrupta e sem cerimônia, 

a golpear severamente a autonomia da Justiça do Trabalho, além de fazer combalir 

princípios e regras basilares que sempre formaram o arcabouço do direito material e 

processual trabalhistas. 

Acrescenta-se, ainda, que a regra em tela, acaso venha a ser considerada 

constitucional, contribuirá, ainda mais, para a fragmentação da jurisprudência trabalhista, 

 
CLT, na presente data ainda pendente de julgamento. (PIMENTA, José Roberto Freire. A Uniformização 
de jurisprudência e a edição ou a revisão de precedentes pelos tribunais trabalhistas após a Reforma 
Trabalhista da Lei n.13467/2017 (Art. 702, I, f e §§ 3º e 4º da CLT). (KOURY, Luiz Ronan Neves; 
ASSUNÇÃO, Carolina Silva Silvino. Direito processual do trabalho: Constituição e reforma trabalhista. 
São Paulo: LTr, 2018. p. 34-42). 
255 ADC 62. NÚMERO ÚNICO: 0019258-43.2019.1.00.0000. 
256 “Dessas amarras que o legislador procura impor ao judiciário trabalhista, discriminando-o de todos os 
outros, exsurge a discriminação de um poder republicano, cuja forma de produção de suas decisões é 
imanente à sua própria existência. Evidentemente, o controle de constitucionalidade das decisões jurídicas 
deve ser exercido de forma isonômica para todos os ramos do poder judicial e não para um somente. No 
CPC não há comandos de formulação de súmula para nenhum outro Tribunal, nem restrições ao seu objeto. 
Portanto tais comandos não podem existir somente para a Justiça do Trabalho.” (NASSIF, Elaine. Direito 
do trabalho e processo do trabalho: reforma trabalhista, principais alterações. In: HORTA, Denise Alves; 
FABIANO, Isabela Márcia de Alcântara; KOURY, Luiz Ronan Neves; OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. 
Direito do trabalho e processo do trabalho: reforma trabalhista. Principais alterações. São Paulo: LTr, 
2018, p. 89-90). 
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haja vista a existência de vinte e quatro Tribunais Regionais do Trabalho, em território 

nacional. 

Não se está aqui a defender os enunciados de súmulas e as orientações 

jurisprudenciais como a panaceia para todas as divergências jurisprudenciais que 

atingem, ou que possam vir a atingir a Justiça do Trabalho. O ponto fulcral diz respeito à 

tentativa do legislador infraconstitucional de restringir o papel do Tribunal Superior do 

Trabalho como uniformizador da jurisprudência trabalhista, fato esse que vai de encontro 

ao princípio constitucional da separação dos Poderes da União e, de igual modo, ofende 

a autonomia do Poder Judiciário.257 

Não obstante toda essa celeuma estar diretamente ligada ao papel dos tribunais 

trabalhistas de uniformizar sua jurisprudência, convertendo-a em enunciado de súmulas, 

entende-se que tanto o TST, quanto os TRTS poderão fazer prevalecer seus 

posicionamentos por outros mecanismos, que também possuem caráter vinculativo, isso 

é, provimentos jurisdicionais cujas rationes decidendi (fundamentos determinantes 

daquela decisão) funcionarão como precedentes vinculantes e que, por sua vez, 

pacificarão os entendimentos outrora desarmônicos. 

Trata-se das hipóteses dos incidentes de resolução de demandas repetitivas, de 

assunção de competência e de recurso de revista repetitivo, bem como o recurso de 

revista que possui, como um dos seus pressupostos (para alguns seria uma prejudicial), 

o filtro da transcendência, tornando a sua decisão apta a se tornar um precedente 

vinculante. 

À vista disso, o TST, enquanto Corte de Vértice, poderá suplantar o cerceio 

imposto pelo legislador – acaso o Supremo Tribunal Federal considere o art. 702, I, f e 

§§ 3º e 4º constitucionais – julgando os incidentes acima elencados e os recursos de 

revista (demonstrada a transcendência), ou através de acórdãos do seu plenário ou órgão 

especial. A construção de legítimos precedentes judiciais – tese jurídica com caráter 

normativo – não demanda a edição de enunciados de súmulas, ao revés, as súmulas, 

conforme a própria determinação contida no art. 926, § 1º do CPC, é que deverão se 

 
257 No mesmo sentido, DELGADO, Mauricio Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. Os preceitos da Lei 
13.467/2017 no campo do direito processual do trabalho. In: ______. Reforma trabalhista no Brasil: com 
os comentários à Lei n. 13.467/2017. 2. ed. São Paulo: LTr, 2017. p. 316-319. 
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voltar aos precedentes para que possam se constituir validamente. Desse modo, reitera-

se a postura de que os enunciados sumulares são – ou, melhor dizendo – devem ser o 

retrato nítido e colorido onde se vislumbra a incidência dos fundamentos jurídicos sobre 

determinados fatos. 

Nesse passo, interessante apontar a crítica registrada por Buril de Macêdo258 

acerca da incongruência do legislador ao exigir a criação de súmulas em um 

ordenamento jurídico em que se deseja implementar e efetivar a doutrina do stare decisis, 

isso é, precedentes vinculativos. 

 

O avanço do CPC é notável. Ele peca, no entanto, em várias passagens, 

mas, neste tema, em especial no § 1º do art. 926.  

[...] 

O CPC, portanto, investe um tanto nas súmulas, o que não deixa de ser 

paradoxal: o mesmo sistema processual que instaura definitivamente a 

obrigatoriedade dos precedentes acaba por determinar a ampla criação 

de súmulas, difundindo, ainda mais o instituto. Tem-se, portanto, a 

simultânea aposta na eficácia obrigatória dos precedentes e na ampliação 

do direito sumular. 

[...] 

Com efeito, caso o stares decisis brasileiro estivesse institucionalizado, a 

importância das súmulas seria reduzida a nada: bastaria uma única 

decisão que formasse o precedente para que se tenha a eficácia 

obrigatória, desimportante, portanto, sua consolidação em um enunciado 

curto e abstrato. 

 

3.2.2 A estabilização da jurisprudência 

 

 
258 MACÊDO, Lucas Buril de. Precedentes judiciais..., cit.., p. 333. 
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A expressão “jurisprudência estável”259 prevista no art. 926 não pode ser 

compreendida em seu sentido estrito, ou seja, somente como jurisprudência, tendo em 

vista que os Tribunais devem manter estável também seus precedentes260-261.  

Importa dizer que jurisprudência difere de precedente. Enquanto aquela 

compreende um conjunto de decisões convergentes e reiteradas, proferidas por Tribunais 

acerca de questões jurídicas semelhantes em demandas diferentes, este significa as 

razões fundamentais de uma decisão, que poderão servir de fundamentação para 

decisões futuras sobre casos idênticos ou semelhantes, possuindo um caráter normativo.  

A intenção de se manter a jurisprudência estável (precedentes, também) consiste 

no fato dos tribunais (e principalmente seus órgãos fracionários) observarem 

obrigatoriamente suas decisões, sobre casos semelhantes ou com temas idênticos, que 

já foram julgados reiteradamente em um mesmo sentido.  

Refere-se, pois, ao compromisso do tribunal de não oscilar ou mudar subitamente 

seus precedentes em lapso temporal muito curto. Caso firme-se um precedente 

obrigatório, deseja-se que esse precedente vigore e tenha uma estabilidade. Não se 

espera que ele se modifique a cada ano. Isso traria uma imensa insegurança jurídica. 

Isso não significa a criação de uma era de estagnação, na qual os tribunais terão 

sua jurisprudência, súmulas ou precedentes petrificados, imutáveis, o que seria 

contraproducente ao próprio desenvolvimento do Direito. Afinal, o Direito deve 

acompanhar e se adequar às transformações da sociedade, que ocorrem, como se sabe, 

 
259 Nesse sentido: FÓRUM PERMANENTE DE PROCESSUALISTAS CIVIS. Enunciado 316. (art. 926). “A 
estabilidade da jurisprudência do tribunal depende também da observância de seus próprios precedentes, 
inclusive por seus órgãos fracionários.” Disponível em: https://esmec.tjce.jus.br/wp-
content/uploads/2015/06/Carta-de-Vit%C3%B3ria.pdf. Acesso em 02 fev. 2021.  
260 Nesse sentido: FÓRUM PERMANENTE DE PROCESSUALISTAS CIVIS. Enunciado 453. (arts. 926 e 
1.022, parágrafo único, I). “A estabilidade a que se refere o caput do art. 926 consiste no dever de os 
tribunais observarem os próprios precedentes.” Disponível em: https://esmec.tjce.jus.br/wp-
content/uploads/2015/06/Carta-de-Vit%C3%B3ria.pdf. Acesso em 02 fev. 2021. 
261 “Outra consequência da ausência de uma adequada separação das funções das cortes judiciárias no 
art. 926 está no emprego do termo jurisprudência pelo legislador – equívoco que se agrava com a sua 
aparente indistinção semântica com os termos súmula e precedentes. Trata-se de equívoco que deve ser 
dissipado a fim de obviar o risco de degenerarmos a problemática e democrática juridicidade em um 
apodítico e autoritário legalismo. Jurisprudência, precedentes e súmulas são conceitos que não podem ser 
confundidos – ainda mais porque o legislador procurou ressignificar os conceitos de jurisprudência e de 
súmulas e introduzir o de precedentes no novo Código”. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio 
Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil..., cit., p. 643). 

https://esmec.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2015/06/Carta-de-Vit%C3%B3ria.pdf
https://esmec.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2015/06/Carta-de-Vit%C3%B3ria.pdf
https://esmec.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2015/06/Carta-de-Vit%C3%B3ria.pdf
https://esmec.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2015/06/Carta-de-Vit%C3%B3ria.pdf
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de maneira rápida e frequente. O que se deseja é evitar e combater a instabilidade 

reiterada de posicionamentos dos tribunais, forjando, dessa feita, um sistema racional de 

aplicação do Direito. 

A modificação ou superação do precedente obrigatório (overruling) somente 

poderá ocorrer mediante a observância do procedimento específico, previsto no 

regimento interno dos tribunais, reiterando que, para tanto, deva existir uma mudança 

significativa no cenário social e fático que realmente a justifique.  

Enquanto não alterado o precedente, ele deverá continuar sendo aplicado, salvo 

se sobrevier uma nova lei. De fato, caso haja lei nova incompatível com a posição 

(jurisprudência ou precedente) adotada pelo tribunal, desde que a lei seja constitucional, 

deverá aquele aplicar a lei e não o precedente anterior. 

Por conseguinte, a teoria dos precedentes judiciais, bem como a sua 

operacionalidade deve ser muito bem integrada e materializada pelos tribunais 

brasileiros, de modo que não seja qualquer divergência ou entendimento capaz de 

superá-los.   

 

3.2.3 O dever de manutenção da integridade e da coerência da jurisprudência 

 

Os termos coerência e integridade previstos no art. 926 do CPC correspondem a 

deveres/condutas distintas a serem praticadas, concomitantemente, pelos tribunais, a fim 

de que possam manter seus posicionamentos sólidos.  

Discute-se a respeito da significância de ambos os termos e, em consequência, 

da sua aplicabilidade efetiva.  

Hermes Zaneti Jr. faz uma diferenciação, considerando que a coerência deve ser 

analisada sob os aspectos estrito (chamada de consistência) e amplo (denominada de 

integridade), sob o argumento de não se confundir a integridade prevista no CPC de 2015 

com a ideia de Direito como integridade, preconizada por Dworkin262.  

 

Adotaremos, neste texto, como já se pode perceber a menção aos pares 

conceituais coerência em sentido estrito/consistência e coerência em 

 
262 A teoria do Direito como integridade será explicitada neste estudo, quando da discussão sobre a 
integridade no CPC de 2015, no subtítulo a seguir. 
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sentido amplo/integridade. Não se trata de mera questão de nomes, mas 

desfazer a atração para o CPC/2015 de uma vertente da filosofia jurídica 

muito forte, que pretende, com a noção de integridade, a admissão da 

teoria da única resposta correta (Dworkin)263. 

 

Apresentando várias premissas sobre a importância de se diferenciar os dois 

termos, mas, entendendo que ambos somados devam ser denominados como 

consistência, Fredie Didier afirma que  

 

[...] o uso de dois termos pelo legislador indica claramente a existência de 

dois deveres. Há o dever de coerência e o dever de integridade. 

[...]  

Há doutrina que simplesmente os mistura; há quem, embora os distinga, 

quando trata de concretizá-los, refere a um e a outro indistintamente; e, 

ainda há quem prefira referir-se a eles utilizando o termo “consistência” 

[...] 

No final das contas, o relevante será a soma dos deveres atribuídos ao 

tribunal a partir dos postulados da coerência e da integridade. 

A essa soma, a esse amálgama pode-se dar o nome de consistência.  

[...] O dever de coerência e o dever de integridade servem ao atingimento 

de um fim: a jurisprudência há de ser consistente. É preciso extrair desse 

dispositivo do CPC o dever de o tribunal produzir uma jurisprudência 

consistente.264 

 

Independentemente das nomenclaturas supramencionadas, entende-se que a 

coerência e a integridade, como estão previstas no CPC de 2015, possuem o propósito 

de oportunizar a efetiva implementação dos precedentes no ordenamento jurídico pátrio. 

Aliás, devem ser operacionalizadas conjuntamente, podendo se afirmar que são 

imanentes, visto que somente haverá precedentes sólidos, se ambas forem empregadas 

pelos tribunais. 

Quer se dizer que os tribunais, para construírem precedentes – ou manterem sua 

jurisprudência uniforme –, devem se voltar ao passado, analisando como determinada 

 
263 ZANETI JUNIOR, Hermes. O valor vinculante dos precedentes, cit., p. 366. 
264 DIDIER JÚNIOR, Fredie. Sistema brasileiro de precedentes obrigatórios e os deveres institucionais. In: 
DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; MACÊDO, Lucas Buril de; ATAÍDE JÚNIOR, 
Jaldemiro Rodrigues. Grandes temas do novo CPC: Precedentes. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 
387-388. 
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questão jurídica fora julgada (integridade) e, em se tratando de casos análogos/idênticos, 

destinar às partes o mesmo tratamento – posicionamento – outrora já consagrado. 

 

3.2.3.1 A integridade da jurisprudência 

 

Parte da doutrina265 critica a opção do legislador em adotar a expressão 

integridade, posto que o aludido termo poderia corresponder à ideia de Direito como 

integridade, tese defendida por Ronald Dworkin, segunda a qual haveria somente uma 

resposta correta para os casos considerados difíceis e cuja obtenção dar-se-ia pelo 

magistrado, ao analisar e interpretar o direito em sua completude266. 

De fato, o termo integridade pode sim levar à vinculação às ideias elaboradas por 

Dworkin, porém como objeto de estudo e debates doutrinários na teoria geral do direito.  

Quando se está a falar de regras assentadas em um código de instrumentalização, 

não é necessário se adentrar em debates teóricos e filosóficos, muito embora todas essas 

ideias possam influenciar e embasar a operacionalização dos enunciados normativos 

nele preceituados. 

Portanto, entende-se que a opção do legislador, ao mencionar o vocábulo 

integridade no caput do art. 926 do CPC, não se fez com a intenção de se perfilhar de 

 
265 “Por fim, o legislador incorre no equívoco de adotar uma específica proposta a respeito da compreensão 
do conceito de direito: especificamente, vê-lo a partir do conceito de integridade, defendido por 
determinados setores da teoria do direito [...] mas nem por isso é possível deixar de registrar que a 
compreensão do direito como integridade (law as integrity) pressupõe a adoção da tese da resposta certa 
(right answer) – que de seu turno importa na adoção de uma ‘peculiar epistemologia moral interpretativa’ 
(segundo a qual, entre outras coisas, haveria sempre verdades morais objetivas na interpretação). Não nos 
parece oportuno, porém, que um Código de Processo Civil tome partido em um assunto tão espinhoso, 
porque desnecessário à sua operacionalização prática. A adoção de uma determinada proposta a respeito 
do irremediável problema a respeito do conceito de direito – por mais fascinante que seja o debate a seu 
respeito – certamente não deve ser objeto de uma disposição legislativa”. (MARINONI, Luiz Guilherme; 
ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil..., cit., p. 645-646). “[...] Por isso, 
é melhor compreender integridade, do CPC de 2015, em conjunto com o termo coerência em sentido amplo, 
desfazendo a conexão forte com a concepção de integridade em Dworkin”. (ZANETI JUNIOR, Hermes. O 
valor vinculante dos precedentes, cit., p. 365). 
266 “Dworkin entende que existe apenas uma resposta correta para os casos difíceis, e não somente 
respostas diferentes. Casos difíceis seriam aqueles que, na tradição anglo-americana, envolvem situações 
em que não há uma regra específica ou clara que venha a ser aplicada ao caso concreto submetido ao 
Judiciário [...] assim como Hércules – o juiz sobre-humano criado por Dworkin – os magistrados devem se 
pautar no princípio da integridade na prestação jurisdicional, segundo o qual o direito deve ser visto como 
um todo coerente e estruturado.” (BARBOZA, Estefânia Maria de Queiroz. Precedentes judiciais e 
segurança jurídica…, cit., p. 252-254). 
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maneira plena e integral à teoria defendida por Dworkin, mas no propósito de enfatizar 

como o sistema de precedentes deve ser articulado pelos tribunais e, por consequência, 

como esse sistema deve se consolidar, em um campo jurídico no qual sempre 

preponderou a lei como fonte de direito. Logo, o intuito é o de dar concretude ao sistema 

de precedentes, fazendo-se efetivar um padrão de respeito àquilo que foi decidido e, por 

conseguinte, fazer com que o Direito seja visto e realizado como unidade. Nesse passo, 

infere-se que os ensinamentos sobre integridade de Dworkin colaboram para a 

compreensão do tema, ressalvando que outros temas correlatos abordados por ele (ideia 

gravitacional dos precedentes e única resposta correta) não serão aqui objeto de análise, 

até mesmo por fugir da proposta do presente estudo. 

A integridade, para Dworkin, exterioriza-se a partir do princípio da integridade 

política que, por sua vez, desdobra-se em princípio da integridade no âmbito legislativo e 

em princípio da integridade na aplicação do Direito (nos julgamentos). 

O princípio da integridade legislativa preconiza que o legislador crie leis coerentes 

com os princípios jurídicos e moralmente prevalentes em uma sociedade, ao passo que 

o princípio da integridade de julgamento prescreve aos juízes que profiram decisões 

judiciais interpretando as leis como sendo também moralmente coerentes267, isso é, 

“consiste na exigência de que as decisões judiciais tentem analisar as leis como sendo 

moralmente coerentes”268. 

Há, ainda, outros aspectos relevantes que compõem o princípio da integridade de 

julgamento: o respeito às decisões pretéritas e à Constituição269. É sob esse viés que o 

art. 926 do CPC deve ser interpretado, ou seja, integridade no julgamento. 

 
267 “We have two principles of political integrity: a legislative principle, which asks law makers to try to make 
the total set of laws morally coherent, and an adjudicative principles, which instructs that the law be seen 
as coherent in that way, so far as possible”. (DWORKIN, Ronald. Law’s Empire. Cambridge: Harvard 
University Press, 1986. p. 176). “Temos dois princípios de integridade política: um princípio legislativo, que 
pede aos legisladores que tentem tornar o conjunto total de leis moralmente coerente, e um princípio 
judicativo, o qual instrui que a lei seja vista como coerente dessa forma, na medida do possível. (Tradução 
livre). 
268 CHUEIRI, Vera Karam de. Filosofia do direito e modernidade: Dworkin e a possibilidade de um 
discurso instituinte de direitos. Curitiba: JM, 1995, p. 55. 
269 “Verifica-se que, apesar de Dworkin aceitar um tribunal ativista que esteja preparado para dar respostas 
a questões de moralidade política, esse ativismo não significa desrespeitar o passado, ao contrário, deve 
o juiz olhar o que já foi escrito até então, para escrever o novo capítulo. Ou seja, os juízes devem aplicar a 
Constituição por meio da interpretação, devendo ajustar suas decisões ‘à prática constitucional e não 
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Dworkin, para explicar o princípio da aplicação do direito como integridade 

(integridade no julgamento), estabelece uma metáfora com o processo de elaboração de 

uma obra literária. Nesse sentido, o direito como integridade pode ser exemplificado como 

um romance seriado270, ou seja, em cadeia, no qual vários autores escrevem, cada qual 

o seu capítulo, uma obra em conjunto. Para que a obra faça sentido e seja o mais coesa 

possível, cada autor (com exceção do primeiro), ao escrever seu capítulo, deve analisar 

o que já foi escrito por aqueles que lhe antecederam, bem como refletir como escreverá 

o seu capítulo, para que possa ser bem interpretado e complementado pelos futuros 

romancistas271. 

Logo, ao se pensar em uma jurisprudência ou sistema de precedentes íntegro, a 

sistemática deve ser a mesma, ou seja, os tribunais e os magistrados, ao construírem 

suas decisões, devem analisar e interpretar as decisões já proferidas sobre o tema em 

julgamento, vislumbrando, ainda, que os reflexos de seu julgado podem vir a reverberar 

na solução de casos futuros. 

Na tradição jurídica do common law, a logicidade e a coerência entre as decisões 

judiciais são pilares do sistema de precedentes judiciais que, por sua vez, influencia na 

consolidação da segurança jurídica. Explicando a importância de se respeitarem 

precedentes no sistema do common law, Estefânia Barboza272 explica que: 

 

[..] Assim, nesse sistema, em que pese o juiz não se encontrava limitado 

pela lei, se encontrava limitado pelos precedentes. Essa limitação imposta 

pela doutrina do stare decisis significa respeito aos precedentes; respeito 

este que engloba o ato de segui-los, distingui-los ou revogá-los. O que 

nunca admitiu foi a possibilidade de ignorar as decisões anteriores [..] 

 

 
ignorá-la’”. (BARBOZA, Estefânia Maria de Queiroz. Precedentes judiciais e segurança jurídica..., cit., 
p. 256). 
270 DWORKIN, Ronald. O império do direito. Trad. Jefferson Luiz Camargo. 2. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2007. p. 228-232. 
271 Dessa forma, “Insiste em que afirmações jurídicas são opiniões interpretativas que, por esse motivo, 
combinam elementos que se voltam tanto para o passado quanto para o futuro: interpretam a prática 
jurídica contemporânea como uma política em processo de desenvolvimento”. (DWORKIN, Ronald. O 
império do direito. p.488-489).  
272 BARBOZA, Estefânia Maria de Queiroz. Precedentes judiciais e segurança jurídica..., cit., p. 234-
235. 
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Nessa senda, os tribunais devem agir de maneira a preservar uma postura lógica 

e congruente com as decisões por eles já tomadas, respeitando a evolução histórica de 

suas próprias decisões sobre aquele tema. Entretanto, não é só; um julgamento íntegro 

deve, também, contemplar uma análise e uma interpretação sistemática do Direito, 

considerando-o como um todo e, ainda, primordialmente, em respeito e com fundamento 

na Constituição Federal273. 

Dessume-se, pois, que o sistema de precedentes judiciais preconizado pelo CPC 

alcançará a integridade se, efetivamente, os Tribunais, ao exararem suas decisões, 

observarem as normas (princípios e regras) integrantes do ordenamento jurídico, 

mantendo-se, destarte, a unidade do Direito274 e considerarem a construção histórica das 

decisões anteriores acerca da mesma questão. 

 

3.2.3.2 Posicionamentos judiciais coerentes  

 

A determinação do art. 926 para que os Tribunais mantenham a sua jurisprudência 

coerente consiste em um mandamento de se evitar a contradição na interpretação e 

consequente aplicação do texto da lei, quando do julgamento de casos semelhantes.  

Está a coerência relacionada ao fato de que situações similares, que envolvem a 

mesma espécie de argumentação, não devem ser tratadas de maneira díspar, ao menos, 

dentro do mesmo Tribunal; trata-se, minimamente, de se respeitar e manter uma 

coerência interna.  

Muito embora o texto da lei seja único, sabe-se que a decisão emanada do 

Judiciário pode contemplar significados distintos a seu respeito. Portanto, o propósito é 

garantir que em casos semelhantes sejam aplicados, de maneira isonômica, os 

 
273 “[...] nesse sentido, uma concretização do postulado da hierarquia, ‘do qual resultam alguns critérios 
importantes para a interpretação das normas, tais como o a interpretação conforme a Constituição’”. 
(DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito 
processual civil, cit., p. 485).  
274 “Uma das dimensões do dever de integridade consiste em os tribunais decidirem em conformidade com 
a unidade do ordenamento jurídico”. (FÓRUM PERMANENTE DE PROCESSUALISTAS CIVIS. Enunciado 
456. Disponível em: https://esmec.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2015/06/Carta-de-Vit%C3%B3ria.pdf. 
Acesso em 02 fev. 2021). 

https://esmec.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2015/06/Carta-de-Vit%C3%B3ria.pdf
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posicionamentos já consagrados. “Ora, inexiste coerência num direito que se expressa 

mediante decisões que tratam de casos iguais de maneira desigual”275. 

Ainda nesse sentido, afirma Marinoni276, lastreado em Neil MacCormick: 

 

[...] num estado moderno, com muitos juízes e muitas cortes e uma 

hierarquia estruturada de recursos, as mesmas regras e soluções devem 

orientar a decisão independente do juiz do caso. Fidelidade ao Estado de 

Direito requer que se evite qualquer variação frívola no padrão decisório 

de um juiz ou corte para outro. 

 

Não é concebível que um Tribunal, aleatória e subitamente, desconsidere 

posicionamento por ele já consagrado277. Por óbvio, não se está aqui a tratar de hipóteses 

de distinção ou superação, as quais podem ser operadas, quando for o caso.  

Ao se preocuparem com a coerência, os Tribunais garantirão que posicionamentos 

já consagrados (aqui compreendidos como jurisprudência e precedentes) sejam 

aplicados em casos concretos semelhantes278, fato esse que privilegia a isonomia279 

substancial entre os jurisdicionados, a fim de lhes proporcionar segurança jurídica.  

Há, dessa forma, uma intersecção entre os deveres de coerência e integridade, de 

modo que compete aos Tribunais, como já dito, ao proferirem suas decisões, preservar 

uma postura lógica e congruente com as decisões por eles já tomadas acerca de um caso 

análogo, ou seja, há de se respeitar o aspecto histórico280 do desenvolvimento e da 

 
275 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 5. ed., cit., p.129. 
276 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 5. ed., cit., p. 129. 
277 FÓRUM PERMANENTE DE PROCESSUALISTAS CIVIS. Enunciado 454. “Uma das dimensões da 
coerência a que se refere o caput do art. 926 consiste em os tribunais não ignorarem seus próprios 
precedentes (dever de autorreferência)”. Disponível em: https://esmec.tjce.jus.br/wp-
content/uploads/2015/06/Carta-de-Vit%C3%B3ria.pdf. Acesso em: 02 fev. 2021. 
278 “Uma jurisprudência coerente impede que os sujeitos envolvidos em situações análogas sejam tratados 
de forma diferente, o que preserva o princípio da isonomia substancial, impedindo decisões construídas de 
forma solipsista pelo juiz, formadas a partir de seus entendimentos e valores pessoais (“cada cabeça uma 
sentença”) postura conhecida como voluntarismos judicial, que na verdade esconde argumentações 
arbitrárias”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil..., cit., p. 1.524).  
279 FÓRUM PERMANENTE DE PROCESSUALISTAS CIVIS. Enunciado 455. “Uma das dimensões do 
dever de coerência significa o dever de não-contradição, ou seja, o dever de os tribunais não decidirem 
casos análogos contrariamente às decisões anteriores, salvo distinção ou superação”. Disponível em: 
https://esmec.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2015/06/Carta-de-Vit%C3%B3ria.pdf. Acesso em: 02 fev. 
2021. 
280 “A coerência impõe o dever de autorreferência, portanto: o dever de dialogar com os precedentes 
anteriores, até mesmo para superá-los e demonstrar o distinguishing”. (DIDIER JÚNIOR, Fredie. Sistema 

https://esmec.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2015/06/Carta-de-Vit%C3%B3ria.pdf
https://esmec.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2015/06/Carta-de-Vit%C3%B3ria.pdf
https://esmec.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2015/06/Carta-de-Vit%C3%B3ria.pdf
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construção da norma precedente. Entenda-se o aspecto histórico como observância e 

respeito da postura consolidada, em razão e por força dos julgamentos pretéritos 

(integridade). Assim, situações similares, que possuem as mesmas características 

fáticas, serão solucionadas sob a análise da mesma tese jurídica (coerência). 

Combatem-se, portanto, posturas arbitrárias e discricionárias por parte dos 

Tribunais, tendo em vista que em um Estado Democrático de Direito, sob o império da 

Constituição Federal, não é razoável que juízes decidam por suas próprias razões 

conforme a sua consciência, levando ao extremo o princípio da persuasão racional281. 

 

3.3 Manifestações Judiciais Geradoras de Precedentes e sua Constitucionalidade 

 

Em complemento às regras fixadas no art. 926 do CPC, o art. 927 do mesmo 

Código282 apresenta uma série de manifestações judiciais que poderão gerar 

precedentes e que servirão de paradigma para a atuação dos magistrados e Tribunais. 

A consecução de um precedente tem por fito, como já visto, concretizar a 

segurança jurídica no âmbito do Poder Judiciário, situação essa que vai se estender, por 

 
brasileiro de precedentes obrigatórios e os deveres institucionais. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, 
Leonardo Carneiro da; MACÊDO, Lucas Buril de; ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues. Grandes temas 
do novo CPC: Precedentes. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 391). 
281 Em igual sentido. “Da concepção de direito como integridade e da força normativa dos precedentes no 
sistema atual, parece-nos urgente a necessidade de revisão de um dos alicerces da teoria geral do 
processo no Brasil, a de que os magistrados possuem livre convencimento motivado, estando autorizados 
a julgar da forma que melhor lhes aprouver, desde que explicitem as razões da decisão, para, então, 
migrarmos para o novo modelo de maior responsabilidade institucional dos juízes com a racionalidade e a 
universalidade do direito, respeitando-se todo o histórico anterior, tendo a consciência institucional de que, 
todos, falam em nome de um único Poder Judiciário, cujas soluções devem, necessariamente, ser idênticas 
para todos os jurisdicionados que se encontram em igual situação”. (MOLINA, André Araújo. 
Compreensão e aplicação dos precedentes na justiça do trabalho. Disponível em: 
https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/180890/2020_molina_andre_compreensao_pre
cedentes.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em 20.fev. 2021). Nesse sentido, ver também: (STRECK, 
Lenio Luiz. O que é isto: decido conforme minha consciência? Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017). 
282 “Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: 

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 

II - os enunciados de súmula vinculante; 

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em 
julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; 

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior 
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; 

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.” 

https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/180890/2020_molina_andre_compreensao_precedentes.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/180890/2020_molina_andre_compreensao_precedentes.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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consequência, aos jurisdicionados. Com efeito, o precedente, enquanto norma, acaba 

por ser o instrumento por meio do qual os Tribunas concretizam os deveres gerais a eles 

determinados, quais sejam: uniformização, estabilidade, integridade e coerência.   

Urge relembrar que a formação de precedentes no sistema jurídico brasileiro difere 

do sistema tradicional do common law. Isso porque o precedente brasileiro decorre da 

lei. Desse modo, sabe-se previamente quais serão as manifestações judiciais aptas a 

produzirem precedentes: são pronunciamentos judiciais, previstos em lei, exarados por 

Tribunais, cujas rationes decidendi formam precedentes propositais ou, na expressão de 

Alexandre Câmara, “precedentes vinculantes dolosos”283. Inverte-se, portanto, a lógica 

do common law, no qual é o juiz do caso posterior quem pode dizer se a decisão judicial 

antecedente será, ou não, um precedente. 

Afirma-se que são manifestações ou pronunciamentos judiciais, pois essa 

expressão abarca, de forma ampla, as hipóteses distintas de produção de precedentes 

fixadas no art. 927 do CPC. Entende-se haver uma atecnia por parte do legislador, 

quando preceitua que juízes e Tribunais observarão enunciados de súmula, acórdãos 

proferidos em julgamentos de IRDR, IAC e recursos repetitivos, bem como orientações 

do pleno ou órgão especial dos Tribunais. Em verdade, como já abordado, não se pode 

confundir as razões fundamentais de uma decisão – rationes decidendi – com a decisão 

que a produziu, muito menos com enunciados de súmula ou orientações284. 

Ademais, não são todas as decisões judiciais colegiadas que são aptas a gerar 

precedentes, tendo em vista que um caso concreto pode ser julgado por maioria de votos, 

porém baseado em argumentos heterogêneos, distintos. Quer-se dizer que, embora a 

demanda tenha sido solucionada, a sua justificativa se deu por discursos e raciocínios 

 
283 CÂMARA, Alexandre. O novo processo civil brasileiro, cit., p. 443. 
284 “Em terceiro lugar, escapa ao legislador que precedentes e súmulas estão em níveis distintos. É um 
equívoco, portanto, tratá-los como se estivessem no mesmo plano, como o faz o art. 927 do CPC. Súmulas 
são enunciados que visam retratar de modo simples e direto precedentes. Em uma palavra: são extratos. 
Súmulas, portanto, são enunciados que visam a retratar precedentes, alocando-se em um nível acima do 
nível do precedente. Por essa razão é que obviamente devem se ater às circunstâncias fático-jurídicas que 
deram azo à formação dos precedentes subjacentes (art. 926, § 2º, do CPC). Isso quer dizer que o 
legislador deveria ter dito que os precedentes – enunciados ou não em súmulas, vinculantes ou não – 
obrigam juízes e tribunais. Rigorosamente não são as súmulas que obrigam, mas os precedentes 
subjacentes”. (MITIDIERO, Daniel. Precedentes, cit., p. 93-94). 
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diversos, situação essa inapropriada a engendrar uma norma-precedente capaz de ecoar 

em julgamentos futuros. 

A vinculação pretendida pelo art. 927 decorre da argumentação desenvolvida na 

decisão e que soluciona as questões fático-jurídicas constantes do caso em julgamento. 

Logo, o que vincula é a norma-precedente, isso é, o argumento substancial, sendo os 

pronunciamentos judiciais o ducto pelo qual aquela é produzida285.  

Nesse contexto, razão assiste a Daniel Mitidiero, quando assevera que o conceito 

de precedente é qualitativo, pois “depende da qualidade das razões invocadas para a 

justificação da questão decidida – apenas as razões jurídicas, necessárias e suficientes 

podem ser qualificadas como precedentes”286. 

Outro ponto a ser esclarecido diz respeito à constitucionalidade do art. 927. 

Há posicionamentos doutrinários287 propugnando que o artigo em tela é 

inconstitucional, por violar a separação de poderes, bem como porque viola a 

independência funcional dos juízes prevista no art. 93 da CF, já que submeter um juiz ou 

um Tribunal a seguir uma decisão ou enunciado de súmula de um Tribunal 

hierarquicamente superior violaria a sua liberdade, ao proferir os seus próprios 

julgamentos.  

Como se sabe, a função típica do Poder Judiciário é julgar e aplicar a lei ao caso 

concreto, ao passo que a função de criar normas gerais e abstratas aplicáveis aos vários 

casos é típica do Poder Legislativo. A crítica que sustenta a alegada inconstitucionalidade 

diz que o Judiciário, quando cria um precedente obrigatório, cria uma norma geral 

 
285 “Os precedentes não são equivalentes às decisões judiciais. Eles são razões generalizáveis que podem 
ser identificadas a partir das decisões judiciais. O precedente é formado a partir da decisão judicial e 
colabora de forma contextual para a determinação do direito e para a sua previsibilidade”. (MITIDIERO, 
Daniel.Precedentes, cit., p. 83). 
286 MITIDIERO, Daniel. Precedentes, cit., p. 90. 
287 “Sim porque sou daqueles que entendem que decisão jurisdicional com caráter vinculante no sistema 
brasileiro depende de previa autorização constitucional – tal qual a feita pela EC n. 45/2004 – e, portanto, 
está fora da esfera de disponibilidade do legislador infraconstitucional”. (BUENO, Cássio Scarpinella. 
Manual de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 538). “Daí, em princípio, a 
inconstitucionalidade da regra, visto que a Constituição Federal, como acima referido, reserva efeito 
vinculante apenas e tão somente às sumulas fixadas pelo Supremo, mediante devido processo e, ainda, 
aos julgados originados de controle direto de constitucionalidade”. (TUCCI, José Rogério Cruz e. O regime 
do precedente judicial no novo CPC. In. DIDIER JÚNIOR, Fredie et al. (Coord). Precedentes. Salvador: 
JusPodivm, 2015, p. 454). 



139 
 

abstrata, que se aplicará a milhares de casos futuros. Portanto, seria uma invasão da 

competência do Legislativo pelo Judiciário. 

Segundo Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, a regra a determinar a 

formulação de precedentes vinculantes pelos Tribunais brasileiros, de forma 

generalizada, mostra-se inconstitucional, tendo-se em vista a incompetência legislativa 

destes órgãos, uma vez que aqueles criam norma geral, hipotética e abstrata. Assim 

sendo, no entendimento dos mencionados juristas, o juiz, ao decidir, só está atado às 

decisões proferidas pelo STF em ações de controle concentrado de constitucionalidade 

e às súmulas vinculantes, conforme se depreende do trecho a seguir:  

 

Vinculação a preceitos abstratos, gerais, vale dizer, com características 

de lei, só mediante autorização da Carta Política, que até agora não 

existe. STF e STJ, segundo a CF 102 e 105, são tribunais que decidem 

casos concretos, que resolvem lides objetivas (e. g ADIn) e subjetivas (e.g 

RE; Resp). Não legislam para todos, com elaboração de preceitos 

abstratos: salvo quanto à súmula vinculante (STF, CF 103-A), não são 

tribunais de teses288. 

 

Importa elucidar que o sistema de precedentes judiciais é compatível com a 

Constituição Federal, porque objetiva a segurança jurídica, a isonomia e a duração 

razoável do processo. 

Entende-se que a norma jurídica é o resultado de uma interpretação do texto legal, 

eis que a lei, quando editada, ainda não está pronta e acabada. Logo, uma decisão 

judicial atribui ao texto normativo um significado, isso é, um adequado sentido para 

solucionar o caso concreto. Nesse contexto, Müller deixa claro que a norma jurídica não 

está no texto ao afirmar que: 

 

Uma norma não é (apenas) carente de interpretação porque e à medida 

em que ela não é “unívoca”, “evidente”, porque e à medida que ela é 

“destituída de clareza” – mas sobretudo porque ela deve ser aplicada a 

um caso (real ou fictício). Uma norma no sentido da metódica tradicional 

(isto é: o teor literal da norma) pode parecer “clara” ou mesmo “unívoca” 

no papel, já o próximo caso prático ao qual ela deve ser aplicada pode 

 
288 NERYJUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil: 
novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: RT, 2015. p. 1.836. 
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fazer que ela se afigure extremamente “destituída de clareza”. Isso se 

evidencia sempre somente na tentativa efetiva de concretização. Nela não 

se “aplica” algo pronto e acabado a um conjunto de fatos igualmente 

compreensível como concluído. O positivismo legalista alegou e continua 

alegando isso. Mas “a” norma jurídica não está pronta nem 

“substancialmente” concluída289. 

 

Dessa feita, pode se afirmar que a criação de um sistema de precedentes 

obrigatórios não significa que o Poder Judiciário está legislando. Com efeito, o Poder 

Judiciário, quando cria um precedente obrigatório, está apenas interpretando e 

especificando comandos legais e constitucionais já existentes; acaba, pois, 

concretizando a abstração contida no texto da lei. 

Pode se afirmar que a independência funcional dos juízes sempre foi relativa e 

continua sendo, visto que as decisões por eles exaradas devem estar fundamentadas em 

regras e princípios, legais e constitucionais. Há, portanto, uma fronteira a ser respeitada. 

