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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como escopo precípuo identificar e estabelecer os 

reflexos decorrentes da análise diferida de admissibilidade dos recursos de 

revista sobrestados nos Tribunais Regionais de origem, procedida somente 

depois do julgamento do recurso de revista representativo da controvérsia 

perante o Tribunal Superior do Trabalho, na forma prevista pela Lei nº13.015, 

de 21 de julho de 2014, que incluiu o artigo 896-C, da CLT, regulado pelo Ato 

nº491/SEGJUD.GP, de 23 de setembro de 2014, afunilando a possibilidade de 

aplicação da tese prevalecente ou súmula de jurisprudência aos recursos 

inadmissíveis ou sem a observância de pressuposto recursal estabelecido pelo 

modelo legal. Para tanto, apresentam-se inicialmente as características 

relevantes da coisa julgada e as hipóteses em que há irradiação de seus 

efeitos, seguindo-se à análise do regime de julgamento de recurso de revista 

repetitivo para fixar, então, com fulcro na proporcionalidade, a ponderação 

entre os princípios constitucionais da segurança jurídica e da isonomia, em 

tese, colidentes na análise proposta. As considerações apresentadas ancoram-

se na doutrina e no entendimento recente e ainda controvertido dos Tribunais 

Regionais e Superiores acerca da matéria. Por derradeiro, as conclusões 

pretendem sistematizar aqueles casos em que mesmo não admitido o recurso 

de revista, deverá ser superado o empecilho formal, quiçá a imutabilidade 

advinda da autoridade imanente do trânsito em julgado, a fim de que a 

demanda receba solução idêntica àquela estabelecida pelo Tribunal Superior 

do Trabalho. 
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ABSTRACT 

 

This paper has as main scope to identify and establish the consequences 

arising from the delayed analysis of the necessary requirements for acceptance 

of the reviews appeals that were discontinued by the Regional Labor Court, 

proceeding that will take place only after the appeal that represents the dispute 

is judged by the Superior Labor Court, in accordance with the Law No. 13,015, 

of July 21, 2014, which included the Article 896-C in the Brazilian Labor Code, 

regulated by the Act No. 491/SEGJUD.GP of September 23, 2014, deep diving 

into the possibility of applying a predominant thesis or Court Precedent to the 

discontinued appeals or without the proper observance of the legal 

requirements established in the legal model. Therefore, it firstly presents the 

main relevant characteristics of the res judicata and the cases in which there is 

irradiation effects with their flexibility, followed by the analysis of the judgment of 

the repeated appeal to determine, with proportionality, weighing the 

constitutional principles of legal security and isonomy, in thesis, colliding with 

the proposed analysis. The considerations presented are anchored in doctrine, 

as well as recent and controversial understanding of Regional Labor Courts and 

Superior Labor Court on the subject. By last, the conclusions are intended to 

systematize those cases where even not admitting an appeal, should be 

overcome formal obstacle, perhaps the immutability arising from the final 

judgment, so that the stir receives similar solution as established by the 

Superior Labor Court. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Review appeal. Res judicata. Legal requirements for acceptance. 

 



 
 

 

SUMÁRIO 

1  INTRODUÇÃ O        09 
 
2   CONTORNOS DA COISA JULGADA NO ORDENAMENTO  

JURÍDICO         12  
2.1  Conceituação        12 
2.2 Aspectos constitucionais       18 
2.3 Aspectos infraconstitucionais      21 
2.4 Limites objetivos        24 
2.5 Limites subjetivos        30 
 
3  DO JULGAMENTO DO RECURSO DE REVISTA SOB  

O ASPECTO DO INCIDENTE DE RECURSOS REPETITIVOS 37 
3.1 A objetivação da prestação jurisdicional     37 
3.2 Sistema de precedentes judiciais e sua relevância   44 
3.3 Processamento do recurso de revista afetado    54 
3.3.1 Deflagração do procedimento, seleção do recurso de revista 

representativo da controvérsia e sobrestamento  
dos demais processos       54 

3.3.2 Processamento do recurso de revista perante o  
Tribunal Superior do Trabalho      58 

3.3.3 Julgamento do recurso de revista representativo da controvérsia 63 
3.3.4 Efeitos do julgamento do recurso de revista representativo da 

controvérsia sobre os demais processos sobrestados   64 
 
4  OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEGURANÇA  

JURÍDICA E DA ISONOMIA      67 
4.1 A função normativa e integrativa dos princípios e sua importância  

para o direito         68 
4.2 A utilização da técnica de ponderação e proporcionalidade  

