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Ampliação da Força dos Precedentes Judiciais  



Ampliação da Força dos Precedentes Judiciais  

 Introdução. 

 Entende-se por precedente como sendo a decisão judicial que, partindo ou não da 

análise de uma situação concreta, decide questão de ordem jurídica controvertida. 

 O sistema brasileiro, em regra, não obrigava a reprodução de precedentes na 

análise de controvérsias jurídicas idênticas.  

 Consequências da falta do “efeito vinculante”: 

 Disparidade no tratamento conferido pelo Judiciário a situações análogas ou 

mesmo idênticas; 

 Falta de estabilidade e de previsibilidade das decisões judiciais; 

 Insegurança jurídica por parte dos jurisdicionados. 



Ampliação da Força dos Precedentes Judiciais  

 O que mudou com o Novo Código de Processo Civil? 

 Desde o início da vigência do NCPC, os Juízes e os Tribunais deverão observar: 

 Os acórdãos em: incidente de (i) assunção de competência, de (ii) resolução 

de demandas repetitivas; e (ii) julgamentos de Recursos de Revista repetitivos; 

 Os enunciados das Súmulas do STF em matéria constitucional; 

 A orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. 

 Isto é, foi atribuída a chamada “força vinculante” aos precedentes judiciais 

construídos a partir de situações específicas. 

 Os precedentes vinculantes, por força de sua estabilidade, apenas podem ser 

reavaliados pelos Tribunais na hipótese de alteração da situação econômica, social 

ou jurídica, e desde que respeitada a segurança jurídica, inclusive mediante a 

modulação dos efeitos da decisão. 



Ampliação da Força dos Precedentes Judiciais  

 Principais Repercussões da Mudança. 

 Na Prática Jurídica: 

 A utilização de precedentes para a parametrização das decisões passou a ser 

uma realidade no Brasil, tal como ocorre no sistema dos países anglo-saxões; 

 Os profissionais do direito, em especial advogados, deverão enfatizar o estudo 

analítico e comparativo de decisões, atualizando-se a cada novo precedente 

judicial que possa impactar seus clientes no tocante aos: (i) resultados 

financeiros; (ii) políticas internas; (iii) planejamento organizacional; e (iv) 

decisões estratégicas e gerenciais. 



Ampliação da Força dos Precedentes Judiciais  

 Principais Repercussões da Mudança. 

 Na Rotina das Empresas: 

 Maior previsibilidade e estabilidade das decisões judiciais, permitindo às 

empresas que enderecem com maior confiança e segurança situações até 

então controvertidas; 

 Segurança jurídica e tratamento igualitário entre as empresas, uma vez que 

casos análogos deverão ser julgados de igual forma pelos Tribunais; 

 Possibilitará que a empresa tome com maior segurança e previsibilidade suas 

decisões no campo gerencial e financeiro; 

 Menor possibilidade da empresa ter suas decisões questionadas pela abrupta 

mudança no entendimento dos tribunais. Sendo certo que, nessas hipóteses, 

sua segurança jurídica deverá ser resguardada pela modulação de efeitos. 



Ampliação da Força dos Precedentes Judiciais  

 Principais Repercussões da Mudança. 

 Na Condução das Reclamações Trabalhistas: 

 As empresas deverão redobrar seus cuidados na condução do contencioso de 

massa, uma vez que dele podem resultar decisões que irão impactar suas 

políticas internas, bem como o número de processos trabalhistas; 

 Não será mais suficiente que a empresa se limite a administrar o seu 

contencioso de massa, em especial naquelas ações em que sejam 

questionadas condições particulares a seus empregados; 

  Conclusão: é imprescindível que as empresas adotem uma nova política de 

gestão e condução de seus processos, de modo a evitar a formação de uma 

multiplicidade de decisões desfavoráveis que possam impactar em seus 

resultados financeiros ou em políticas internas já enraizadas culturalmente. 



Novos Mecanismos de Uniformização 
Inovações pela Lei nº 13.015 e pelo Novo Código de Processo Civil  



Novos Mecanismos de Uniformização de Jurisprudência 

 Incidente de Uniformização de Jurisprudência (Lei nº 13.015/2014). 

 Qual a hipótese para a instauração? 

 Existência de decisões atuais e conflitantes no âmbito do mesmo Tribunal 

Regional do Trabalho. 

 Qual a finalidade? 

 Uniformização e consolidação da jurisprudência no âmbito dos Tribunais 

Regionais do Trabalho. 

 Inversão do fluxo tradicional de uniformização da jurisprudência -> TST 

poderá ser provocado pelos TRTs a reavaliar seus entendimentos e súmulas. 

 Quem pode provocar os TRTs a instaurá-lo? 

 Qualquer das partes, o Ministério Público ou, de ofício, pelo TRT ou TST. 



Novos Mecanismos de Uniformização de Jurisprudência 

 Incidente de Uniformização de Jurisprudência (Lei nº 13.015/2014). 