Hodiernamente, essa fronteira é ampliada, devendo o juiz ter a sua atuação 

balizada não somente pela Constituição Federal e pela lei, mas também pelos 

procedentes obrigatórios. 

Ademais, há de se sopesar os efeitos benéficos290 que um sistema de 

precedentes, desde que bem articulado e respeitado, pode proporcionar ao sistema 

jurídico pátrio.  

 
289 MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho do direito constitucional. 2. ed. Trad. Peter Naumann. São 
Paulo: Max Limonad, 2000. p. 61-62. 
290 “Três valores principais justificam a adoção de um sistema de precedentes normativos ou vinculantes: 
a segurança jurídica, a isonomia e a eficiência. A obrigatoriedade de observar as orientações já firmadas 
pelas cortes aumenta a previsibilidade do direito, torna mais determinadas as normas jurídicas e antecipa 
a solução que os tribunais darão a determinados conflitos. O respeito aos precedentes constitui um critério 
objetivo e pré-determinado de decisão que incrementa a segurança jurídica. A aplicação das mesmas 
soluções a casos idênticos reduz a produção de decisões conflitantes pelo Judiciário e assegura àqueles 
que se encontram em situação semelhante o mesmo tratamento, promovendo a isonomia. Por fim, o 
respeito aos precedentes possibilita que os recursos de que dispõe o Judiciário sejam otimizados e 
utilizados de forma racional. Se os juízes estão obrigados a observar os entendimentos já proferidos pelos 
tribunais, eles não consumirão seu tempo ou os recursos materiais de que dispõem para redecidir questões 
já apreciadas. Consequentemente, utilizarão tais recursos na solução de questões inéditas, que ainda não 
receberam resposta do Judiciário e que precisam ser enfrentadas. A observância dos precedentes 
vinculantes pelos juízes, mesmo que não concordem com eles, reduz, ainda, o trabalho dos tribunais, que 
não precisam reexaminar e reformar as decisões divergentes dos entendimentos que já pacificaram”. 
(BARROSO, Luís Roberto; MELLO, Patrícia Perrone. Trabalhando com uma nova lógica: a ascensão dos 
precedentes no direito brasileiro. Revista da AGU, Brasília-DF, v. 15, n. 03, 2016. p. 23-24). 
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De maneira geral, grande parcela da doutrina291 entende que o sistema de 

precedentes visa preservar os princípios da isonomia, pois situações fáticas iguais ou 

semelhantes terão o mesmo tratamento pelo Poder Judiciário, que deverá julgar baseado 

nas mesmas razões fundamentais extraídas do precedente, o que colabora para pôr 

termo à denominada jurisprudência lotérica292 (julgamento de casos similares/idênticos, 

às vezes dentro de um mesmo Tribunal, mas que apresentam soluções distintas); como 

consequência e, por óbvio, evitam-se decisões judiciais conflitantes, assegurando um 

sistema judicial coerente e íntegro, que corresponde ao princípio da segurança jurídica. 

Por fim, cria-se um efetivo respeito ao princípio da legalidade, pois como a norma 

é fruto da interpretação do texto legal, ao se respeitar um precedente, o Judiciário 

respeitará justamente a norma, ou seja, como a lei deve ser interpretada. 

Em suma, em um regime de precedentes obrigatórios, o cidadão consegue 

programar seu comportamento, pois, previamente, sabe quais são os posicionamentos – 

precedentes – adotados pelos Tribunais, fator esse que inibe demandas aventureiras. 

Mesmo que o juiz discorde pessoalmente de um precedente, deverá respeitá-lo, e isso 

gera segurança jurídica para a sociedade, além de proporcionar um sistema judicial mais 

efetivo e menos moroso, visto que haverá um menor número de processos a serem 

julgados, situação que concretiza o princípio da duração razoável do processo. 

Entende-se que o art. 927 do CPC consagra um rol de decisões e enunciados de 

súmula, cujas razões fundamentais deverão ser respeitadas e aplicadas pelos juízes e 

Tribunais, quando do julgamento do caso concreto. No sistema jurídico brasileiro, como 

já exposto, em razão do próprio modo de constituição dos precedentes, apresentam-se 

eles vinculantes, desde o seu nascimento, por força da lei, que os faz de observação 

obrigatória pelos juízes de primeiro grau e cortes inferiores. Logo, o sentido da regra 

 
291 Ver: MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 5.ed., cit., p. 96-140; MACÊDO, Lucas 
Buril de. Precedentes judiciais e o direito processual civil, cit., p. 93-126; DIDIER JÚNIOR, Fredie; 
BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil, cit., p.467-
470; CRAMER, Ronaldo. Precedentes judiciais..., cit., p. 123-131; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. 
Novo código de processo civil..., cit., p. 1.525. 
292 CAMBI, Eduardo. Jurisprudência lotérica. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 786, abr. 2001. p. 108-
128. 
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contida no art. 927 do CPC é de vinculação, inclusive para ratificar os comandos da 

estabilidade, integridade e coerência direcionados aos Tribunais. 

Por conseguinte, verifica-se que a regra da stare decisis resta consagrada no 

sistema jurídico pátrio, sendo ela horizontal e vertical. 

A eficácia vinculativa horizontal ocorre no âmbito do próprio Tribunal prolator da 

decisão da qual se extraiu o precedente, devendo seus magistrados respeitá-lo, 

aplicando a tese aos futuros julgamentos que versarem sobre a mesma questão. 

Por outro lado, os precedentes com eficácia vertical decorrem da estrutura 

hierárquica do Poder Judiciário fixada na Constituição Federal. Logo, os precedentes e 

os enunciados de súmula engendrados pelos Tribunais de Vértice deverão ser seguidos 

pelas Cortes de Justiça, bem como pelos magistrados de primeiro grau, encontrando-se, 

ainda, esses últimos igualmente subordinados aos precedentes e enunciados de súmulas 

das Cortes de Justiça. 

Justamente, em virtude desse sistema hierarquizado de respeito aos precedentes 

busca-se concretizar, primordialmente, os já citados princípios da segurança jurídica e 

isonomia no cotidiano forense, além de se consolidar uma interpretação uniforme do 

direito objetivo. 

Dessa feita, os precedentes e os enunciados de súmulas vinculantes são extraídos 

das razões fundamentais – argumentação da qual se obtém uma norma a ser aplicada 

para a solução do caso – das decisões do STF em controle de constitucionalidade 

concentrado, das súmulas vinculantes do STF, dos acórdãos prolatados em 

procedimento dos incidentes de demandas repetitivas (IRDR), de assunção de 

competência (IAC), de recurso extraordinário e recurso especial repetitivo, das súmulas 

do STF em matéria constitucional, das súmulas do STJ em matéria infraconstitucional, e 

das orientações do plenário ou do órgão especial dos Tribunais aos quais o magistrado 

se encontra vinculado. 

Em face da aplicação das regras dos arts. 926, 927 e 928 do CPC293 ao processo 

do trabalho, tem-se como vinculantes as rationes decidendi construídas nos acórdãos 

 
293 Art. 3° Sem prejuízo de outros, aplicam-se ao Processo do Trabalho, em face de omissão e 
compatibilidade, os preceitos do Código de Processo Civil que regulam os seguintes temas: 

[...] XXIII - arts. 926 a 928 (jurisprudência dos tribunais) 
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proferidos em incidentes de assunção de competência, de resolução de demandas 

repetitivas e em recurso de revista repetitivo, julgados pelos Tribunais Trabalhistas. 

Igualmente, as súmulas, as orientações do pleno ou do órgão especial do Tribunal 

Superior do Trabalho também serão de caráter obrigatório para os magistrados. Portanto, 

as orientações jurisprudenciais (OJs) elaboradas pela Seção de Dissídios Coletivos 

(SDC) e pela Seção de Dissídios Individuais (SDI-I e SDI-II), do mesmo modo, possuem 

o condão de vincular.   

Em relação às súmulas e orientações jurisprudenciais, reiteram-se as 

fundamentações lançadas em linhas pretéritas. Em se mantendo as regras do art. 702, I, 

f, e §§ 3º e 4º da CLT, os Tribunais da Justiça do Trabalho deverão construir seus 

precedentes por meio dos outros mecanismos previstos na CLT (arts. 896-B e 896-C) e 

no CPC (art. 927). 

Nessa senda, corrobora-se o entendimento no sentido de que o TST, enquanto 

Corte de Vértice294 na seara trabalhista, possui aptidão para elaborar um precedente 

normativo a partir do julgamento de recurso de revista, não necessariamente repetitivo. 

Sustenta-se tal entendimento em razão da necessidade de se demonstrar a 

transcendência, para que esse remédio processual possa ser julgado, fazendo com que 

a questão sob análise seja relevante e que o resultado de seu julgamento impacte a 

relação de emprego de uma gama de empregados e empregadores. Portanto, a ratio 

decidendi desenvolvida em um julgamento de recurso de revista também possui o condão 

 
[...] 

Art. 15. O atendimento à exigência legal de fundamentação das decisões judiciais (CPC, art. 489, § 1º) no 
Processo do Trabalho observará o seguinte: 

I – por força dos arts. 332 e 927 do CPC, adaptados ao Processo do Trabalho, para efeito dos incisos V e 
VI do § 1º do art. 489 considera-se “precedente” apenas: 

a) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Tribunal Superior do Trabalho em julgamento 
de recursos repetitivos (CLT, art. 896-B; CPC, art. 1046, § 4º);  

b) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de 
competência; 

c) decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 

[...] 

e) decisão do plenário, do órgão especial ou de seção especializada competente para uniformizar a 
jurisprudência do tribunal a que o juiz estiver vinculado ou do Tribunal Superior do Trabalho. 

(BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Instrução Normativa n. 39 de 2015. Cit. 
294 O desenvolvimento desse tema será aprofundado no capítulo 4 do presente estudo. 
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de ser um precedente vinculante, fato esse que justifica o entendimento de ser o rol do 

art. 927 do CPC meramente exemplificativo.  

A doutrina divide-se, apresentando alguns posicionamentos no que concerne ao 

grau de efeito vinculativo dos precedentes previstos no art. 927 do CPC. 

Para Marinoni, Arenhart e Mitidiero295, somente as decisões emanadas pelas 

Cortes Supremas são capazes de gerar precedentes vinculantes, inclusive decisões que 

não constam no art. 927 do CPC. Para esses autores, além desse requisito, a decisão 

para ser tornar um precedente dever ser material, “porque depende de um caso 

devidamente delineado, particularizado e analisado em seus aspectos fático-jurídicos 

[...]” e qualitativa “porque depende da qualidade das razões invocadas para a justificação 

da questão decidida – apenas as razões jurídicas, necessárias e suficientes podem ser 

qualificadas com precedentes”296. 

Para Luís Roberto Barroso e Patrícia Perrone Mello297, por sua vez, os 

precedentes judiciais são classificados em precedente com eficácia normativa em sentido 

forte (com caráter vinculante) e com eficácia intermediária (em sentido fraco). Para os 

citados autores, produzem eficácia vinculante (sentido forte)298 as súmulas vinculantes, 

as decisões em controle concentrado da constitucionalidade, as teses oriundas do 

julgamento de incidente de resolução de demanda repetitiva e de incidente de assunção 

de competência e os acórdãos proferidos em julgamento de recurso extraordinário com 

repercussão geral ou em recurso extraordinário ou especial repetitivo. O fundamento para 

esse posicionamento está lastreado na previsão constitucional e na regra do art. 988 do 

CPC, as quais permitem o manejo da reclamação, em havendo afronta aos aludidos 

precedentes, junto à Corte que os proferiu. Já os enunciados da súmula simples da 

jurisprudência do STF sobre matéria constitucional e do STJ em matéria 

 
295 “Os precedentes emanam exclusivamente das Cortes Supremas e são sempre obrigatórios – isto é, 
vinculantes. [...]. São também materiais e qualitativos. Por essa razão, por exemplo, acaso um julgamento 
de recursos repetitivos não contenha razões determinantes e suficientes claramente identificáveis, não 
formará precedentes, nada obstante oriundo da forma indicada pelo novo Código”. (destaquei). 
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de processo..., cit., 
p. 1.049). 
296 MITIDIERO, Daniel. Precedentes..., cit. p. 90-91. 
297 BARROSO, Luís Roberto; MELLO, Patrícia Perrone. Trabalhando com uma nova lógica..., cit. p. 22-23. 
298 BARROSO, Luís Roberto; MELLO, Patrícia Perrone. Trabalhando com uma nova lógica..., cit., p. 22). 
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infraconstitucional e as orientações firmadas pelo plenário ou pelos órgãos especiais dos 

Tribunais possuem eficácia intermediária, ou em sentido fraco, visto que o desrespeito a 

esses precedentes não enseja o ajuizamento da reclamação. 

Diante dessa classificação, pode-se inferir que os acórdãos proferidos em 

julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral, ou em recurso 

extraordinário ou especial repetitivo possuem uma eficácia média, pois o procedimento 

da reclamação previsto no art. 988, II, § 5º do CPC condiciona o seu uso somente para 

a hipótese de esgotamento das instâncias ordinárias, enquanto as súmulas simples e as 

orientações do pleno ou órgãos especiais dos Tribunais realmente têm um efeito 

vinculante fraco, pois não sujeitas à proteção da ação da reclamação. À vista dessa 

opção legislativa, é possível concluir que esses pronunciamentos judiciais podem ter o 

seu efeito vinculante fragilizado, o que, na prática, corresponde a um problema, já que 

magistrados poderão utilizá-los como “precedentes” persuasivos, mormente nesse 

período de ambientação do uso do sistema de se seguir precedentes299.   

Entende-se que as classificações expostas são importantes para a compreensão 

do manuseio, controle e respeito ao sistema de precedentes normativos, em um ambiente 

jurídico que sempre se mostrou avesso a essa sistemática, muito em razão da pouca 

tradição no assunto, mas, também, pela resistência de muitos magistrados em aceitar a 

vinculação aos precedentes determinados pelos Tribunais, por se considerar que 

interferem indevidamente em sua independência e no seu livre convencimento. 

Em que pese a esses argumentos, concorda-se, parcialmente, com o 

entendimento de Marinoni, Arenhart e Mitidiero. Explica-se. 

Deveras, para se ter um precedente normativo, há de se ter uma decisão muito 

bem fundamentada, que apresente qualidade jurídica, isso é, que enfrente as 

circunstâncias fático-jurídicas do caso sob as hipóteses constitucionais e legais, estando 

 
299 “Produzem eficácia intermediária ou eficácia normativa em sentido fraco os enunciados da súmula 
simples da jurisprudência do STF e do STJ sobre matéria constitucional e infraconstitucional, 
respectivamente, e as orientações firmadas pelo plenário ou pelos órgãos especiais das cortes. 

Esses entendimentos são obrigatórios e devem ser seguidos. Entretanto, sua inobservância não possibilita 
o ajuizamento de reclamação. Por consequência, tal “dever” tenderá a funcionar, na prática, como mera 
recomendação, ao menos no estágio cultural em que nos encontramos no que respeita à operação com 
precedentes judiciais”. (BARROSO, Luís Roberto; MELLO, Patrícia Perrone. Trabalhando com uma nova 
lógica..., cit., p. 23).  
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apta, assim, para gerar ratio decidendi com caráter vinculativo. Logo, não é o fato de se 

ter uma decisão emanada de um simples julgamento proferido em uma das hipóteses 

previstas no rol do art. 927, ou a mera edição de uma súmula, condição suficiente para a 

criação, pelo Tribunal, de um precedente com eficácia obrigatória. 

Todavia, não se pode entender como plausível a afirmação de que somente as 

Cortes Supremas (STF e STJ e, no contexto desse trabalho, também o TST) concebem 

precedentes normativos. As Cortes de Justiça (expressão utilizada pelos referidos 

autores para fazer alusão aos Tribunais Regionais Federais e aos Tribunais de Justiça e 

que pode ser estendia, também, aos Tribunais Regionais do Trabalho) igualmente 

produzem decisões com razões fundamentais aptas a resolver um caso e, ao mesmo 

tempo, a criar a norma que será aplicável aos futuros casos idênticos ou similares. 

Dessa feita, a ratio decidendi extraída dos acórdãos em incidentes de assunção 

de competência (IAC), ou de resolução de demandas repetitivas (IRDR), julgados pelos 

Tribunais que não são de vértice, também possuem eficácia vinculativa aos 

jurisdicionados que estejam submetidos ao âmbito de sua jurisdição. Portanto, órgãos 

fracionários do Tribunal e os magistrados a ele vinculados encontram-se atados àquela 

ratio decidendi. Somente estarão desobrigados da observância em hipóteses de: i) 

distinção (distinguishing) ou superação (overruling) do precedente – conceitos esses que 

ainda serão analisados ao longo desse estudo; ii) na situação em que o Tribunal 

hierarquicamente superior construa um precedente sobre a mesma questão em sentido 

contrário; iii) ou, ainda, se vier a ocorrer a alteração do texto de norma que o embasava. 

Ademais, os incidentes em tela são, do mesmo modo, protegidos pela Reclamação, 

acaso sejam desrespeitados, fato esse que corrobora o seu caráter vinculante. 

Destarte, no âmbito da Justiça do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho 

(TRTs), como já analisado, podem se valer do IRDR e do IAC para uniformizar sua 

jurisprudência e solucionar questões repetitivas. Logo, os motivos justificantes da tese 

jurídica (ratio decidendi) lançados na fundamentação do acórdão desses incidentes 

tornam-se parte integrante da jurisdição daquele Tribunal, passando a ter obrigatoriedade 

para todos os seus órgãos, bem como para todos os seus magistrados de primeiro grau. 

Trata-se de uma hipótese de precedente vinculativo parcial, visto serem regionalizadas. 
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Inclusive, é plenamente possível que esses motivos justificantes encontrados nos 

acórdãos dos aludidos Tribunais Regionais exerçam influência ou contribuam, como 

precedentes persuasivos, para que o Tribunal Superior do Trabalho (TST), enquanto 

Corte de Vértice, construa suas decisões ao julgar questões jurídicas ou casos idênticos.  

 

3.3.1 Operacionalização dos precedentes 

 

Uma vez analisados os deveres dos Tribunais e magistrados para construírem e 

respeitarem um sistema de produção de decisões judiciais e enunciados de súmula como 

mecanismos aptos a constituírem precedentes (motivos justificantes da tese jurídica) com 

efeitos vinculativos, passa-se a analisar os métodos previstos em lei para a sua 

instrumentalização. 

Indubitavelmente, incertezas e ceticismo farão parte do processo de consolidação 

do sistema de precedentes no Judiciário brasileiro. Todavia, para que esses obstáculos 

sejam suplantados e ocorra o reconhecimento efetivo dos precedentes como fonte de 

direito, compete ao Poder Judiciário se adequar à nova realidade e se aperfeiçoar com 

as técnicas que permeiam o instituto. É crucial que se modifique a atitude de julgar de 

forma mecânica, robotizada, fazendo apenas referências a ementas de acórdãos e 

enunciados de súmulas, ou, simplesmente, citando a tese de um Tribunal Superior. 

Torna-se, pois, essencial a compreensão de que a cultura jurídica de operacionalizar 

precedentes demanda, dos julgadores, um agir analógico e hermenêutico. 

Assim, há de se analisar as incumbências legais destinadas às condutas dos 

magistrados diante do sistema de precedentes. 

 

3.3.1.1 Ratio decidendi e obter dicta 

 

A ratio decidendi (holding no direito americano) é o tema fulcral para se 

compreender e se operacionalizar precedentes. Como já exaustivamente apontado, a 

ratio decidendi pode ser compreendida como os motivos justificantes da tese jurídica 

adotada na fundamentação e que foi fundamental para solucionar o caso. É esse 

entendimento jurídico que vincula os Tribunais e magistrados, os quais devem construir 
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suas decisões e argumentações jurídicas a partir e com fulcro nele, quando do julgamento 

de casos idênticos ou similares300.  

Entretanto, é necessário sublinhar que a fundamentação da decisão não é 

composta somente de razões ou motivos determinantes que embasam a criação da 

norma-precedente, já que em seu bojo há, igualmente, argumentos e raciocínios que, 

embora permeiem a discussão, podem ser considerados desnecessários à solução do 

caso ou à criação do precedente, ou, ainda, não sejam recepcionados pela maioria do 

colegiado. 

Os argumentos essenciais que constam na fundamentação, como já mencionado, 

só podem gerar efeitos vinculantes se forem chancelados pela maioria dos julgadores. 

Significa dizer que uma decisão com resultado unânime, mas com fundamentação 

jurídica distinta, não enseja a formação de um precedente. Assim, se cada 

desembargador ou ministro votar chegando à mesma conclusão, mas, por argumentos 

distintos, a fundamentação jurídica diferente não pode ser considerada um precedente 

vinculante301. “As regras que presidem o processo de decisão em um colegiado 

determinam que este decide por maioria. Portanto, um fundamento que não tem a adesão 

da maioria não se presta à produção de uma ratio decidendi”302. 

Essas alegações são denominadas de obter dicta303 (obter dictum, no singular) 

pois ditas de passagem, de modo periférico em uma decisão judicial, não servindo de 

substrato para o julgamento da demanda. Em outras palavras, são consideradas 

secundárias, acessórias e, por conseguinte, não são determinantes para o desfecho do 

julgamento.  

 
300 “A ratio decidendi ou o holding corresponde justamente ao entendimento jurídico emergente de um 
precedente que vinculará a decisão dos casos futuros”. (BARROSO, Luís Roberto; MELLO, Patrícia 
Perrone. Trabalhando com uma nova lógica..., cit., p. 25).  
301 FÓRUM PERMANENTE DE PROCESSUALISTAS CIVIS. Enunciado 317. “(art. 927). O efeito vinculante 
do precedente decorre da adoção dos mesmos fundamentos determinantes pela maioria dos membros do 
colegiado, cujo entendimento tenha ou não sido sumulado. (Grupo: Precedentes)”. Disponível em 
https://esmec.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2015/06/Carta-de-Vit%C3%B3ria.pdf. Acesso em 02 fev. 
2021. 
302 BARROSO, Luís Roberto; MELLO, Patrícia Perrone. Trabalhando com uma nova lógica..., cit., p. 29. 
303 DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito 
processual civil, cit., p. 442; MACÊDO, Lucas Buril de. Precedentes judiciais e o direito processual 
civil, cit., p. 253-256.  

https://esmec.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2015/06/Carta-de-Vit%C3%B3ria.pdf
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Podem ser consideradas como obter dicta premissas paralelas ao caso em 

julgamento, discussões baseadas em fatos hipotéticos, questões gerais sobre o direito304. 

Conteúdos que não se relacionam diretamente com os elementos da ação (causa de 

pedir e pedido) também devem ser considerados obter dicta, não podendo, em hipótese 

alguma, compor a ratio decidendi. O Judiciário atua por provocação e está adstrito aos 

limites delineados pelo autor, quando deduz suas pretensões na petição inicial, e é dentro 

dessa divisa que se assegura ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório.  

Portanto, não é permitido ao Judiciário atuar sem ser provocado, ou proferir 

decisões viciadas, as quais não correspondam ao objeto da ação, as chamadas decisões 

extra e ultra petita. Nessa conjuntura, não se pode aceitar que uma ratio decidendi seja 

engendrada com fulcro em questões que não compõem o caso concreto, pois estaria o 

Judiciário legislando, criando uma norma que não corresponde ao objeto do julgamento, 

bem como ofendendo os princípios do contraditório, ampla defesa, dispositivo e adstrição 

(congruência)305.  

Destarte, nem tudo que consta na fundamentação da decisão é precedente. 

Considera-se precedente apenas as razões fundamentais que embasam o ponto de vista 

jurídico imprescindível para solucionar a questão. Aspectos secundários não podem 

compor o precedente, sendo sua função “evitar a construção de normas jurisprudenciais 

 
304 “Thus the concept of obiter dicta may include remarks on a point raised but not decided in the case, or 
remarks based on hypothetical facts, remarks on a point not raised in the instant case, or general statements 
about law or practice, particularly those made on appeal”. (MARSHALL, Geoffrey. What is binding in a 
precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. (ed.). Interpreting precedents. Aldershot (UK): 
Ashgate / Dartmouth, 1997, p. 515). “Assim, o conceito de obiter dicta pode incluir observações sobre um 
ponto levantado mas não decidido no caso, ou observações baseadas em fatos hipotéticos, observações 
sobre um ponto não levantado no presente caso, ou declarações gerais sobre a lei ou prática, 
particularmente aquelas feitas sobre apelo". (Tradução livre). 
305 “Isso ocorre porque o judge made law pressupõe a atuação jurisdicional pelo poder Judiciário e encontra 
limites nas mesmas regras e princípios que regem esta atividade. Para produzir um precedente vinculante 
é preciso, antes, respeitar os princípios da inércia da jurisdição e da congruência (o pedido formulado é o 
limite da decisão). O exame de um caso específico não abre caminho a que o Judiciário se manifeste e 
decida toda e qualquer questão relacionada àquela que é o objeto do feito, mesmo que seja dispensável o 
seu enfrentamento para julgá-lo. O Judiciário só age mediante provocação e aprecia as questões nos 
limites em que postas pela ação que é chamado a decidir. [...] Além disso, quando uma corte decide 
indevidamente questão desnecessária à solução do caso concreto, ela decide a matéria sem que um 
verdadeiro contraditório tenha se firmado sobre o assunto. [...] Atribuir caráter normativo às decisões 
proferidas em tais condições importaria em violar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do 
devido processo legal”. (BARROSO, Luís Roberto; MELLO, Patrícia Perrone. Trabalhando com uma nova 
lógica..., cit., p. 28). 
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de forma ilegítima, suplantando as garantias fundamentais relativas à formação do 

precedente”306. De outra banda, o obter dictum poderá funcionar como inspiração para 

futuros julgamentos, a depender dos seus fundamentos e do Tribunal de onde emanou, 

podendo, inclusive, tornar-se uma ratio decidendi para teses vindouras307.   

No intuito de se evitar a miscelânea e identificar, de forma cristalina, o que seja 

ratio decidendi e obter dicta nos fundamentos de um julgamento, demonstrando quais 

razões serão fundamentais para a composição da tese vinculante, a doutrina do common 

law utiliza-se de alguns métodos, sendo os mais famosos o de Eugene Wambaugh308 e 

de Arthur Goodhart309.  

Explicam-se, de maneira abreviada, ambos os métodos310. Wambaugh defende 

que a tese jurídica apenas será precedente quando a sua exclusão alterar a decisão do 

julgamento. Dessa forma, será ratio decidendi a argumentação jurídica imprescindível 

para o julgamento, cuja retirada geraria um resultado diferente na decisão. É um método 

interessante, porém falho nos casos em que houver mais de uma fundamentação jurídica, 

sendo que a retirada de uma não implica na alteração substancial da decisão. 

Por outro lado, Goodhart sustenta que a tese jurídica precedente é aquela 

localizada nos fatos relevantes da decisão, e não nos argumentos do julgador. Dessa 

forma, essa teoria “prestigia a necessidade de que sejam dadas decisões afinadas para 

 
306 MACÊDO, Lucas Buril de. Precedentes judiciais e o direito processual civil, cit., p. 254.  
307 Nesse sentido: MACÊDO, Lucas Buril de. Precedentes judiciais e o direito processual civil, cit., p. 
255; BARROSO, Luís Roberto; MELLO, Patrícia Perrone. Trabalhando com uma nova lógica..., cit., p. 29; 
ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues de. Precedentes vinculantes e irretroatividade do direito no 
sistema processual brasileiro. Curitiba: Juruá, 2012. p. 88; DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula 
Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil, cit. p. 445-446. 
308 WAMBAUGH, Eugene. The study of cases: a course of instruction in reading and stating reported 
cases, composing head-notes and briefs, criticizing and comparing authorities, and compiling digests. 2. 
ed. Boston: Little, Brown and Company, 1894 apud MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes 
obrigatórios. 5. ed., cit., p. 163. 
309 GOODHART, Arthur L. Determining the ratio decidendi of a case. The Yale Law Jornal, v. 40, n. 2. New 
Haven: The Yale Law Journal Company, dec., 1930. Disponível em: 
http://users.umiacs.umd.edu/~horty/courses/readings/goodhart-1930-ratio.pdf. Acesso em: 11 jun. 2021. 
310 Para uma análise detalhada do assunto: MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 5. 
ed., cit., p. 162-168. 

http://users.umiacs.umd.edu/~horty/courses/readings/goodhart-1930-ratio.pdf
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casos semelhantes, cuja base fática se aproxime. Se a base a fática fundamental for a 

mesma, o precedente vincula [...]”311. 

No cenário brasileiro, parte da doutrina312 entende que o melhor método para se 

extrair a ratio decidendi de uma decisão é o que compreende as duas propostas expostas 

acima, ou seja, é necessário identificarem-se os fatos substanciais que alicerçam a causa 

e as razões jurídicas fundamentais para que o caso seja solucionado. Entende-se como 

correto esse ponto de vista, pois o mote principal de um sistema de precedentes judiciais 

é tratar casos iguais da mesma maneira. Outrossim, a tese jurídica deve retratar de modo 

específico, pontual, como o fato do caso concreto deve ser compreendido juridicamente, 

mormente no âmbito da Justiça do Trabalho, onde os fatos praticados no contrato de 

emprego ensejam uma gama de interpretações aos olhos da legislação trabalhista, a qual 

ainda se apresenta anacrônica em algumas passagens, embora tenha sido objeto de 

reforma no ano de 2017 (Lei n. 13.467). Nesse sentido, a posição de Teresa Arruda Alvim 

Wambier: 

 

É extremamente importante se dizer que as decisões devem ser lidas e 

compreendidas à luz dos fatos. Isso nos faz pensar poder-se afirmar que, 

em certa medida, fatos tidos como essenciais para a decisão seriam parte 

da ratio decidendi. Quando os mesmos fatos ocorrem novamente e são 

levados a juízo, a mesma solução deve ser dada ao conflito, devendo ser 

seguido o precedente.313 

 

Corroborando essa ideia, de que fatos necessitam ser compreendidos à luz da 

norma e que, a partir dessa correlação, é que se tem a possibilidade de forjar o núcleo 

 
311 DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito 
processual civil, cit., p. 449.  
312 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 5. ed., cit., p. 162-168; DIDIER JÚNIOR, 
Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil, cit., p. 
450. BARROSO, Luís Roberto; MELLO, Patrícia Perrone. Trabalhando com uma nova lógica..., cit., p. 27 
que afirmam: “Por isso, ambos os métodos - fático-concreto e abstrato-normativo – são fundamentais para 
chegar a uma formulação adequada da norma emergente do precedente. A identificação da ratio decidendi 
pressupõe, em verdade, a avaliação de alguns aspectos essenciais: i) os fatos relevantes, ii) a questão 
jurídica posta em juízo iii) os fundamentos da decisão e iv) a solução determinada pela corte. Em tribunais 
em que a definição da decisão se dá pelo sistema de votação em série é preciso identificar qual foi a 
posição adotada pela maioria dos julgadores sobre tais aspectos” 
313 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Estabilidade e adaptabilidade como objetivos do direito: civil law e 
common law. Revista de Processo, v. 172, jun. 2009, p. 133. 
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fundamental de um precedente (tese – ratio decidendi), pode-se mencionar a tese n. 14 

do TST314, que foi firmada em sede de incidente de recurso repetitivo315. No caso em tela, 

discutiu-se como tema o cabimento do pagamento integral, como hora extra, da hora 

destinada ao intervalo intrajornada, quando a concessão desse intervalo ocorresse de 

forma parcial. O TST já havia editado o enunciado de súmula 337, I316, o qual preconiza 

que, em havendo sido suprimido ou não concedido integralmente o intervalo intrajornada, 

torna-se devido o pagamento como extra de todo o período correspondente ao intervalo 

intrajornada mínimo (uma hora), e não apenas o período remanescente. Porém, com 

objetivo de afastar a incidência do enunciado da súmula 337, I, muitos recursos de revista 

discutiam a aplicabilidade, por analogia, da regra contida no art. 58, § 1º, da CLT317. Além 

do mais, dissonâncias sobre o tema foram identificados entre TRTs318. 

 
314 "A redução eventual e ínfima do intervalo intrajornada, assim considerada aquela de até 5 (cinco) 
minutos no total, somados os do início e término do intervalo, decorrentes de pequenas variações de sua 
marcação nos controles de ponto, não atrai a incidência do artigo 71, § 4º, da CLT. A extrapolação desse 
limite acarreta as consequências jurídicas previstas na lei e na jurisprudência". (BRASIL. Tribunal Superior 
do Trabalho. Núcleo de Gerenciamento de Precedentes. Disponível em: https://www.tst.jus.br/presidencia-
nurer/recursos-repetitivos. Acesso em: 25 fev. 2021). 
315 BRASIL. TST. IRR 1384-61.2012.5.04.0512. Tribunal Pleno. Rel. Min. Kátia Magalhães Arruda. DEJT 
10/05/2019. Disponível em: 
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&n
umeroTst=1384&digitoTst=61&anoTst=2012&orgaoTst=5&tribunalTst=04&varaTst=0512&submit=Consult
ar. Acesso em: 25 fev. 2021. 
316 “INTERVALO INTRAJORNADA PARA REPOUSO E ALIMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 71 DA 
CLT (conversão das Orientações Jurisprudenciais n. 307, 342, 354, 380 e 381 da SBDI-1) - Res. 185/2012, 
DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012. I - Após a edição da Lei n. 8.923/94, a não-concessão ou a 
concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e 
rurais, implica o pagamento total do período correspondente, e não apenas daquele suprimido, com 
acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho (art. 71 da CLT), 
sem prejuízo do cômputo da efetiva jornada de labor para efeito de remuneração”. (BRASIL. Tribunal 
Superior do Trabalho. Súmulas. Orientações jurisprudenciais. Precedentes, cit.) 
317 “Art. 58 - A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade privada, não 
excederá de 8 (oito) horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. 

§ 1º Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no 
registro de ponto não excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de dez minutos diários.” 
318 No âmbito do TRT da 4ª Região, foi editada a Súmula n. 79, com o seguinte teor: “INTERVALO 
INTRAJORNADA DE UMA HORA. FRUIÇÃO PARCIAL. DIFERENÇA DE POUCOS MINUTOS PARA 
COMPLETAR UMA HORA A CADA REGISTRO DIÁRIO DE PONTO. Aplica-se aos intervalos intrajornada 
de uma hora, por analogia, a regra do artigo 58, § 1º, da CLT, de modo que, dentro da margem de minutos 
diários ali estabelecida, exime-se o empregador do pagamento da remuneração de que trata o artigo 71, § 
4º, da CLT.” (BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Súmula 79. Disponível em 
https://www.trt4.jus.br/portais/trt4/sumulas, acesso em 11 jun. 2021). Com outro entendimento, o TRT da 
9ª Região firmou a Tese Jurídica Prevalecente n. 4: “INTERVALOS INTRAJORNADA. NÃO APLICAÇÃO 
ANALÓGICA DO ART. 58, § 1º, DA CLT E DA SÚMULA 366 DO TST. O art. 58, §1º, da CLT e a Súmula 
366 do TST não são aplicáveis analogicamente aos intervalos intrajornada (art. 71 da CLT).” (BRASIL. 

https://www.tst.jus.br/presidencia-nurer/recursos-repetitivos
https://www.tst.jus.br/presidencia-nurer/recursos-repetitivos
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=1384&digitoTst=61&anoTst=2012&orgaoTst=5&tribunalTst=04&varaTst=0512&submit=Consultar
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=1384&digitoTst=61&anoTst=2012&orgaoTst=5&tribunalTst=04&varaTst=0512&submit=Consultar
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=1384&digitoTst=61&anoTst=2012&orgaoTst=5&tribunalTst=04&varaTst=0512&submit=Consultar
https://www.trt4.jus.br/portais/trt4/sumulas
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Referido conflito entre as decisões do TRT4 e do TRT9 fora dirimido pelo TST, em 

25 de março de 2019, por meio do julgamento (ainda não transitado em julgado) do 

incidente de recurso repetitivo n. 14, sendo firmada a seguinte tese: 

 
A redução eventual e ínfima do intervalo intrajornada, assim  
considerada aquela de até 5 (cinco) minutos no total, somados os do  
início e término do intervalo, decorrentes de pequenas variações de sua  
marcação nos controles de ponto, não atrai a incidência do artigo 71, §  
4º, da CLT. A extrapolação desse limite acarreta as consequências  
jurídicas previstas na lei e na jurisprudência.319 

 

Aludida situação somente demonstra o quão importante se apresenta a análise 

fática para a formação de um precedente, ressaltando que o texto da lei não é suficiente 

para prever os acontecimentos e as consequências jurídicas que possam decorrer de um 

contrato de emprego320. 

 

3.3.1.2 A fundamentação como elemento essencial de formação do precedente 

 

Como sobredito, somente com a técnica de correlação entre os fatos fundamentais 

que constam no caso concreto e a interpretação da norma jurídica que o rege é que 

poderá se falar em uma tese ou ratio decidendi, isso é, a percepção jurídica que serve 

de fundamento para a decisão e solução do caso.  

Nesse passo, o art. 927, § 1º, do CPC de 2015 determina que juízes e Tribunais, 

ao forjarem e aplicarem precedentes judiciais, respeitem os preceitos fixados nos arts. 10 

e 489 § 1º do mesmo Código. Significa dizer que o julgador deve respeitar o contraditório, 

 
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Tese Jurídica Prevalecente n. 4. Disponível em 
http://www.trt9.jus.br/bancojurisprudencia/api/v1/jurisprudencia/pdf-
completo?tribunal=TRT9&listaTipo=DECISOES_IUR,SUMULAS,TESES_JURIDICAS_PREVALECENTE
S, acesso em 11 jun. 2021). 
319 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Incidente de recurso de revista repetitivo. Tema n. 14. 
Disponível em https://www.tst.jus.br/documents/10157/19550834/IRR+14.pdf/54ae08e3-fe0c-fb04-452f-
c6fe0b5cd77a?t=1596812469350, acesso em 11 jun. 2021. 
320 “Tendo como matéria prima a decisão, o precedente trabalha essencialmente sobre fatos jurídicos 
relevantes que compõem o caso examinado e que determinaram a prolação da decisão da maneira como 
foi prolatada. Nessa perspectiva, operam inevitavelmente dentro da moldura dos casos dos quais 
decorrem, sendo por essa razão necessariamente contextuais”. (MITIDIERO, Daniel. Precedentes..., cit., 
p. 84). 

http://www.trt9.jus.br/bancojurisprudencia/api/v1/jurisprudencia/pdf-completo?tribunal=TRT9&listaTipo=DECISOES_IUR,SUMULAS,TESES_JURIDICAS_PREVALECENTES
http://www.trt9.jus.br/bancojurisprudencia/api/v1/jurisprudencia/pdf-completo?tribunal=TRT9&listaTipo=DECISOES_IUR,SUMULAS,TESES_JURIDICAS_PREVALECENTES
http://www.trt9.jus.br/bancojurisprudencia/api/v1/jurisprudencia/pdf-completo?tribunal=TRT9&listaTipo=DECISOES_IUR,SUMULAS,TESES_JURIDICAS_PREVALECENTES
https://www.tst.jus.br/documents/10157/19550834/IRR+14.pdf/54ae08e3-fe0c-fb04-452f-c6fe0b5cd77a?t=1596812469350
https://www.tst.jus.br/documents/10157/19550834/IRR+14.pdf/54ae08e3-fe0c-fb04-452f-c6fe0b5cd77a?t=1596812469350


154 
 

evitando decisões surpresa, bem como deve fundamentar suas decisões de maneira 

analítica, respectivamente. 