no caso de colisão        79 
4.3 Segurança jurídica e coisa julgada     85 
4.4 Isonomia e o recurso de revista julgado sob o rito do  

artigo 896-C, da CLT        88 
4.5 Os princípios da isonomia e da segurança jurídica no julgamento  

de recurso de revista processado sob o rito do  
artigo 896-C, da CLT        97 

 
5  A APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA PREVALECENTE  

SOBRE OS RECURSOS SOBRESTADOS    110 
5.1 O exame de admissibilidade dos recursos de revista sobrestados 111 
5.2 A formação da coisa julgada no recurso de revista inadmissível 115 
5.3 Incidência da tese jurídica prevalecente ao recurso de revista não 

admitido         122 
5.3.1  Não conhecimento motivado pela ausência de requisito intrínseco  

de admissibilidade do recurso de revista     125 
5.3.2 Não conhecimento motivado pela ausência de requisito extrínseco  

de admissibilidade do recurso de revista     129 
5.3.3 A intempestividade do recurso de revista    133 



 
 

 

6  CONCLUSÃO        140 
 

REFERÊNCIAS        145  



9 

 

1  INTRODUÇÃO 
 

A Lei nº13.015/2014 foi responsável, na sistemática processual trabalhista, por 

alterar e incluir o artigo 896-C, da Consolidação das Leis do Trabalho, 

representando um considerável avanço na estabilização das decisões judiciais 

proferidas pela Justiça do Trabalho, o que transparece as tendências do sistema 

processual trabalhista na busca de tornar os julgamentos mais objetivos e 

uniformizar a interpretação das leis e da Constituição Federal. 

Convergindo, o novo Código de Processo Civil1 segue essa mesma linha e traz 

novas disposições e institutos que também visam diminuir o tempo do processo, a 

partir da ampliação do caráter vinculante das decisões judiciais, estabelecendo que 

“os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e 

coerente”, conforme seu artigo 926.  

Em outras palavras, os Tribunais não devem permitir divergências internas 

sobre questões jurídicas idênticas, como se cada juiz, desembargador ou turma 

julgadora não fizesse parte de um sistema. 

Isso porque, a exigência de estabilidade, as noções de integridade e coerência 

evidenciam que casos semelhantes devem ser decididos sob o prisma da igualdade, 

com respeito aos princípios aplicados nas decisões anteriores. Em resumo, o 

processo interpretativo deve considerar a força normativa da Constituição e a ideia 

de unidade do direito, afastando o voluntarismo e o ativismo judicial pernicioso e 

arbitrário. 

Essas alterações ocorreram em razão de o julgador não agir de forma 

mecânica, não atuar como uma máquina alimentada com dado que opera uma 

fórmula preestabelecida para atingir sempre e irremediavelmente o mesmo 

resultado.  

Pelo contrário, o magistrado, amparado no livre convencimento motivado sofre, 

consciente e inconscientemente, a influência de fatores outros capazes de, dada a 

sua relevância, gerar decisões distintas para casos similares. Se em alguns casos 

essa divergência de resultados é admissível, em outros é nefasto ao sistema e aos 

jurisdicionados o fato de haver decisões conflitantes. 

                                                           
1
 Lei nº13.105, de 16 de março de 2015 e com vacatio legis de um ano a contar da data de sua publicação – 

ocorrida em 17 de março. 
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A questão toma contornos de maior gravidade quando a divergência de 

tratamento a casos idênticos parte não do magistrado monocrático ou das cortes 

revisoras, mas dos próprios Tribunais Superiores, cuja essência se encontra na 

uniformização da interpretação dos textos normativos. 

Nessa perspectiva, mostra-se relevante a existência de mecanismos capazes 

de permitir que idênticas situações concretas recebam o mesmo tratamento quando 

levadas à apreciação do Estado-Juiz, como garantia da própria segurança jurídica.  

Com propósito de atribuir previsibilidade às situações concretas nas relações 

de direito processual do trabalho é que a Lei nº13.015/14, assim como o novo 

Código de Processo Civil têm por objeto atribuir maior valoração ao precedente 

oriundo do Tribunal Superior do Trabalho, fazendo com que a tese jurídica nele 

estabelecida refrate ou irradie sobre um número significativo de demandas idênticas 

que tramitam perante o Poder Judiciário. Tal precedente serve justamente como 

controle do resultado da aplicação da lei levada a efeito pelo magistrado no caso 

concreto. 