 Exemplos recentes no Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo: 

Tema Situação Atual 

Pagamento de horas extraordinárias pela supressão do 

intervalo de 11 horas entre as jornadas 

Súmula nº 26 do TRT/SP 

- Devido o pagamento pelo tempo suprimido - 

Pedido de demissão de empregado com mais de 1 ano 

de contrato sem a homologação do Sindicato 

Súmula nº 30 do TRT/SP 

- Não invalida se demonstrado por outras provas - 

Devolução de desconto realizado a título de 

Contribuição Assistencial de empregado não filiado 

Tese Jurídica Prevalecente nº 10 do TRT/SP 

- Devida a devolução - 

Adicional de insalubridade pelo uso de Head Phone por 

empregados de agências de Telemarketing 

Súmula nº 61 do TST/SP 

- Indevido - 

Súmula Tese Jurídica Prevalecente 

Maioria Absoluta Maioria Simples 



Novos Mecanismos de Uniformização de Jurisprudência 

 Incidente de Uniformização de Jurisprudência (Lei nº 13.015/2014). 

 Exemplos recentes no Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo: 

Tema Situação Atual 

Pagamento de diferenças salariais decorrente do desvio 

de função 
Pendente de Julgamento 

Arbitragem em matéria de direito individual de trabalho Pendente de Julgamento 

Estabilidade de emprego ao trabalhador deficiente físico 

desligado sem a contratação de substituto 
Pendente de Julgamento 

Pagamento de PLR ao empregado demissionário Pendente de Julgamento 

Pagamento da multa do artigo 477 na hipótese de 

homologação tardia da rescisão contratual 
Pendente de Julgamento 



Novos Mecanismos de Uniformização de Jurisprudência 

 Recursos de Revista Repetitivos (Lei nº 13.015/2014). 

 Qual a hipótese para a afetação da matéria? 

 Existência de uma multiplicidade de recursos fundados em idêntica questão de 

direito, desde que a matéria seja relevante ou haja divergência no TST. 

 Qual a finalidade? 

 Uniformização da jurisprudência no âmbito da Justiça do Trabalho, uma vez 

que a decisão do TST será de observância obrigatória em todas as instâncias. 

 Quem pode provocar o TST a afetar determinada matéria? 

 Apenas Ministros que compõem a Seção Especializada do TST. 

 



Novos Mecanismos de Uniformização de Jurisprudência 

 Recursos de Revista Repetitivos (Lei nº 13.015/2014). 

 Quais são as principais matérias afetadas pelo Tribunal Superior do Trabalho? 

Tema Situação Atual 

Dano moral decorrente da exigência de apresentação 

de certidão de antecedentes criminais 
Pendente de Julgamento pela SBDI-1 Plena 

Divisor utilizado para fins de cálculos das horas 

extraordinárias dos bancários  
Pendente de Julgamento pela SBDI-1 Plena 

Aplicabilidade dos honorários de sucumbência no 

âmbito de reclamações trabalhistas típicas 
Pendente de Julgamento pela SBDI-1 Plena 



Novos Mecanismos de Uniformização de Jurisprudência 

 Recursos de Revista Repetitivos (Lei nº 13.015/2014). 

 Quais são as principais matérias afetadas pelo Tribunal Superior do Trabalho? 

Tema Situação Atual 

Aplicabilidade da multa do artigo 475-J do antigo 

Código de Processo Civil 
Pendente de Julgamento pelo Tribunal Pleno 

Adicional de insalubridade pelo uso de Head Phone por 

empregados de agências de Telemarketing 
Pendente de Julgamento pela SBDI-1 Plena 

Extensão do conceito de “dono da obra” para fins de 

exclusão de responsabilidade solidária ou subsidiária 
Pendente de Julgamento pela SBDI-1 Plena 



Novos Mecanismos de Uniformização de Jurisprudência 

 Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (NCPC). 

 Qual a hipótese para a instauração? 

 Repetição de processos que contenham igual controvérsia de direito, aliada ao 

risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica por decisões conflitantes; 

 Qual a finalidade? 

 Resguardar a segurança jurídica e a isonomia entre os jurisdicionados. 

 Quem pode provocar o presidente do TRT a instaurá-lo? 

 Qualquer das partes, a Defensoria ou Ministério Público ou, de ofício, pelo juiz 

ou relator. 

 



Novos Mecanismos de Uniformização de Jurisprudência 

 Incidente de Assunção de Competência pelo Órgão Colegiado (NCPC). 

 Qual a hipótese para a instauração? 

 Julgamento de processo ou recurso que envolva: (i) relevante questão de 

direito; (ii) com grande repercussão social; e (iii) sem múltiplas repetições. 

 Qual a finalidade? 

 Evitar decisões conflitantes entre as Turmas de um mesmo Tribunal. 

 Quem pode provocar o relator do recurso a instaurá-lo? 

 Qualquer das partes, a Defensoria ou Ministério Público ou, de ofício, pelo 

relator do recurso que será avocado pelo órgão colegiado. 
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