Trata-se de uma regra com objetivo de evitar decisões com fundamentos rasos, 

perfunctórios, que fazem menção pura e simples a ementas de acórdãos, enunciados de 

súmula ou, até mesmo, a meras interpretações legais, como nos casos em que o juiz 

nega uma tutela provisória (tutela antecipada ou cautelar) sob a simples justificativa de 

ausência de fumus boni iuris e periculum in mora, sem qualquer outra fundamentação. 

Ora, se as razões fundamentais de um precedente judicial são arquitetadas a partir 

dos fatos fundamentais que esteiam a demanda, em conjunto com as normas jurídicas 

interpretadas pelo órgão jurisdicional ao solucionar o caso, por óbvio, o juiz de um caso 

novo deve analisar e cotejar se os seus elementos objetivos fundamentais (causa de 

pedir e pedido) estão em consonância com o precedente. Em verdade, há que verificar 

se o caso atual, sob julgamento, enquadra-se, ou não, nos pronunciamentos judiciais e 

nos enunciados de súmulas considerados precedentes. Para que isso ocorra, não basta 

que a decisão faça simples citação ao precedente, de forma mecanizada e automática; 

ao revés, mister que se faça alusão aos fatos e às normas que a eles se aplicam, bem 

como aos argumentos jurídicos apresentados pelo Tribunal emissor do precedente, para, 

na sequência, averiguar se o caso em julgamento contempla as mesmas características 

e, dessa forma, seja submetido à mesma norma (ratio decidendi) preconizada pelo 

precedente. 

Esse cotejo entre casos ou entre casos e precedentes, além de garantir que haja 

isonomia na solução de demandas idênticas ou similares, permite também ao julgador321 

que afaste a aplicação do precedente para situações que não apresentem contornos 

fáticos idênticos ou similares, o que é denominado pela doutrina de distinção, ou 

distinguishing.  

 
321 FÓRUM PERMANENTE DE PROCESSUALISTAS CIVIS. Enunciado n.174: “A realização da distinção 
compete a qualquer órgão jurisdicional, independentemente da origem do precedente invocado.” 
Disponível em https://esmec.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2015/06/Carta-de-Vit%C3%B3ria.pdf. Acesso 
em 02 fev. 2021. 

https://esmec.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2015/06/Carta-de-Vit%C3%B3ria.pdf
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Muito embora o art. 927 do CPC tenha permanecido silente322 sobre o tema, a Lei 

n. 13.015/2014, que reformou o sistema de recursos trabalhistas, abordou essa técnica 

de forma expressa, quando tratou do incidente de julgamento de recursos de revista 

repetitivos, conforme se depreende da análise do art. 896-C da CLT323, o qual se entende 

aplicável aos recursos repetitivos do CPC.  

Portanto, a distinção é o método de comparação analítico caso a caso, ou seja, 

entre o caso em julgamento e o caso modelo, previsto no precedente. O resultado dessa 

análise pode ensejar a aplicação do precedente ou o seu afastamento, caso o 

magistrado, no momento em que fizer o confronto analítico, perceber que os fatos não 

são os mesmos e que essa diferença fática exige o afastamento do precedente. 

Por conseguinte, a fundamentação de uma decisão torna-se peça cabal para o 

escorreito funcionamento do sistema de precedentes, pois é nela que se verificarão as 

justificativas, devidamente explicitadas e comparadas, para a aplicação ou não de uma 

ratio decidendi contida em um precedente. Para tanto, necessária se torna a mudança 

cultural dos julgadores, que deverão adotar em seu cotidiano essa metodologia de 

contrapor o caso em julgamento e o cabimento da tese prevista no precedente. “Será 

necessária uma mudança cultural, sempre difícil, traumática e demorada, que levem os 

órgãos jurisdicionais a trabalharem de forma adequada com a identificação e aplicação 

da ratio decidendi dos precedentes”324. Só assim, o stare decisis poderá se desenvolver 

e se arraigar no costume jurídico brasileiro, não ficando somente nas letras das normas 

processuais.  

 
322 Embora não haja menção expressa no art. 927, o CPC aborda, de maneira difusa, a técnica de distinção 
em diversos dispositivos, como se constata nos artigos 489, §1º, incisos V e VI, 1.029, §1º, 1.037, § 9º e 
1.043, § 4º. 
323 “Art. 896-C. Quando houver multiplicidade de recursos de revista fundados em idêntica questão de 
direito, a questão poderá ser afetada à Seção Especializada em Dissídios Individuais ou ao Tribunal Pleno, 
por decisão da maioria simples de seus membros, mediante requerimento de um dos Ministros que 
compõem a Seção Especializada, considerando a relevância da matéria ou a existência de entendimentos 
divergentes entre os Ministros dessa Seção ou das Turmas do Tribunal. 

[...] 

§ 16. A decisão firmada em recurso repetitivo não será aplicada aos casos em que se demonstrar que a 
situação de fato ou de direito é distinta das presentes no processo julgado sob o rito dos recursos 
repetitivos.” 
324 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 12. ed. Salvador: JusPodivm, 
2020. p.1.405. 
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3.3.1.3 Superação das razões fundamentais do precedente (overruling) 

 

Diferentemente da hipótese da distinção, o art. 927 aborda, entre os seus §§ 2º e 

4º, de forma expressa, regras acerca da superação do precedente, situação essa 

denominada, também, de overruling (expressão oriunda do common law). 

Desse modo, cabe recordar que na própria tradição jurídica do common law, desde 

o ano de 1966, quando fora editado o ato denominado Practice Statement of Judicial 

Precedent, é permitindo à House of Lords superar ou revisar as normas oriundas de seus 

precedentes. 

Superação do precedente é a técnica utilizada pelo próprio Tribunal que o editou 

ou por Tribunal hierarquicamente superior, que consiste em fazer cessar a sua eficácia 

vinculante em virtude da criação de um novo precedente que trata sobre o mesmo o tema. 

Entretanto, essa superação deve ocorrer excepcionalmente, com parcimônia e 

assentada em motivos relevantes que se coadunam com as necessidades e as 

transformações vivenciadas pela sociedade.  

Com exatidão, assevera Humberto Ávila325:  

 

Com isso se quer afirmar que o Poder Judiciário, embora esteja vinculado 

aos seus precedentes, pode sim mudar de orientação, desde que o faça 

de maneira fundamentada e com respeito às posições anteriormente 

consolidadas sob a orientação então pronunciada. Ele pode mudar desde 

que o faça de maneira estruturada ou suave, graças ao dever de respeito 

às decisões anteriores e à necessidade de freios à mudança. O princípio 

da segurança jurídica serve, precisamente, de critério para nortear essa 

avaliação. 

[...] 

O problema, porém, não é a mudança em si, mas os seus efeitos. Se ela 

surpreender o indivíduo que exerceu intensamente os seus direitos de 

liberdade e de propriedade confiando e podendo confiar na sua 

permanência, a mudança de orientação pode ter efeitos negativos e 

expressivos. 

[..] 

Em outras palavras, a mudança jurisprudencial provoca um déficit de 

confiabilidade e de calculabilidade do ordenamento jurídico: se a 

 
325 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 483-484. 
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orientação jurisprudencial não for mantida, haverá surpresa e frustação, 

abaladoras das ideias de estabilidade e de credibilidade do ordenamento 

jurídico; se a orientação jurisprudencial anterior for abandonada, a 

orientação jurisprudencial futura, pela desconfiança na sua conformação, 

não será mais calculável. A falta de proteção da confiabilidade (passada), 

compromete a calculabilidade (futura) do Direito. 

 

Nesse diapasão, a modificação de um precedente por outro não pode ser algo 

corriqueiro, usual, pois quebrará os deveres antevistos no art. 926 do CPC (jurisprudência 

íntegra, coerente e estável) e que são os elos indispensáveis para a geração da tão 

almejada segurança jurídica. Por conseguinte, a superação de um precedente demanda 

uma atenção especial à motivação, ou seja, há de se justificar as razões pelas quais 

aquele precedente deve ser suplantado (overruling) ou readequado (overrinding). 

Desse modo, ponto crucial a ser respeitado diz respeito aos motivos que ensejam 

a superação. O art. 927 do CPC de 2015 nada especifica a respeito dos motivos aptos a 

iniciar um processo de superação; porém, é possível vislumbrá-los na regra contida no 

art. 896-C, § 17, da CLT (introduzido pela Lei n. 13.015/2014), aplicável aos casos de 

julgamento de recursos de revista repetitivos326. 

Em doutrina, defende-se a superação com fundamento nas hipóteses em que o 

precedente se torna envelhecido, não se alinhando ao sistema atual327 e, ainda, quando 

se verifica que o seu conteúdo é injusto e/ou equivocado328. Há também razões pautadas, 

como “entre outros motivos, na revogação ou modificação da lei em que ele se baseou, 

ou em alteração econômica, política, cultural ou social referente à matéria decidida”329. 

 
326 “Art. 896-C. [...] 

[...] 

§ 17. Caberá revisão da decisão firmada em julgamento de recursos repetitivos quando se alterar a situação 
econômica, social ou jurídica, caso em que será respeitada a segurança jurídica das relações firmadas sob 
a égide da decisão anterior, podendo o Tribunal Superior do Trabalho modular os efeitos da decisão que a 
tenha alterado.” 
327 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de processo..., 
cit., p. 1.055. 
328 DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito 
processual civil, cit., p. 497. 
329 FÓRUM PERMANENTE DE PROCESSUALISTAS CIVIS. Enunciado 322. Disponível em: 
https://esmec.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2015/06/Carta-de-Vit%C3%B3ria.pdf. Acesso em 02 fev. 
2021. No mesmo sentido: CRAMER, Ronaldo. Precedentes judiciais..., cit., p. 150; NEVES, Daniel 
Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil, cit., p. 1.407. 

https://esmec.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2015/06/Carta-de-Vit%C3%B3ria.pdf
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Mais uma possibilidade de um precedente ser superado sucede em caso de 

superveniência de uma nova lei que com ele é conflitante. Como já amplamente exposto, 

a conformação de um precedente se dá em um determinado momento normativo, no qual 

existe uma lei e a Constituição dispondo em determinado sentido acerca de uma situação 

fática. O precedente concretiza o sentido daquela norma, tornando-se uma fonte 

normativa a regular situações futuras que apresentem idênticas ou similares 

características. Futuramente, uma nova lei, desde que constitucional, é promulgada, 

disciplinando o mesmo tema, porém com um viés contrário ao sentido do precedente. 

Essa nova lei acaba, portanto, descaracterizando o fundamento do precedente (ratio 

decidendi das decisões e enunciados sumulares), tornando-o inócuo e, quiçá, ilegal, 

situação que o leva a ser superado.  

Em regra, não é possível que um juiz, posicionado em grau inferior na escala 

hierárquica, considere um precedente superado. Isso, porque haverá uma quebra da 

harmonia interna do Poder Judiciário e da hierarquia funcional de julgamento entre juízes. 

Ademais, o juiz tem a obrigação de seguir as decisões judiciais e enunciados de súmula 

(precedentes), proclamados pelos Tribunais aos quais está vinculado, até que estes os 

superem, ou os transformem. Entretanto, observa-se que nessa hipótese a superação 

pode ser reconhecida por qualquer magistrado330, não havendo necessidade de operá-la 

nos moldes previstos de superação entre precedentes, isso é, despiciendas as 

exigências argumentativas profícuas e a análise parcimoniosa para justificar a quebra da 

segurança jurídica.  

Exemplo recente ocorreu em 2017, quando a Lei n. 13.467 reformou diversos 

dispositivos da CLT, fazendo com que vários entendimentos consolidados do TST 

(enunciados de súmula e orientações jurisprudenciais), tanto na parte do direito 

processual, quanto no direito material, fossem superados.  

Logo, o procedimento da superação deve sopesar uma gama de fatores e, ao 

mesmo tempo, fazer conciliar o equilíbrio entre a estabilidade dos precedentes 

 
330 FÓRUM PERMANENTE DE PROCESSUALISTAS CIVIS. Enunciado n. 324. “Lei nova, incompatível 
com o precedente judicial, é fato que acarreta a não aplicação do precedente por qualquer juiz ou tribunal, 
ressalvado o reconhecimento de sua inconstitucionalidade, a realização de interpretação conforme ou a 
pronúncia de nulidade sem redução de texto”. Disponível em https://esmec.tjce.jus.br/wp-
content/uploads/2015/06/Carta-de-Vit%C3%B3ria.pdf. Acesso em 02 fev. 2021. 

https://esmec.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2015/06/Carta-de-Vit%C3%B3ria.pdf
https://esmec.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2015/06/Carta-de-Vit%C3%B3ria.pdf
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vinculantes, que assim o devem ser para assegurar a segurança jurídica, e as 

contingências que se sucedem em uma sociedade. O texto da lei não consegue 

acompanhar todas as mudanças e todas as inovações que ocorrem em sociedade, por 

outro lado, os precedentes judiciais podem e devem, ao interpretar o sentido daquele, 

constituir entendimentos jurídicos (normas) que se coadunam com as inquietações e 

anseios da coletividade. 

Portanto, não há que se pensar que o sistema de precedentes torna o Direito 

inflexível. Com efeito, a superação de um precedente, desde que necessária e racional, 

é algo que favorece a evolução do Direito, porquanto possibilita que os Tribunais façam 

novas ponderações sobre os seus entendimentos já sufragados acerca de determinada 

matéria, alinhando-os à realidade fático-jurídico-social e, se adequado, corrijam eventuais 

equívocos que constem do precedente anterior.  

 

3.3.1.4 Procedimento e técnicas de superação 

 

No que tange ao procedimento para se efetivar a superação, o CPC apresenta 

somente algumas diretrizes, constantes na regra do § 2º do art. 927 do CPC. Esse 

dispositivo preconiza a necessidade de audiência pública prévia e a possibilidade de 

participação da figura do amicus curiae, hipótese que asseguram um procedimento 

democrático e aberto às sugestões de todos os interessados, mormente, em virtude da 

eficácia ultra partes que a superação de um precedente ocasiona.    

Na seara processual trabalhista, além da previsão constante do art. 896-C, § 17, 

que prevê os motivos pertinentes e a modulação dos efeitos de possível alteração, a 

superação deverá seguir também as regras procedimentais fixadas em regimentos 

internos dos Tribunais Regionais e do Tribunal Superior do Trabalho, o qual já possui 

preceitos para se concretizar a superação de seus pronunciamentos, que tipifiquem 

precedentes331. Ratifica-se que a superação só é permitida ao próprio Tribunal prolator 

do precedente ou ao Tribunal hierarquicamente superior. 

 
331 Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho: aprovado pela Resolução Administrativa n. 1.937, 
de 20 de novembro de 2017 

[...] 
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No que tange às técnicas de superação dos precedentes, a doutrina adota alguns 

tipos de classificação, os quais serão abordados doravante, muito embora não se tenha 

o objetivo de esgotá-los, haja vista que fugiria do propósito do tema central do presente 

estudo. 

Como supramencionado, a superação ou overruling de um precedente é a técnica 

utilizada pelo próprio Tribunal que o editou ou por Tribunal hierarquicamente superior que 

consiste em fazer cessar a sua eficácia vinculante, em virtude da criação de um novo 

 
Art. 169. A uniformização da jurisprudência reger-se-á pelos arts. 702, I, f, 896-B e 896-C da CLT, pelos 
preceitos deste Regimento e, no que couber, pelos arts. 926 a 928, 947, 976 a 987 e 1.036 a 1.041 do 
CPC. 

Art. 170. O procedimento de revisão da jurisprudência uniformizada do Tribunal, objeto de súmula, 
orientação jurisprudencial, precedente normativo e teses jurídicas firmadas nos incidentes de recursos 
repetitivos, de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, observará, no que 
couber, o disposto no artigo anterior. 

[...] 

Art. 199. As audiências públicas serão realizadas nos dias e horários marcados pelo Presidente ou pelo 
relator, de ofício ou a requerimento, para colher informações de terceiros potencialmente atingidos pela 
decisão ou de especialistas na tese jurídica discutida, presente o Secretário do órgão competente, e 
atenderão ao seguinte procedimento: 

§ 1º A audiência pública será convocada por edital, publicado na página do Tribunal na rede mundial de 
computadores, no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho tendo, ainda, ampla divulgação em veículos de 
comunicação apropriados às características do público destinatário. 

§ 2º O edital de convocação deverá conter o assunto da audiência, a indicação da questão específica objeto 
de discussão, a descrição do público destinatário do ato, a data, o local e o horário da sua realização e os 
critérios de inscrição e manifestação. 

§ 3º A convocação deverá ocorrer com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, salvo em situações de 
urgência. 

§ 4º Será garantida a participação das diversas correntes de opinião em torno da questão discutida. 

§ 5º O Ministério Público do Trabalho será intimado para participar da audiência. 

§ 6º A audiência pública será presidida pelo Ministro relator, a quem cabe selecionar previamente as 
pessoas que serão ouvidas, divulgar a lista de habilitados, determinar a ordem dos trabalhos e fixar o tempo 
de manifestação de cada um, que deve se restringir à questão discutida, sob pena de lhe ser cassada a 
palavra. 

§ 7º Todos os membros do órgão colegiado competente para o julgamento da causa podem participar da 
audiência e formular perguntas aos participantes, devendo a Secretaria respectiva dar-lhes ciência dos 
termos do edital de convocação por ofício específico encaminhado ao gabinete com a mesma antecedência 
da publicação do edital. 

§ 8º A audiência pública será registrada em ata e mediante gravação de áudio e vídeo, bem como 
transmitida por meio da rede mundial de computadores e redes de televisão estatais, sempre que possível. 

§ 9º As questões levantadas durante a audiência pública, desde que relevantes para o julgamento da 
causa, deverão ser examinadas pelo órgão julgador, na forma do art. 489, § 1º, do CPC.” (BRASIL. Tribunal 
Superior do Trabalho. Regimento Interno. Disponível em: 
https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/116169/2017_ra1937_ri_tst_rep01_livro_atualiz
ado.pdf?sequence=49&isAllowed=y. Acesso em: 27 mar.2021). 

https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/116169/2017_ra1937_ri_tst_rep01_livro_atualizado.pdf?sequence=49&isAllowed=y
https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/116169/2017_ra1937_ri_tst_rep01_livro_atualizado.pdf?sequence=49&isAllowed=y
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precedente que trata sobre o mesmo o tema. Nesse passo, a ratio decidendi do 

precedente superado deixa de ser vinculante, prevalecendo as novas razões fundantes.  

Esse processo pode se dar de forma expressa ou de forma implícita. A superação 

expressa ocorre quando o Tribunal se pronuncia acerca da substituição, demonstrando 

que irá adotar uma nova ratio decidendi sobre aquele determinado tema, deixando de 

aplicar a anterior. De outra banda, ocorre o overruling implícito ou tácito (implied 

overruling) se um novo posicionamento é adotado e o seu sentido vai de encontro ao 

fundamento do precedente anterior; entretanto, o Tribunal não faz alusão ao fato de que 

está operando uma superação. Insta mencionar que essa superação subentendida não 

pode ser aplicada pelos Tribunais pátrios, vez que não se coaduna com os preceitos 

fixados no art. 927, § 4º, do CPC. Quer se dizer que a superação de um precedente tem 

por requisito crucial a fundamentação adequada e específica, o que demanda, também, 

uma atuação dialética, ou seja, deve existir um debate entre os novos argumentos com 

as razões que embasam o precedente anterior, e isso deve ocorrer de maneira 

expressa332. 

Outra técnica aplicada aos precedentes é denominada de overriding. Consiste em 

restringir o âmbito de aplicação de um precedente, “em função de superveniência de 

regra ou de princípio legal”333. Não se trata de uma superação plena, mas sim parcial, 

onde o Tribunal traça uma nova compreensão do precedente reduzindo as hipóteses 

fáticas de sua incidência. Em outras palavras, não se remove o núcleo normativo do 

precedente, mas somente se reduz o campo fático sobre o qual atuará. Entende-se que 

aludida técnica é perfeitamente compatível com o ordenamento jurídico brasileiro, 

devendo, como o overruling, ser expressamente anunciada pelo Tribunal, em prol da 

segurança jurídica. 

O aspecto procedimental da superação, seja total ou parcial, pode ocorrer de duas 

maneiras. 

 
332 Nesse sentido: DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso 
de direito processual civil, cit., p. 494; PEIXOTO, Ravi. Superação do precedente e segurança 
jurídica. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 172. 
333 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil, cit., p. 1.408. 
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O procedimento pode ocorrer de maneira concentrada, onde se instaura um 

procedimento autônomo no Tribunal, com função exclusiva de revogar, total ou 

parcialmente, fundamentos essenciais de um precedente já consolidado por aquele 

Tribunal. Essa sistemática pode ocorrer quando há pedido de revisão ou cancelamento 

de súmula vinculante (Lei n.11.417/2006, art. 3º) ou na hipótese de se revisar teses 

firmadas em incidentes de resolução de demandas repetitivas (IRDR), sobre a qual o art. 

986 do CPC expressamente dispõe334. 

Em relação ao IRDR, muito embora o CPC preveja regras sobre a competência e 

legitimidade para a instauração do pedido de superação, não há regras específicas 

concernentes ao procedimento, devendo este ser disciplinado nos regimentos internos 

dos Tribunais, o qual também será o responsável por disciplinar o procedimento para as 

hipóteses de superação de teses firmadas em julgamento de recurso extraordinário e 

especial repetitivos.  

No processo do trabalho, como já mencionado, o TST335 estatui, em seu 

Regimento Interno, o procedimento para superar (rever e cancelar, nos dizeres da norma 

interna) os seus enunciados de súmula, orientações jurisprudenciais, precedentes 

normativos e teses jurídicas firmadas nos incidentes de recursos repetitivos, de assunção 

de competência e de resolução de demandas repetitivas. 

A superação também pode ocorrer de maneira difusa ou incidental, isso é, não se 

necessita de um procedimento específico para a discussão. Aqui, a revisão que mira a 

revogação do precedente pode ser instaurada no curso de um recurso, de uma remessa 

 
334 “Art. 986. A revisão da tese jurídica firmada no incidente far-se-á pelo mesmo tribunal, de ofício ou 
mediante requerimento dos legitimados mencionados no art. 977, inciso III.” 
335 “Art. 170. O procedimento de revisão da jurisprudência uniformizada do Tribunal, objeto de súmula, 
orientação jurisprudencial, precedente normativo e teses jurídicas firmadas nos incidentes de recursos 
repetitivos, de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, observará, no que 
couber, o disposto no artigo anterior. 

Art. 171. A revisão ou cancelamento de súmula, orientação jurisprudencial, precedente normativo e teses 
jurídicas firmadas nos incidentes de recursos repetitivos, de assunção de competência e de resolução de 
demandas repetitivas será suscitada pela Seção Especializada, ao constatar que a decisão se inclina 
contrariamente a: 

I - súmula, orientação jurisprudencial ou precedente normativo; 

II - entendimento firmado em incidentes de assunção de competência, de resolução de demandas 
repetitivas ou de julgamento de incidentes de recursos repetitivos.” (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. 
Regimento Interno. Cit.). 
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necessária, ou de uma ação de competência originária do Tribunal. Antes de julgar o 

recurso, a remessa necessária ou ação de competência originária, o Tribunal instaura 

esse procedimento incidental para revogar, ou não, o precedente anterior336. 

 

3.3.1.5Signaling, decisões-alerta e modulação temporal de efeitos 

 

Signaling ou sinalização é uma técnica que contempla um caráter informativo, por 

meio da qual o Tribunal aponta, comunica aos jurisdicionados haver forte possibilidade 

de alteração de seu posicionamento constante de determinado precedente, em um 

momento futuro, mantendo-se, contudo, a posição ainda vigente no julgamento do caso 

concreto.   

De maneira singela, exemplifica-se a ideia da seguinte maneira: há um 

determinado precedente (“1”) no âmbito de um Tribunal. Esse precedente está a caminho 

de ser superado; porém, para não surpreender as partes e toda a comunidade jurídica, a 

Corte anuncia que mudou, ou tende a mudar, de entendimento, de “1” para “2”; mas, no 

caso em julgamento, ainda aplica o entendimento “1”, por ser o que está sendo esperado 

dela. Reitera, todavia, que poderá anunciar que os próximos casos serão decididos 

conforme posicionamento “2”, não estando, porém, obrigada a tanto. 

Indubitavelmente, é uma técnica que confere segurança jurídica às partes e a toda 

a sociedade, impedindo que todos sejam surpreendidos, subitamente, pela revogação do 

antigo precedente. Essa conduta contribui para que se preserve a confiança em torno da 

atuação do Judiciário e de seus precedentes. 

Por fim, importante esclarecer que essa técnica não se confunde com os métodos 

de distinção e superação, pois “a Corte não distingue o caso nem revoga o precedente 

no todo ou em parte, mas manifesta sua preocupação com a justiça da solução nele 

expressa [...] busca evitar a traição da confiança legítima do jurisdicionado nos 

precedentes judiciais”337. 

 
336 Nesse sentido: DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso 
de direito processual civil, cit., p. 496; PEIXOTO, Ravi. Superação do precedente..., cit., p. 174.  
336 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil, cit., p. 1.412. 
337 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil..., 
cit., p. 660-661. 
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Lastreado no direito alemão, Antonio do Passo Cabral338 preconiza o uso da 

técnica denominada “julgamento-alerta”. Trata-se de um método com sutis diferenças em 

relação à sinalização (signaling).  

Para o autor, enquanto a sinalização aponta que o precedente já se encontra 

ultrapassado, não sendo superado, apenas, por respeito à segurança jurídica, o 

julgamento-alerta corresponde a uma conduta da Corte de propagar a informação de que 

poderá rever, em casos futuros, o posicionamento até então mantido e reiterado. Desta 

feita, o Tribunal sugere que o entendimento aplicado até aquele momento apresenta 

inconsistências ou se apresenta incongruente com o atual momento e, portanto, afigura-

se possível a sua modificação. Ademais, por essa técnica, segundo o autor, há uma maior 

comunicação entre todas as instâncias do Judiciário, porquanto a partir do anúncio 

público de uma possível alternância de posicionamento “pode-se imaginar numa postura 

de cautela das cortes inferiores em invocar um entendimento consolidado para certos 

tipos de decisão em que a existência de jurisprudência consolidada é pressuposto”339.  

Tal qual ocorre na sinalização, a declaração feita por um julgamento-alerta, sobre 

provável mudança de entendimento, não é vinculativa, nem para as instâncias inferiores, 

nem para o próprio Tribunal, isso é, embora propagada, a mudança pode não se 

concretizar.  

Como visto, as diferenças entre as duas técnicas são ínfimas; contudo, ambas 

apresentam a vantagem de se evitarem mudanças abruptas nos entendimentos já 

consolidados, fato esse que possibilita aos jurisdicionados uma maior confiança nos 

órgãos do Poder Judiciário. No mesmo sentido, ambas oportunizam um diálogo amplo e 

plural entre todos os envolvidos (Judiciário, Ministério Público, partes e sociedade-amicus 

curie), com a apresentação de vários pontos de vista acerca do tema, o que, certamente, 

democratiza e enriquece o procedimento de alteração acerca de entendimentos 

sufragados.  

 
338 CABRAL, Antonio do Passo. A técnica do julgamento-alerta na mudança de jurisprudência consolidada. 
Revista de Processo, São Paulo, vol. 38, n. 221, p. 39, jul. 2013. 
339 CABRAL, Antonio do Passo. A técnica do julgamento-alerta na alteração de jurisprudência consolidada: 
segurança jurídica e proteção da confiança no direito processual. Revista do Ministério Público do Rio 
de Janeiro, Rio de Janeiro, n. 56, p. 33, abr./jun. 2015. 
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Corroborando a sua preocupação com a segurança jurídica, o CPC em seu art. 

927, § 3º, trabalha com a modulação temporal dos efeitos da decisão que modifica 

jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, ou 

daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos. A despeito da regra em lume se 

referir à “jurisprudência” e decisões em julgamento de casos repetitivos, a leitura correta 

deve ser no sentido de que a modulação dos efeitos da decisão alcança qualquer 

manifestação judicial vinculante, ou seja, enunciados de súmulas (vinculantes ou 

simples), decisões em julgamentos repetitivos, em incidente de assunção de 

competência, orientações do pleno e/ou órgão especial340.  

No mesmo sentido, é a regra disposta no §17, do artigo 896-C da CLT, cujo teor 

faz referência somente à modulação dos efeitos em teses firmadas em julgamentos 

repetitivos. 

 

Caberá revisão da decisão firmada em julgamento de recursos repetitivos 

quando se alterar a situação econômica, social ou jurídica, caso em que 

será respeitada a segurança jurídica das relações firmadas sob a égide 

da decisão anterior, podendo o Tribunal Superior do Trabalho modular os 

efeitos da decisão que a tenha alterado. 

 

Em vista desse dispositivo trazer uma determinação restrita, faz-se a mesma 

observação em relação à regra do CPC. Vale dizer, a superação de um entendimento 

consubstanciado em um precedente vinculante, qualquer que seja a sua fonte, deve ter 

os seus efeitos modulados. Logo, qualquer alteração em enunciado de súmula, de 

orientação jurisprudencial, de precedente normativo ou da tese jurídica firmada nos 

incidentes de recursos repetitivos, de assunção de competência de resolução de 

demandas repetitivas seja, por um TRT ou pelo TST, deve conter a regra preconizada 

tanto pelo CPC (art. 927, § 3º), quanto pela CLT (art. 896-C, § 17), pois tratam de um 

mecanismo essencial para efetivação da segurança jurídica. A ideia, mais uma vez, é a 

proteção da confiança. 

 
340 “Uma interpretação constitucional e sistemática dessa regra, com base na própria segurança jurídica e 
na boa-fé, impõe admitir que esse poder de modular a eficácia da decisão de overruling seja exercido 
quando estiver em jogo a alteração de qualquer precedente, jurisprudência ou enunciado de súmula, de 
qualquer tribunal, desde que tenha eficácia normativa”. (DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; 
OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil, cit., p. 503). 
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Inclusive, entende-se que a decisão proferida em recurso de revista cuja questão 

sobrepuja o requisito da transcendência, por ser vinculante, sujeita-se igualmente ao 

overruling ou overriding, devendo essa superação, também, ser modulada. 

A modulação de efeitos de uma decisão não é um método incomum no sistema 

jurídico pátrio, sendo aplicado, sobretudo, no Supremo Tribunal Federal (STF). 

O ordenamento jurídico brasileiro adota, em regra, a teoria da nulidade das normas 

constitucionais. Significa dizer que o STF, ao detectar que uma norma é incompatível 

com a Constituição Federal, declara a sua inconstitucionalidade e, portanto, reconhece 

sua nulidade, desde a sua origem, não podendo gerar nenhum efeito. Dessarte, a 

declaração de inconstitucionalidade de uma norma reconhece o vício de origem do ato 

normativo e, por consequência, opera efeitos retroativos – ex tunc –, de modo a rechaçar 

a norma inconstitucional da ordem jurídica. 

Entretanto, os efeitos retroativos de uma norma declarada inconstitucional, em 

diversas situações, podem ocasionar situações extremamente deletérias. Isso porque, 

diante dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os cidadãos se 

pautaram naquela norma, enquanto vigente, para o exercício de um direito legítimo. 

Em vista disso, o art. 27 da Lei n. 9.868/1999341 – que regulamenta a Ação Direta 

de Inconstitucionalidade (ADI), a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) e a 

Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) – permite ao STF, por maioria 

de dois terços de seus membros, restringir os efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, modulando os seus efeitos, a partir de seu 

trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. 

De igual modo, entende-se que, em havendo qualquer renovação nos 

posicionamentos judiciais que se caracterizam como precedentes vinculantes, os 

tribunais devem agir nesse sentido, isso é, modular os efeitos da decisão modificadora 

para o futuro – ex nunc – atendendo ao imperativo de segurança jurídica, bem como 

 
341 Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança 
jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços 
de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de 
seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.  
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respeitando o jurisdicionado que pauta sua conduta e suas decisões no precedente 

judicial outrora consagrado. 

Por todo o exposto, entende-se que o precedente judicial tem como primado a 

preservação da segurança jurídica, porém não é estanque e deve se coadunar às 

metamorfoses que são ínsitas ao convívio social. Por conseguinte, pode estar sujeito à 

revisão, ou à revogação. Nesse contexto, entende-se que a sinalização ou julgamento-

alerta (possuem o mesmo objetivo) devem ser trabalhados pelos Tribunais.  

Por fim, consolidando a superação do precedente, torna-se essencial que o novo 

entendimento produza efeitos ex nunc (prospective overruling), podendo ser a partir de 

novos julgamentos (casos novos), seja a partir de uma data ou condição. Nessa senda, 

estar-se-á respeitando a isonomia e a segurança jurídica. 

 

3.4 Breves Considerações acerca dos Incidentes Manejados no Âmbito do TST 

 

De maneira não aprofundada, por não ser objeto principal deste estudo, serão 

analisados os principais pontos que tangem os incidentes geradores de decisões que 

podem engendrar teses jurídicas (precedentes) de caráter vinculante na Justiça do 

Trabalho. Há de se examinar, igualmente, o recurso de revista, que, muito embora não 

esteja previsto em lei como fonte geradora de precedentes, é um remédio processual 

apto a construí-los, máxime em decorrência da exigência da transcendência. Referida 

análise será efetivada no próximo capítulo deste estudo, no contexto das discussões 

relativas ao papel do Tribunal Superior do Trabalho enquanto Corte de Vértice.  

Analisou-se que o risco de ofensa aos princípios da isonomia e da segurança 

jurídica encontra-se sempre presente em situações repetidas, nas quais se vislumbram 

demandas atomizadas que versam sobre questões idênticas ou com características 

similares e que a simples possibilidade de existir, no âmbito de um Tribunal, correntes 

interpretativas dissonantes sobre um mesmo tema faz com que haja uma forte ameaça à 

consecução prática de aludidos princípios. Logo, julgamentos conflitantes, que versam 

sobre a mesma temática normativa aplicável a casos idênticos ou similares, dentro de 

um mesmo Tribunal ou mesmo entre Tribunais distintos, só contribuem para 



168 
 

desestabilizar o sistema jurídico, bem como fazem com que a crença do jurisdicionado 

em relação ao Poder Judiciário seja mitigada.  

Nesse cenário de litígios individuais repetitivos, como forma de assegurar a 

segurança jurídica e a isonomia entre os jurisdicionados vislumbram-se os incidentes de 

recurso de revista repetitivo (IRRR) e de demandas repetitivas (IRDR). Ambos compõem 

o denominado microssistema de julgamento de casos repetitivos, previsto no art. 928 do 

Código de Processo Civil, aplicável de forma subsidiária ao processo do trabalho.   

De outra banda, o incidente de assunção de competência (IAC) é aplicado para 

hipóteses em que não há litigiosidade de massa. Dessa maneira, é possível que um 

determinado tema ou questão, embora não seja discutida em uma grande quantidade de 

processos, apresente-se como juridicamente relevante para a sociedade, ultrapassando 

os interesses subjetivos dos litigantes e, por consequência, deve ter a sua interpretação 

uniformizada por aquele tribunal.  

Passa-se à análise dos procedimentos desses instrumentos no âmbito do TST. 

 

3.4.1 Incidente de recursos de revista repetitivos (IRRR) 

 

A Lei n. 13.015/2014 inseriu, no âmbito da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), dispositivos relacionados ao recurso de revista em causas repetitivas342. O art. 

896-B343 informa que se aplicam ao recurso de revista, no que couber, as normas do CPC 

(o texto original faz referência à Lei 5.869/73 – porque, à época, estava em vigor o 

CPC/1973), relativas ao julgamento dos recursos extraordinário e especial repetitivos. 

Em sequência o art. 896-C344 apresenta quais são os requisitos necessários para o 

 
342 “Entende-se, então, por demandas repetitivas aquelas demandas idênticas, seriais, que, em grandes 
quantidades, são propostas perante o Judiciário. Diz-se que elas são idênticas por terem objeto e causa 
de pedir idênticas, ainda que mudem as partes.” (CÂMARA, Alexandre. O novo processo civil brasileiro, 
cit., p. 484). 
343 Art. 896-B. Aplicam-se ao recurso de revista, no que couber, as normas da Lei n. 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973 (Código de Processo Civil), relativas ao julgamento dos recursos extraordinário e especial 
repetitivos. 
344 Art. 896-C. Quando houver multiplicidade de recursos de revista fundados em idêntica questão de 
direito, a questão poderá ser afetada à Seção Especializada em Dissídios Individuais ou ao Tribunal Pleno, 
por decisão da maioria simples de seus membros, mediante requerimento de um dos Ministros que 
compõem a Seção Especializada, considerando a relevância da matéria ou a existência de entendimentos 
divergentes entre os Ministros dessa Seção ou das Turmas do Tribunal. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm
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julgamento do recurso de revista repetitivo: multiplicidade de recursos de revista 

versando sobre o mesmo tema jurídico.  

Sublinha-se que a regra contida no art. 896-C permite que o recurso de revista 

repetitivo seja apreciado e julgado tanto em hipóteses onde se verifica a divergência de 

entendimentos entre Ministros da SDI ou das turmas do TST, como em situações sem 

discordância, porém que demonstrem que o tema em julgamento se apresenta como 

importante. 

Além do já mencionado art. 896-C, a Instrução Normativa n. 38 de 2015 e o 

Regimento Interno do TST também apresentam disposições sobre o procedimento a ser 

adotado no incidente de recurso de revista repetitivo, o qual passa a ter os seus principais 

pontos analisados. 

A afetação corresponde à escolha de um ou mais recursos, dentro de um universo 

de múltiplos processos sobre a mesma discussão jurídica, que servirão de baliza ou 

parâmetro para julgamento dos casos futuros, cujo resultado (norma extraída da decisão) 

será replicado a todos os demais processos que contenham a mesma discussão jurídica. 

Portanto, verifica-se que a opção legislativa foi no sentido de se adotar a técnica 

de julgamento denominada de causa-piloto345. Isso significa que o órgão competente, ao 

reconhecer que o tema jurídico é repetido em vários processos, escolhe alguns recursos 

de revista, que passam a ser denominados paradigmáticos, para julgamento. Ao julgá-

los, analisam-se os casos concretos sob exame e a questão comum a todos eles, 

reproduzindo a ratio decidendi extraída em todos os demais processos repetitivos acerca 

daquela matéria.  

No que tange à legitimidade para desencadear a proposta de afetação, a qual 

também pode abarcar o recurso de embargos, há uma cizânia no Processo do Trabalho. 

O TST, com fulcro em seu Regimento Interno346 e na Instrução Normativa n. 38347, 

 
345 Para aprofundamento do tema ver. CABRAL, Antonio do Passo. A escolha da causa-piloto nos 
incidentes de resolução de processos repetitivos. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro 
da. Julgamento de casos repetitivos. Salvador: JusPodivm, 2017. p. 37-64. 
346 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Regimento Interno, cit., art. 281, §§ 1º e 2º. 
347 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Jus Laboris. Biblioteca Digital da Justiça do Trabalho. Instrução 
Normativa n. 38. Art. 2º, §§1ºe 2º. Disponível em 
https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/72880/2015_res0201_in0038.pdf?sequence=1&
isAllowed=y. Acesso em 10 jan. 2021. 

https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/72880/2015_res0201_in0038.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/72880/2015_res0201_in0038.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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entende que esse procedimento é de sua competência exclusiva e que, por 

consequência, o presidente ou o vice-presidente do TRT não teriam legitimidade para 

iniciar essa seleção de processos-paradigmas. 