O método de represamento dos recursos de revista repetitivos estabelecido 

pelo Tribunal Superior do Trabalho surge na prática com uma nova preocupação, 

capaz de colocar em xeque as premissas norteadoras da seleção de feitos aptos a 

representar a controvérsia perante o TST: o exame de admissibilidade dos recursos 

sobrestados no Tribunal Regional do Trabalho. 

É aqui que surge o ponto central do estudo, concentrado em investigar as 

consequências da análise diferida da admissibilidade recursal, levada a efeito no 

momento em que a questão concreta subjacente já tenha sido decidida pelos órgãos 

de cúpula do Judiciário Trabalhista. 

Não é necessário refletir profundamente para cogitar-se, diante do 

procedimento que se apresenta, de situação na qual é dado provimento ao recurso 

representativo da controvérsia perante o TST, com a fixação de tese jurídica 

aplicável e, quando da análise da admissibilidade de recurso de revista 

objetivamente idêntico sobrestado na origem, lhe é negado seguimento, como por 

exemplo, na hipótese de intempestividade recursal. 

Aplicar-se-ia sobre as partes daquele feito a solução jurídica determinada no 

julgamento do recurso de revista representativo da controvérsia (olvidando-se da 

autoridade do trânsito em julgado que recai sobre a relação processual que 

transporta subjetivamente a sua lide, formada após o decurso do prazo) para manejo 
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do recurso cabível? Deixaria a jurisdição de fazer incidir naquele caso concreto a 

solução atribuída a todas as demandas objetivamente idênticas, maculando a 

previsibilidade e o acerto da própria decisão? 

Diante dessas dúvidas, o estudo se debruçará sobre a problemática, sem 

pretensões de exaurir o tema, buscando aferir se o contexto se enquadra dentre 

aquelas situações excepcionais e de desacerto concreto, com o objetivo de justificar 

a superação da autoridade do trânsito em julgado que se opera sobre a decisão, 

assim como quais seriam os limites objetivos e subjetivos para tanto. 
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2   CONTORNOS DA COISA JULGADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

 

Conforme definido na introdução, esse estudo tem como objeto central 

identificar as consequências da análise diferida da admissibilidade dos recursos de 

revista sobrestados perante o Tribunal de origem, levada a efeito no momento em 

que a questão concreta de fundo já tenha sido decidida pelo Tribunal Superior do 

Trabalho em recurso representativo da controvérsia. Além disso, pretende aferir se, 

nos casos de não admissão do recurso interposto, em que a decisão recorrida torna-

se coberta pela coisa julgada, o feito sobrestado se submete, ou não, à solução 

jurídica definida no leading case2, cuja finalidade é aplicar-se sobre as demandas 

com idêntica questão de direito. 

Mostra-se imprescindível, com vistas a estabelecer a mais adequada 

disposição metodológica ao estudo, que seu ponto inicial se situe no enfoque da 

coisa julgada delineada pelo novo Código de Processo Civil, com a abordagem do 

seu atual contorno no ordenamento jurídico para, só depois, avaliar a possibilidade 

de sua mitigação no julgamento do recurso de revista afetado pelo incidente de 

recursos repetitivos definido pela Lei nº13.015, de 21 de julho de 2014. 

 

2.1  Conceituação 
 

A atividade jurisdicional consiste, em geral, na incessante busca pela 

pacificação das relações sociais, cuja implementação se dá por meio da solução 

apontada pelo Estado-juiz ao conflito material que lhe é apresentado pelas partes3. 

Essa solução, por sua vez, é encontrada nos termos definidos pelo ordenamento 

jurídico, de modo que, invocada pelo cidadão, ao Poder Judiciário cumpre-lhe 

“imparcialmente, buscar a pacificação do conflito que os envolve, com justiça. Essa 

                                                           
2
  A expressão da língua inglesa, já utilizada na praxe forense (nesse sentido, vide: STJ – REsp 934078/DF, MS 

14716/DF), é aqui invocada em referência ao recurso de revista selecionado pelo Tribunal Superior do Trabalho, 
cujo julgamento refletirá sobre os demais recursos sobrestados. 
3
 Para Humberto Theodoro Júnior: “Primitivamente, o Estado era fraco e limitava-se a definir os direitos. 