Conquanto o TST adote esse procedimento, o art. 896-C, §4° da CLT348 dispõe 

que o presidente do TRT (origem) tem a prerrogativa de selecionar alguns recursos de 

revista representativos e enviá-los ao TST, sobrestando os demais que tramitam em sua 

jurisdição. Entende-se, assim, que o posicionamento do TST é contra legem, posto ser 

cristalina a regra contida na CLT. Logo, a legitimidade para instaurar o procedimento de 

escolha (afetação) de recursos repetitivos, pelo texto da lei, seria tanto do presidente do 

TRT quanto do Ministro presidente da SDI-I, uma vez provocado pelo presidente da 

Turma responsável pelo julgamento do recurso de revista ou por requerimento de um 

Ministro que integre a Seção especializada. 

Ademais, a regra consubstanciada no art. 1036349 do CPC vai ao encontro da 

norma trabalhista, pois permite ao presidente ou vice-presidente dos Tribunais de origem, 

ao realizarem o juízo de admissibilidade nos recursos excepcionais, possam selecionar 

dois recursos (até mais, eventualmente) que representem eventual controvérsia 

repetitiva, encaminhando-os ao respectivo Tribunal Superior. 

Sob um aspecto de racionalidade, torna-se mais vantajoso ao TST que os TRTs 

façam essa verificação sobre a repetitividade de temas em recurso de revista e 

encaminhem à esfera superior somente os representativos, limitando a subida de outros 

vários. 

Por óbvio, o Ministro relator do TST, ao receber os recursos, não está adstrito a 

essa manifestação do TRT de iniciar o incidente de recursos de revista repetitivo, 

podendo não os afetar e, se for o caso, determinar ao TRT que revogue a suspensão dos 

processos sob sua jurisdição. 

 
348 § 4º Caberá ao Presidente do Tribunal de origem admitir um ou mais recursos representativos da 
controvérsia, os quais serão encaminhados ao Tribunal Superior do Trabalho, ficando suspensos os demais 
recursos de revista até o pronunciamento definitivo do Tribunal Superior do Trabalho. 
349 CPC 2015. Art. 1036. (...) § 1º O presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal 
regional federal selecionará 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia, que serão 
encaminhados ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, 
determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que 
tramitem no Estado ou na região, conforme o caso. 
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Seguindo o procedimento adotado pelo TST, o incidente de recursos de revista 

repetitivos ocorre da seguinte maneira: o relator da turma verifica que determinado tema 

é recorrente em sede de recurso de revista e comunica referida situação ao presidente 

da turma, o qual provocará o Ministro presidente da SDI-I, sugerindo que um ou mais 

recursos representativos sejam afetados. Ministros da SDI-I também podem recomendar 

a afetação, mormente quando se tratar de embargos de divergência repetitivos350.  

O Ministro presidente da SDI-I submeterá a proposta de afetação ao colegiado, 

que poderá acolhê-la, por maioria simples, e, também, decidir se o incidente será julgado 

pela SDI-I ou pelo Tribunal Pleno, sendo este último obrigatório nos casos em que a 

discussão versar sobre questões disciplinadas em súmula ou orientação 

jurisprudencial351. 

Uma vez aceita a proposta de afetação, o recurso repetitivo será distribuído a um 

dos Ministros membros da Seção Especializada, ou do Tribunal Pleno, e a um Ministro 

revisor (art. 896-C, § 6º, da CLT). Cabe ressaltar que o Ministro relator do incidente não 

fica vinculado às propostas de afetação, podendo recusá-las por desatenderem aos 

requisitos pertinentes, bem como selecionar outros recursos representativos da 

controvérsia. 

Definido quais serão os recursos paradigmáticos, o relator proferirá decisão de 

afetação, identificando precisamente a questão a ser submetida a julgamento. 

Poderá o relator, ainda, solicitar informações a respeito da controvérsia aos 

Tribunais Regionais do Trabalho, a serem satisfeitas no prazo de 15 dias. Apesar da 

regra contida no art. 896, § 7º da CLT dispor como faculdade do relator, trata-se de uma 

oportunidade de angariar maiores referências acerca do tema em análise, o que 

contribuirá para o embasamento do julgamento. 

Será concedido prazo de 15 dias para a manifestação escrita de pessoas, órgãos 

ou entidades interessadas na controvérsia, os quais poderão vir a ser admitidos na 

qualidade de amici curiae. Possível será, também, a realização de audiência pública e a 

oitiva de pessoas que possuem expertise sobre a matéria objeto de julgamento. Essa 

 
350 Regras extraídas dos Art. 896-C, § 1º CLT; art. 281, §§ 1º e 2º do Regimento Interno TST, cit., e art. 
2º, §§ 1º e 2º da Instrução Normativa n. 38 de 2015 do TST, cit.  
351 Art. 281, § 3º, I, Regimento Interno do TST, cit., e art. 2º, § 3º da IN 38 do TST, cit.  
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abertura à participação da sociedade possibilita a democratização da discussão sobre a 

temática controvertida e contribui, sobremaneira para que a decisão seja fundamentada 

com uma visão multifatorial.  

Como já sobredito, o TST entende que a decisão de afetar o recurso paradigma 

para julgamento repetitivo e determinar o sobrestamento dos demais processos idênticos 

em todo o território nacional é competência exclusiva sua, não sendo aplicável, na prática, 

o mencionado §4º do art. 896 da CLT. Nesse diapasão, o Presidente do TST poderá 

oficiar – trata-se de uma faculdade – os Presidentes dos TRTs, a fim de que suspendam 

os recursos de revista interpostos em casos idênticos aos afetados como recursos 

repetitivos e ainda não encaminhados ao TST, bem como possam suspender os recursos 

ordinários interpostos contra as sentenças proferidas em casos idênticos aos afetados 

como recursos repetitivos (art. 896-C, § 3º e § 5º). Nesse ato também poderão ser 

requisitados aos Presidentes ou Vice-Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho 

a remessa de até dois recursos de revista representativos da controvérsia. Impende 

destacar que o TST admite, de maneira excepcional, a suspensão dos processos em 

primeiro grau de jurisdição (art. 14, III, da IN 38 do TST e art. 293, III do Regimento Interno 

do TST). 

O sobrestamento de processos coaduna-se com o princípio da economia 

processual, bem como é uma hipótese típica do modelo de julgamento de causa-piloto. 

Desse modo, a tese jurídica será criada a partir do processo afetado para, 

posteriormente, ser aplicada aos milhares de processos idênticos ou semelhantes que 

estavam sobrestados.   

Ato contínuo, as partes deverão ser intimadas da decisão de suspensão de seu 

processo, podendo requerer o prosseguimento. Para tanto, deverão demonstrar a 

existência de distinção (distinguishing) entre a questão de direito a ser decidida no seu 

processo e aquela a ser julgada sob o rito dos recursos repetitivos. 

Os recursos afetados deverão ser julgados no prazo de um ano, tendo preferência 

sobre os demais feitos. Em não havendo o julgamento no prazo de um ano, a contar da 

publicação da decisão de que trata o art. 5º da IN, cessam automaticamente, em todo o 

território nacional, a afetação e a suspensão dos processos, que retomarão o seu curso 

normal. 
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Nos termos do art. 13, caput, da IN n.38 de 2015 e do art. 292 do Regimento 

Interno, ambos do TST, sendo julgado o recurso de revista paradigma e sendo a sua tese 

jurídica fixada, todos os demais órgãos jurisdicionais declararão prejudicados os demais 

recursos versando sobre idêntica controvérsia, ou os decidirão, aplicando o 

posicionamento consagrado na decisão do incidente. 

Dessa feita, a tese jurídica fixada em julgamento de incidente de recursos de 

revista repetitivos refletirá os seus efeitos para todos os órgãos da Justiça do Trabalho, 

haja vista o seu caráter vinculante.  

Assim, o juiz do trabalho deverá aplicar a tese fixada aos processos que se 

encontram tramitando em 1º grau de jurisdição, mas que tiveram o seu andamento 

sobrestado antes da sentença. Acaso profira sentença em desalinho ao que foi decidido 

pelo TST, a parte interessada poderá interpor recurso ordinário. Importante recordar que 

não será cabível, de imediato, a interposição da reclamação, já que a regra do art. 988, 

§ 5º, II do CPC determina que é necessário o esgotamento das instâncias ordinárias. 

Logo, é necessário, primeiramente, o TRT julgar o recurso ordinário e, somente se o TRT 

mantiver a decisão da Vara do Trabalho – que não respeita a tese do TST – seria cabível 

o manejo da reclamação ao TST. 

Estando o processo no TRT existem duas situações que devem ser ponderadas. 

A primeira, quando o recurso ordinário, encontrando-se suspenso, não foi julgado. 

Nessa hipótese, por óbvio, o TRT deverá julgá-lo aplicando a tese jurídica do TST. Acaso 

o TRT não julgue o recurso ordinário com fulcro no precedente obrigatório, o que em tese 

não deve fazer, a parte prejudicada poderá interpor, simultaneamente, recurso de revista 

e a ação de reclamação perante o TST, posto que as instâncias ordinárias já foram 

esgotadas.  

A segunda abrange a hipótese na qual o TRT já prolatou um acórdão julgando o 

recurso ordinário, e em face dessa decisão há um recurso de revista que se encontra 

suspenso e pendente de admissibilidade. A CLT em seu art. 896-C, § 11352 preceitua 

 
352 CLT. Art. 896-C [...] 

§ 11: Publicado o acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, os recursos de revista sobrestados na origem: 

I - terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a orientação a respeito da 
matéria no Tribunal Superior do Trabalho; ou 
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duas possibilidades:  

a) em sendo o acórdão regional no mesmo sentido da tese fixada pelo TST, o 

presidente do TRT negará seguimento ao recurso de revista;  

b) por outro lado, se o acórdão regional destoar da tese fixada pelo TST em sede 

de recurso de revista repetitivo, caberá ao presidente do TRT remeter o processo para a 

turma que julgou o recurso ordinário, para que ela possa se retratar, adequando o 

julgamento à tese vinculante fixada pelo TST. Trata-se do efeito regressivo do recurso de 

revista repetitivo. 

Entretanto, na hipótese de a turma manter o seu posicionamento, sob o argumento 

de que ao caso em análise não se aplica a tese firmada pelo TST, havendo, pois, a 

distinção, deverá enviar o processo de volta para o presidente do TRT353. Este, por sua 

vez, fará o juízo de admissibilidade do recurso de revista. Estando os pressupostos 

recursais preenchidos, o presidente do TRT encaminhará o recurso para o TST. No 

âmbito do TST, o relator da turma verificando que o acórdão regional diverge da tese 

vinculante do TST, dará provimento, monocraticamente, ao recurso de revista, aplicando 

a regra do art. 932, IV, b do CPC. 

Por fim, cabe relembrar que a construção de um precedente se dá a partir de uma 

realidade social, econômica e jurídica existente no momento do julgamento. Ocorrendo 

alterações substanciais desses fatores, o precedente moldado por meio de um 

julgamento de recurso repetitivo pode ser parcialmente modificado ou até mesmo 

superado. O novo precedente, como já dito, deverá ter os seus efeitos modulados para o 

futuro, garantindo a segurança jurídica de todos que praticaram os seus atos confiando 

no antigo precedente, bem como para todos que ainda o farão, os quais poderão se 

programar e ajustar suas condutas consoante as novas diretrizes preconizadas no novo 

precedente354. 

 
II - serão novamente examinados pelo Tribunal de origem na hipótese de o acórdão recorrido divergir da 
orientação do Tribunal Superior do Trabalho a respeito da matéria 

§ 12. Na hipótese prevista no inciso II do § 11 deste artigo, mantida a decisão divergente pelo Tribunal de 
origem, far-se-á o exame de admissibilidade do recurso de revista. 
353 Art. 15, IN n. 38 do TST, cit., e art. 294 Regimento Interno do TST, cit. 
354 Art. 896-C, § 17, CLT. Caberá revisão da decisão firmada em julgamento de recursos repetitivos quando 
se alterar a situação econômica, social ou jurídica, caso em que será respeitada a segurança jurídica das 
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3.4.2 Incidente de assunção de competência (IAC) 

 

Trata-se de um incidente processual que, primordialmente, tem por propósito 

uniformizar a jurisprudência interna de um Tribunal.  

Os requisitos para sua instauração encontram-se previstos no art. 947, caput355, 

do CPC. Pode-se afirmar que há dois requisitos positivos e um negativo.  

Os positivos são: 

a) o processo estar tramitando no Tribunal (TRT ou TST) – seja por um recurso, 

por uma remessa necessária ou pelo fato de ser um processo de competência originária 

de Tribunal. Portanto, não é cabível o incidente de assunção de competência em 

processos que tramitam em 1º grau de jurisdição.  

b) conter em seu bojo uma relevante questão de direito com grande repercussão 

social. Desse modo, a discussão desenvolvida no processo deve abordar tema onde há 

preponderância de interesse público, o qual transborda o interesse das partes.  

De outra banda, o requisito que não pode ser detectado diz respeito à presença 

de múltiplos processos discutindo a mesma questão. Quer-se dizer que o tema deva se 

apresentar pela primeira vez no Tribunal ou com poucas aparições em outros processos, 

não sendo reproduzido centenas, milhares de vezes, fato esse que ensejaria a 

instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR).  

Conforme já adiantado, o seu propósito é uniformizar a jurisprudência interna de 

um Tribunal, seja prevenindo possíveis posicionamentos dissonantes, seja compondo 

divergências já existentes entre os seus órgãos fracionários. Em havendo cizânia entre 

tribunais diferentes, o IAC é incabível, pois o remédio processual correto será o recurso 

de revista  

 
relações firmadas sob a égide da decisão anterior, podendo o Tribunal Superior do Trabalho modular os 
efeitos da decisão que a tenha alterado. 
355 Art. 947, CPC. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa 
necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande 
repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. 
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Dessa feita, o Tribunal deve, em seu regimento interno, indicar qual o órgão 

colegiado para julgar o incidente, fato esse que gera a transferência de um órgão 

fracionário menor (turma ou SDI-I) para um órgão colegiado maior do tribunal. Logo, a 

assunção de competência é uma técnica de deslocamento da competência de um órgão 

fracionário, originariamente competente para julgar recurso, remessa necessária ou 

demanda de competência originária, para um órgão de maior representatividade e que, 

dentre outras funções, possui a incumbência de uniformizar a jurisprudência interna do 

Tribunal.    

O relator, vislumbrando hipótese de questão jurídica com repercussão social, 

pode, de ofício, propor a instauração do IAC. Do mesmo modo, as partes do processo, o 

MPT quando atuar como fiscal da ordem jurídica e a Defensoria Pública quando atuar no 

processo podem requerer o mencionado incidente, conforme regra prevista no art. 947, 

§ 1º do CPC. 

A proposta ou o requerimento é dirigido ao próprio órgão de origem do tribunal, ou 

seja, o que possui competência originária para julgar o caso concreto – o recurso, a 

remessa necessária ou a demanda. Uma vez provocado, esse órgão poderá não admitir 

o IAC, sob a alegação de não cumprimento dos requisitos legais. Dessa decisão não 

cabe interposição de recurso, pois não há previsão legal. Assim, o processo será julgado 

pelo próprio órgão de origem. Todavia, entendendo ser cabível o incidente, o processo 

será encaminhado ao órgão competente, consoante previsão regimental, para que este 

faça um novo juízo de admissibilidade sobre o cabimento ou não do IAC. Caso verifique 

que os requisitos legais não foram preenchidos, determinará o retorno dos autos ao órgão 

originário para que proceda ao julgamento. Ao revés, vislumbrando a presença dos 

requisitos, assumirá o julgamento do incidente de assunção de competência, bem como 

do próprio caso concreto (recurso, remessa necessária ou a demanda originária do 

Tribunal).  

Portanto, o órgão maior ao julgar o incidente de assunção de competência fixará 

a tese jurídica – dando a interpretação que entende correta para aquela questão – e, 

também, solucionará o caso concreto (art. 947, § 2º, CPC), situação tipificadora do 

modelo de causa-piloto. Importante recapitular que esse posicionamento adotado pela 
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Corte Superior trabalhista deve ser aplicado de maneira homogênea por todos os órgãos 

da Justiça do Trabalho, haja vista seu caráter vinculante (art. 927, III do CPC). 

A CLT em seu art. 896, § 13 dispõe sobre o manejo do incidente de assunção de 

competência. Todavia, apresenta algumas incongruências em seu texto. O artigo 896 traz 

regras sobre o recurso de revista, o qual é julgado pelas turmas do TST, já o § 13356 faz 

referência à possibilidade de a SDI-I deslocar o julgamento da questão para o Tribunal 

Pleno. Ocorre que a SDI-I é competente para julgar embargos de divergência e não 

recurso de revista.  

Logo, a compreensão correta desse dispositivo é no sentido de que a SDI-I, ao 

julgar o recurso de embargos, verificando se tratar de questão de direito com relevância 

social, poderá suscitar o IAC, por meio de um de seus Ministros e, após aprovação, 

encaminhá-lo ao Tribunal Pleno. 

Não é outro o entendimento consubstanciado no art. 298 do Regimento Interno do 

TST:  

Quando o julgamento dos embargos à Subseção I da Seção 

Especializada em Dissídios Individuais envolver relevante questão de 

direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos 

processos, mas a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a 

composição de divergência entre as turmas ou os demais órgãos 

fracionários do Tribunal Superior do Trabalho, poderá a Subseção I da 

Seção Especializada em Dissídios Individuais, por iniciativa de um de 

seus membros e após a aprovação da maioria de seus integrantes, afetar 

o seu julgamento ao Tribunal Pleno. 

 

Nesse diapasão, verifica-se que o uso do IAC, em sede do TST, apresenta-se com 

algumas particularidades. Primeiro, quanto à legitimidade, pois não se vislumbra a 

oportunidade das partes, do MPT e da defensoria pública requisitarem a instauração do 

incidente. Segundo, o IAC fica restrito ao recurso de embargos de divergência, posto que 

a provocação e a deliberação ficam a cargo da SDI-I, que entendendo pertinente 

encaminhará ao Tribunal Pleno. Portanto, nesse cenário não há espaço para o IAC ser 

 
356 Art. 896 [...] § 13. Dada a relevância da matéria, por iniciativa de um dos membros da Seção 
Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, aprovada pela maioria dos 
integrantes da Seção, o julgamento a que se refere o § 3º poderá ser afeto ao Tribunal Pleno. 
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instaurado a partir do julgamento do recurso de revista, o qual, como já sobredito, é de 

competência das turmas.  

Ressalvados esses dois pontos, o Regimento Interno do TST entende ser aplicável 

ao incidente de assunção de competência as regras concernentes ao incidente de 

julgamento de recursos repetitivos (art. 298, § 1º). Desse modo, a amplitude do debate, 

a participação do amicus curie, a possibilidade de suspensão de processos que versam 

sobre a mesma temática, a possibilidade da modulação dos efeitos da decisão, entre 

outras regras são aplicáveis ao IAC. 

Até o momento dois incidentes de assunção de competência foram propostos no 

âmbito do TST.  

O primeiro abordava a questão envolvendo o cabimento ou não do pagamento de 

férias proporcionais quando o empregado fosse dispensado por justa causa357. Esse 

incidente não foi admitido por não cumprir dois requisitos: não havia divergência entre as 

turmas (ou entre essas e a SDI-I) e, principalmente, havia multiplicidade de processos 

idênticos sobre o tema. Ademais, o incidente partiu da sétima turma, por meio de um 

 
357 INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. ART. 947 DO CPC. REQUISITOS. DISPENSA POR 
JUSTA CAUSA. FÉRIAS PROPORCIONAIS. ART. 146 DA CLT. SÚMULA 171 DO TST. CONVENÇÃO 
132 DA OIT. PREVALÊNCIA. O Incidente de Assunção de Competência, previsto no art. 947 do CPC, é 
admissível quando o recurso envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem 
repetição em múltiplos processos. Dessa forma, o incidente só ocorrerá em casos de relevante questão de 
direito, que seja de grande repercussão social e que ainda não existam múltiplos processos sobre a 
matéria. Com efeito, por força da expressão “sem repetição em múltiplos processos” entende-se que não 
cabe o incidente de assunção de competência se houver repetição do tema em múltiplos processos. Nesse 
caso, o instrumento eventualmente cabível é o incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 976 
do CPC). No Incidente de Assunção de Competência suscitado pela Egrégia Sétima Turma, discute-se se 
é devido o pagamento de férias proporcionais ao empregado dispensado por justa causa. Não obstante os 
judiciosos fundamentos expostos no acórdão da Sétima Turma bem como se tratar de relevante questão 
de direito, entendo faltar um requisito para a admissibilidade do Incidente de Assunção de Competência, 
qual seja “sem repetição em múltiplos processos”, porquanto inúmeros processos têm sido julgado nas 
diversas Turmas desta Corte acerca do tema em discussão. Dessa forma, verifico que em face da efetiva 
repetição de recursos que contêm controvérsia acerca do tema, entendo que está desatendido o requisito 
previsto no caput do art. 947 do CPC: “sem repetição em múltiplos processos”, o que, por si só, inviabiliza 
a admissibilidade do Incidente de Assunção de Competência. Além do mais, não há divergência 
jurisprudencial entre as Turmas a ser dirimida tampouco se justifica a prevenção de divergência 
jurisprudencial (art. 947, § 4º, do CPC), uma vez que todas as Turmas têm decidido de acordo com o 
entendimento assentado na Súmula 171 do TST. Incidente de Assunção de Competência não admitido. 
(BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. TST-IAC-423-11.2010.5.09.004117.03.2017. SDI-1. Rel. Min. 
João Batista Brito Pereira. DEJT 17/03/2017. Disponível em 
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&n
umeroTst=423&digitoTst=11&anoTst=2010&orgaoTst=5&tribunalTst=09&varaTst=0041&submit=Consulta
r,  acesso em 10 de abr. 2021). 

http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=423&digitoTst=11&anoTst=2010&orgaoTst=5&tribunalTst=09&varaTst=0041&submit=Consultar
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=423&digitoTst=11&anoTst=2010&orgaoTst=5&tribunalTst=09&varaTst=0041&submit=Consultar
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=423&digitoTst=11&anoTst=2010&orgaoTst=5&tribunalTst=09&varaTst=0041&submit=Consultar
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recurso de revista, e foi encaminhado à SDI-I, que, por sua vez, não entendeu ser cabível 

a instauração do incidente. Esse procedimento não se coaduna, formalmente, com as 

regras preconizadas pela CLT e pelo Regimento Interno do TSTM, muito embora, 

ressalte-se, o incidente em tela tenha se iniciado em 28 de agosto de 2016, sendo julgado 

em 17 de março de 2017, ou seja, antes da confecção do novo texto do Regimento Interno 

do TST, datado de 30 de novembro de 2017. 

Já o segundo incidente versa sobre a temática da estabilidade gravídica da 

trabalhadora contratada por meio da Lei n. 6.019/1974, Lei do trabalho temporário. Trata-

se de um tema em que não há multiplicidade de processos, em que se discute uma 

questão relevante tanto na esfera jurídica quanto na social: a estabilidade gravídica da 

empregada sob os preceitos da lei de Trabalho temporário. 

Esse IAC cumpriu todos os requisitos, foi conhecido, processado e julgado pelo 

Tribunal Pleno do TST e, quanto ao mérito, concluiu-se pela inaplicabilidade da 

estabilidade gravídica quando se trata de empregada gestante contratada nos moldes da 

Lei n. 6.019/1974, que regulamenta a figura do trabalho temporário em nosso país358. 

Por conseguinte, o TST buscou prevenir futuras divergências entre suas turmas 

ou entre os TRTs, fixando uma tese sobre o aludido tema. Contudo, sublinha-se que até 

a data de 14 de abril de 2021 referida decisão estava sendo guerreada por meio de 

recurso extraordinário, o qual ainda não havia sido encaminhado ao STF. 

 

3.4.3 Incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) 

 

A temática “casos repetitivos” prevista no CPC de 2015 engloba tanto o incidente 

de resolução de demandas repetitivas (IRDR) quanto o incidente de recursos repetitivos. 

Como estudado anteriormente, a CLT prevê em seus arts. 896-B e 896-C comandos 

normativos acerca do incidente de recursos de revista repetitivo. Em verdade, trata-se de 

 
358 TST-IAC n. 2 – ESTABILIDADE GESTANTE – CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO – LEI N. 
6.019/1974 – FIXAÇÃO DE TESE: É inaplicável ao regime de trabalho temporário, disciplinado pela Lei n.º 
6.019/1974, a garantia de estabilidade provisória à empregada gestante, prevista no art. 10, II, "b", do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias. (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Núcleo de 
Gerenciamento de Precedentes. Disponível em https://www.tst.jus.br/web/guest/incidente-assuncao-
competencia. Acesso em 10 abr. 2021). 

https://www.tst.jus.br/web/guest/incidente-assuncao-competencia
https://www.tst.jus.br/web/guest/incidente-assuncao-competencia


180 
 

dois mecanismos cujos propósitos são resolver a litigiosidade de massa e, ao mesmo 

tempo, combater a ocorrência de decisões judiciais heterogêneas sobre as mesmas 

questões jurídicas. Em suma, são incidentes processuais que buscam unificar a 

jurisprudência acerca de questão unicamente de direito que se repete em grande 

quantidade de processos dentro de um mesmo Tribunal. 

O art. 976359 do CPC de 2015 estabelece dois requisitos simultâneos para que seja 

possível instaurar o IRDR: questões jurídicas que se repetem em centenas, milhares de 

processos e que, por consequência, podem gerar julgamentos com resultados díspares, 

ofendendo a isonomia e a segurança jurídica. 

Desse modo, o primeiro critério a ser considerado é a existência de uma efetiva e 

significativa repetição de processos envolvendo a mesma discussão de direito. Insta 

mencionar que não há uma diretriz a apontar o que vem a caracterizar uma quantidade 

significativa de processos; trata-se, pois, de um conceito jurídico indeterminado. Logo, o 

parâmetro quantitativo há de ser construído a partir da análise dos casos endereçados 

ao Tribunal. Ainda, o IRDR só pode ser instaurado quando se verificar que os processos 

discutem a mesma questão jurídica, não havendo espaço para se apreciar e interpretar 

fatos. Tal qual o recurso de revista o julgamento do IRDR faz um enquadramento jurídico 

dos fatos relevantes que compõem o caso. “Há, portanto, identidade de fatos 

substanciais, sendo o debate travado em torno de questões jurídicas, como é, por 

exemplo, a categorização jurídica dos referidos fatos”360. 

Em face desse volume de processos que versam sobre a mesma questão jurídica 

em um determinado Tribunal, é natural que surjam correntes interpretativas divergentes 

acerca dele. Como consequência, os órgãos fracionários desse Tribunal podem proferir 

julgamentos com resultados antagônicos, mesmo que estejam a julgar a mesma situação 

jurídica, fato esse que, indubitavelmente, afronta a isonomia e a segurança jurídica. 

 
359 CPC 2015. Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando 
houver, simultaneamente: 

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de 
direito; 

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. 
360 MACÊDO, Lucas Buril de. Precedentes judiciais e o direito processual civil, cit., p. 446. 
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Nesse diapasão será possível a instauração do IRDR.  

Como não há previsão na CLT, aplicam-se de forma subsidiária ao processo do 

trabalho as regras previstas nos arts. 976 a 987 do CPC, conforme art. 8º da Instrução 

Normativa n. 39 do TST. 

Conquanto o CPC não preveja de modo evidente, a competência para processar 

e julgar o IRDR não alcança os Tribunais Superiores; logo, o IRDR deve ser julgado pelas 

Cortes de Justiça, que na seara trabalhista, correspondem aos TRTs.  

Malgrado esse posicionamento, o TST preconiza, em seu Regimento Interno (art. 

305), ser cabível o IRDR em seu âmbito, nas causas de sua competência originária e 

recursal ordinária.  

Entretanto, não se pode concordar com a referida ideia. A sistemática concebida 

pelo CPC é no sentido de que às Cortes de Vértice compete o julgamento de recursos 

repetitivos, enquanto aos Tribunais locais impende o julgamento do IRDR. Portanto, há 

uma divisão de competência no que pertine aos casos repetitivos.  

Esse entendimento é extraído da interpretação sistemática dos arts. 976, § 4º, 982, 

I e 987 do CPC361. A ideia é bastante clara.  

Em seu conteúdo, o art. 976, § 4º determina, de modo cristalino, que ao Tribunal 

Superior compete afetar o recurso repetitivo, enquanto o IRDR é instrumento de Tribunais 

locais (regionais e estaduais). Dessa feita, em havendo um IRDR em determinado TRT, 

a sua decisão – em verdade, a sua ratio decidendi –, repercutirá somente no âmbito 

territorial daquele tribunal, pois dotada de eficácia territorial parcial. Será uma decisão 

local. Todavia, na hipótese de o TST afetar recurso repetitivo acerca do mesmo tema, 

não faz sentido que esse TRT julgue aquele IRDR, visto haver forte probabilidade de o 

TST fixar tese sobre o aludido tema. Por conseguinte, dita tese prevalecerá frente àquela 

outra fixada em âmbito regional, haja vista sua repercussão de âmbito nacional. 

 
361 Art. 976 [...] § 4º É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais 
superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre 
questão de direito material ou processual repetitiva;  

Art. 982. Admitido o incidente, o relator: 

I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, 
conforme o caso; [...] 

Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. 
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Não é outro o sentido do art. 982, I do CPC quando menciona que o relator do 

IRDR suspenderá os processos que tramitam no Estado ou na região.  

Os Tribunais Regionais do Trabalho processam e julgam o IRDR e, caso haja 

contrariedade a essa decisão, o recurso de revista é julgado pelo Tribunal Superior do 

Trabalho, com transcendência presumida (analogia à regra do art. 987, § 1º CPC), sendo 

a tese prevista em sua decisão vinculante para todos os órgãos da Justiça do Trabalho, 

conforme art. 987 do CPC.  

Ademais, o sistema de formação de precedentes preconizado pelo CPC, o qual se 

estende ao processo do trabalho, confere ao Tribunal Superior do Trabalho o papel de 

Corte de Vértice, à medida que os seus pronunciamentos judiciais, exarados em 

conformidade ao art. 927 do CPC, devem nortear a atuação da Justiça do Trabalho. 

Nessa senda, o processamento do IRDR nos limites do TRT conferirá ao processo 

suporte fático e, especialmente, jurídico, decorrentes dos argumentos e debates 

estabelecidos entre as partes e vários setores interessados, que servirão de substrato 

para o futuro julgamento pelo TST, em eventual recurso de revista, o qual pacificará a 

questão. 
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4 O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E SUA FUNÇÃO RECONSTRUTIVA DO 

DIREITO  

 

 

4.1 O Tribunal Superior do Trabalho: de sua criação e do seu enquadramento 

constitucional 

 

Embora prevista nas Constituições Federais de 1934 (art. 122362) e de 1937 (art. 

139363), a Justiça do Trabalho foi criada somente em 1939 por meio do Decreto n. 1237, 

porém sem integrar o Poder Judiciário. Em 12 de dezembro de 1940 o Decreto 6.596 a 

organizou, sendo institucionalizada, efetivamente, no ano de 1941.  

Insta esclarecer que antes de sua criação as Juntas de Conciliação e Julgamento 

podiam conciliar e julgar os dissídios individuais trabalhistas, porém como eram órgãos 

administrativos, não tinham competência para executar suas decisões, as quais deveriam 

ocorrer perante a Justiça Comum.  

Dessa feita, a partir de 1941 a Justiça do Trabalho passou a funcionar de maneira 

autônoma, sendo suas decisões executadas no bojo do próprio processo trabalhista, não 

havendo mais a necessidade de atuação da Justiça Comum na fase de execução. 

Contudo, continuava excluída do Poder Judiciário, conquanto exercesse função 

jurisdicional364. 

Somente no ano de 1946, com a promulgação da Constituição Federal, a Justiça 

do Trabalho passou a ser órgão integrante do Poder Judiciário da União, conforme 

dispunha o art. 94, V, sendo estruturada em: Juntas de Conciliação e Julgamento, 

Tribunais Regionais do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho. Os juízes do trabalho 

 
362 CF de 1934, art. 122 “Para dirimir questões entre empregadores e empregados, regidas pela legislação 
social, fica instituída a Justiça do Trabalho, à qual não se aplica o disposto no Capítulo IV do Título I”. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm, acesso em 27. abr. 21.  
363 CF de 1937, art. 139 “Para dirimir os conflitos oriundos das relações entre empregadores e empregados, 
reguladas na legislação social, é instituída a Justiça do Trabalho, que será regulada em lei e à qual não se 
aplicam as disposições desta Constituição relativas à competência, ao recrutamento e às prerrogativas da 
Justiça comum”. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm, 
acesso em 27. abr. 21. 
364 SANTOS, Enoque Ribeiro dos; HAJEL FILHO, Ricardo Antonio Bittar. Curso de direito processual do 
trabalho. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 26-27.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm
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passaram a ostentar as mesmas prerrogativas dos membros do Poder Judiciário, ou seja, 

vitaliciedade, irredutibilidade de vencimentos e inamovibilidade. Entretanto, a Justiça do 

Trabalho não perdeu sua composição originária – mantendo a estrutura de órgão 

colegiado e paritário, em todas as suas instâncias – com juízes togados (concursados) e 

juízes classistas temporários, representantes dos empregados e dos empregadores. 

A Constituição de 1967, em seu art. 133, praticamente reiterou os dispositivos da 

Carta de 1946, mantendo, inclusive, a figura dos juízes classistas. 

A Constituição Federal de 1988, em sua redação originária, conservou a 

composição paritária da Justiça do Trabalho em todas as suas instâncias, dispondo que 

o Tribunal Superior do Trabalho seria composto por 27 (vinte e sete) Ministros, escolhidos 

dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos e 

nomeados pelo Presidente da República após aprovação pelo Senado Federal. Desses, 

17 (dezessete) Ministros deveriam ser togados, dos quais onze escolhidos dentre juízes 

de carreira da magistratura trabalhista, três dentre advogados e três dentre membros do 

Ministério Público do Trabalho, todos com vitaliciedade no cargo. Os outros 10 (dez) 

Ministros eram classistas temporários – com mandato de três anos – os quais 

representavam de forma paritária os trabalhadores e empregadores. Também foi 

delineada, de maneira acanhada, a competência material da Justiça do Trabalho. 

A partir da Emenda Constitucional n. 24, de 9 de dezembro de 1999, a Justiça do 

Trabalho teve sua composição alterada em todas as suas instâncias, tendo em vista a 

extinção da figura dos juízes classistas (vogais). O Tribunal Superior do Trabalho passou 

a ser composto por 17 (dezessete) Ministros, dos quais onze escolhidos dentre juízes 

(sic – desembargadores) dos Tribunais Regionais do Trabalho, integrantes da carreira da 

magistratura trabalhista, três dentre advogados e três dentre membros do Ministério 

Público do Trabalho. Havia também, conforme o art. 112, a determinação de se criar, ao 

menos, um Tribunal Regional do Trabalho em cada Estado e no Distrito Federal, e a 

criação, por meio de lei, das varas do trabalho, substituindo as Juntas de Conciliação e 

Julgamento, cuja direção passaria a ser exercida por um juiz singular. 

Em 2004, a Emenda Constitucional n. 45, dentre várias previsões e inovações, 

preceituou que o TST passaria a ser composto por 27 Ministros escolhidos dentre 

brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos, nomeados pelo Presidente da República, 
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após aprovação pela maioria absoluta do Senado, e que junto ao Tribunal Superior do 

Trabalho passaria a funcionar a Escola Nacional da Magistratura e o Conselho Superior 

da Justiça do Trabalho (art. 111-A). Além dessa reestruturação no âmbito do TST, a 

grande contribuição da aludida emenda foi a ampliação da competência material da 

Justiça do Trabalho.  

Sob os olhos das Constituições Federais de 1946 até a de 1988, incluindo aqui a 

EC n. 45 de 2004, vislumbra-se a pouca – para não dizer nenhuma – preocupação do 

legislador constituinte com o papel do TST enquanto órgão de cúpula da Justiça do 

Trabalho. Os textos constitucionais, no que tange ao TST, sempre se resumiram à sua 

estrutura organizacional. Não há qualquer passagem que cuide de sua competência 

funcional recursal, como ocorre nos casos do STF (art. 102, III) e do STJ (art. 105, III). 

Cabe à lei infraconstitucional (CLT, art. 896) a regulamentação do tema. 

Entretanto, com importantes inovações para o TST, a Emenda Constitucional n. 

92, de 12 de julho de 2016, alterou os arts. 92 e 111-A da Constituição Federal. As 

modificações operadas pela emenda em tela, aliadas a outros fatores, podem influenciar 

positivamente para que o TST se consolide como uma Corte de Precedentes. As aludidas 

modificações conferem ao TST reconhecimento e guarida constitucional, como dantes 

nunca visto. Pela primeira vez, em sede constitucional, verificou-se um paralelismo, ainda 

que singelo, entre o TST, o STF (Supremo Tribunal Federal) e o STJ (Superior Tribunal 

de Justiça), destacando que esses dois últimos Tribunais são reconhecidos, desde a 

promulgação da Carta Constitucional de 1988, como Cortes de Vértice.  

Nesse diapasão, a primeira modificação entregue pela EC. n. 92 diz respeito à 

inclusão do inciso II-A ao art. 92 da CF/88, o qual passa a dispor que o Tribunal Superior 

do Trabalho é órgão do Poder Judiciário. Nota-se que os constituintes originários e 

reformadores não haviam se preocupado, até a promulgação da emenda em lume, em 

alçar o TST ao mesmo patamar reservado ao STF e ao STJ. Por mais que se possa 

entender que se tratava de uma mera questão topográfica e formal, não há como negar 

que a redação antiga do art.92365 da CF/88 demonstrava que o TST não era agraciado 

 
365 Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário: 

I - o Supremo Tribunal Federal; 
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com a mesma relevância que o STF e o STJ. A uma, porque sequer se fazia constar a 

sua nomenclatura no rol do dispositivo constitucional – o inciso IV apenas mencionava 

“os Tribunais e Juízes do Trabalho” –; a duas, porque topograficamente “os Tribunais 

Regionais Federais e Juízes Federais” encontravam-se previstos no inciso III, o que 

gerava estranheza tendo em vista que o TST é uma Corte Superior. Ressalta-se, todavia, 

que tal situação não excluía ou descaracterizava o TST enquanto órgão do Poder 

Judiciário. O art. 111 da própria CF/88 sempre preceituou que o TST era órgão da Justiça 

do Trabalho, inclusive, como apontado em linhas pretéritas, discorrendo sobre a sua 

composição. Mas, como retromencionado, esse equívoco foi corrigido e o TST passou a 

constar constitucionalmente e de maneira expressa entre os órgãos de superposição do 

Poder Judiciário. 

A segunda mudança, também de aspecto formal, altera o título da seção que trata 

dos órgãos e da competência material da Justiça do Trabalho. Dessa forma, a seção V 

do capítulo que versa sobre o Poder Judiciário, passou a ser identificada como: “Do 

Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho e dos Juízes do 

Trabalho”, substituindo a expressão anterior que apenas mencionava “Dos Tribunais e 

Juízes do Trabalho”. Uma modificação simples, mas que, pela primeira vez, desde 1946, 

retrata de maneira especifica quais os Tribunais que compõem a Justiça do Trabalho. 

A EC n. 92 também incluiu novos requisitos para a nomeação dos Ministros do 

TST. Antes da aludida emenda, a regra constitucional prevista no art. 111-A determinava 

que os Ministros seriam escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 

anos, nomeados pelo Presidente da República, após aprovação pela maioria absoluta do 

Senado Federal, não havendo, no campo jurídico-constitucional, a exigência do notável 

saber jurídico e de uma reputação ilibada. Verifica-se, pois, que essa regra não se 

 
II - o Superior Tribunal de Justiça; 

III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; 

IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho; 

V - os Tribunais e Juízes Eleitorais; 

VI - os Tribunais e Juízes Militares; 

VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 

Parágrafo único. O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm sede na Capital Federal e 
jurisdição em todo o território nacional. 
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coadunava com os requisitos para a nomeação dos Ministros do STJ – também Corte de 

Vértice –, conforme se depreende da leitura do art. 104 da CF, modificado pela EC n. 45 

de 2004, o qual prevê: “Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados 

pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de 

sessenta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada 

a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal [...]”. As exigências do “notável saber 

jurídico e reputação ilibada” para se escolher os Ministros do TST, muito embora sempre 

respeitadas e praticadas no campo fático, não figuravam como preceito constitucional. 

Porém, com a entrada em vigor da EC n. 92 de 2016, o art. 111-A da CF passou a exigir 

dos indicados ao cargo de Ministro do TST “notável saber jurídico e reputação ilibada”.  

Indubitavelmente, o ponto mais relevante abordado pela EC n. 92 foi o que 

conferiu, ainda que tardiamente, ao TST a competência para processar e julgar a ação 

de Reclamação, preservando, desse modo, a autoridade de suas decisões.  

Com já retratado no capítulo 2 deste trabalho, a reclamação não podia ser ajuizada 

nos domínios no TST. A reclamação, enquanto ação impugnativa autônoma, fora prevista 

inicialmente no texto originário da Constituição Federal de 1988 e, por isso, 

tradicionalmente denominada de reclamação constitucional, para a preservação da 

competência e a garantia da autoridade das decisões judiciais do STF (art. 102, I, l) e do 

STJ (art.105, I, f). Posteriormente, com a EC n.45 de 2004, a reclamação também se 

tornou instrumento para que o STF possa anular ato administrativo ou cassar decisão 

judicial que contrarie ou aplique súmula vinculante indevidamente (art. 103-A, §3º). 

Mesmo sendo o órgão de cúpula da Justiça do Trabalho e possuindo a 

incumbência de uniformizar a exegese da lei trabalhista e zelar pelo seu respeito, o TST 

foi, novamente, segregado, tanto pelo constituinte originário, como pelo constituinte 

reformador. Encontrava-se, pois, cerceado de fazer prevalecer o seu posicionamento e 

sua autoridade enquanto Tribunal Superior.  

Diante desse cenário, o TST tentou, por meio de seu Regimento Interno (arts. 190 

a 194), introduzir o uso da reclamação em sua seara. Todavia, em 15 de outubro de 2008, 

essa previsão foi declarada inconstitucional pelo STF, quando do julgamento do Recurso 
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Extraordinário n. 405.031366. Por unanimidade e seguindo os fundamentos do relator, 

Ministro Marco Aurélio, entendeu a egrégia Corte que “há necessidade desse instrumento 

estar previsto em lei no sentido formal e material, não cabendo criá-lo por meio de 

regimento interno. No tocante ao Supremo e ao STJ foi criado via Constituição Federal”.  

Dessa feita, a permissão para a utilização do instrumento da reclamação foi 

inaugurada, em terras trabalhistas, quando da entrada em vigor do CPC de 2015, o qual 

prevê, expressamente, que a reclamação é ajuizável perante qualquer Tribunal. Dessa 

forma, o instituto da reclamação foi considerado aplicável ao processo do trabalho por 

força do art. 3º, inciso XXVII da Instrução Normativa n. 39 do TST, que dispõe sobre a 

sua aplicabilidade ao processo do trabalho, em face de omissão da CLT e compatibilidade 

com os preceitos do CPC.  

Contudo, com a promulgação da Emenda Constitucional n. 92 de 12 de julho de 

2016, que inseriu o art. 111-A, § 3º367, o manejo da reclamação perante o TST passou a 

ter guarida constitucional. Muito embora, repisa-se, a reclamação já pudesse ser utilizada 

perante o TST em decorrência das regras contidas nos arts. 988 a 993 do CPC/2015, o 

fato de a Constituição Federal corroborar esse entendimento, só demonstra que o TST 

se encontra, ao lado do Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, como 

uma Corte de Precedentes. 

O uso da reclamação, hodiernamente, tem por fito garantir a competência e a 

autoridade das decisões proferidas por qualquer Tribunal. Todavia, quando se analisa o 

uso da reclamação em um Tribunal de superposição, como é o TST, verifica-se que a 

sua finalidade ganha contornos mais relevantes, haja vista que o papel do TST, nesse 

novo cenário jurídico-processual, no qual os precedentes devem ser respeitados, 

transborda a ideia simplista de tutela do direito objetivo e de uniformização da 

 
366 RE 405031/AL – ALAGOAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO. 
Julgamento: 15/10/2008. Publicação: 17/04/2009 

“RECLAMAÇÃO - REGÊNCIA - REGIMENTO INTERNO - IMPROPRIEDADE. A criação de instrumento 
processual mediante regimento interno discrepa da Constituição Federal. Considerações sobre a matéria 
e do atropelo da dinâmica e organicidade próprias ao Direito.” Disponível em: 
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur618/false. Acesso em: 28 abr. 2021. 
367 CF/88 Art. 111-A. “[...] 

§ 3º Compete ao Tribunal Superior do Trabalho processar e julgar, originariamente, a reclamação para a 
preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.” 

https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur618/false
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jurisprudência, passando a Corte a dizer e a criar, efetivamente, o Direito no plano do 

convívio social, por meio de suas decisões.  

Assim, ressalvadas as diferenças estruturais (composição e funcionamento) e de 

competência entre o Superior Tribunal de Justiça - focado na guarda das leis federais, e 

o Tribunal Superior do Trabalho - centrado nas leis de proteção ao trabalho, inafastável 

o reconhecimento de uma convergência de atuação entre ambos, cada vez mais 

profunda, enquanto Tribunais com expertise voltada à discussão, estudos e fixação de 

teses jurídicas, em suas respectivas searas, outorgando sentido à lei federal 

infraconstitucional, adequando-a aos anseios e necessidades sociais e, por 

consequência, promovendo a unidade do direito, para a consecução do preconizado pelo 

CPC/2015 e pela própria Constituição Federal de 1988. 

A Constituição preceitua que o STJ tem a incumbência, ao julgar os recursos 

especiais, de conferir significado à lei federal e, de igual modo, fazer com que as Cortes 

de Justiça e os órgãos de primeiro grau o respeitem. Da mesma forma, compete ao STJ 

fixar a interpretação mais adequada, fazendo-a prevalecer nos casos em que há 

divergência entre os Tribunais de segunda instância. O mesmo raciocínio pode ser 

aplicado ao TST, quando do julgamento do recurso de revista, embora os requisitos não 

estejam delineados expressamente no texto constitucional, mas sim na CLT. 

 

4.2 Razões para se Reconhecer o Tribunal Superior do Trabalho como uma Corte 

de Precedentes 

 

Verificou-se, ao longo deste estudo, que a Lei n. 13.015/2014 e, principalmente, o 

Código de Processo Civil de 2015, contemplam mecanismos processuais de julgamento 

que, se devidamente manejados, propiciarão uma maior eficiência na prestação 

jurisdicional, bem como promoverão estabilidade e segurança jurídica no que concerne 

às relações intersubjetivas. Para tanto, aludidas técnicas processuais de julgamento são 

fundamentadas em decisões com caráter vinculante, cujas teses jurídicas – precedentes 

judiciais – serão empregadas em casos pendentes e futuros.  

Muito embora a formação de precedentes possa decorrer de decisões proferidas 

por Tribunais ordinários, somente o precedente oriundo de um Tribunal de Vértice possui 
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o condão de garantir a unidade do ordenamento jurídico, contribuindo para que os 

princípios constitucionais da isonomia e da segurança jurídica sejam implementados. 

Logo, o papel essencial do TST deve ser, ao construir o precedente, o de 

interpretar o texto da lei e conceber a norma jurídica, assumindo, portanto, a condição de 

Corte Suprema da esfera trabalhista. Como sói saber, as Cortes Supremas são 

competentes para orientar a aplicação do direito, por meio da constituição de seus 

precedentes, a partir do julgamento de casos concretos, visando à unidade do 

ordenamento jurídico. 

Tomam-se por marcos teóricos deste trabalho as obras de Daniel Mitidiero (Cortes 

Superiores e Cortes Supremas) e de Luiz Guilherme Marinoni (O STJ enquanto Corte de 

Precedentes), as quais preconizam serem o STJ e o STF Cortes Supremas, por não se 

limitarem à mera função declarativa da norma, em seu sentido previamente estabelecido 

pela legislação federal ou pela Constituição, produzindo um resultado interpretativo 

neutro e unívoco. Em verdade, ambos atribuem sentido à legislação infraconstitucional e 

também à Constituição, a partir de uma atividade de reconstrução da norma, com base 

na individualização, valoração e consequente decisão sobre ela, não havendo única 

resposta correta para problemas interpretativos, posto que toda interpretação depende 

das escolhas de seu intérprete, devendo o sentido da norma ser decidido por aquele a 

quem a Constituição Federal atribui legitimidade para tanto, ou seja, pelo Supremo 

Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça368. 

Por se tratar das balizas teóricas da tese aqui desenvolvida, opta-se, agora, pela 

transcrição de trechos de ambas as obras citadas, a fim de se demarcar o ponto de 

partida, ou o “marco zero” do raciocínio que se passará a desenvolver, tipificando-se o 

Tribunal Superior do Trabalho como uma Corte Suprema. 

Nas palavras de MITIDIERO, 

 
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, como cortes 
responsáveis por dar a última palavra a respeito da interpretação da 
Constituição e da legislação infraconstitucional federal na ordem jurídica 
brasileira, devem ser pensados como Cortes Supremas, a fim de que se 
possa reconstruí-los em termos conceituais, estruturais, funcionais e 
eficaciais, a partir de um quadro teórico capaz de fornecer soluções 

 
368 MITIDIERO, Daniel. Cortes superiores e cortes supremas, cit., p. 81-84. 
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coerentes aos problemas ligados à interpretação judicial no Estado 
Constitucional. Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal e o Superior 
Tribunal de Justiça devem ser pensados como cortes de interpretação e 
não como cortes de controle, como cortes de precedentes e não como 
cortes de jurisprudência, tendo autogoverno e sendo dotados de meios 
idôneos para a consecução da tutela do direito em uma dimensão geral 
de forma isonômica e segura.369 

 

Em mesma postura, MARINONI afirma: 

 
Nessa dimensão, a Corte Suprema não se presta a estabelecer a correta 
interpretação da lei ou o sentido exato da lei, mas a definir o adequado 
sentido extraível do texto legal, argumentando mediante as “melhores 
razões” ou mediante as razões que evidenciem as opções do intérprete 
como racionalmente aceitáveis. Nesse sentido, ainda que se possa dizer 
que a decisão não escapa da ordem jurídica num sentido global, ela 
apresenta uma solução que constitui norma que se coloca fora ou ao lado 
da ordem legislativa. É exatamente aí que se encontra o pressuposto 
teórico da Corte cuja função é extrair um sentido da ordem legislada, 
tornando-o parte da ordem jurídica vinculante. 
[...] 
O Judiciário, no contexto da dissociação entre texto e norma e de 
elaboração da norma a partir do caso concreto e da Constituição, tem no 
STJ a Corte Suprema com função de definir o sentido que deve ser 
extraído do texto legislativo. Definir o sentido extraído do texto está longe 
de significar expressar o sentido exato da lei. O STJ é o órgão que, dentro 
do Poder Judiciário, coloca-se ao lado do Legislativo para fazer frutificar 
o direito federal infraconstitucional, ajustado às necessidades sociais. 
Vale dizer: o STJ é uma Corte incumbida de outorgar sentido ao direito, 
propiciando o seu desenvolvimento. É uma Corte de atribuição de sentido 
ou de interpretação, compreendendo-se essa função como algo que está 
muito longe daquela que fora concebida para a Corte de Cassação em 
seu modelo tradicional.370 

 

Porém, não apenas a função criadora do direito faz do TST uma Corte Suprema 

(ou Corte de Precedentes), havendo também outros fatores que induzem a essa 

conclusão.  

A sua própria localização topográfica, na estrutura do Poder Judiciário trabalhista, 

como último órgão julgador, ao qual compete a última palavra acerca das questões que 

lhe são submetidas – opera a análise e julgamento dos recursos a envolver conteúdos 

 
369 Ibidem, p. 81. 
370 MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes, cit., p. 108-109. 
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infraconstitucionais e constitucionais de cunho trabalhista – e a previsão legal da 

transcendência, como filtro para definição das questões que devam ser por ele julgadas, 

igualmente configuram o TST como Corte Suprema. 

Passa-se, agora, a analisar os fatores que caracterizam o TST como uma Corte 

de Vértice, criador da norma, a partir de seus precedentes. 

 

4.2.1 O Tribunal Superior do Trabalho como última instância da Justiça do Trabalho 

 

Em verdade, como já salientado, entende-se que o TST igualmente se caracteriza 

como Corte Suprema na esfera da Justiça do Trabalho, ainda que não expressamente 

haja previsão de sua competência funcional-recursal na Constituição Federal, consoante 

já analisado no item 4.1 desse trabalho. 

Aliás, questiona-se a razão ou o motivo pelo qual a Lei Maior não previu a 

competência do Tribunal Superior do Trabalho para atuar como órgão de última instância 

na seara trabalhista, operando, assim, como uma verdadeira Corte Suprema, do mesmo 

modo como fixou as competências do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento 

do recurso extraordinário (CF, art. 102, III) e do Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do recurso especial (CF, art. 105, III). 

Saliente-se que, apesar da referida omissão do legislador constituinte, defende-

se, neste estudo, a posição do TST como Corte de Vértice, dentre outros fatores, em 

razão de sua legitimidade para dizer o direito, de modo definitivo, ao julgar o recurso de 

revista, seja ele repetitivo ou não, e o IAC, firmando a última palavra sobre o sentido da 

lei trabalhista, como já mencionado no Capítulo 3, retro.  

Ademais, dentro da estrutura do Judiciário trabalhista, compete ao TST a decisão 

final não somente sobre o caso concreto, mas também, sob a atual sistemática 

processual de precedentes, compete-lhe a definição do sentido da norma, a ser 

empregada no julgamento de todos os casos semelhantes futuros. Dessa feita, extrapola 

ele a mera tarefa de tribunal de revisão, não se limitando, portanto, a esse papel, vindo a 

atuar como verdadeira Corte de Vértice, devendo seus julgados ser respeitados pelos 

Tribunais Regionais e pelos juízes do trabalho. 
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Assim, não cabe ao Tribunal Superior do Trabalho apenas e tão somente a 

preocupação com a justiça da decisão, devendo ele dar relevo à discussão das teses 

jurídicas e, a partir delas, firmar os seus precedentes, em caminho à unidade do direito 

(formação da jurisprudência uniforme, coerente e pacífica), o que acaba por transbordar 

na segurança jurídica. 

Referido respeito não se deve confundir com submissão dos TRTs e juízes de 

primeira instância ao próprio Tribunal Superior do Trabalho. Deve-se compreender, em 

verdade, que o TST, ao fixar o sentido da norma, cria direito novo, o qual deve, assim, 

ser respeitado pelos demais órgãos julgadores, por força da própria sistemática de 

precedentes formalmente vinculantes. 

Portanto, ainda que ausente previsão constitucional da figura do TST como Corte 

Suprema, tendo-se em vista inexistir a regulamentação de sua competência para dizer o 

sentido da lei federal trabalhista ou julgar eventual violação à Constituição Federal 

envolvendo temas trabalhistas, como autoridade máxima, não se pode negar que, de 

fato, é exatamente isso que acaba por ocorrer, em decorrência do disposto no art. 896, 

CLT, o qual atribui ao Tribunal Superior do Trabalho, a competência para o julgamento 

de recurso de revista.   

 

4.2.2 O recurso de revista como instrumento de criação do direito pelo Tribunal 

Superior do Trabalho 

 

Não se pretende, neste momento, esgotar todas as discussões teóricas e 

procedimentais que delineiam o recurso de revista, mas, tão somente, demonstrar que 

referido instrumento processual deve colaborar para que o TST se consolide, 

efetivamente, como uma Corte de Precedentes, exercendo um papel de vanguarda ao 

conceber teses jurídicas norteadoras das relações jurídicas trabalhistas, devendo deixar 

de exercer primordialmente função reativa, ao julgar centenas de milhares de demandas 

oriundas de todo o Brasil, como mero Tribunal de terceira instância. 

O recurso de revista é o remédio processual destinado a objetar acórdãos 

proferidos pelos Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs), quando do julgamento do 

recurso ordinário, na fase de conhecimento, em dissídio individual. A sistemática adotada 
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pela CLT determina que o recurso de revista é cabível quando a demanda for oriunda do 

primeiro grau de jurisdição. “Embora o art. 896 da CLT mencione a expressão ‘dissídios 

individuais’, pacífico é o entendimento que permite o uso do recurso de revista para 

guerrear decisões que envolvem ações civis públicas e ações coletivas.”371 

Também é possível o manejo do recurso de revista na fase de execução; porém, 

somente quando se demonstrar que a decisão do TRT viola, direta e literalmente, o texto 

constitucional. O intuito é conferir uma maior celeridade à fase de execução. 

Tradicionalmente, o aludido recurso é empregado na promoção da tutela do direito 

objetivo e da uniformização da jurisprudência, caracterizando-se, ao lado do recurso 

extraordinário (STF) e do recurso especial (STJ), como um recurso excepcional, pois tem 

por finalidade precípua a tutela ou defesa do direito positivado pelo Estado. 

Visa, desse modo, à correta aplicação da Constituição Federal e das leis federais 

trabalhistas pelos Tribunais Regionais, bem como busca conferir uniformidade à 

interpretação e à aplicação das referidas normas por distintos TRTs e, ainda, promover 

o alinhamento das decisões regionais a posicionamentos consolidados no TST e em 

súmulas vinculantes do STF, situação essa que, em tese, preservaria a inteireza do 

sistema normativo, garantindo, em consequência, a unidade do direito.  

Todavia, considerados os aspectos fáticos, vislumbra-se, na prática, nem sempre 

se mostrar possível a almejada homogeneidade das decisões judiciais, o que acaba por 

gerar uma infinidade de julgados díspares, acerca do mesmo tema, tendo-se em vista o 

fato de que o recurso de revista é julgado pelas diferentes Turmas do Tribunal Superior 

do Trabalho. Nesse contexto, muitas vezes, o recurso de revista não é capaz, por si só, 

de garantir a segurança jurídica, nem sempre havendo isonomia entre diferentes 

jurisdicionados – distintas Turmas podem decidir de modo diverso questão semelhante.  

Em razão disso, pode-se ter a procrastinação da tutela jurisdicional (aqui 

compreendida como a resposta do Estado à pretensão das partes, no caso concreto), em 

razão da possibilidade de o processo se prolongar, por força do recurso de embargos de 

divergência, o qual pretende, exatamente, dirimir dissensões entre as Turmas, relativas 

 
371 SANTOS, Enoque Ribeiro dos; HAJEL FILHO, Ricardo Antonio Bittar. Curso de direito processual do 
trabalho, cit., p. 605.  
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a uma mesma temática, dissídio esse a ser julgado pela SDI (Seção de Dissídios 

Individuais)372. 

Daí a importância da instauração do incidente de recurso de revista repetitivo pela 

já analisada Lei n. 13.015/2014 (introdução dos arts. 896-B e 896-C à CLT), o que 

posteriormente fora corroborado pelo Código de Processo Civil de 2015. 

Retomando-se o delineamento do recurso em apreço, caberá o recurso de revista 

tanto quando houver violação à lei (lei federal ou Constituição Federal) – e, nessa 

hipótese, o TST estará exercendo o seu papel de defesa e tutela do direito objetivo –, 

quanto em situação de divergência jurisprudencial entre TRTs acerca do mesmo 

dispositivo normativo (tomado como texto de lei) – exercendo função uniformizadora da 

jurisprudência trabalhista. 

Estabelecendo-se um paralelo entre o TST e as outras Cortes Supremas 

brasileiras (STF e STJ), pode-se fazer uso do entendimento de Daniel Mitidiero, segundo 

o qual ditos Tribunais atuam 

 
como cortes reativas e de simples controle da juridicidade das decisões 
recorridas, recaindo substancialmente, portanto, mais na área de 
influência da Cour de Cassation francesa e Corte di Cassazione italiana 
em suas formas originais do que na área de influência da Supreme Court 
estadunidense e do Bunesgerichtshof alemão373.  
 

Porém, o autor do presente estudo vislumbra que referido recurso não se pode 

limitar a essa única função, devendo ele servir como um remédio processual 

extremamente importante para a consolidação do papel do TST como uma Corte de 

Precedentes, haja vista que, para a sua utilização, a CLT, em seu art. 896-A, exige que 

a questão tratada apresente transcendência, isso é, que apresente aspecto ou aspectos 

relevantes, de ordem econômica, política, social ou jurídica, que ultrapassem os limites 

do caso em apreço, extrapolando o interesse individual das partes. 

 
372 CLT, art. 894. “No Tribunal Superior do Trabalho cabem embargos, no prazo de 8 (oito) dias: 

[...] 

II - das decisões das Turmas que divergirem entre si ou das decisões proferidas pela Seção de Dissídios 
Individuais, ou contrárias a súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho ou 
súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal.” 
373 MITIDIERO, Daniel. Cortes superiores e cortes supremas, cit., p. 96. 
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Trata-se de exigência legal para o julgamento do recurso de revista, que, se não 

cumprida, impede a apreciação daquele. 

A transcendência, embora prevista desde o ano de 2001, pelo art. 896-A da CLT, 

somente foi regulamentada em 2017, por meio da Lei n. 13.467, a qual especificou os 

seus critérios, indicadores e procedimento. Os indicadores de cada um dos quatro 

critérios tipificadores da transcendência foram expressamente delineados pelo legislador, 

que os elencou nos incisos do § 1º, do já citado art. 896-A da CLT374.  

Observa-se, porém, haverem sido os seus indicadores expostos a título 

enumerativo, e não taxativo, podendo os Ministros do TST vislumbrar outros indicadores, 

de cada um dos quatro critérios fixados375. 

Por essa razão, os indicadores estampados na CLT podem gerar conflitos entre 

as turmas do TST quanto à sua fixação, haja vista o grau de subjetividade que 

apresentam. 

É o que se percebe, exemplificativamente, quanto ao critério econômico, o qual 

fixa que a causa a ser julgada será transcendente quando tiver elevado valor econômico.  

Para Maurício Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado,376 

 
o fato de o valor não ser substancial para a empresa não significa que o 
recurso de revista do reclamante não tenha transcendência econômica, 
atraindo, de plano, a denegação de seu seguimento. É que, sob a 
perspectiva do trabalhador recorrente, torna-se possível estimar que o 
valor exposto tenha efetiva importância econômica, isto é, seja elevado e 
tenha transcendência. 

 

 
374 “Art. 896-A - O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa 
oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. 

§ 1° São indicadores de transcendência, entre outros: 

I - econômica, o elevado valor da causa; 

II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho 
ou do Supremo Tribunal Federal; 

III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado; 

IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. [...].” 
375 MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. O critério de transcendência do recurso de revista e sua 
aplicação efetiva pelo TST. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, São Paulo, v. 84, n. 3, jul.-set. 
2018, p. 64. 
376 DELGADO, Maurício Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. A reforma trabalhista no Brasil. São 
Paulo: LTr, 2017. p. 367. 
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Porém, em recente julgado, a 7ª Turma do TST preconizou o uso de um critério 

objetivo para definir o que vem a ser a transcendência econômica na apreciação de 

recurso de revista interposto pelo empregado. 

 

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO 
DE REVISTA DO AUTOR. LEI Nº 13.467/2017. DIFERENÇAS 
SALARIAIS. SALÁRIO PROFISSIONAL DO ENGENHEIRO QUÍMICO. 
LEI Nº 4.950-A/1966. APLICABILIDADE AO TECNÓLOGO EM GESTÃO 
AMBIENTAL. MATÉRIA FÁTICA. TRANSCENDÊNCIA ECONÔMICA 
CONSTATADA. Em relação à transcendência econômica, esta Turma 
estabeleceu como referência, para o recurso do empregado, o valor 
fixado no artigo 852-A da CLT. No caso, o recorrente se insurge contra 
a decisão de improcedência total dos pedidos, aos quais foi atribuído o 
valor de R$ 469.310,74. Deste modo, considera-se alcançado o patamar 
da transcendência. O Tribunal regional, soberano na análise do conjunto 
fático-probatório, consignou que o autor "... não provou a condição de 
engenheiro diplomado por algum dos cursos elencados no citado Diploma 
Legal" e "... o reclamante, em verdade, exerceu a função de responsável 
técnico de forma esporádica". O exame da tese recursal, em sentido 
contrário, esbarra no teor da Súmula nº 126 do TST, pois demanda o 
revolvimento dos fatos e das provas. Agravo conhecido e não provido" 
(Ag-AIRR-924-05.2017.5.07.0031, 7ª Turma, Relator Ministro Claudio 
Mascarenhas Brandão, DEJT 21/05/2021) – grifo nosso. 

 

Constata-se que a Turma se utilizou da regra contida no art. 852-A da CLT, a qual 

fixa o montante de 40 salários-mínimos para a determinação do rito sumaríssimo. Dessa 

forma, se o empregado interpuser recurso de revista cujo valor contemple pedido que 

ultrapasse 40 salários-mínimos, restará configurada a transcendência econômica. 

Verifica-se, assim, que a 7ª Turma não adotou o valor da causa – expressão prevista na 

CLT – para fixar a transcendência econômica, mas sim o valor do pedido contido no 

recurso de revista.  

Em outro processo377, a mesma Turma fixou, objetivamente, parâmetros 

configuradores da transcendência econômica, a fim de que o recurso de revista do 

empregador possa ser conhecido. Os valores foram considerados com fulcro no art. 496, 

§ 3º do CPC, que aborda os critérios para a remessa necessária, bem como o âmbito de 

atuação da empresa (municipal, estadual e nacional). 

 
377 AIRR-52500-84.2006.5.10.0016, 7ª Turma, Ministro Relator: Cláudio Brandão, julgamento: 27/5/2020. 
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Com outros fundamentos, o Ministro Augusto Cesar Leite de Carvalho378 

apresenta o seu olhar sobre como a transcendência econômica deve ser compreendida, 

mas ressalta que não se deve adotar um valor fixo como referência.  

 
Minha compreensão, em relação à transcendência econômica, seja para 
o empregador ou para o empregado, é a de que não deve ser estabelecido 
um determinado valor a partir do qual todas as causas teriam 
transcendência. 
A transcendência concerne, por definição, a algum aspecto da causa que 
supera o espectro dos interesses individuais e reporta-se ao interesse 
coletivo. Mas essa coletividade não pode, por justiça, corresponder a toda 
a sociedade brasileira como se empresários e trabalhadores 
pertencessem, indistintamente, ao mesmo estrato social e econômico. 
O interesse alimentar, ou de sobrevivência, é compartilhado por toda 
imensa parcela da sociedade sem emprego ou renda, malgrado a ele 
sejam indiferentes, não raro, os trabalhadores cuja sorte ou talento os fez 
inseridos no mercado de trabalho. Também, do outro lado, as pequenas 
e médias empresas ocupam nicho econômico em que o interesse de 
subsistir pode transcender mais que o de ser competitiva ou de constituir 
monopólio, o contrário se dando no front em que se digladiam as grandes 
corporações econômicas. 
São coletividades diferentes, tanto no caso dos empregadores quanto no 
dos empregados. 

 

Consoante analisado, a transcendência, enquanto filtro recursal, deve ser 

compreendida como um elemento processual apto a evitar que o TST se ocupe de julgar 

recursos de revista absolutamente pontuais, funcionando apenas e tão somente como 

mera corte de revisão ou cassação. Por conseguinte, torna-se primordial que a Corte 

Suprema trabalhista estude e crie critérios convergentes a todas as suas Turmas, 

pacificando a delimitação dos critérios da transcendência e, por óbvio, evitando, assim, o 

seu uso discricionário e subjetivo, o que pode vir a gerar, em verdade, grande 

instabilidade e injustiças. 

Importa frisar que, em não sendo fixados critérios objetivos para a definição da 

existência ou não da transcendência, podem-se verificar decisões diametralmente 

opostas no que pertine à apreciação, ou não, do recurso de revista pelo TST. Todavia, é 

perceptível que, em virtude do grande número de Ministros que compõem o TST, 

 
378 AIRR 14-07.2017.5.05.0007, 6ª Turma, Ministro Relator: Augusto Cesar Leite de Carvalho, julgamento: 
23/06/2021, publicação: 25/06/2021. 
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apresenta-se dificultoso esse processo de convergência para definição dos mencionados 

critérios. Ademais, existe resistência ao próprio filtro de relevância, por parte de Ministros 

que não desejam se submeter à fixação de precedentes horizontais.  

 
Para aqueles que têm a oportunidade de advogar frequentemente perante 
o TST, é nítida a existência de um estado judicial não cooperativo entre 
os Ministros do TST. Isso faz com que eles não desejem uma 
“autolimitação” do tribunal para apreciação de certos casos ou matérias, 
provavelmente porque não aceitam o sistema de precedentes vinculantes, 
notadamente em seu aspecto horizontal, isto é, quando um precedente 
proferido por uma Corte deve ser respeitado pela mesma Corte. 
Considerando que muitos recursos são julgados pelas Turmas do TST de 
modo descolado da jurisprudência firmada em órgãos de uniformização 
(SBDI-1 e SBDI-2), é certo que a divergência tomaria conta das decisões 
que apreciassem a existência ou não da transcendência ao recurso de 
revista. E essas decisões seriam definitivas. Só por esse fato, a 
regulamentação já não interessaria a alguns membros do TST.379 

 

Phillipe Nader cita, como um exemplo do que chama de “estado não cooperativo”, 

a decisão exarada no RR 797-94.2011.5.09.0654, quanto à possibilidade de revista 

moderada em bolsas e sacolas. 

 
3. REVISTA (AINDA QUE MODERADA) DE BOLSAS E SACOLAS. 
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 3.1.(...) Nesse contexto, e sob uma 
interpretação sistemática dos preceitos legais e constitucionais aplicáveis 
à hipótese, entende-se que a revista diária em bolsas e sacolas, por se 
tratar de exposição contínua do empregado a situação constrangedora no 
ambiente de trabalho, que limita sua liberdade e agride sua imagem, 
caracterizaria, por si só, a extrapolação daqueles limites impostos ao 
poder fiscalizatório empresarial, mormente quando o empregador possui 
outras formas de, no caso concreto, proteger seu patrimônio contra 
possíveis violações. Nesse sentido, as empresas, como a Reclamada, 
têm plenas condições de utilizar outros instrumentos eficazes de controle 
de seus produtos, como câmeras de filmagens e etiquetas magnéticas. 
Tais procedimentos inibem e evitam a violação do patrimônio da empresa 
e, ao mesmo tempo, preservam a honra e a imagem do trabalhador” 
(Ministro Mauricio Godinho Delgado). 3.2. A jurisprudência da Eg. 3ª 
Turma evoluiu para compreender que a revista dita moderada em bolsas 
e sacolas de trabalhadores, no início ou ao final da jornada de trabalho, 
mesmo que sem contato físico ou manipulação de pertences, provoca 
dano moral e autoriza a condenação à indenização correspondente. 
Ressalva de ponto de vista do Relator. Recurso de revista conhecido e 
provido.” (Destacamos em itálico e sublinhamos). 

 
379 NADER, Philippe de Oliveira. A transcendência no recurso de revista. Revista do Tribunal Superior 
do Trabalho, São Paulo, v. 84, n. 3, jul.-set. 2018. p. 225-226. 
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No inteiro teor do acórdão, o Ministro Relator da Turma deixa 
consignado que, embora a eg. SBDI-1 (órgão uniformizador de 
divergência entre Turmas venha decidindo pelo não cabimento de 
indenização por danos morais na hipótese, a 3ª Turma evoluiu e se 
convenceu do contrário, isto é, de que o reclamante teria direito à 
referida indenização. 
Tal decisão simboliza as “ilhas de poder” que caracterizam os votos de 
muitos Ministros e nada contribui para uma prestação jurisdicional de 
qualidade, gerando insegurança, perda de credibilidade nas instituições 
judiciárias, sentimento de injustiça e ineficiência.380 (grifo nosso) 

 

Por outro lado, defendendo que a transcendência não necessita de critérios 

previamente estipulados, o Ministro Ives Gandra Martins Filho justifica o seu 

posicionamento afirmando que seria inexequível e prejudicial conferir à SBDI-1 a tarefa 

de “tentar parametrizar e objetivar, em caráter impositivo, às Turmas e ministros, critério 

que, por natureza, tem seu componente ínsito de discricionariedade e subjetividade”.381 

Aduz, ainda que o Regimento Interno do TST, ao determinar a criação de um banco de 

dados acerca dos temas que versam sobre temas reconhecidos como transcendentes, 

acaba por se constituir em “fonte de referência para se verificar em que casos os ministros 

do TST estão reconhecendo a transcendência em qualquer um de seus critérios, 

orientando a própria Corte, advogados e demais operadores do direito”.382 

Em que pese os argumentos acima expostos serem plausíveis, com eles não se 

pode concordar. 

Ao se permitir ampla discricionariedade aos Ministros, os quais podem, ao seu 

talante, determinar qual assunto é, ou não, transcendente, estar-se-á expondo o TST ao 

risco de continuar a exercer o papel de um Tribunal revisional, ou de terceiro grau.  

A situação se mostra ainda mais grave em decorrência da hipótese prevista no art. 

896-A, § 2º, da CLT383, a qual permite ao Ministro-Relator, monocraticamente, decidir 

pela existência ou não de transcendência da matéria, isso é, sem, no mínimo, a 

participação da Turma – muito embora seja possível a interposição do agravo interno, 

 
380 Ibidem, p. 226-227. 
381 MARTINS FILHO, Ives Gandra. O critério de transcendência do recurso de revista e sua aplicação 
efetiva pelo TST. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, cit., p. 76. 
382 Ibidem. p. 76.  
383 “Art. 896-A, § 2º Poderá o relator, monocraticamente, denegar seguimento ao recurso de revista que 
não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado.” 
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fato esse que só colabora para que o andamento processual seja postergado, indo de 

encontro ao princípio da duração razoável do processo. Ademais, referida situação 

colaborará, certamente, para o surgimento de decisões contraditórias acerca da definição 

de transcendência de um mesmo tema, colocando o jurisdicionado ao alvedrio do 

entendimento monocrático de cada Ministro do TST. 

Outrossim, o amplo número de possíveis interpretações não permitirá que haja um 

caminho, mediante o recurso de revista, para definir teses, afinal de contas, o mesmo 

tema pode ser considerado transcendente por um Ministro, ou por uma Turma, ao passo 

que outro Ministro ou outra Turma pode não considerá-lo. Dessa feita, o único trabalho a 

ser exercido pelo TST será o de usar o filtro da transcendência como um mecanismo 

defensivo, visando apenas a diminuição do número de recursos de revista a serem 

julgados.  

Essa possível inconsistência na fixação dos indicadores do que possa vir a ser 

transcendente, não se coaduna com os anseios de isonomia, previsibilidade e segurança 

jurídica, propugnados pelo sistema de precedentes judiciais.  

Uma solução a essa problemática seria a fixação dos critérios objetivos 

caracterizadores da transcendência por órgão de maior amplitude, a SDI-I, situação essa 

que legitimaria o reconhecimento do filtro no âmbito do TST – e não apenas dentro de 

cada uma das Turmas. A citada legitimação estaria atrelada não somente ao fato de a 

SDI-I apresentar maior representatividade, tendo em vista contar com maior número de 

Ministros, mas especialmente por competir a ela o papel de uniformização das decisões 

divergentes das Turmas, ou destas que divirjam de decisão da Seção de Dissídios 

Individuais, de súmula ou de orientação jurisprudencial (Regimento Interno do TST, art. 

78, II, a). 

Dessa feita, estar-se-ia, inclusive, estabelecendo-se procedimento semelhante ao 

adotado pelo Supremo Tribunal Federal, para o reconhecimento de repercussão geral, 

quando do julgamento do recurso extraordinário384. 

 
384 “Quando um Ministro se deparar com matéria nova (ainda não apreciada pelo STF em sede de 
repercussão geral) deve submeter ao Plenário Virtual da Corte para apreciação. Se quatro Ministros 
votarem pela existência de repercussão geral, a matéria terá sido eleita para ser apreciada no mérito pelo 
plenário do STF. Isto porque são necessários votos de 2/3 (dois terços) dos Ministros – oito integrantes – 
para a declaração de ausência de repercussão geral. Frise-se, por oportuno, que a presunção relativa (juris 
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Encerrando-se, então, essa digressão importante para a compreensão da 

importância da fixação de critérios objetivos definidores do filtro de transcendência, 

retoma-se, agora, a análise dos demais critérios elencados pelo § 1º, do art. 896-A, CLT. 

No que toca à transcendência política, a CLT, se literalmente interpretada, 

propugna que o recurso de revista será analisado quando o TRT proferir acórdão que 

contrarie a jurisprudência sumulada do TST ou do STF. 

Entretanto, essa interpretação é muito restrita e não se coaduna com a sistemática 

de precedentes judiciais vinculantes que vigora no ordenamento pátrio, visto haver outras 

decisões de caráter obrigatório – e não somente as súmulas. Logo, em havendo 

desrespeito, pelos TRTs, às teses fixadas pelo TST em incidentes de recursos de revista 

repetitivos ou de assunção de competência e – no entendimento do autor desse estudo 

– em decisão paradigmática prolatada em recurso de revista analisado singularmente 

(não havendo tema repetitivo), restará configurada a transcendência política. 

Logicamente, mesma ideia se aplica na hipótese de ofensa à tese fixada em recurso 

extraordinário com repercussão geral385. 

Ainda, no que pertine às súmulas, o texto do art. 702, I, f, da CLT, confere ao Pleno 

do TST o poder de criar ou reformar enunciados de súmulas, inclusive retirando da SDI 

e da SDC a possibilidade de elaboração das OJs (Orientações Jurisprudenciais).  

Todavia, conforme retratado no Capítulo 3 desse estudo, não se pode olvidar que 

o legislador reformador passou a exigir um procedimento rigoroso para a elaboração e 

revisão dos enunciados de súmulas e das Orientações Jurisprudenciais, o qual pode ser 

considerado praticamente inexequível, já que: i) a matéria deve ser aprovada por maioria 

qualificada de 2/3 de seus membros (portanto, não se fala mais em minoria simples); ii) 

 
tantum) é de que todas as matérias possuem repercussão geral, salvo quando a maioria qualificada do 
colegiado negar. Somente após a apreciação da matéria pelo plenário virtual é que cada Ministro do STF, 
monocraticamente, pode aplicar o entendimento sufragado no colegiado aos casos subsequentes, seja no 
caso de se reconhecer a existência, seja no caso de inexistência da repercussão geral da matéria.” NADER, 
Phillippe de Oliveira, A transcendência no recurso de revista. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, 
cit., p. 233. 
385 “[...] quando demonstrado o desrespeito à jurisprudência pacífica e notória do Tribunal Superior do 
Trabalho sedimentada em Orientação Jurisprudencial ou a partir da fixação de tese no julgamento, entre 
outros, de incidentes de resolução de recursos repetitivos ou de assunção de competência, bem como, na 
hipótese de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recurso extraordinário com 
repercussão geral ou das ações de constitucionalidade”. AgRR 1307-80.2017.5.09.0013, 4ª Turma, Relator 
Ministro Alexandre Luiz Ramos. DEJT 01/07/2021. 

https://jurisprudencia.tst.jus.br/#8c30c7881c7847b77f2b4d5798addd33


203 
 

a matéria proposta deve ter sido julgada de maneira unânime em 2/3 das turmas em pelo 

menos 10 sessões diferentes. Dessa forma, a proposta deve ter sido analisada por pelo 

menos 5 turmas, já que o TST é composto por 8 turmas (2/3 de 8 = 5,33). 