Competia aos próprios titulares dos direitos reconhecidos pelos órgãos estatais defendê-los e realizá-los com os 
meios de que dispunha. Eram os tempos da justiça privada ou justiça pelas próprias mãos, que, naturalmente, 
era imperfeita e incapaz de gerar a paz social desejada por todos. Com o fortalecimento do Estado e com o 
aperfeiçoamento do verdadeiro Estado de Direito a justiça privada, já desacreditada por sua impotência, foi 
substituída pela Justiça Pública ou Justiça Oficial. O Estado moderno, então, assumiu para si o encargo e o 
monopólio de definir o direito concretamente aplicável diante das situações litigiosas, bem como o de realizar 
esse mesmo direito, se a parte recalcitrante recusar-se a cumprir espontaneamente o comando concreto da lei”. 
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. v.1. 47.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, 

p.38). 
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pacificação é feita mediante a atuação da vontade do direito objetivo que rege o 

caso apresentado em concreto para ser solucionado”4. 

Desse panorama são extraídas duas características da jurisdição: a 

substitutividade e a imperatividade. A primeira delas se implementa na substituição 

que a atividade jurisdicional impõe sobre a atuação dos conflitantes na solução do 

impasse entre eles estabelecido, assim destacada por José Manoel de Arruda Alvim 

Neto:  

Essa prestação jurisdicional, que soluciona a lide, para que seja realizada 
com eficácia imutável, terá que ter validade absoluta, porquanto, se não a 
tivesse, ainda, e de certa forma, perduraria o conflito e não teria havido 
substitutividade. Desta forma, em virtude da atividade jurisdicional, o que 
ocorre é a substituição de uma atividade/vontade privada, por uma atividade 
pública, que é a vontade de a lei imperar

5
. 

 

À jurisdição não basta, dessa forma, imiscuir-se com a livre ação das partes ao 

apresentar a solução do conflito que guarnece o cenário de fundo, se aquela 

encontrada não se fizesse obrigatória aos litigantes, como adverte Francesco 

Carnelutti: 

Se após o processo os litigantes fossem livres para aceitar ou não a 
sentença, a lide poderia permanecer viva ou aberta da mesma forma que 
antes. Ele explica o por quê do raciocínio do juiz, a diferença do raciocínio 
do consultor tenha caráter vinculativo ou imperativo

6
.     

 

É daí que nasce a ideia de que a solução do conflito pelo Estado-juiz, uma vez 

ofertada aos litigantes, os submete ao seu conteúdo, pois dotada de imperatividade. 

Segundo Humberto Theodoro Júnior, “a imperatividade manifesta-se em 

relação às partes perante as quais a sentença foi pronunciada, como eficácia de 

comando (força de lei). Os litigantes não podem mais discutir a lide solucionada”7. 

As características do provimento jurisdicional importam, desse modo, na 

conclusão de que a decisão proferida pelo órgão que substitui os conflitantes na 

solução de seu conflito, impede qualquer discussão futura sobre o problema. 

A evolução histórica do instituto permite inferir que a preocupação frente à 

estabilidade e à definitividade das decisões judiciais remontam ao direito romano. 

                                                           
4
 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral 

do processo. 19.ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p.131. 
5
 ALVIM NETTO, José Manoel de Arruda. Manual do direito processual civil. v.1. 8.ed. São Paulo: RT, 2003, 

p.196. 
6
 CARNELUTTI, Francesco. Instituciones del proceso civil. v.1. Buenos Aires: EJEA, 1973, p.137. No original: 

[...] si después del proceso los contendientes fuesen libres para aceptar o no la “sententia”, la “litis” podría 
permanecer viva o abierta lo mismo que antes. Ello explica por qué el juicio del juez, a diferencia del juicio del 
consultor, tenga carácter vinculante o imperativo.   
7
 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Notas sobre sentença, coisa julgada e interpretação. RePro 167. São Paulo: 

RT, jan-2009, p.10. 
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Entretanto, a res judicata não era simétrica como nos dias atuais, conforme adverte 

Giuseppe Chiovenda, ao identificar duas distinções essenciais entre os institutos: 

 