Assim, dificilmente serão editadas novas súmulas. Confirmando esse 

posicionamento, verifica-se que, desde a entrada em vigor da reforma trabalhista, no ano 

de 2017, nenhuma nova súmula foi criada pelo Tribunal Superior do Trabalho.386 

Portanto, não se pode considerar, como visto, unicamente a ofensa aos 

enunciados de súmulas do TST e do STF como referência apta a tipificar a 

transcendência política, sob pena de se esvaziar o sentido da própria sistemática de 

precedentes. 

A transcendência social restará caracterizada, nas situações em que o empregado 

(reclamante-recorrente) pleiteia direito social, por meio do recurso de revista, que lhe seja 

constitucionalmente garantido. Entendendo que a transcendência social não pode ser 

vislumbrada somente pelos olhos do empregado, Ives Gandra Martins sustenta a ideia 

de que “desde que estejam em discussão os direitos sociais elencados nos arts. 6º a 11 

da CF, independentemente de quem os esgrima, patrão ou empregado, a questão terá 

relevância social.”387 

Porém, há de se considerar, também, como indicadores sociais os tratados 

internacionais que versam sobre questões trabalhistas e sobre Direitos Humanos, 

ratificados pelo Brasil, bem como as leis federais infraconstitucionais que contemplam 

direitos sociais388. 

Por fim, há o aspecto jurídico da transcendência, o qual se volta para a 

interpretação de novas questões trabalhistas, como o reconhecimento ou não do vínculo 

 
386 A última Súmula editada pelo TST é a de n. 463: “SUM-463 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 
COMPROVAÇÃO (conversão da Orientação Jurisprudencial n. 304 da SBDI1, com alterações decorrentes 
do CPC de 2015) - Res. 219/2017, DEJT divulgado em 28, 29 e 30.06.2017 – republicada - DEJT divulgado 
em 12, 13 e 14.07.2017. Disponível em: http:// 
https://www.tst.jus.br/documents/10157/63002/LivroInternet+%281%29.pdf/f24990a5-a0b3-f2b3-131a-
504c08dace3f?t=1591316052743. Acesso em: 26 jul. 2021. 
387 MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. O critério de transcendência do recurso de revista e sua 
aplicação efetiva pelo TST. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, cit., p.65. 
388 DELGADO, Maurício Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. A reforma trabalhista no Brasil, cit., p. 
367. 
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empregatício de trabalhadores de plataformas digitais389. Entretanto, entende-se que o 

TST, enquanto uma Corte de Vértice, que deve se preocupar não só em interpretar, mas 

primordialmente, em reconstruir o sentido da norma, também deve se posicionar sobre 

 
389 "RECURSO DE REVISTA OBREIRO - VÍNCULO DE EMPREGO ENTRE O MOTORISTA DE 
APLICATIVO E A EMPRESA PROVEDORA DA PLATAFORMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
(UBER) - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DIANTE DA AUSÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO 
JURÍDICA - TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Avulta a 
transcendência jurídica da causa (CLT, art. 896-A, § 1º, IV), na medida em que o pleito de reconhecimento 
do vínculo de emprego envolvendo os recentes modelos de contratação firmados entre motoristas de 
aplicativo e empresas provedoras de plataformas de tecnologia por eles utilizadas ainda é nova no âmbito 
desta Corte, demandando a interpretação da legislação trabalhista em torno da questão. 2. Ademais, deixa-
se de aplicar o óbice previsto na Súmula 126 desta Corte, uma vez que os atuais modelos de contratação 
firmados entre as empresas detentoras da plataforma de tecnologia (Uber) e os motoristas que delas se 
utilizam são de conhecimento público e notório (art. 374, I, do CPC) e consona com o quadro fático 
delineado pelo Regional. 3. Em relação às novas formas de trabalho e à incorporação de tecnologias 
digitais no trato das relações interpessoais - que estão provocando uma transformação profunda no Direito 
do Trabalho, mas carentes ainda de regulamentação legislativa específica - deve o Estado-Juiz, atento a 
essas mudanças, distinguir os novos formatos de trabalho daqueles em que se está diante de uma típica 
fraude à relação de emprego, de modo a não frear o desenvolvimento socioeconômico do país no afã de 
aplicar regras protetivas do direito laboral a toda e qualquer forma de trabalho. 4. Nesse contexto, 
analisando, à luz dos arts. 2º e 3º da CLT, a relação existente entre a Uber e os motoristas que se utilizam 
desse aplicativo para obterem clientes dos seus serviços de transporte, tem-se que: a) quanto à 
habitualidade, inexiste a obrigação de uma frequência predeterminada ou mínima de labor pelo motorista 
para o uso do aplicativo, estando a cargo do profissional definir os dias e a constância em que irá trabalhar; 
b) quanto à subordinação jurídica, a par da ampla autonomia do motorista em escolher os dias , horários e 
forma de labor, podendo desligar o aplicativo a qualquer momento e pelo tempo que entender necessário, 
sem nenhuma vinculação a metas determinadas pela Uber ou sanções decorrentes de suas escolhas, a 
necessidade de observância de cláusulas contratuais (v.g., valores a serem cobrados, código de conduta, 
instruções de comportamento, avaliação do motorista pelos clientes), com as correspondentes sanções no 
caso de descumprimento (para que se preserve a confiabilidade e a manutenção do aplicativo no mercado 
concorrencial), não significa que haja ingerência no modo de trabalho prestado pelo motorista, reforçando 
a convicção quanto ao trabalho autônomo a inclusão da categoria de motorista de aplicativo independente, 
como o motorista da Uber, no rol de atividades permitidas para inscrição como Microempreendedor 
Individual – MEI, nos termos da Resolução 148/2019 do Comitê Gestor do Simples Nacional; c) quanto à 
remuneração, o caráter autônomo da prestação de serviços se caracteriza por arcar, o motorista, com os 
custos da prestação do serviço (manutenção do carro, combustível, IPVA), caber a ele a responsabilidade 
por eventuais sinistros, multas, atos ilícitos ocorridos, dentre outros (ainda que a empresa provedora da 
plataforma possa a vir a ser responsabilizada solidariamente em alguns casos), além de os percentuais 
fixados pela Uber, de cota parte do motorista, entre 75% e 80% do preço pago pelo usuário , serem 
superiores ao que este Tribunal vem admitindo como suficientes a caracterizar a relação de parceria entre 
os envolvidos. 5. Já quanto à alegada subordinação estrutural, não cabe ao Poder Judiciário ampliar 
conceitos jurídicos a fim de reconhecer o vínculo empregatício de profissionais que atuam em novas formas 
de trabalho, emergentes da dinâmica do mercado concorrencial atual e, principalmente, de 
desenvolvimentos tecnológicos, nas situações em que não se constata nenhuma fraude, como é o caso 
das empresas provedoras de aplicativos de tecnologia, que têm como finalidade conectar quem necessita 
da condução com o motorista credenciado, sendo o serviço prestado de motorista, em si, competência do 
profissional e apenas uma consequência inerente ao que propõe o dispositivo. 6. Assim sendo, não merece 
reforma o acórdão regional que não reconheceu o vínculo de emprego pleiteado na presente reclamação, 
sob o fundamento de ausência de subordinação jurídica entre o motorista e a empresa provedora do 
aplicativo Uber. Recurso de revista desprovido" (RR-10555-54.2019.5.03.0179, 4ª Turma, Relator Ministro 
Ives Gandra Martins Filho, DEJT 05/03/2021). 
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os textos de lei já existentes e que geram profícuas divergências entre os diferentes 

TRTs. Dessa forma, há de se evitar que o mesmo texto de lei seja aplicado 

pragmaticamente, de maneira discriminatória, aos trabalhadores e empregadores, em 

virtude de estarem em diferentes regiões do país. 

Nesse diapasão, o TST deve desempenhar, dentro do Estado Constitucional, a 

sua função de fixar o sentido normativo para que os direitos fundamentais – considerando 

que grande parcela dos direitos trabalhistas é fundamental – possam ser efetivados no 

campo prático, de maneira equitativa e igualitária, fato esse que se desbordará na 

segurança jurídica. Havendo fixação do sentido da norma a ser homogeneamente 

aplicado, ter-se-á a consolidação jurisprudencial e, por certo, a estabilização das relações 

intersubjetivas. Nessa senda, a formação de precedentes há de colaborar com a unidade 

do direito. 

Apenas com a finalidade de se ampliar a visão sobre a ideia que aqui se expõe, 

mas não com a pretensão de se esgotarem as reflexões acerca do assunto, deve-se 

entender que o Estado Constitucional alterou a própria conceituação e formação da 

norma jurídica, se comparado ao Estado Legislativo, passando o direito a ser 

reconstruído, a partir do significado atribuído ao texto normativo (outorgado pelo 

legislador), por intermédio da jurisdição, a qual o conecta ou vincula aos elementos 

fáticos, ao longo desse processo. Assim, o direito passa de objeto completamente 

delineado pelo jurista (texto = norma), a uma “harmoniosa composição entre atividades 

semânticas e argumentativas”390.  

Sob essa premissa, ou seja, identificada a presença da transcendência e 

conhecidos os recursos pelo TST, devem, então, ser selecionados ou filtrados os casos 

mais relevantes e representativos de uma determinada controvérsia, objeto de uma 

massa de tantos outros casos análogos, os quais devem, então, ser apreciados 

detidamente pelo Tribunal e julgados. A consequente decisão, decorrente de uma 

adequada interpretação que define o sentido e a abrangência da norma, servirá como 

guia ou referência para todos os demais julgamentos, fixando, portanto, uma tese. 

 
390 ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica: entre permanência, mudança e realização no direito tributário. 
São Paulo: Malheiros, 2011. p. 254. 
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Consequentemente, deixa o TST de exercer o mero papel de Corte de revisão, ou de 3ª 

instância, para cumprir a sua função de verdadeiro Tribunal de vértice, como já dito. 

Contudo, imprescindível destacar-se o fato de que, pelo sistema hodiernamente 

estabelecido, nos recursos de revista não repetitivos, ou seja, em recursos 

eventualmente julgados por uma das Turmas do TST, de forma isolada, ainda que 

reconhecida a transcendência, a decisão exarada não reverberará os seus efeitos a 

outros casos similares, restringindo-se a dar solução unicamente ao conflito dirimido (art. 

896 e 896-A, CLT). 

Todavia, entendo que, deveras, mesmo em hipótese de recurso de revista 

interposto em causa isolada, ou seja, mesmo não desenhado o seu caráter repetitivo, 

seja possível a fixação de tese pelo TST. Fundamentando esse posicionamento, 

colacionam-se aqui as palavras de Luiz Guilherme Marinoni391, que desenvolve raciocínio 

semelhante, porém, aplicado à atuação do Superior Tribunal de Justiça. 

 
A circunstância de uma questão federal não estar relacionada a atos ou 
condutas que podem gerar múltiplas violações ou danos está longe de 
significar que ela não possa se inserir no cotidiano das pessoas e, 
portanto, constituir uma questão federal relevante e transcendente.  
É certamente equivocado supor que uma Suprema Corte deve atuar 
apenas para resolver questões de direito que podem se repetir ou 
multiplicar, como se a sua tarefa fosse simplesmente reduzir a massa dos 
casos apresentados ao Judiciário. A definição judicial das questões 
federais tem importância muito maior. As decisões da Suprema Corte não 
impactam apenas os casos judiciais, mas, antes de tudo, a própria vida 
em sociedade, constituindo-se a base para os homens e as empresas se 
comportarem num Estado de Direito. 

 

Assim, uma vez reconhecida a transcendência no caso singular sob decisão 

(recurso de revista não repetitivo), esse autor entende possível a criação de tese 

vinculante pelo TST. Com o intuito de se estabelecer um diálogo sobre essa questão 

específica, mostra-se importante a transcrição das palavras de César Zucatti Pritsch: 

 

 
391 MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes, cit., p. 144. 
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No contexto exposto anteriormente392, os conflitos jurisprudenciais deixam 
de ser controlados artesanalmente pelo TST, um a um, sendo agora 
submetidos a uma escolha discricionária pelo filtro da transcendência. 
Assim, da mesma forma que os recursos extraordinários com repercussão 
geral reconhecida – que são vinculantes em sentido estrito, sujeitando sua 
inobservância a reclamação, art. 988, § 5º, II, do CPC – os precedentes 
formados através dos recursos de revista com transcendência 
reconhecida devem ser observados obrigatoriamente, sob pena de 
reclamação? 
O embasamento dessa possibilidade hermenêutica é que a aplicação 
subsidiária e supletiva do CPC ao processo laboral (art. 15 do CPC, art. 
769 da CLT) faz com que a regulamentação do recurso de revista seja 
complementada com as regras aplicáveis aos demais recursos de 
natureza extraordinária. Uma vez concedido o efeito vinculante ao recurso 
extraordinário com repercussão geral (art. 988, § 5º, II, do CPC, incluído 
pela Lei nº 13.256, de 2016), decorre da sistematicidade do novo modelo 
de precedentes vinculantes que o recurso de revista, agora sujeito a 
análogo filtro discricionário, também seja dotado de análogo efeito 
vinculante, dando-lhe ampla eficácia uniformizadora393.  

 

Na compreensão de Pritsch, mesmo o precedente fixado por uma Turma, a partir 

de decisão em demanda singular, não haveria afronta absoluta à uniformidade do direito, 

vez que eventual conflito entre Turmas distintas poderia ser solucionado com o uso de 

embargos (art. 894, CLT e art. 78, II, a, Regimento Interno do TST), cujo acórdão 

igualmente estaria vinculado a reclamação, quando exarado em substituição a um 

acórdão em recurso de revista com transcendência reconhecida (art. 988, § 5º, II, CPC 

c/c art. 15, CPC e art. 769, CLT)394. 

Porém, paralelamente ao defendido pelo jurista citado – não afastando a 

conveniência de seu posicionamento – compreendo que o recurso de revista, em 

apresentando fator de transcendência de significativa relevância, o qual também 

repercutiria no julgamento de outras tantas causas, possa já ser encaminhado pela Turma 

a órgão de maior amplitude, como exemplificativamente a SDI ou o Pleno – o que pode 

decorrer, de lege ferenda, de alteração de seu Regimento Interno, o qual passaria a 

 
392 Refere-se ao fato de um recurso chegar ao TST como decorrência do interesse público na uniformização 
jurisprudencial e aprimoramento do direito, e não como reflexo do direito subjetivo da parte ao terceiro grau 
de jurisdição. 
393 PRITSCH, Cesar Zucatti. A troca do IUJ pela transcendência: valeu a pena? In: PRITSCH, Cesar Zucatti 
et al. (Coord.). Precedentes no processo do trabalho: teoria geral e aspectos controvertidos. São Paulo: 
RT, 2020. p. 573.  
394PRITSCH, Cesar Zucatti. A troca do IUJ pela transcendência..., cit., p. 574. 
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prever essa hipótese, o que, por consequência, já faria nascer um precedente amplo, isso 

é, de caráter normativo de abrangência nacional, evitando-se, assim, posteriores 

discussões, ressalvada, por óbvio, a possibilidade do distinguishing.  

Ademais, a decisão deveria contar com a efetiva participação democrática em seu 

julgamento, ou seja, com a manifestação do MPT e de demais interessados na 

controvérsia, a fim de ampliar a discussão e a valoração da norma a ser criada por meio 

do precedente, em qualquer das hipóteses acima mencionadas. 

Por derradeiro, no que tange à transcendência, não seria racional, diante da 

sistemática processual atual, compreendê-la como um simples mecanismo de restrição 

de acesso de parcela de recursos de revista encaminhados ao TST. A intelecção da 

aplicação do filtro de relevância deve se voltar para a função atribuída ao TST, desde a 

edição da Lei 13.015/2014 e consolidada pelo CPC de 2015, de reconstrução do direito, 

ou seja, de firmar precedentes normativos vinculantes. Portanto, pensar de outro modo é 

deixar esvair de significado a própria sistemática de precedentes; afinal, considerar uma 

matéria transcendente, cuja relevância seja abrangente e coletiva, e não permitir que o 

resultado de seu julgamento seja ecoado de maneira obrigatória em todas as situações 

análogas futuras, é optar por uma Corte meramente reativa que somente apresenta a 

solução para o caso concreto, operando uma disruptura com a unidade do direito – vez 

que, deixa-se sem solução uma infinidade de decisões dissonantes em âmbito nacional.  

  

4.2.2.1 O filtro de relevância nas Cortes Supremas estrangeiras 

 

Também mundo afora, as Supremas Cortes lançam mão de filtros de relevância 

aptos a selecionarem as causas que efetivamente merecem ser por elas julgadas, 

apresentando, portanto, transcendência inerente à sua posição institucional e, por 

consequência, aptidão para servirem como precedentes. 

Serão destacados, aqui, os Tribunais de três países, Estados Unidos da América, 

Alemanha e Argentina. Os dois primeiros servirão de amostragem sobre o uso desse 

mecanismo como ferramenta de criação de decisões vinculantes, sendo que a 

experiência argentina será salientada como contraponto, tendo em vista que, embora 
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haja a aplicação do filtro de admissibilidade, as decisões da Suprema Corte de Justicia 

de la Nación não têm caráter vinculativo.  

Assim, objetiva-se amealhar subsídios a amparar a melhor compreensão do filtro 

de transcendência do recurso de revista aplicado pelo Superior Tribunal do Trabalho. 

 

4.2.2.1.1 A Suprema Corte americana 

 

A competência da Suprema Corte dos Estados Unidos da América é definida por 

sua Constituição Federal, diferenciando-se em competência originária e recursal395, como 

ocorre, também, em solo brasileiro. Nesse segundo aspecto – competência de apelação 

–, a qual é definida por lei infraconstitucional, a Corte julga recursos obrigatórios e 

discricionários, sendo os obrigatórios aplicados a restritas situações, propostos em face 

de decisões proferidas por Cortes federais inferiores e Cortes estaduais de última 

instância. Ao longo da história, observa-se o fortalecimento do controle discricionário de 

acesso das causas à Corte Suprema, por via de filtro (writ of certiorari), o que lhe garante 

controle quase absoluto sobre os casos que serão julgados naquela instância. 

O filtro de relevância vincula-se à Judges’ Bill, de 1925, que elevou a competência 

discricionária a regra de raras exceções; todavia, Teresa Arruda Alvim e Bruno Dantas, 

com respaldo em Hartnett396, afirmam ser absolutamente equivocada a ideia de que o 

certiorari tenha sido criado somente a partir da referida lei, assim como também não é 

admissível crer-se ser toda obrigatória a jurisdição da Suprema Corte (mandatory 

jurisdiction) anteriormente à referida norma. De fato, o instrumento já se encontrava 

presente no sistema, desde 1789, havendo o Congresso, em 1891, atribuído certa 

 
395 “In all Cases affecting Ambassadors, other public Ministers and Consuls, and those in which a State shall 
be Party, the supreme Court shall have original Jurisdiction. In all the other Cases before mentioned, the 
supreme Court shall have appellate Jurisdiction, both as to Law and Fact, with such Exceptions, and under 
such Regulations as the Congress shall make.” (Art. III, Seção 2, item 2). Disponível em 
https://constitutioncenter.org/interactive-constitution/article/article-iii, acesso em 27 jul. 2021. “Em todos os 
casos que afetem embaixadores, outros ministros públicos e cônsules, e aqueles em que um Estado seja 
Parte, a Corte Suprema terá a jurisdição original. Em todos os outros casos mencionados, a Suprema Corte 
terá jurisdição de apelação, tanto de direito quanto de fato, com as exceções e de acordo com os 
regulamentos que o Congresso vier a estabelecer.” – tradução livre. 
396 HARTNETT, Edward A. Questioning certiorari: some reflections seventy-five years after the Judges’ 
Bill. Columbia Law Review, v. 100, n. 7, nov. 2000, p. 1.651. 

https://constitutioncenter.org/interactive-constitution/article/article-iii
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liberdade à Court para exercer a sua jurisdição recursal em conformidade ao que 

considerasse relevante.397 Ademais, no ano de 1914, nova lei ampliou o poder de 

jurisdição da Suprema Corte e confirmou o caráter discricionário do writ of certiorari. 

A Lei dos Juízes de 1925 é fruto do empenho do então Presidente da Suprema 

Corte, William Howard Taft, para a implementação de seus ideais de absoluta e ilimitada 

discricionariedade no exercício da jurisdição, o que foi parcialmente alcançado. 

Contudo, diante do grande número de recursos que ainda eram submetidos à mais 

alta Corte estadunidense, ela, em 1988, por meio do Supreme Court Case Selections Act, 

passou a ter completa discricionariedade para definição dos casos a serem julgados398. 

Assim, diferentemente da maioria dos Tribunais de revisão, que obrigatoriamente 

analisam todos os recursos que lhes são apresentados, a Suprema Corte americana tem 

o controle quase que absoluto sobre a sua pauta, chegando a julgar anualmente apenas 

cerca de um por cento das causas que lhe são submetidas. Exemplificativamente, dos 

quase 8.000 (oito mil) processos que chegaram, em média e por ano, à Suprema Corte, 

entre 2004 a 2013 e, igualmente no ano de 2017, apenas 82 deles foram julgados.399 

Quanto ao procedimento, a parte requer a concessão do certiorari, por meio de 

petição que é, inicialmente, submetida à apreciação técnico-formal feita pelo Clerk of the 

Court (ou Escrivão da Corte). Ouve-se a outra parte e eventuais terceiros interessados 

(amici curiae); em seguida, cópias do pedido são apresentadas às assessorias dos nove 

juízes que compõem a Corte, sendo verificado, nesse momento, se o caso sob análise é 

“certificável” (certworthy), ou seja, se é apto ou digno de receber a certificação. A filtragem 

 
397 “Conforme anota Harnett, com base em relatório da Câmara dos Deputados, a carga de trabalho na 
Suprema Corte cresceu exponencialmente após a Guerra Civil, dos anos de 1861 a 1865, o que levou o 
Congresso a efetuar reformas em 1891. Dentre essas reformas constavam: (i) a criação das cortes federais 
de apelação (cuircuit courts of appeal); (ii) a irrecorribilidade de diversas decisões proferidas por essas 
cortes federais de apelação, salvo quando houvesse, alternativamente, a certificação pela corte inferior de 
uma questão de direito ou a concessão pela Suprema Corte de writ of certiorari. Vê-se, pois, que, a essa 
altura, o writ of certiorari era mecanismo de inclusão de causas na competência recursal da Suprema Corte 
americana, e não de rejeição.” ALVIM, Teresa Arruda; DANTAS, Bruno. Recurso especial, recurso 
extraordinário e a nova função dos tribunais superiores: Precedentes no direito brasileiro. 5. ed. São 
Paulo: RT, 2018. p. 484. 
398 FREIRE, Alonso. Suprema Corte dos Estados Unidos. In: BRANDÃO, Rodrigo. (Org.). Cortes 
constitucionais e supremas cortes. Salvador: JusPodivm, 2017. p. 305-328. 
399 REGO, Frederico Montedonio. Filtros de relevância no direito comparado: como as cortes supremas 
evitam a banalização dos precedentes. Revista da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, v. 21, n. 3, t. 1, p. 205-235, set.-dez. 2019. (p. 213-214). 
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se faz pelo certiorari pool, que nada mais é do que o conjunto de assessores dos juízes 

que dividem entre si os casos, vindo a elaborar memorandos, que serão utilizados por 

todos os seus integrantes.400 

Em seguida, em reuniões fechadas, os juízes deliberam sobre a concessão, ou 

não, do certiorari, segundo os critérios gerais estabelecidos pela Regra 10 do Regimento 

Interno da Suprema Corte (Rules of the Supreme Court), a qual aponta o caráter 

discricionário de referida decisão, não se tratando, portanto, de uma questão de 

direito.401O Presidente da Corte (chief justice) prepara uma lista de casos para os quais 

 
400 A participação no pool não é compulsória, podendo cada juiz fazer a sua própria apreciação. 
401 “Rule 10. Considerations Governing Review on Certiorari  

Review on a writ of certiorari is not a matter of right, but of judicial discretion. A petition for a writ of certiorari 
will be granted only for compelling reasons. The following, al-though neither controlling nor fully measuring 
the Court’s discretion, indicate the character of the reasons the Court considers: 

(a) a United States court of appeals has entered a decision in conflict with the decision of another United 
States court of appeals on the same important matter; has decided an important federal question in a way 
that conflicts with a decision by a state court of last resort; or has so far departed from the accepted and 
usual course of judicial proceedings, or sanctioned such a departure by a lower court, as to call for an 
exercise of this Court’s supervisory power; 

(b) a state court of last resort has decided an important federal question in a way that conflicts with the 
decision of another state court of last resort or of a United States court of appeals; 

(c) a state court or a United States court of appeals has decided an important question of federal law that 
has not been, but should be, settled by this Court, or has decided an important federal question in a way 
that conflicts with relevant decisions of this Court. A petition for a writ of certiorari is rarely granted when the 
asserted error consists of erroneous factual findings or the misapplication of a properly stated rule of law.” 
Rules of the Supreme Court of the United States. Adopted april 18, 2019. Effective July 1, 2019. Disponível 
em: https://www.supremecourt.gov/ctrules/2019RulesoftheCourt.pdf. Acesso em: 15 maio 2021. “Regra 10. 
Considerações que regem a revisão do Certiorari 

A revisão do writ of certiorari não é questão de direito, mas de discricionariedade judicial. A petição de um 
writ of certiorari será concedida apenas por razões imperiosas. O que se segue, embora não controle nem 
avalie totalmente o arbítrio do Tribunal, indica o caráter das razões que o Tribunal considera 

(a) um tribunal de apelações dos Estados Unidos tenha proferido uma decisão que conflita com a decisão 
de outro tribunal de apelações dos Estados Unidos sobre o mesmo assunto importante; decidiu uma 
importante questão federal de uma forma que entra em conflito com uma decisão de um tribunal estadual 
de último instância; ou se desviou até agora do curso normal e aceito dos procedimentos judiciais, ou 
ratificou o tal desvio por um tribunal inferior, ao ser chamada para o exercício do poder de supervisão desta 
Corte; 

(b) uma corte estadual de ultima instância tenha decidido uma importante questão federal de uma forma 
que conflita com a decisão de outra corte estadual de ultima instância ou de uma corte de apelação dos 
Estados Unidos 

(c) um tribunal estadual ou um tribunal de apelações dos Estados Unidos decidiu uma questão importante 
de lei federal que não foi, mas deveria ser, resolvida por este Tribunal, ou decidiu uma questão federal 
importante de uma forma que entra em conflito com as decisões relevantes deste Tribunal. Uma petição 
de writ of certiorari raramente é concedida quando o erro alegado consiste em uma apreciação fática 
errônea ou na aplicação incorreta de uma regra de direito devidamente estabelecida.” – tradução livre. 

https://www.supremecourt.gov/ctrules/2019RulesoftheCourt.pdf
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propõe seja concedido o certiorari, podendo outros juízes requerer a inclusão de casos 

outros. Há a necessidade de anuência de pelo menos quatro dos nove juízes, para a 

concessão do certiorari aos casos que constam dessa relação (rule of four), admitindo-

se, ainda, a possibilidade da chamada “regra de cortesia” (havendo apenas três juízes 

favoráveis, um quarto pode rever o seu posicionamento e se juntar à minoria). Os casos 

excluídos da lista são automaticamente rejeitados. 

Em linhas gerais, a concessão do certiorari depende de razões irrefutáveis de que 

as questões federais abarcadas sejam importantes, ou de que os precedentes da Corte 

que tenham sido eventualmente violados sejam relevantes. Além disso, a concessão 

pode ocorrer em razão de divergência jurisprudencial, ou de decisões entendidas como 

extravagantes ou excepcionais.402 

 

Há, portanto, duas formas básicas pelas quais se nega certiorari a um 
caso: (a) pela sua simples não inclusão na “discuss list”, isto é, pela falta 
de iniciativa do chief justice ou de qualquer associate justice nesse 
sentido, o que significa que o caso não será sequer discutido na reunião 
entre os juízes; e (b) em caso de inclusão na lista, se não alcançados os 
quatro votos necessários para a concessão. Nos dois casos, não se 
produz uma decisão escrita: não há, portanto, nenhuma motivação formal 
para a decisão negativa de certiorari nos EUA. Quando muito, há apenas 
um debate oral na reunião entre os justices, sem publicidade. A 
denegação do certiorari tem efeitos limitados ao caso concreto. Quando o 
certiorari é concedido, as decisões em geral são fundamentadas, e os 
precedentes vinculantes somente se formam quando há acordo não 
apenas sobre o resultado, mas sobre as razões que lhe dão suporte, o 
que estimula a busca pelo consenso. Só as decisões dos casos com 
certiorari concedido têm objetivação.403 

 

Como já indicado, a Corte analisa tanto casos constitucionais (os quais envolvem 

competências conferidas aos três Poderes ou aos Estados membros e que dizem 

respeito à interpretação dos direitos previstos em emendas constitucionais e, 

especialmente, na Bill of Rigths – violação da Constituição), como casos legais 

(normalmente, relativos a questões de interpretação das leis federais). 

 
402 REGO, Frederico Montedonio. Filtros de relevância no direito comparado..., cit., p. 211-212. 
403 REGO, Frederico Montedonio. Filtros de relevância no direito comparado..., cit., p. 213. 
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Suas decisões concernentes a questões federais são irrecorríveis, podendo ser 

alteradas somente se houver modificação de entendimento da própria Corte em casos 

posteriores, ou na hipótese de emenda à Constituição, ou quando o Congresso altera a 

lei que foi objeto de análise.404 

 

4.2.2.1.2 O Tribunal Constitucional Federal da Alemanha 

 

O Bundesverfassungsgerichtsgesetz – BverfGG tem sua competência definida 

pelo art. 93, da Lei Fundamental alemã, tratando basicamente da resolução de conflitos 

entre entes federativos e do controle concentrado de constitucionalidade. É dividido em 

dois Senados, cada um deles constituído por oito juízes, os quais têm a sua competência 

delimitada por matérias (§§ 13º e 14º da Lei Fundamental). Cada Senado, por sua vez, 

pode constituir variadas Câmaras, com três membros cada uma delas, às quais compete 

o exame dos casos, decidindo pela inadmissibilidade dos recursos nas demandas mais 

comuns, que não apresentem relevância ou que não apresentem questão constitucional 

nova; a decisão pela inadmissibilidade deve ser unânime, sob pena de o caso seguir para 

o Senado, em sua composição plena.405 A denegação costuma ocorrer na maioria 

absoluta dos casos406, permitindo que a Corte decida poucos casos, mas de relevância, 

com qualidade para orientar o efetivo cumprimento da Constituição.407 

O Tribunal caracteriza-se pela natureza reservada de suas deliberações, a partir 

da discussão entabulada entre os seus membros, a qual se destina à construção conjunta 

do argumento, mediante a prática discursiva que facilita concessões recíprocas e o 

consenso entre os juízes.408 

 
404 FREIRE, Alonso. Suprema Corte dos Estados Unidos..., cit., p. 316 e 320. 
405 SOUSA FILHO, Ademar Borges de. Tribunal Constitucional da Alemanha. In: BRANDÃO, Rodrigo 
(Org.). Cortes constitucionais e supremas cortes. Salvador: JusPodivm, 2017. p. 415-450. (p. 438) 
406 Aproximadamente, apenas 1,2% dos cerca de 4 mil recursos de amparo interpostos chegam a ser 
admitidos. Cf. HÄBERLE, Peter. O recurso de amparo no sistema germânico de justiça constitucional. 
Revista Direito Público, n. 2, p. 83-134, out.-dez. 2003. (p. 109) Disponível em: 
https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/direitopublico/article/view/1395/863. Acesso em: 13 jun. 2021.  
407 Ibidem, p. 109-110. 
408 Nesse sentido: BARROSO, Luís Roberto; MELLO, Patrícia Perrone Campos. Prudências, ousadias e 
mudanças necessárias no STF. Consultor Jurídico, 28 dez. 2020. Disponível em: 

https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/direitopublico/article/view/1395/863
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O recurso de amparo, também denominado queixa ou reclamação constitucional 

é o principal meio de acesso ao Tribunal, podendo ser ajuizado por qualquer pessoa, em 

razão de violação a direitos fundamentais, podendo se tipificar assemelhadamente a 

sucedâneo recursal, ou a um mandado de segurança per saltum, estando submetido a 

uma barreira de admissibilidade, com fundamento na relevância (“significação geral”, que 

tem por escopo primordial a redução do número excessivo de reclamações e a garantia 

de que esse instrumento se mantenha como medida excepcional de impugnação). 

Exercendo a função, também, de tutela da ordem jurídica – e não apenas dos direitos 

das pessoas, o mencionado filtro de relevância “é atendido quando houver, para o autor, 

um prejuízo grave e inevitável para a tutela judicial de seus interesses”.409 

Ao lado da “significação geral”, encontra-se o filtro da “significação fundamental” 

(grundsätzliche Bedeutung), aplicável não somente aos recursos de natureza 

excepcional, mas também para aqueles tidos como ordinários, dirigidos aos Tribunais de 

apelação ou de segunda instância. No processo civil alemão, a significação fundamental 

é aplicada a três instrumentos recursais: Berufung (Apelação), Revision (Revisão ou 

Cassação) e Beschwerde. Assim, esse segundo mecanismo de seleção ou filtragem é 

aplicado mesmo em hipótese onde não haja multiplicidade de casos, mas que revele 

discussões importantes que mereçam ser analisadas (aspecto qualitativo, e não 

meramente quantitativo). 

Segundo Antonio do Passo Cabral410, a admissibilidade da Berufung condiciona-

se ao valor da pretensão (não superior a seiscentos euros) e à apreciação pelo juízo a 

quo de que a questão seja necessária para o desenvolvimento do direito, ou para a 

manutenção da uniformidade da jurisprudência. 

A Revision é empregada somente para a rediscussão de matéria de direito, 

visando assegurar-se a uniformidade da jurisprudência, sendo aplicável em duas 

 
https://www.conjur.com.br/2010-dez-28/retrospectiva-2010-prudencias-ousadias-mudancas-necessarias-
stf. Acesso em: 17 maio 2021. 
409 CABRAL, Antonio do Passo. Requisitos de relevância no sistema recursal alemão. In: FUX, Luiz; 
FREIRE, Alexandre; DANTAS, Bruno (Coord.). Repercussão geral da questão constitucional. Rio de 
Janeiro: Forense, 2014. p. 74-75. Disponível em: 
https://www.academia.edu/12973611/Requisitos_de_relev%C3%A2ncia_no_sistema_recursal_alem%C3
%A3o. Acesso em: 10 maio 2021. 
410 CABRAL, Antonio do Passo. Requisitos de relevância no sistema recursal..., cit.  

https://www.conjur.com.br/2010-dez-28/retrospectiva-2010-prudencias-ousadias-mudancas-necessarias-stf
https://www.conjur.com.br/2010-dez-28/retrospectiva-2010-prudencias-ousadias-mudancas-necessarias-stf
https://www.academia.edu/12973611/Requisitos_de_relev%C3%A2ncia_no_sistema_recursal_alem%C3%A3o
https://www.academia.edu/12973611/Requisitos_de_relev%C3%A2ncia_no_sistema_recursal_alem%C3%A3o
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situações: i) contra acórdão proferido em julgamento de apelação (equiparável ao recurso 

especial brasileiro, ou na seara trabalhista, ao recurso de revista), promovendo, 

normalmente, apenas a cassação da decisão e não a sua substituição; ii) como revisão 

per saltum, para impugnação de decisões de primeiro grau no lugar da Berufung 

(semelhantemente ao recurso ordinário constitucional – CF, art. 105, II, c). A significação 

fundamental é critério obrigatório de admissibilidade, não se aceitando a 

discricionariedade do juízo, estando presente quando: i) a questão em exame transcenda 

os limites do caso e possa servir como parâmetro de julgamento de casos futuros; ii) 

discutam-se normas de regramentos recentes ou incidentes sobre relações jurídicas 

dinâmicas, que demandem rápida manifestação da corte superior; iii) quando a admissão 

do recurso colabore para o desenvolvimento do direito ou para a uniformização da 

jurisprudência, promovendo-se a previsibilidade das decisões e a consequente 

segurança jurídica; iv) quando haja violação a princípios fundamentais de tal modo que 

se possa compreender ofensa aos próprios valores fundamentais do processo; v) quando 

a discussão do caso concreto permita precisar o sentido dos dispositivos legislativos 

materiais e processuais, ou suprir eventuais lacunas da lei. 

Por fim, a queixa ou reclamação objetiva impugnar decisões outras, que não a 

sentença, semelhantemente com o que ocorre com o recurso de agravo, no sistema 

processual civil brasileiro, tendo também a significação fundamental como filtro de 

admissibilidade, devendo ser acatada: i) para garantia da uniformidade da jurisprudência 

e ii) para a evolução e desenvolvimento do direito. 

As decisões do Tribunal tedesco têm caráter obrigatório, vinculando todos os 

órgãos federais e estaduais, autoridades públicas e todos os Tribunais. Via de regra, o 

efeito vinculativo é adstrito ao problema decidido no caso concreto; contudo, as decisões 

acerca da constitucionalidade das leis têm força de lei, devendo incidir também fora dos 

casos particulares.411 

 

4.2.2.1.3 A Corte Suprema de Justiça da Nação da Argentina 

 

 
411 SOUSA FILHO, Ademar Borges de. Tribunal Constitucional da Alemanha..., cit., p. 439. 
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Composta por apenas cinco Ministros nomeados pelo Presidente da República, a 

Corte Suprema argentina atua em caráter recursal, nos casos de competência da Justiça 

Federal referentes a questões fundadas na Constituição, em lei federal, e em tratados 

internacionais e relativas a causas de almirantado e de direito marítimo, a processos em 

que a União seja parte.412 

O principal instrumento de acesso à Corte é o recurso extraordinário federal413, o 

qual está submetido a um filtro de admissibilidade, convencionalmente chamado writ of 

certiorari negativo, implementado pela Lei n. 23.774/90, que alterou o art. 280 do Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación: 

 

 
412 Decreto-Lei n. 1.285/1958. “Artículo 24. - La Corte Suprema de Justicia conocerá: 

1°) Originaria y exclusivamente, en todos los asuntos que versen entre dos (2) o más provincias y los civiles 
entre una (1) provincia y algún vecino o vecinos de otra o ciudadanos o súbditos extranjeros; de aquellos 
que versen entre una (1) provincia y un (1) Estado extranjero; de las causas concernientes a embajadores 
u otros ministros diplomáticos extranjeros, a las personas que compongan la legación y a los individuos de 
su familia, del modo que una corte de justicia puede proceder con arreglo al derecho de gentes; y de las 
causas que versen sobre privilegios y exenciones de los cónsules extranjeros en su carácter público. 

[...] 

2°) Por recurso extraordinario en los casos de los artículos 14 de la Ley N° 48 y 6° de la Ley N° 4055. 

3°) En los recursos de revisión referidos por los artículos 2° y 4° de la Ley N° 4055 y en el de aclaratoria 
de sus propias resoluciones. 

4°) En los recursos directos por apelación denegada. 

5°) En los recursos de queja por retardo de justicia en contra de las cámaras nacionales de apelaciones. 

6°) Por apelación ordinaria de las sentencias definitivas de las cámaras nacionales de apelaciones, en los 
siguientes casos: 

a) Causas en que la Nación, directa o indirectamente, sea parte, cuando el valor disputado en último 
término, sin sus accesorios sea superior a doscientos millones de pesos ($ 200.000.000);  

[...] 

b) Extradición de criminales reclamados por países extranjeros; 

c) Causas a que dieron lugar los apresamientos o embargos marítimos en tiempo de guerra, sobre 
salvamento militar y sobre nacionalidad del buque, legitimidad de su patente o regularidad de sus papeles. 

7°) De las cuestiones de competencia y los conflictos que en juicio se planteen entre jueces y tribunales 
del país que no tengan un órgano superior jerárquico común que deba resolverlos, salvo que dichas 
cuestiones o conflictos se planteen entre jueces nacionales de primera instancia, en cuyo caso serán 
resueltos por la cámara de que dependa el juez que primero hubiese conocido. Decidirá asimismo sobre el 
juez competente cuando su intervención sea indispensable para evitar una efectiva privación de justicia.” 
Disponível em: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto_ley-1285-1958-
37915/actualizacion. Acesso em: 23 maio 2021. 
413 Cabível nas hipóteses do art. 14 da Lei n. 48, de 1863, ainda vigente, opera para que a Suprema Corte 
atenda, fundamentalmente, a três finalidades: realizar o controle de constitucionalidade incidental, fixar o 
sentido e o alcance da legislação federal e garantir a supremacia das instituições federais. Cf. REGO, 
Frederico Montedonio. Filtros de relevância no direito comparado..., cit., p. 224. 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto_ley-1285-1958-37915/actualizacion
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto_ley-1285-1958-37915/actualizacion
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Cuando la Corte Suprema conociere por recurso extraordinario, la 
recepción de la causa implicará el llamamiento de autos. La Corte, según 
su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá 
rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o 
cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de 
trascendencia. 

 

Assim, entende-se o certiorari como o poder da Suprema Corte argentina de 

afastar de sua apreciação qualquer recurso extraordinário, a partir de sua 

discricionariedade, considerados três critérios: i) a existência de uma “questão federal” 

(tutela da Constituição e legislação infraconstitucional federal); ii) a “arbitrariedad” 

(mesmo não se tratando de uma questão federal, o recurso poderá ser apreciado tendo 

havido erro grave, arbitrária, mesmo relativamente a matéria de fato, que se opõe à 

própria Constituição – como violação aos princípios da legalidade ou ampla defesa); iii) 

“gravedad institucional” (situações em que a decisão ultrapassa os limites do interesse 

individual das partes e atinge a coletividade).414 Provavelmente, a adoção de filtro de 

admissibilidade recursal dessa natureza e envergadura decorreu da premência de 

redução drástica do número de causas submetidas ao Tribunal maior argentino.415 

Também o art. 285 da referida codificação fora alterado, com a finalidade de 

adequar o “recurso de queja” interposto contra denegação do recurso extraordinário 

(equiparável ao agravo brasileiro):  

 

Si la queja fuere por denegación del recurso extraordinario, la Corte podrá 
rechazar este recurso en los supuestos y forma previstos en el artículo 
280, párrafo segundo. Si la queja fuere declarada procedente y se 
revocare la sentencia, será de aplicación el artículo 16 de la Ley nº 48. 

 

Néstor Pedro Sagüés416 relata que a Corte Suprema acabou por adotar 

interpretação no sentido de criar um writ of certiorari positivo, a partir do entendimento de 

 
414 REGO, Frederico Montedonio. Filtros de relevância no direito comparado..., cit., p. 224. 
415 FERREYRA, Raúl Gustavo. La Corte Suprema de Justicia argentina y el control de constitucionalidad: 
vicisitudes y retos del papel institucional del Tribunal. Cuadernos Constitucionales de la Cátedra 
Fadrique Furió Ceriol. Valencia/Espanha, n. 47, p. 13-44, 2004. (p. 33) 
416 SAGÜÉS, Néstor Pedro. La Corte Suprema y el control jurisdiccional de constitucionalidade em 
Argentina. Ius et Praxis, v. 4, n. 1, p. 85-102, 1998. p. 92, apud PIRES, Thiago Magalhães. Corte Suprema 
de Justiça da Nação (Argentina). In: BRANDÃO, Rodrigo (Org.). Cortes constitucionais e supremas 
cortes. Salvador: JusPodivm, 2017. p. 37. 
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que se lhe cabe deixar de conhecer de recursos admissíveis, porém sem transcendência, 

competiria a ela analisar recursos que, embora não atendam os requisitos de 

admissibilidade, demonstrem transcendência. 

Especificamente quanto ao recurso extraordinário federal, devem ser 

apresentadas as respectivas razões pelo recorrente (em um máximo de 40 páginas), 

devendo ser preenchido um formulário apontando, de forma objetiva, as questões 

submetidas à Corte, assim como o fundamento normativo de sua competência para o 

consequente julgamento, podendo haver manifestação de amici curiae, em seu curso. 

Não há grandes regulamentações sobre o processamento interno do recurso na 

Corte Suprema, sendo a única norma o art. 84 do Reglamento para La Justicia 

Nacional417, podendo-se supor que os processos são endereçados aos assessores dos 

Ministros, que preparam os projetos ou minutas do acórdão, que serão encaminhadas, 

então, para os demais julgadores, para eventuais correções, ou para aderência ao seu 

conteúdo.418 

As decisões da Corte Suprema de Justiça não se apresentam como formalmente 

vinculantes, embora no plano jurisprudencial, venha sendo adotada a orientação de que 

carecem de fundamento as decisões que se afastam de sua jurisprudência, sem 

indicarem razões novas para tanto. Há, portanto, um costume constitucional de uma 

vinculação, ainda fraca, significando que os juízes e demais Tribunais devem seguir a 

jurisprudência da Corte Suprema, podendo dela desviarem-se se apresentada 

fundamentação expressa baseada em argumentos novos.419 

 

4.3 O TST como Corte de Vértice no Estado Constitucional de Direito 

 

4.3.1 Breves apontamentos sobre o constitucionalismo 

 
417 “84. - Dispone lo relativo a la distribución de las causas a los ministros para su estudio y establece la 
oportunidad y el orden de su consideración ulterior.” Disponível em 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/165000-169999/167638/norma.htm. Acesso em 23 
maio 2021. 
418 FERREYRA, Raúl Gustavo. La Corte Suprema de Justicia argentina..., cit., p. 35. 
419 PIRES, Thiago Magalhães. Corte Suprema de Justiça da Nação (Argentina). In: BRANDÃO, Rodrigo 
(Org.). Cortes constitucionais e supremas cortes. Salvador: JusPodivm, 2017. p. 42. 33-46. (p. 42) 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/165000-169999/167638/norma.htm
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Falar-se em Estado constitucional de direito é, necessariamente, revisitar o 

processo de evolução histórica do próprio constitucionalismo. Referido conteúdo 

apresenta-se como de suma importância para a compreensão do Tribunal Superior do 

Trabalho como uma Corte Suprema, especialmente no que concerne à sua atividade 

reconstrutora da norma jurídica.  

Sem se almejar descer a pormenores sobre o tema, far-se-á sucinta retomada da 

teoria constitucionalista, a fim de se contextualizar e justificar o novo papel dos julgadores 

das instâncias superiores – e, particularmente, dos Ministros do TST –, os quais não mais 

se limitam a simplesmente dizer o direito previamente contido na lei ou declarando o seu 

sentido exato, passando à própria recriação do direito, a partir da interpretação valorativa 

e da argumentação, vindo a fixar o sentido da norma. 

Em razão desse objetivo traçado, não se tratará, aqui, de toda a evolução e 

transformação do constitucionalismo, atendo-se somente a duas etapas de seu 

desenvolvimento: o constitucionalismo moderno e o constitucionalismo contemporâneo.  

O constitucionalismo moderno, historicamente, inicia-se com as denominadas 

revoluções liberais, nos Estados Unidos e na França, cujos fundamentos estavam 

alicerçados nos ideais iluministas e no jusnaturalismo420, muito embora tenham os 

conflitos ocorridos na Inglaterra, durante o século XVII, contribuído para “as bases do 

 
420 Os pensadores iluministas, ao final do séc. XVII e no decorrer do séc. XVIII, sustentavam que a razão 
humana era o caminho para que o homem pudesse se libertar dos dogmas sociais e religiosos e, 
principalmente, das tiranias políticas. Propugnavam o desejo de liberdade e de igualdade, justamente para 
que se promovesse uma convivência harmoniosa entre os indivíduos. Por isso, suas ideias estavam 
vinculadas à instauração de um novo modelo político, contrário ao Antigo Regime, o qual, sucintamente, 
defendia o emprego da razão como fator limitador do poder do monarca (“déspota esclarecido”). Nesse 
contexto, o jusnaturalismo, enquanto filosofia político-jurídica, atrela-se aos ideais iluministas, ao defender 
– dentre outras vertentes – que o direito natural corresponde à lei ditada pela razão. “Deus deixa de ser 
visto como o emanador das normas jurídicas, e a natureza passa a ocupar esse lugar. Ora, com um detalhe: 
a natureza não dá aos homens esse entendimento; é ele mesmo, por meio do uso da razão, que apreende 
esse conhecimento e o coloca em prática na sociedade” (BITTAR, Eduardo C. B.; ALMEIDA, Guilherme 
Assis de. Curso de filosofia de direito. São Paulo: Atlas, 2001. p. 227). Referido pensamento embasara 
intelectualmente a Revolução Francesa de 1789, a partir da qual rompeu-se definitivamente com a 
teocracia e se afirmaram os direitos naturais, a serem obrigatoriamente respeitados pelo próprio Estado. 
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constitucionalismo moderno, em meio à turbulência institucional resultante da disputa de 

poder entre monarquia absolutista e a aristocracia parlamentar”421. 

A primeira referência desse movimento é a Revolução Americana, em que as 

Treze Colônias se rebelaram contra os abusos tributários e restrições econômicas 

impostas pela Coroa Britânica. Em 04 de julho de 1776, foi proclamada a independência 

das Treze Colônias norte-americanas – apesar de a revolução haver continuado até 1781 

– as quais, em um primeiro momento, se unem sob a forma de uma confederação, mas, 

que, posteriormente, converteu-se em uma federação, quando da promulgação da 

Constituição dos Estados Unidos da América, em 14 de setembro de 1787.  

A Constituição Americana é considerada a primeira constituição moderna, vindo a 

criar, inclusive, o presidencialismo, bem como o federalismo. O controle judicial de 

constitucionalidade (judicial review) também foi criado nos Estados Unidos, em 1803, 

quando a Suprema Corte decidiu o famoso caso Marbory vs. Madison.  

A Constituição Americana, em seu texto original, não trouxe um rol de direitos, 

tratando apenas da organização política dos Estados Unidos, com a limitação dos 

poderes por meio de um sistema de freios e contrapesos (checks and balances). Com a 

finalidade de suprir referida lacuna, foi elaborado um conjunto das dez primeiras 

Emendas americanas à Constituição, relativas a direitos individuais, o que se passou a 

chamar – juntamente com os seus posteriores acréscimos – de Bill of Rights.422 

Por outro lado, a Revolução Francesa nasceu como reação popular à opressão do 

absolutismo monárquico e aos privilégios vivenciados pelo clero e pela nobreza, 

objetivando os direitos libertários (liberdades públicas) em face das arbitrariedades 

impingidas pelo Estado, até então. Dita liberdade decorreria, assim, da 

instrumentalização dos direitos individuais, por meio de leis; daí a Constituição escrita.  

Contudo, na França, diferentemente do ocorrido nos Estados Unidos da América, 

a “carta de direitos individuais” foi constituída anteriormente à própria Constituição. Em 

 
421 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 
2009. p.11. 
422 Para um maior aprofundamento: MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. 7. ed. Coimbra: 
Coimbra, 2003. t. 1, p. 141-155; e BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional 
contemporâneo, cit., p. 15-22. 
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1789, tem-se a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, sendo a Constituição 

elaborada no ano de 1791, sendo essa sucedida por outras Constituições, até que se 

chegasse à atual, de 1958. Todas as Constituições Francesas mantiveram e respeitaram 

a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que está em vigor, ainda hoje.423 

Mencionadas Constituições, engendradas a partir dos ideais das revoluções 

liberais, como já dito, são consideradas referências para a caracterização do 

constitucionalismo moderno, este compreendido como um movimento social, político e 

jurídico voltado à criação, evolução e transformação das Constituições e cuja idealização 

está atrelada à limitação do poder estatal, visando a garantia de direitos fundamentais424. 

Portanto, a ideia de Constituição, como entendida hodiernamente, ou seja, como 

um documento jurídico dotado de hierarquia superior e com conteúdo político, surge 

apenas no séc. XVIII, quando da aprovação do texto da Constituição Americana de 1787 

e, depois, com a Constituição Francesa promulgada em 1791.  

Essas Constituições inauguram, assim, um novo modelo político, assentado nos 

fundamentos do iluminismo e nas ideias propagadas pelos pensadores do direito natural, 

como acima explanado, tipificadas como documentos escritos que estabelecem a 

separação de poderes, a organização política e a previsão e a garantia dos direitos 

naturais (reconhecidos como direitos fundamentais de 1ª dimensão), em um determinado 

Estado, estabelecendo liberdades sobre as quais esse mesmo Estado não pode interferir. 

Nasce, assim, o Estado de Direito, pautado na limitação do poder estatal (Estado 

submetido ao Direito) e no respeito aos direitos fundamentais. 

Não adentrando em minúcias sobre o tema, posto não ser o cerne do presente 

estudo, importante frisar que, embora construídas em períodos próximos e com escopos 

próximos, as Constituições francesa e americana se diferenciaram não só quanto à 

estrutura, mas, principalmente, quanto ao seu protagonismo dentro de seus Estados.  

 
423 Sobre o constitucionalismo francês: MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional, cit., p. 163-
180. 
424 De acordo com Luís Roberto Barroso, Constitucionalismo é a “limitação do poder e supremacia da lei 
(Estado de direito, rule of the law, Rechtsstaat)”. BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito 
constitucional contemporâneo, cit., p. 5. O constitucionalismo, segundo Canotilho, é uma “técnica 
específica de limitação do poder com fins garantísticos”. CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional 
e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 7. ed. 13ª reimpressão. 2003. p. 51. 
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A Constituição francesa não se sobrepunha à lei, gozando o Parlamento de uma 

posição superior à Constituição, não havendo, inclusive, qualquer mecanismo de controle 

de constitucionalidade acerca da legislação infraconstitucional. Portanto, a Constituição, 

na França, nasce como um documento de viés político.425 

Diversamente, a Constituição americana se postava (como se posta, até os dias 

atuais) acima do Parlamento, tendo, desse modo, um caráter jurídico (vinculante). A ideia 

de supremacia constitucional emerge dessa experiência constitucional americana, 

proporcionando ao Poder Judiciário um papel de extrema importância, ao exercer o 

controle de constitucionalidade das leis.  

Voltando-se, novamente, o foco para o jusnaturalismo e o iluminismo, bases das 

Constituições liberais analisadas, pode-se afirmar que ambos os movimentos tornam a 

se entrelaçar no movimento de codificação do direito, com destaque para o Código Civil 

francês, o Código Napoleônico de 1804. Segundo Norberto Bobbio426,  

 
[...] o Iluminismo se prende à escola do direito natural e acredita poder 
construir um corpo de normas jurídicas universais e imutáveis, que, no 
momento, constituem o critério de juízo da legislação vigente, mas que 
num Estado iluminado se tornam, ao mesmo tempo, causa eficiente e final 
da própria legislação. 

 

Nesse sentido, o corpo de normas jurídicas passou a ser agrupado, sistematizado, 

objetivando-se a sua clareza, unidade e simplificação. Dessa forma, o direito natural 

acabou por ser codificado, passando-se, então, à identificação entre direito e lei.427 

 
425 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional, cit., p. 163-180. 
426 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. 5. ed. 
Brasília: Universidade de Brasília. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2000. v. 1. p. 607. 
427 “No século XIX, depois da Revolução Francesa e por influência desta, o direito é estatal: cada Estado 
tem o seu direito, geralmente unificado. Este direito é estabelecido sob a forma de leis, elaboradas por 
órgãos legislativos. Pode-se calcular que na maior parte dos Estados – salvo, talvez, a Inglaterra, com o 
seu sistema de common law – no século XIX e sobretudo no século XX, cerca de 90% das regras de direito 
são de origem legislativa. 

[...]. 

É também a época em que o costume é reduzido a escrito e adquire, pela sua promulgação, os caracteres 
essenciais da lei. Num outro domínio, a prova escrita tende a ultrapassar a prova oral: ‘Documentos passam 
à frente das testemunhas’, em vez de ‘testemunhas passam à frente dos documentos’”. GLISSEN, John. 
Introdução histórica ao direito. 4. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 2003. p. 237-238. 
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Conquanto isso possa parecer um contrassenso, os direitos naturais foram 

positivados justamente para que o Estado os respeitasse.428 Foi imposta ao Estado uma 

atuação negativa (obrigação de não fazer), restando limitado o seu poder, o que permitiu 

uma maior garantia ao exercício das liberdades individuais pelos cidadãos. Portanto, 

durante o período do constitucionalismo liberal, o jusnaturalismo ainda se manteve 

reinante na ordem jurídica, não sendo, dessa feita, suprimido pelo fato de haver 

despontado a figura do legislador estatal, o qual detinha o monopólio da produção 

jurídica. 

 
O advento do Estado Liberal, a consolidação dos ideais constitucionais 
em textos escritos e o êxito do movimento de codificação simbolizaram a 
vitória do direito natural, o seu apogeu. Paradoxalmente, representaram, 
também, a sua superação histórica. No início do séc. XIX, os direitos 
naturais, cultivados e desenvolvidos ao longo de mais de dois milênios, 
haviam se incorporado de forma generalizada aos ordenamentos 
positivos. Já não traziam a revolução, mas a conservação. Considerado 
metafísico e anticientífico, o direito natural é empurrado para a margem 
da história pela onipotência positivista do séc. XIX.429 
 

Em síntese, o Estado Liberal restringiu formalmente o papel do Estado, reduzindo 

os seus poderes e subordinando-o ao Direito, bem como reconheceu a proteção de 

determinados valores fundamentais para a humanidade, mormente a garantia das 

liberdades individuais. 

Nesse contexto, o Estado de Direito se transformou em um Estado de legalidade, 

principalmente na França e na Alemanha, países nos quais a lei tornou-se marco 

referencial para as relações jurídicas. Todos estavam subordinados à norma jurídica, 

mesmo o próprio Estado e seus governantes. Antagonicamente, a Constituição passa a 

ser uma mera carta de diretrizes, cabendo à lei fixar os comandos reguladores da 

sociedade. Canotilho, diante desse cenário, afirma que “a supremacia da Constituição foi 

 
428 “O fato de o direito tornar-se escrito contribuiu para importantes transformações na concepção de direito 
e de seu conhecimento. A fixação do direito na forma escrita, ao mesmo tempo em que aumenta a 
segurança e a precisão de seu entendimento, aguça também a consciência dos limites”. FERRAZ JUNIOR, 
Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 4.ed. São Paulo: Atlas, 
2003. p. 72. 
429 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo, cit., p. 238. 
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neutralizada pela primazia da lei. (...) Não sem razão, se fala do constitucionalismo 

francês como um constitucionalismo sem Constituição”.430 

O princípio da legalidade passou a ser evidenciado e, por conseguinte, o Direito 

foi reduzido à própria lei, situação essa desenvolvida pelo positivismo jurídico e que será, 

linhas adiante, mais bem retratada.  

Ocorre que o Estado de legalidade não produziu leis que efetivamente 

melhorassem as condições sociais da população, posto que o seu mote principal era 

garantir a abstenção do poder público da ingerência nas relações privadas e salvaguardar 

os direitos civis e políticos. Todavia, em verdade, a tão propagada igualdade propugnada 

pelas Constituições liberais (mormente a francesa) mostrava-se apenas como uma 

igualdade formal, não se concretizando no plano fático. A ampla liberdade vivenciada 

nesse período, bem como a figura do Estado abstencionista acabaram por contribuir para 

um sistema de degradação e exploração do ser humano. A burguesia, classe dominante 

à época, impunha-se aos demais seguimentos sociais, gerando um acentuado quadro de 

desigualdade social. Tratava-se, portanto, de uma igualdade que desigualava. 

Novamente, o povo era oprimido e passou a reclamar por melhores condições de 

vida e trabalho. Começaram a surgir revoluções sociais, que reivindicavam do Estado 

uma atuação para a limitação do poder econômico e garantia dos direitos sociais mínimos 

como, por exemplo, saúde e leis de proteção ao trabalho. Portanto, não mais era 

suficiente ao Estado manter uma postura neutra, de mero respeitador das liberdades.  

Nesse momento, buscou-se um Estado prestacional, cujo escopo deveria ser o de 

ofertar direitos sociais aos cidadãos, efetivando-os também em face do próprio Estado. 

Necessária foi a intervenção estatal nas relações intersubjetivas, a fim de oferecer 

oportunidades para a equiparação dos que se encontravam em condições desfavoráveis, 

uma vez que a própria sociedade não teria condições de assumir esse papel. 

Surge, assim, o Constitucionalismo social, tendo como marcos iniciais a 

Constituição do México de 1917 e a Constituição de Weimar, na Alemanha, de 1919, cuja 

característica principal foi a sistematização dos direitos sociais ou coletivos (direitos e 

garantias fundamentais de 2ª dimensão). É certo que isso não significa que, 

 
430 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, cit., p. 96. 
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anteriormente a esses marcos, não houvesse direitos sociais. Exemplificativamente, a 

própria Constituição francesa de 1848 continha, à época, alguns direitos sociais previstos 

em seu texto431 – embora, como sabido, não fosse, ainda, uma tradição dentro do 

constitucionalismo. É a partir, então, dos textos constitucionais do séc. XX que passam a 

ser consagrados, de forma sistemática, os direitos sociais e que os entes estatais passam 

a executar políticas públicas voltadas à garantia de fruição de direitos de 2ª dimensão. 

Interessante apontar que, mesmo em face dessa complementação de direitos em 

âmbito constitucional, isso é, a conjugação de direitos individuais e sociais com previsão 

e sistematização pelas Constituições, havia, ainda, a predominância da lei, 

principalmente pela visão positivista do direito, que alcançara o seu apogeu no início do 

séc. XX.  

Em contraposição aos ideários dos racionalistas do movimento iluminista – 

especialmente franceses –, a Escola Histórica do Direito, na Alemanha, refutou dois dos 

principais fundamentos do jusnaturalismo: o racionalismo (por entender não existir uma 

razão universal ideal, não sendo possível, assim, que a razão esteja presente em todas 

as pessoas e que seja eterna e imutável) e o universalismo ético (por ser impossível 

justificarem-se racionalmente opções morais). Dessa feita, o positivismo lastreou-se no 

empirismo e no relativismo ético. 

O juspositivismo apregoa o conhecimento científico sobre o direito, ou seja, um 

conhecimento sem valoração e sem subjetivismos, pautando-se na objetividade, como 

as ciências exatas e naturais o são; aplicam-se juízos de fato e não juízos de valor. O 

direito é reconhecido como norma, enquanto ato provindo do Estado, munido de caráter 

imperativo e coercitivo. A validade da norma se dá pelo simples fato de a mesma norma 

integrar um ordenamento jurídico. A norma respalda-se na própria norma.432 

 
431 Manoel Gonçalves Ferreira Filho destaca: “o principal documento da evolução dos direitos fundamentais 
para a consagração dos direitos econômicos e sociais foi a Constituição francesa de 1848”. Eram 
reconhecidos os “direitos e deveres anteriores e superiores às leis positivas, atribuindo à República a tarefa 
de proteger o cidadão na sua pessoa, sua família, sua propriedade, seu trabalho e instrução. Além disso, 
por uma assistência fraternal, assegurar a existência dos cidadãos necessitados, seja procurando-lhes 
trabalho nos limites de seus recursos, seja dando, à falta de trabalho, socorro àqueles que estão sem 
condições de trabalhar. E no artigo 13, a referida Constituição estabelece que o Estado providenciará 
‘trabalhos públicos para empregar os braços desocupados’.” FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. 
Direitos humanos fundamentais. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 45. 
432 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico..., cit., p. 136-137. 
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Embora tenha havido, como em qualquer outro movimento, variadas vertentes, o 

juspositivismo ganha destaque com a “Teoria Pura do Direito”, de Hans Kelsen (1ª edição, 

em 1934), devendo ainda ser destacadas a tese social proposta por Herbert L. A. Hart, 

em “O Conceito do Direito” (de 1961), a tese das fontes de Joseph Raz e, até mesmo, o 

realismo escandinavo, que tem Alf Ross como expoente.433 

O positivismo jurídico colaborou para que o Estado de Direito434 passasse, então, 

a mero Estado de legalidade, ou ao Estado Legal, dentro do qual não há direito fora ou 

acima da lei. Uma vez elaborada e aprovada formalmente, pelos mecanismos estatais 

adequados, a lei opera os seus efeitos, não importando ser ela justa ou injusta, vez que 

deve estar desatrelada de qualquer valor ideológico ou moral. Pode-se afirmar, por isso, 

que a doutrina do positivismo jurídico reduz o direito à ordem estabelecida – iustum quia 

iussum (justo porque ordenado).435 

Luigi Ferrajoli reafirma essa postura apontando, justamente, que a validade da 

norma vincula-se ao fato de haver sido ela “posta” por uma autoridade competente, 

passando a norma legislada a fator de unidade e estabilidade do direito (auctoritas, non 

veritas facit legem – autoridade, e não a verdade o que faz a lei). Em consequência, a 

jurisdição se submete à lei como sua única fonte de legitimação, caracterizando-se como 

 
433 Sobre o positivismo normativista: BUSTAMANTE, Thomas da Rosa. Argumentação contra legem: 
uma teoria do discurso e a justificação dos casos mais difíceis. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 9-26. 
434Con la expresión «estado de derecho» se entienden, habitualmente, en el uso corriente, dos cosas 
diferentes que es oportuno distinguir con rigor. En sentido lato, débil o formal, «estado de derecho» designa 
cualquier ordenamiento en El que los poderes públicos son conferidos por la ley y ejercitados en las formas 
y con los procedimientos legalmente establecidos. En este sentido, correspondiente al uso alemán del 
término Rechtsstaat, son estados de derecho todos los ordenamientos jurídicos modernos, incluso los más 
antiliberales, en los que los poderes públicos tienen una fuente y una forma legal.' En un segundo sentido, 
fuerte o sustancial, «estado de derecho» designa, en cambio, sólo aquellos ordenamientos en los que los 
poderes públicos están, además, sujetos a la ley (y, por tanto, limitados o vinculados por ella), no sólo en 
lo relativo a las formas, sino también en los contenidos. En este significado más restringido, que es el 
predominante en el uso italiano, son estados de derecho aquellos ordenamientos en los que todos los 
poderes, incluido el legislativo, están vinculados al respeto de principios sustanciales, establecidos por las 
normas constitucionales, como la división de poderes y los derechos fundamentales. (FERRAJOLI, Luigi. 
Pasado y futuro del Estado de derecho. In: CARBONELL, Miguel (Org.). Neoconstitucionalismo. Madrid: 
Trotta, 2003. p.13. 
435 Importante observar-se existir, aqui, exatamente um contraponto, relativamente ao jusnaturalismo, visto 
que esse último condiciona a validade do direito posto a uma ordem superior de justiça, derivada do 
cosmos, de Deus, ou dos direitos naturais ínsitos à pessoa humana (a norma é justa, quando boa, válida 
e legítima) – iussum quia iustum (ordenado porque justo). 
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uma função técnica de conhecimento e não como ato de produção do direito.436 Era, por 

consequência, despicienda qualquer análise moral ou juízo de valor acerca do enunciado 

normativo, cabendo ao judiciário, somente, aplicá-lo de maneira mecanizada. 

Por óbvio, o positivismo – e o próprio Estado legalista – acabaram por não se 

sustentar em suas próprias bases. Promovendo o afastamento entre direito, ética e moral, 

o juspositivismo serviu para a justificação, inclusive, do autoritarismo – qualquer ordem 

estaria legitimada pela positivação.437 

Com o término da Segunda Guerra Mundial, há, então, uma alteração de 

paradigma, abandonando-se o monopólio do legalismo e vindo à tona o 

constitucionalismo contemporâneo, substrato do Estado constitucional de direito, o qual 

pressupõe a subordinação da legalidade a uma Constituição rígida, que impõe limites e 

deveres de atuação ao legislador e ao administrador. 

Amparado filosoficamente no pós-positivismo, nasce o constitucionalismo 

contemporâneo, fundamento do Estado Constitucional. 

O pós-positivismo traz à baila os princípios, como categoria de norma jurídica 

capaz de carrear os valores da ética e da moral ao direito, consolidando-os, a partir de 

sua inserção nos textos constitucionais, dando vida, então ao neoconstitucionalismo438. 

Isso posto, percebe-se que as Constituições passaram a ser engendradas sob a 

perspectiva não somente de sua relação com a ordem jurídica, mas também 

relativamente às esferas política, econômica e ética da sociedade, num modelo que 

anseia corporificar e associar diretrizes que promovam, especialmente, a dignidade 

humana e os direitos fundamentais. 

 
436 FERRAJOLI, Luigi. Pasado y futuro del Estado de derecho..., cit., p. 14-17. 
437 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo, cit., p. 241. 
438 O termo "neoconstitucionalismo" foi empregado pela primeira vez em 1997, por Susanna Pozzolo, jurista 
italiana positivista, professora de Filosofia do Direito no Departamento de Direito da Universidade de 
Brescia (Itália), no XVIII Congresso Mundial de Filosofia Social e Jurídica, ocorrido em Buenos Aires, na 
apresentação de trabalho intitulado "A especificidade da interpretação constitucional".  
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Suzanna Pozzolo denomina neoconstitucionalismo a corrente jusfilosófica 

compartilhada por alguns pensadores, como Dworkin439, Zagrebelsky440 e Robert Alexy441 

(ainda que com algumas divergências) a qual apresenta como características peculiares: 

i) a compreensão de que o ordenamento se constitui de regras e princípios e que esses 

últimos, por sua maior amplitude, abstração e vinculação a valores, acabam por ser 

empregados pelos juízes (juiz constitucional) na interpretação e argumentação de suas 

decisões de tal maneira que deles se possa extrair, diretamente, a solução para 

determinadas controvérsias; ii) os princípios exigem uma interpretação e, por 

conseguinte, aplicação distinta daquelas conferidas às leis, devendo ser aplicada a 

técnica de ponderação ou balanceamento entre diferentes direitos, em detrimento do 

raciocínio de subsunção do fato concreto à norma; iii) o objeto da Constituição deixa de 

ser apenas a organização e distribuição de poderes, ganhando cunho substancial 

condicionante da validade de todas as demais normas, o que identifica a materialização 

ou substancialização da Constituição; e, especialmente, iv) o respeito à interpretação 

criativa ou construtiva da jurisprudência, vez que o juiz, diante da presença de princípios 

e da consequente constitucionalização de toda a ordem jurídica, possui a tarefa de 

adequar continuamente a legislação ordinária às prescrições constitucionais. Segundo 

essa última característica do novo constitucionalismo, o juiz passa a ocupar um papel 

fundamental como elemento racionalizador do sistema jurídico.442 

É nesse diapasão que o Tribunal Superior do Trabalho se insere como uma Corte 

que deve conferir unidade ao direito trabalhista, a partir da criação de precedentes 

judiciais, reconstruindo os enunciados normativos sob os auspícios das normas 

(princípios e regras) prenunciadas pela Constituição Federal.   

 

4.3.2 O Tribunal Superior do Trabalho como Corte Suprema 

 

 
439 DWORKIN, Ronald. Taking rights seriously. Cambridge: Harvard University Press, 1997. 
440 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil: ley, derechos, justicia. Madrid: Trotta, 2005. 
441 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudos Constitucionales, 
1997. 
442 POZZOLO, Susanna. Neoconstitucionalismo y especificidad de la interpretación constitucional. Doxa: 
Cuadernos de Filosofía del Derecho, v. 21, n. 2, 1998. p. 340-342. Disponível em: 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/10369/1/doxa21-2_25.pdf, acesso em 19 jul. 2021. 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/10369/1/doxa21-2_25.pdf
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Verificou-se, ao longo deste estudo, que os sistemas processuais civil e trabalhista 

vivenciaram, no primeiro quindênio do século XXI, renovações legislativas no sentido de 

melhorar a prestação jurisdicional e, por consequência, de efetivar no campo prático os 

princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica. 

As primeiras alterações foram pontuais e assistemáticas, criando novas técnicas 

de julgamento (exemplificativamente, art. 285-A, CPC/1973) e de análise de recursos 

(como a súmula impeditiva – art. 518, § 1º, CPC/1973), as quais produziam decisões com 

eficácia quase vinculante, assim denominadas, pois os enunciados normativos não 

faziam menção expressa à obrigatoriedade de observância das decisões resultantes da 

aplicação dessas técnicas pelos órgãos judicantes de instâncias inferiores. Contudo, ao 

serem aplicadas, permitiam aos magistrados de primeiro grau e aos relatores de 

Tribunais o encerrar a tramitação processual, com lastro em entendimentos 

jurisprudenciais do próprio Tribunal, ou de Tribunais Superiores – ou seja, acabavam por 

apresentar funcionalidade vinculativa. 

Com o assomo da Lei n. 13.015 de 2014 na esfera processual trabalhista (recurso 

de revista repetitivo – art. 896-C – e o já revogado incidente de uniformização de 

jurisprudência – art. 896, §§ 3º a 6º, da CLT) e do Código de Processo Civil de 2015, 

instauraram-se técnicas processuais sistematizadas, as quais passaram a dar ensejo à 

exaração de decisões aptas a se tipificarem como precedentes vinculativos.   

Nesse sentido, resta cristalino ter havido uma ruptura com o paradigma reinante 

durante muitos anos no sistema jurídico brasileiro, o qual vislumbrava que somente o 

texto de lei era, primordialmente, fonte do direito, instituidor das regras. 

A partir do CPC de 2015, com efeito, o próprio legislador infraconstitucional 

conferiu aos Tribunais o poder de criar precedentes vinculantes, cujas razões 

determinantes brotam da interpretação da própria lei; como isso, quer-se dizer que os 

precedentes judiciais passaram a ser, também, fonte normativa, da qual acabam por ser 

extraídas as próprias regras de conduta. Dessa forma, a teoria do Direito deve conjugar 

a lei e os precedentes judiciais como fontes normativas. O precedente, enquanto 

resultado do processo de interpretação da lei é fonte constitutiva da norma jurídica. 

Não se pode olvidar, contudo, como já apontado neste estudo (Capítulo 2), que os 

precedentes de cunho obrigatório já se faziam presentes no ordenamento brasileiro, por 
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força da Emenda Constitucional n. 45/2004, que acrescentou o art. 103-A à Constituição 

Federal, prevendo a adoção da súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal. 

Portanto, até o advento do Código de Processo Civil de 2015, apenas o STF estava 

legitimado a fixar súmulas vinculativas. Todavia, a partir das novidades trazidas pelo 

CPC/2015 – e particularmente no âmbito trabalhista, pela Lei n. 13.015/2014 –, o Superior 

Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho e, também, as Cortes de Justiça 

(TJs, TRFs e TRTs) passaram a ser legitimadas a exarar decisões de caráter vinculante. 

Inclusive, o manejo da ação de Reclamação é uma técnica atribuída para a garantia da 

autoridade das decisões proferidas por estes Tribunais. 

Ao analisar a conjuntura atual da jurisdição brasileira, verifica-se, pois, não poder 

mais o Tribunal Superior do Trabalho postar-se como uma Corte que simplesmente 

controla a legalidade da lei e pacifica as divergências entre acórdãos de Tribunais 

Regionais do Trabalho. Esse não é o papel de um Tribunal Supremo. E sim, o Tribunal 

Superior do Trabalho é a Corte Suprema na esfera trabalhista. 

Ele é uma Corte de Vértice, primeiramente, por força do seu poder de criação dos 

precedentes obrigatórios, em razão de toda a nova sistemática processual implantada 

(recurso de revista, recurso de revista repetitivo e IAC). A formação de precedente 

demanda, necessariamente, que o TST atue como reconstrutor normativo, quer-se dizer, 

deve ele, ao decidir, definir o sentido mais adequado ao texto da lei, consideradas as 

necessidades e pretensões sociais, de um determinado momento, assim como os 

preceitos constitucionais atinentes à hipótese443. 

Portanto, não cabe mais ao TST a mera função de controle da atuação jurisdicional 

das esferas inferiores, no que pertine à “correta” aplicação da lei aos casos concretos, 

não lhe sendo mais suficiente o papel de Tribunal reativo, voltado à reanálise de decisões 

passadas, em busca somente da uniformização da jurisprudência. Essa forma de 

atuação, simplesmente, busca descrever a vontade estipulada previamente pelo 

 
443 “Os pressupostos da ideia de que cabe à corte de vértice pronunciar o exato sentido da lei não mais se 
sustentam. Ao legislativo não cabe mais uma posição de supremacia. Admite-se que o trabalho do 
legislador, em si, não é suficiente enquanto direito. É indispensável que o Judiciário atribua sentido aos 
textos legais e, em outros, garanta a sua concretização nos termos dos valores que presidem a vida social, 
sem nunca se esquecer de desenvolver o direito segundo as expectativas da evolução da sociedade”. 
MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes, cit., p. 77. 
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legislador, sendo ato puramente lógico-dedutivo, típico da Escola da Exegese, que 

condicionava o direito ao texto legislativo.444 

Em verdade esse papel deve ser exercido pelos Tribunais Regionais do Trabalho, 

os quais agem como Cortes de Justiça, seguindo-se a visão de Daniel Mitidiero445. 

Importa salientar que, muito embora haja expressa previsão legal para que aludidos 

Tribunais também possam exercer uma função normatizadora, por meio dos julgamentos 

de IRDR e IAC, fixando as suas teses jurídicas, essas serão seguidas em todo o território 

sob as suas respectivas jurisdições, apresentando, como outrora já afirmado, uma 

vinculação regionalizada (precedente regional).  

Entretanto, faz-se mister que o Tribunal Superior do Trabalho, enquanto órgão do 

Estado Constitucional de direito, atue como Corte proativa, promotora da conferência de 

significado (ou definição de sentido) à letra da lei, vislumbrando a unidade do direito, 

como já salientado.446 

O que se pretende, pois, é o reconhecimento do Tribunal Superior do Trabalho 

enquanto Corte Suprema e, por consequência, que opere como tal, exercendo não 

somente a sua função privada (ou reativa – jus litigatoris, consistente na verificação da 

correta aplicação da lei no juízo de mérito), mas sobretudo, que passe a concretizar a 

 
444 “O modelo de Corte Superior, portanto, assume como pressuposto teórico a existência de uma 
verdadeira e própria norma legislativa pré-existente ao momento da aplicação judicial, cuja função está em 
simplesmente declarar a sua exata interpretação. A tarefa da interpretação judicial está na descoberta 
desse significado, intrínseco ao texto legislativo. Daí a compreensão da Corte Superior como uma Corte 
voltada para tutela da legalidade – aí entendida como controle da exata interpretação da norma pré-
existente e unívoca outorgada pelo legislador”. MITIDIERO, Daniel. Cortes superiores e cortes 
supremas, cit., p. 41. 
445 Na já referenciada obra Cortes superiores e cortes supremas. Em mesmo sentido: MARINONI, Luiz 
Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Manual do processo civil. 5. ed. São Paulo: 
RT, 2020. p. 614. “[...] é preciso distinguir no seio da organização judiciária cortes voltadas à justiça do 
caso concreto (as chamadas Cortes de Justiça – Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça), cuja 
função é controlar a interpretação dos fatos da causa e do direito aplicável ao caso concreto e fomentar o 
debate a respeito das possíveis soluções interpretativas por meio da jurisprudência, das cortes voltadas à 
unidade do direito (as chamadas Cortes Supremas – STF e STJ), cuja função é interpretar o direito a partir 
do caso concreto e dar a última palavra a respeito de como deve ser entendido o direito constitucional e o 
direito federal em nosso país.” 
446 “La dinámica del ordenamiento jurídico es producida, en ultima instancia, por los juristas prácticos. 
Desde este punto de vista, el ‘creador’ más importante del sistema es – además del legislador – el juez, 
especialmente los jueces de la Corte Suprema”. AARNIO, Aulis. Lo racional como razonable: un tratado 
sobre la justificación jurídica. Trad.: Ernesto Garzón Valdez. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 
1991. p. 186. Disponível em: https://www.academia.edu/14634543/Aarnio_Aulis_-
_Lo_racional_como_razonable, acesso em 02 ago. 2021. 

https://www.academia.edu/14634543/Aarnio_Aulis_-_Lo_racional_como_razonable
https://www.academia.edu/14634543/Aarnio_Aulis_-_Lo_racional_como_razonable
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sua função pública – jus constitutionis, de conferir estabilidade, uniformização e 

desenvolvimento ao direito.447 

Segundo Paula Pessoa Pereira, a terminologia “função privada” é atribuída a 

Jolowicz448, em razão de sua utilização no relatório geral apresentado no Colóquio da 

Associação Internacional de Direito Processual que teve por objeto discutir o papel das 

Cortes Supremas em nível nacional e internacional, formulando a distinção entre os seus 

dois principais objetivos, que são, exatamente, a finalidade pública (estabilidade, 

uniformização e desenvolvimento do direito) e a finalidade privada(solução de disputas 

jurídicas concretas).449 

É importante observar, todavia, que ambas as funções não são excludentes, 

tendo-se em vista o fato de que a tutela do caso concreto, inerente à função jurisdicional, 

é base para a fixação das próprias teses jurídicas vinculativas pelas Cortes Supremas 

(TST), que, ao julgar a demanda particular acaba por interpretar a lei, dando não somente 

a resposta ao caso em julgamento, mas também – e o mais importante – atribuindo 

sentido à lei, criando a norma. O julgamento da causa concreta é o meio que possibilita 

a definição da norma – o seu fim. 

Esse mecanismo mostra-se relevante não somente em situações de existência 

prévia de leis a serem aplicadas ao caso, mas também para as hipóteses de colmatação 

de conceitos jurídicos indeterminados e cláusulas gerais. 

 
447 Para Taruffo, a função reativa da Corte é chamada de função de tutela da legalidade, a ser exercida 
como resposta concreta à violação do direito, objetivando a sua eliminação ou a neutralização de seus 
efeitos. D’outro viés, a função de promoção da legalidade, vincula-se à função proativa da Corte, através 
de uma decisão que tem por finalidade produzir efeito futuro, seja prevenindo uma violação futura da 
legalidade, seja proporcionando a evolução e transformação do direito. TARUFFO, Michele. Le funzioni 
delle corti supreme: cenni generali. Annuario di Diritto Comparato e di Studi Legislativi. Nápoles: 
Edizione Scientifiche Italiane, 2011. p. 18-19, apud PEREIRA, Paula Pessoa. Legitimidade dos 
precedentes: universabilidade das decisões do STJ. São Paulo: RT, 2014. p. 141. 
448 JOLOWICZ, John Anthony. The role of the supreme court at the national and international level, a general 
report. In: YESSIOU-FALTSI (ed). The role of the supreme courts at the national and international 
level. Thessaloniki: Sakkoulas, 1998. p. 39, apud PEREIRA, Paula Pessoa. Legitimidade dos 
precedentes: universabilidade das decisões do STJ. São Paulo: RT, 2014. p. 141. 
449 Em mesmo sentido e igualmente citada por Paula Pessoa Pereira: SILVESTRI, Elisabetta. Corti 
supreme europee: acceso, filtri e selezione. Le Corti Supreme: atti del convegno svoltosi a Perugia Il 5-6 
maggio 2000. Centro Studi Giuridici e Politici della Regione Umbria. Centro Internazionle Magistrati “Luigi 
Severini”. Mião: Giuffrè, 2001. p. 106, apud PEREIRA, Paula Pessoa. Legitimidade dos precedentes: 
universabilidade das decisões do STJ. São Paulo: RT, 2014. p. 143. 
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O filtro da transcendência, nesse diapasão, deve ser enxergado como uma regra 

colaborativa para que o TST, ao julgar o recurso de revista, possa realizar essa função 

bivalente. Como já exposto, a transcendência confere ao TST o poder-dever de verificar 

quais são as questões trabalhistas relevantes que devem ser solucionadas, para que o 

resultado de seu julgamento determine o sentido do direito, a partir da discussão do caso 

concreto, sentido esse sob o qual devem ser vislumbradas as relações trabalhistas e que 

sirva de referência para eventuais futuras demandas. “A Corte Suprema, por assim dizer, 

autogoverna-se.”450 

Corroborando o já explanado: o caso concreto constante no recurso de revista é 

meio para que o TST possa exercer sua função interpretativa do direito trabalhista, 

complementando a atividade do legislador. Cabe, desse modo, ao TST atribuir unidade 

ao direito do trabalho, por meio de uma interpretação adequada e, quando se fala em 

interpretação adequada, está-se a fazer referência não somente à reconstrução dos 

núcleos de significado dos dispositivos legislativos, mas também ao fato de que esses 

dispositivos normativos “precisam ser conectados com elementos factuais no processo 

de aplicação. O material normativo, assim, não é totalmente, mas apenas parcialmente 

dado”.451 Opera-se, assim, a separação entre texto e norma – o legislador outorga textos, 

não normas, sendo essas últimas resultado da atribuição de sentido aos textos legais, 

por seus destinatários. Para esse estudo, o destinatário do texto é o próprio TST, a quem 

compete adequar o texto legal à realidade fática na qual se insere o caso sob julgamento, 

estando aí compreendidos os vetores temporal, territorial, político, econômico e social.  

 
Não há interpretação exata da lei ou interpretação correta se, com isso, 
pretende-se algo que independe de juízos de valor subjetivos. Há, isso 
sim, interpretação que, a partir de diretivas e de juízos de valor, é 
devidamente justificada; há, por assim dizer, “decisão adequada” ou 
“decisão racionalmente aceitável”. Substituindo-se, dessa maneira, a 
ideia de interpretação correta pela de “interpretação dotada de razões 
apropriadas”. Tutela-se a legalidade mediante a prática argumentativa e 
a busca da racionalidade.452 

 

 
450 MITIDIERO, Daniel. Cortes superiores e cortes supremas, cit., p. 73. 
451 ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica, cit., p. 138. 
452 MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes, cit., p. 101. 
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Salienta-se, uma vez mais, a importância do papel do TST em conferir a 

racionalidade aos casos novos, bem como àqueles que ainda ensejam interpretações 

divergentes entre os distintos TRTs, exatamente para que haja coerência e coesão na 

aplicação das leis trabalhistas, em todo o território nacional, objetivando-se a segurança 

jurídica.  

Destaque-se a necessidade de o Tribunal Superior do Trabalho postar-se como 

verdadeira Corte de Precedentes, considerando-se que, até o momento, somente há 18 

(dezoito) temas definidos em sede de recurso de revista repetitivo453, dos quais 11 (onze) 

 
453 Tema 1 (Dano Moral. Exigência de Certidão Negativa de Antecedentes Criminais.); Tema 2 (Bancário. 
Horas Extras. Divisor. Bancos Públicos e Privados.); Tema 3 (Honorários Advocatícios sucumbenciais.); 
Tema 4 (Multa do artigo 475-J da Lei 5.869/73. Inaplicabilidade ao processo do trabalho); Tema 5 (Adicional 
de insalubridade. Utilização de fones de ouvido. Operador de telemarketing.); Tema 6 (Responsabilidade 
subsidiária. Dono da Obra. Aplicação da Orientação Jurisprudencial 191 da SBDI-1 limitada à Pessoa 
Física ou Micro e Pequenas Empresas.); Tema 7 (TAP Manutenção e Engenharia Brasil S.A. Ilegitimidade 
Passiva. Grupo Econômico. Responsabilidade Solidária. Empresa que não mais integra o grupo 
econômico.); Tema 8 (Agente de apoio socioeducativo da Fundação Casa. Adicional de Insalubridade. 
Laudo Pericial. Súmula 448, I, do TST.); Tema 9 (Repouso semanal remunerado - RSR - integração das 
horas extraordinárias habituais - repercussão nas demais parcelas salariais - bis in idem - edição de Súmula 
do TRT da 5ª Região contrária a jurisprudência iterativa e notória do Tribunal Superior do Trabalho 
(Orientação Jurisprudencial 394 da SBDI-1 do TST); Tema 10 (Direito de adicional de periculosidade, 
decorrente da exposição do empregado à radiação ionizante oriunda de equipamento de Raio-X móvel em 
emergências e salas de cirurgia.); Tema 11 (Validade da dispensa do empregado em face de conteúdo de 
norma interna da empresa WMS, que previu no programa denominado 'Política de Orientação para 
Melhoria' procedimentos específicos que deveriam ser seguidos antes da dispensa de seus 
trabalhadores.); Tema 12 (SERPRO - Prêmio de Produtividade - Supressão - Prescrição.); Tema 13 
(Interpretação de cláusulas de convenções coletivas de trabalho dos petroleiros, em que se assegurou o 
pagamento da parcela denominada RMNR", matéria referente ao tema "Petrobrás. Complementação da 
Remuneração Mínima por Nível e Regime-RMNR. Base de Cálculo, Norma Coletiva. Interpretação. 
Adicionais Convencionais".) – suspenso por decisão do STF; Tema 14 (Intervalo intrajornada - concessão 
parcial - aplicação analógica do artigo 58, § 1º, da CLT.); Tema 15 (Possibilidade de cumulação do 
'Adicional de Atividade de Distribuição e/ou Coleta Externa - AADC' com o 'Adicional de Periculosidade' , 
previsto no § 4º do art. 193 da CLT aos empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, 
que desempenham a função de carteiro motorizado (Função Motorizada 'M' e 'MV'), utilizando-se de 
motocicletas.); Tema 16 (Adicional de Periculosidade. Artigo 193, inciso II, da CLT. Fundação Casa. Agente 
de Apoio Socioeducativo. Atividades e Operações Perigosas. Anexo 3 da NR 16 (Portaria 1.885/2013 - 
Ministério do Trabalho));Tema 17 (Cumulação de Adicionais de Periculosidade e de Insalubridade 
amparados em fatos geradores distintos e autônomos.); Tema 18 (Definição da espécie e dos efeitos do 
litisconsórcio passivo nos casos de lide acerca da terceirização de serviços.). Cf. Tabelas do Núcleo de 
Gerenciamento de Precedentes - NUGEP-SP/TST, disponíveis em 
https://www.tst.jus.br/web/guest/presidencia-nurer/recursos-repetitivos, acesso em 10 ago. 2021. 

https://www.tst.jus.br/documents/10157/19550834/IRR+01.pdf/11dd3613-5672-aeed-5a40-7efb86c599c7?t=1596812467371
https://www.tst.jus.br/documents/10157/19550834/IRR+02.pdf/538ca413-3628-6494-de4e-275659890c8c?t=1596812467497
https://www.tst.jus.br/documents/10157/19550834/IRR+02.pdf/538ca413-3628-6494-de4e-275659890c8c?t=1596812467497
https://www.tst.jus.br/documents/10157/19550834/IRR+03.pdf/0dd4fb5e-381e-237e-57f0-a736cabecde8?t=1596812467756
https://www.tst.jus.br/documents/10157/19550834/IRR+04.pdf/87f7d36e-dfb6-dc9f-70ae-38500dc14ea6?t=1596812467895
https://www.tst.jus.br/documents/10157/19550834/IRR+04.pdf/87f7d36e-dfb6-dc9f-70ae-38500dc14ea6?t=1596812467895
https://www.tst.jus.br/documents/10157/19550834/IRR+04.pdf/87f7d36e-dfb6-dc9f-70ae-38500dc14ea6?t=1596812467895
https://www.tst.jus.br/documents/10157/19550834/IRR+06.pdf/28ced088-6465-5aff-753d-56f10a6a0be7?t=1596812468160
https://www.tst.jus.br/documents/10157/19550834/IRR+06.pdf/28ced088-6465-5aff-753d-56f10a6a0be7?t=1596812468160
https://www.tst.jus.br/documents/10157/19550834/IRR+06.pdf/28ced088-6465-5aff-753d-56f10a6a0be7?t=1596812468160
https://www.tst.jus.br/documents/10157/19550834/IRR+07.pdf/e8e80e75-1544-c3ac-347c-d686fd70c98d?t=1596812468333
https://www.tst.jus.br/documents/10157/19550834/IRR+07.pdf/e8e80e75-1544-c3ac-347c-d686fd70c98d?t=1596812468333
https://www.tst.jus.br/documents/10157/19550834/IRR+07.pdf/e8e80e75-1544-c3ac-347c-d686fd70c98d?t=1596812468333
https://www.tst.jus.br/documents/10157/19550834/IRR+10.pdf/8a456fcc-999a-0d21-f966-455a66a9d4b0?t=1596812468740
https://www.tst.jus.br/documents/10157/19550834/IRR+10.pdf/8a456fcc-999a-0d21-f966-455a66a9d4b0?t=1596812468740
https://www.tst.jus.br/documents/10157/19550834/IRR+10.pdf/8a456fcc-999a-0d21-f966-455a66a9d4b0?t=1596812468740
https://www.tst.jus.br/documents/10157/19550834/IRR+12.pdf/027731a7-0334-a8ed-91cd-0cebada13b62?t=1596812469012
https://www.tst.jus.br/documents/10157/19550834/IRR+13.pdf/74a000d7-b918-62a4-96c4-f56293e8ff02?t=1596812469217
https://www.tst.jus.br/documents/10157/19550834/IRR+13.pdf/74a000d7-b918-62a4-96c4-f56293e8ff02?t=1596812469217
https://www.tst.jus.br/documents/10157/19550834/IRR+13.pdf/74a000d7-b918-62a4-96c4-f56293e8ff02?t=1596812469217
https://www.tst.jus.br/documents/10157/19550834/IRR+13.pdf/74a000d7-b918-62a4-96c4-f56293e8ff02?t=1596812469217
https://www.tst.jus.br/documents/10157/19550834/IRR+16.pdf/6945e4e2-4209-30ed-415c-544c76f976cf?t=1596812469629
https://www.tst.jus.br/documents/10157/19550834/IRR+16.pdf/6945e4e2-4209-30ed-415c-544c76f976cf?t=1596812469629
https://www.tst.jus.br/documents/10157/19550834/IRR+16.pdf/6945e4e2-4209-30ed-415c-544c76f976cf?t=1596812469629
https://www.tst.jus.br/documents/10157/19550834/IRR+17.pdf/7532e176-169c-a466-ce03-42ee73da3e87?t=1596812467242
https://www.tst.jus.br/documents/10157/19550834/IRR+17.pdf/7532e176-169c-a466-ce03-42ee73da3e87?t=1596812467242
https://www.tst.jus.br/web/guest/presidencia-nurer/recursos-repetitivos
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já foram decididos454 e somente 3 (três) já se encontram transitados em julgado455. 

Relativamente ao IAC, tem-se apenas 2 (dois) temas definidos e julgados.456 

Retomando-se o raciocínio inicial, o TST é Corte de Vértice também pelo fato de, 

topograficamente457, ser dele a última palavra, a decisão final na atribuição de sentido da 

lei federal trabalhista, bem como sobre a constitucionalidade desse conjunto de leis. 

Nesse ponto, em especial, entendo que o TST deve ser a última instância recursal em 

dissídios individuais, isto é, o recurso de revista deve ser o último remédio de 

reapreciação (muito embora possam existir embargos de divergência para a discussão 

do seu acórdão), mesmo quando a questão abarcar hipótese de violação ao texto 

constitucional, envolvendo tema trabalhista. Nesse passo, não há logicidade em se 

remeter uma questão trabalhista – reitera-se: envolvendo conflitos individuais –, ao STF, 

já que o TST é uma Corte de natureza extraordinária. Ademais, como cediço, não há na 

esfera especializada a bifurcação recursal presente na Justiça comum, onde o recurso 

especial é dirigido ao STJ e o recurso extraordinário é encaminhado ao STF. 

Não se está, aqui, a cogitar a usurpação da competência do STF, como guardião 

da Constituição Federal; mas, sim, a se desejar a racionalidade e, por consequência, a 

efetividade da atividade jurisdicional, no campo trabalhista. Ao STF, de lege ferenda, 

restaria a análise do controle concentrado de constitucionalidade458, mandados de 

 
454 Temas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13 (suspenso por decisão do STF), 14 e 17.  
455 Temas 4, 5 e 7. 
456 Tema 1 (Prevalência ou não da Convenção n. 132 da Organização Internacional do Trabalho sobre o 
art. 146, parágrafo único, da CLT.) e Tema 2 (Gestante. Trabalho Temporário. Lei 6.019/1974. Garantia 
Provisória de Emprego. Súmula 244, item III, do TST.). Cf. Tabelas do Núcleo de Gerenciamento de 
Precedentes - NUGEP-SP/TST, disponíveis em https://www.tst.jus.br/web/guest/incidente-assuncao-
competencia, acesso em 10 ago. 2021. 
457 Considerada a organização estrutural da Justiça do Trabalho. 
458 Nesse sentido, a título exemplificativo, pode se mencionar que foram ajuizadas, desde 2017, perante o 
STF, 34 (trinta e quatro) ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs) e 04 (quatro) ações declaratórias de 
constitucionalidade (ADCs), discutindo pontos da Lei n. 13.467/2017 (reforma trabalhista).  A grande 
maioria tratou da previsão legislativa que determinava o fim da contribuição sindical obrigatória, a qual foi 
declarada constitucional. O STF também julgou a ADI 5.938, que contestou o trabalho de grávidas e 
lactantes em locais insalubres, sendo a lei declarada inconstitucional. Algumas ações que ainda aguardam 
julgamento: ADI 5870 (discute o princípio da reparação integral na hipótese de dano - arts. 223-A a 223-
G); ADI 5766 (discute o amplo acesso ao Poder Judiciário Trabalhista, requerendo a declaração de 
inconstitucionalidade do artigo 790-B da CLT - caput e § 4º); ADI 5826 (contra dispositivos que preveem o 
contrato de trabalho intermitente - art. 452-A).  

https://www.tst.jus.br/documents/10157/23101641/IAC+01+-+Res-235-Anexo-V.pdf/d3303718-1311-23c2-9946-d3603dca48c9?t=1596809542864
https://www.tst.jus.br/documents/10157/23101641/IAC+01+-+Res-235-Anexo-V.pdf/d3303718-1311-23c2-9946-d3603dca48c9?t=1596809542864
https://www.tst.jus.br/web/guest/incidente-assuncao-competencia
https://www.tst.jus.br/web/guest/incidente-assuncao-competencia
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injunção, em matéria trabalhista, bem como questões que venham a envolver direitos de 

uma coletividade, cumpridoras dos requisitos da repercussão geral. 

Nessa senda, importante repisar que o recurso de revista, para ser julgado, além 

de atender aos pressupostos recursais, há de vencer os critérios da transcendência, 

enquanto filtro de admissibilidade; portanto, a discussão sobre determinada demanda 

trabalhista, nesse estágio, já percorreu uma trajetória que propiciou uma profunda e 

devida análise das pretensões postas em juízo, o que faz crer que as questões fáticas e 

jurídicas foram já apreciadas pela Vara do Trabalho e pelo Tribunal Regional do Trabalho, 

ao passo que resta ao TST a definição do sentido da norma, a partir do processo 

interpretativo da lei aplicada ao caso concreto. 

Não se pode deixar de salientar que o TST, consoante já mencionado nesse 

estudo, é composto por 27 (vinte e sete) Ministros que atuaram e atuam, essencialmente, 

no âmbito trabalhista e que, portanto, apresentam-se como altamente especializados e 

profundos conhecedores da área, estando aptos a reconhecer a compatibilidade, ou não, 

das normas laborais com a Constituição Federal. O que se quer aqui demonstrar é que 

se crê serem os Ministros do TST habilitados ao julgamento da (in)constitucionalidade 

das leis trabalhistas, sendo prescindível o recurso extraordinário ao STF, com tal 

finalidade. Ganha-se na especialidade e na celeridade processual. 

Ademais, com todas as vênias, o STF não apresenta em seu colegiado, há muito, 

Ministros afeitos às particularidades do direito material e processual do trabalho. Em sua 

atual composição, com exceção à Ministra Rosa Maria Pires Weber, que foi juíza e 

desembargadora do trabalho por 30 (trinta) anos459, todos os demais Ministros são 

oriundos de ramos que pouco, ou nada, cuidam das questões trabalhistas. 

Indubitavelmente, não se está aqui a colocar em dúvida a capacidade técnica dos demais 

Ministros do STF, mas, sim, a enfatizar que o a composição ministerial do TST vive 

diuturnamente o direito do trabalho e, por óbvio, está mais familiarizado às 

características, aos anseios e aos pormenores desse ramo especializado.  

 
459 STF. Composição atual. Ministra Rosa Weber. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/sobreStfComposicaoComposicaoPlenariaApresentacao/anexo/Curriculu
mVitaeMinRosaWeberatualizado.pdf. Acesso em: 27 jul. 2021. 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/sobreStfComposicaoComposicaoPlenariaApresentacao/anexo/CurriculumVitaeMinRosaWeberatualizado.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/sobreStfComposicaoComposicaoPlenariaApresentacao/anexo/CurriculumVitaeMinRosaWeberatualizado.pdf
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Mesmo que a colocação acima exposta, acerca da possibilidade de os dissídios 

individuais terem como última instância o TST, não seja factível por ora, é fundamental 

não se dissuadir dessa ideia, não somente pelos fatos anteriormente explanados, mas 

também porque isso pode ser aplicado para que se opere a diminuição da carga de 

recursos extraordinários que possam chegar ao STF. Otimiza-se a prestação jurisdicional 

deste e, concomitantemente, corrobora-se o papel fundamental do TST na condução do 

processo e dos direitos trabalhistas. 

Percebe-se a evolução das relações processuais, por força das reformas 

implementadas, promove a identificação de um novo papel que o próprio processo, 

enquanto instrumentalizador dos litígios de direito material, exerce na vida social, vindo 

a permitir a coletivização da solução das demandas, a partir de incidentes destinados a 

resolver causas repetitivas, bem como a partir de causas de importância singular, as 

quais mesmo antes de se multiplicarem podem ser afetadas para elaboração de soluções 

uniformes.  

Sob essa perspectiva, os precedentes obrigatórios ganham destaque no 

ordenamento jurídico, como fonte criadora do direito, realçando a atuação do Poder 

Judiciário, em desalinho à tradicional tripartição de poderes, a qual não mais de sustenta, 

de forma rígida, no contexto do atual Estado Constitucional de Direito. Passam-se a 

admitir as formas extralegais de positivação normativa como mais eficazes e socialmente 

aceitáveis, superando-se a ideia de lei, enquanto texto, para se chegar à norma, 

entendida como o texto adequadamente interpretado por seus aplicadores finais, os 

julgadores, caracterizando-se, nas palavras de Mauricio Pereira Simões, a normatividade 

atípica.460 

Por todos os argumentos delineados até aqui, resta demonstrado, por meio da 

análise da legislação, da doutrina (inclusive estrangeira) e da jurisprudência, que o 

Tribunal Superior do Trabalho se tipifica legitimamente como Corte de Vértice, na esfera 

trabalhista, exercendo e justificando esse papel ao criar precedentes que servirão de guia 

para as relações intersubjetivas laborais, tanto no que pertine à definição das normas de 

 
460 SIMÕES, Mauricio Pereira. Normatividade extralegal: novas fontes e aspectos hermenêuticos. Tese 
de Doutorado. Faculdade de Direito da USP. 2019. Orientador: Prof. Dr. Homero Batista Mateus da Silva. 
299 p. 
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direito material (direitos e deveres entre os sujeitos envolvidos), quanto no que tange às 

regras do direito processual. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assentado nas ideias desenvolvidas no decorrer desse estudo, doravante, 

apresentam-se as conclusões articuladas. 

Primeiramente, pode-se afirmar que, a jurisprudência, enquanto fonte de direito, 

exercerá diferentes papeis, a depender da tradição jurídica prevalecente em um 

determinado sistema jurídico. 

Historicamente, em países filiados à tradição jurídica do civil law, vislumbra-se uma 

forte ligação do operador do direito com a lei e, de forma subsidiária, com a 

jurisprudência. Consequentemente, os enunciados normativos são fontes primárias 

(imediatas), ao passo que a jurisprudência é considerada fonte secundária (mediata) do 

direito, possuindo, em regra, o papel de nortear e influenciar a atividade de juízes de 

instâncias inferiores, de maneira persuasiva, além de colmatar eventuais lacunas 

legislativas. 

De outra banda, em países que deitam raízes na tradição do common law, são os 

cases law (decisões judiciais – judge-made law) que prevalecem como fonte imediata do 

direito, sendo os precedentes judiciais ínsitos ao processo histórico, social e jurídico 

dessa tradição, ao passo que a doutrina do stare decisis surgiu posteriormente, como 

uma maneira de controlar o papel da jurisprudência e, de igual maneira, proporcionar 

segurança jurídica aos jurisdicionados. Isto porque em grande parte dos países 

influenciados pelo legado anglo-saxão (há exceções, como no caso da Escócia que 

segue o civil law) não havia direito legislado; portanto, a normas jurídicas emanavam das 

decisões judiciais. Logo, era usual os julgadores aferirem os litígios similares anteriores, 

justamente, para que pudessem replicar o teor das decisões no caso em julgamento. 

Assim, a decisão judicial precedente era fonte normativa para futuros casos idênticos ou 

similares. Entretanto, não havia nenhum comando estatal que impusesse a 

obrigatoriedade de seguir decisões judiciais pretéritas; tratava-se de um costume não 

sistematizado, fundamentado na casuística. No século XIX, a House of Lords, à época o 

órgão de cúpula do Judiciário inglês, adotou teoria do stare decisis, determinando que as 

decisões das Cortes superiores fossem respeitadas e devidamente cumpridas. 
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Destarte, as duas tradições jurídicas apresentam, historicamente, características 

próprias e distintas. Na família romano-germânica, predominante no Brasil, a gênese do 

direito decorre das leis e dos códigos, antecedendo a atuação jurisdicional. Por outro 

lado, na tradição do common law, repisa-se, o direito emerge das decisões judiciais, 

ratificando a força e a importância do Judiciário na consolidação dos precedentes 

judiciais.  

Hodiernamente, há verdadeira convergência entre as tradições jurídicas 

analisadas; nenhuma delas é aplicada em sua técnica pura, havendo nos últimos anos 

uma acentuada interpenetração entre elas. Em vista disso, embora o Brasil tenha 

adotado, nos últimos anos, em seu sistema processual mecanismos aptos a formar e 

respeitar precedentes obrigatórios, não se pode cogitar que tenha migrado para a família 

do commom law. Aliás, sequer adotou, em sua completude, a técnica de aplicação de 

precedentes do common law. Ao revés, o modo de formação e aplicação de seus 

precedentes apresenta particularidades. Tem-se no Brasil, portanto, um sistema de 

terceira via (híbrido), no qual a lei caminha junto aos precedentes na consecução do 

direito. 

Com base na análise da evolução legislativa, partindo-se dos assentos 

portugueses e se chegando ao microssistema de formação de precedentes introduzido 

pela Lei n. 13.015/2014 e pelo CPC/2015, depreende-se ter havido uma sistematização 

dos instrumentos processuais aptos não apenas a gerar decisões, cujas razões 

fundantes passam a vincular a atuação do próprio órgão prolator (eficácia horizontal), 

bem como dos órgãos a ele submetidos (eficácia vertical), quando do julgamento de 

questões idênticas ou similares, mas também hábeis a determinar o respeito às referidas 

decisões. 

Por certo, carreiam-se vantagens de ordem prática ao Poder Judiciário, em razão 

da redução do volume de julgamentos, o que, por consequência, promove a otimização 

da qualidade técnica das decisões, além de abreviar o procedimento e duração do próprio 

processo. Mas, sobretudo, as técnicas processuais criadas trazem, fundamentalmente, 

benefícios aos jurisdicionados, garantindo-lhes segurança jurídica, em decorrência da 

estabilidade, integridade e coerência do sistema, em consonância ao preconizado pelo 

art. 926 do CPC. 
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Diagnosticou-se a presença de uma atecnia, relativamente ao emprego, pelo 

legislador, nos arts. 926 e 927, CP, dos vocábulos “jurisprudência”, “enunciado de 

súmula” e “precedente” de modo generalizado, indistinto, sem a correta identificação de 

seus significados e conteúdos, o que dificulta a correta compreensão e aplicação do 

sistema de precedentes instaurado.  

Dessa forma, após aprofundamento técnico-jurídico e as ponderações devidas, 

pode-se concluir ser o precedente o pronunciamento judicial, definido ou embasado em 

lei, cuja tese jurídica (ratio decidendi), decorrente da interpretação dos textos legislativos, 

promovida pelos tribunais, quando da análise e julgamentos de casos concretos, à luz da 

Constituição Federal e do conjunto fático-probatório, apresentando-se como norma de 

cunho vinculante, devendo ser respeitada na da solução de futuros casos idênticos ou 

semelhantes, com o objetivo de promoção da segurança jurídica, por meio da 

estabilização dos julgados. 

A jurisprudência, por sua vez, deve ser entendida como o conjunto de 

pronunciamentos judiciais, exarado pelos tribunais, referentes a um determinado objeto, 

num certo sentido, que se repete de modo constante e pacífico, demonstrando tendência 

de postura de um determinado tribunal acerca de certo tema. Diferenciam-se, assim, 

precedente e jurisprudência, sob o aspecto quantitativo, tendo-se em vista haver a 

possibilidade de uma única decisão judicial conter tese tipificadora de precedente, não 

havendo necessidade de proferimentos reiterados para tanto. 

Precedente e jurisprudência também se distinguem, em seu aspecto qualitativo, 

vez ser a ratio decidendi, extraída da fundamentação da decisão, no julgamento do caso 

concreto, o elemento do precedente tomado como regra a vincular posteriores 

julgamentos, ao passo que a jurisprudência, tomada como o conjunto de decisões prévias 

relativas a casos análogos, não se vincula, necessariamente, aos fatos analisados no 

contexto de cada julgamento. Senão o bastante, a jurisprudência é constituída em 

momento posterior, atrelada, muitas das vezes, somente às ementas dos acórdãos que 

lhe servem de parametrização, estando alheia aos fatos que compõem o caso.  

Por fim, o enunciado de súmula deve ser compreendido como o extrato da 

jurisprudência dominante sobre um determinado assunto, dentro de um certo tribunal, 

não se caracterizando, assim, como uma decisão judicial. 
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Todavia, a se atender o objetivo do legislador de que os enunciados de súmula 

também se caracterizem como precedentes obrigatórios, mister será que os tribunais, ao 

editá-los, além de sumarizar a ratio decidendi, mantenham também correlação com os 

aspectos fáticos integrantes das decisões, nas quais estão assentados. 

Assim o art. 927, CPC deve ser compreendido no sentido de que sejam seguidas 

as normas construídas a partir das hipóteses ali previstas, nos moldes do stare decisis 

do commom law. 

No intuito de atenuar ou extinguir com a insegurança jurídica existente no seio dos 

tribunais, em razão das variadas interpretações que acabam por gerar diferentes 

resultados para casos idênticos ou análogos, o CPC de 2015 determinou que os tribunais 

mantenham a sua jurisprudência e, doravante, os seus precedentes uniformes e estáveis, 

no sentido de não haver constantes modificações ou superações de seus precedentes. 

Do mesmo modo, objetivam-se a integridade e a coerência do sistema, a partir de sua 

adequação não somente às decisões anteriores, mas sobretudo à Constituição Federal. 

Nesse passo, no âmbito do direito processual do trabalho, os Tribunais Regionais 

do Trabalho devem, por meio do incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) 

e do incidente de assunção de competência (IAC), uniformizar a sua jurisprudência e criar 

teses, as quais apresentam obrigatoriedade para todos os seus órgãos, bem como para 

todos os seus magistrados de primeiro grau. Entende-se tratar-se, nesse caso, de criação 

de precedentes vinculativos parciais, visto serem regionalizadas as suas respectivas 

competências. 

Crê-se, inclusive, na possibilidade de que os motivos justificantes encontrados nos 

acórdãos dos Tribunais Regionais exerçam influência ou contribuam, como precedentes 

persuasivos, para que o Tribunal Superior do Trabalho (TST), enquanto Corte de Vértice, 

construa as suas teses, ao julgar recurso de revista, incidente de recurso de revista 

repetitivo e incidente de assunção de competência. 

Não se considera o IRDR um instrumento adequado para o Tribunal Superior do 

Trabalho criar precedentes, muito embora ele conste no Regimento Interno deste 

Tribunal, haja vista que a sua conformação é destinada às Cortes de Justiça – no caso 

em tela, aos Tribunais Regionais do Trabalho, sendo as técnicas acima mencionadas 

suficientes para que o Tribunal Superior do Trabalho possa, a partir do julgamento de 
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demandas, criar a norma jurídica, exercendo não somente a sua função privada (dando 

solução ao caso concreto), mas também e, especialmente, a sua função pública. 

Além dos instrumentos previstos em lei (incidente de recurso de revista repetitivo 

e incidente de assunção de competência), o recurso de revista – tomado singularmente 

– também é remédio, a partir do qual o Tribunal Superior do Trabalho pode firmar tese 

normativa, a ser aplicada nas relações individuais de trabalho (instituindo direitos 

subjetivos) e, no que tange ao âmbito processual do trabalho, servindo de parâmetro para 

a aplicação das regras atinentes ao sistema de precedentes, como por exemplo o poder 

do relator do Tribunal Regional do Trabalho de negar processamento ao recurso de 

revista, cujo pedido seja contrário à tese fixada pelo Tribunal Superior do Trabalho. 

Ademais, o Tribunal Superior do Trabalho, quando da operacionalização do filtro 

de admissibilidade do recurso de revista (transcendência), acaba por definir a relevância 

da questão sub judice, devendo o posicionamento firmado no consequente julgamento 

(ainda que não em sede de incidente repetitivo), desde que presentes questões 

fundamentais substanciosas e desde que se garanta a participação democrática dos 

setores interessados, funcionar como precedente para casos futuros. 

O filtro de admissibilidade não pode servir, apenas e tão somente, como 

instrumento de represamento de demandas, no mero intuito de reduzir o volume de casos 

a serem julgados pela Corte, sem ter como consequência, a influência sobre os 

julgamentos futuros pela decisão tomada, como ocorre no sistema processual argentino.  

A apreciação, pelo Tribunal Superior do Trabalho, do recurso de revista que venha 

a atender aos critérios da transcendência deve reverberar os seus efeitos sobre as 

demandas futuras de mesmo objeto, sob pena de sua ineficácia e, especialmente, sob 

pena de o Tribunal Superior do Trabalho manter-se como simples tribunal de revisão. 

Nesse contexto, o Tribunal Superior do Trabalho deve ser compreendido como 

Corte de Precedentes, como fonte reconstrutora da norma jurídica, atribuindo sentido ao 

texto da lei, a partir de sua adequada interpretação, em consonância à Constituição 

Federal, mormente aos seus princípios e direitos fundamentais, exercendo, assim, o seu 

papel prospectivo, de promotor de um processo justo e da unidade do direito. 

Referida função somente pode ser exercida em sua completude, aliás, desde que 

o Tribunal Superior do Trabalho possa se ater à análise e solução de casos relevantes, 
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cujo substrato fático-jurídico cumpra os seus critérios de admissibilidade de julgamento. 

Daí, também, a importância da aplicação dos filtros de relevância e da observância dos 

precedentes vinculantes, pelos órgãos a quo, como instrumentos de minoração do 

volume de demandas, o que traz como consequência a melhor qualidade das decisões 

judiciais. 

O Tribunal Superior do Trabalho, enquanto Corte de Vértice, ao criar o precedente 

normativo, tem, inclusive, a função de preservar os princípios e valores basilares do 

Direito do Trabalho, do processo trabalhista e da própria Justiça do Trabalho. 

Por esse motivo, entende-se que o Tribunal Superior do Trabalho deve ser a última 

instância recursal em dissídios individuais trabalhistas, não se vislumbrando a 

necessidade de o Supremo Tribunal Federal reapreciar referidas questões, por meio de 

recurso extraordinário, cabendo-lhe, de lege ferenda, a análise do controle concentrado 

de constitucionalidade, mandados de injunção, em matéria trabalhista e questões que 

venham a envolver direitos de uma coletividade. 

Ademais, o Tribunal Superior do Trabalho não pode estar circunscrito, 

simplesmente, a se ocupar do controle da legalidade e da uniformização da jurisprudência 

entre os Tribunais Regionais do Trabalho, isso é, não se lhe pode bastar exercer atividade 

jurisdicional reativa. 

Como Corte de Precedentes, o Tribunal Superior do Trabalho deve vislumbrar o 

futuro, reconstruindo a norma, a partir da interpretação adequada da lei, mormente no 

momento em que o próprio Direito do Trabalho se encontra sob forte interferência dos 

outros Poderes do Estado, por meio de reformas legislativas, as quais vêm ocorrendo, 

principalmente, desde o ano de 2017, mitigando cada vez mais os direitos trabalhistas 

fundamentais461 – indo, inclusive, de encontro à própria Constituição Federal.  

 
461 No momento de conclusão desse estudo, em agosto de 2021, foi aprovado pela Câmara dos Deputados 
o texto-base do Projeto de Lei de Conversão n. 17, 2021 (PLV), da Medida Provisória n. 1.045, de 2021, o 
qual aguarda, ainda, a análise do Senado Federal. Em linhas, gerais, o Projeto de Lei pretende suprimir 
direitos trabalhistas fundamentais ao instituir modalidades contratuais que não geram direito a férias, 13º 
salário e FGTS, inclusive, sem carteira assinada. O PLV prevê, também, a redução do pagamento de horas 
extras para algumas categorias profissionais, como bancários, jornalistas e operadores de telemarketing e 
aumenta o limite da jornada de trabalho de mineiros. Ainda, pretende estancar a atuação dos juízes do 
trabalho ao modificar o artigo 855-D, da CLT, o qual, se aprovado, passará a dispor que “as partes poderão 
estabelecer no acordo a quitação geral do contrato de trabalho ou a quitação apenas das parcelas e dos 
valores expressamente declarados.”. Restaá aos juízes, somente, verificar a validade do negócio jurídico, 
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Reconhece-se, assim, o Tribunal Superior do Trabalho como Corte de Vértice, 

ultima ratio da Justiça do Trabalho, instituidor de formas extralegais de positivação das 

leis federais trabalhistas, a partir da adequada interpretação do texto legal e da fixação 

de suas teses jurídicas, constituindo precedentes judiciais em complementação à 

atividade do Poder Legislativo, no Estado Constitucional de Direito, tendo como objetivos 

maiores a igualdade e a segurança jurídica. 

Acredita-se, portanto, poder contribuir para com a Ciência Jurídica brasileira, 

apontando-se – a partir das extensas e profundas reflexões sobre a nova sistemática 

processual de formação de precedentes vinculantes – as novas funções e, 

consequentemente, a nova impostação do Tribunal Superior do Trabalho, como Corte de 

Vértice, com o objetivo de que as recentes inovações legislativas possam, de fato, auxiliar 

no alcance da tão almejada segurança jurídica, alicerçada nos ideais de cognoscibilidade, 

estabilidade, confiabilidade e efetividade do Direito, preceito primordial do Estado 

Constitucional. 

 

  

 
não lhes sendo permitido, se for o caso, excluir cláusulas que considerem abusivas, seja por ilegalidade 
ou por inconstitucionalidade.  
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