Em coerência com essa ideia do objetivo processual, todo o processo 
romano gravita para a emanação de um ato de vontade estatal, o ato em 
que se formula a vontade concreta da lei. Esse ato de vontade encontra-se 
no processo de todos os povos: mas, se todo o processo, em todos os 
tempos e em todos os países, contém necessariamente dois elementos, um 
elemento lógico de natureza preparatória consistente numa série de 
observações, de raciocínios e de verificações, e um ato de vontade, de 
natureza final, que é a própria vontade da lei no caso concreto, formulada 
pelo juiz no dispositivo de sua sentença; o processo romano caracteriza-se 
pela preponderância ou superlativação do ato de vontade em confronto com 
o elemento lógico. O processo romano tende essencialmente a obter a 
formulação da vontade concreta da lei por parte dos órgãos da iurisdicito. 
[...]  
Eis aí o que explica o conceito romano de coisa julgada. Para os romanos, a 
coisa julgada mais não é que a res in iudicium deducta, a dizer, o bem da 
vida disputado por litigantes, depois que a res foi iudicata, isto é, 
reconhecida ou negada ao autor. [...] O que se faz definitivo com a coisa 
julgada não é a definição de uma questão, mas o reconhecimento ou o 
desconhecimento de um bem. E os romanos admitiram essa autoridade da 
res iudicata, ou seja, a indiscutibilidade ulterior do bem reconhecido ou 
desconhecido pelo juiz, por uma razão eminentemente prática, e entre os 
limites dessa razaão, quer dizer: pela suprema exigência da vida social de 
que haja certeza e segurança no gozo nos bens da vida: ne aliter modus 
litium mutiplicatus summam atque inexplicbilem faciat difficultatem, máxime 
si diversa pronunciarentur (fr. 6 Dig. De except. Rei iudicatae, 44, 2). Não 
que, de fato, pensassem os romanos em atribuir ao que o juiz afirma, só 
porque afirma o juiz, uma presunção de verdade; e mesmo o texto famoso 
res iudicata pro veritate accipitur (fr. 25 Dig. De statu hom. 1, 5 e fr. 207 Dig. 
De reg. Iuris, 50, 17) significa tão só que o pronunciamento do juiz, que 
reconhece ou desconhece um bem da vida, a dizer, que recebe ou rejeita a 
demanda, soa, não, efetivamente, como verdade, mas em lugar da 
verdade.

8
 

 

A separação é conhecida como a teoria da presunção da verdade9, para a qual 

a coisa julgada não pode traduzir a própria verdade, por tratar-se de algo intangível, 

mas traria consigo a presunção da verdade. Esta concepção foi incorporada no 

Brasil pelo regulamento 73710, de 1850, que no artigo 185 estabelecia: “São 

presumpções legaes absolutas os factos, ou actos que a lei expressamente 

estabelece como verdade, ainda que haja prova em contrário, como a coisa julgada”.  

A influência dessa teoria sobre o atual ordenamento jurídico é incontestável, o 

que pode ser observado por meio da leitura atenta dos artigos 502 e 503 do novo 

                                                           
8
 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. v.1. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 1969, p.120-

121. 
9
 Denominação utilizada por Luis Ivani de Amorim Araújo, em estudo sobre a evolução histórica do instituto da 

coisa julgada. (ARAÚJO, Luis Ivani de Amorim. Da sentença e da coisa julgada. Rio de Janeiro: Forense, 1999, 

p.31-35).  
10

 Diploma legal destinado a disciplinar as demandas judiciais que recaíssem sobre questões comerciais ou, nos 
termos de sua ementa, “Determina a ordem do juízo no Processo Commercial”. 
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Código de Processo Civil11, bem como do seu antecessor, o artigo 46812 do Código 

Buzaid.  

Ainda, conforme observa José Carlos Barbosa Moreira, é nítida a inversão da 

ordem lógica hoje estabelecida entre a coisa julgada material e formal, vez que para 

o autor aquele antecede a esta: 

 
Invertiam-se os termos em que tradicionalmente se visualizava a relação 
entre a coisa julgada material e a coisa julgada formal, para ter-se aquele 
como antecedente desta, e não vice-versa, pois a sentença produziria 
efeitos (isto é, seria imperativa) desde a sua prolação, antes mesmo de 
preclusas as vias recursais (ou seja, antes de tornar-se imutável).

13
 

 

No tocante ao conteúdo da coisa julgada material, igualmente não há 

convergência de entendimentos, pelo que se verificam três relevantes definições 

sobre o tema: 

 

I) A de que a eficácia da sentença, por tratar-se de algo intangível, não pode 

ser albergada pela imutabilidade, que por sua vez recai sobre a declaração do direito 

emanada pelo Estado quando da prolação da sentença.14
 

 

II) A de que a coisa julgada consiste em qualidade agregada aos efeitos da 

sentença, sejam eles quais forem, orientada por Enrico Tullio Liebman e bastante 

difundida no Brasil15, que assim distingue autoridade da coisa julgada e eficácia da 

sentença: 

Nisso consiste, pois, a autoridade da coisa julgada, que se pode definir, com 
precisão, como a imutabilidade do comando emergente de uma sentença. 
Não se identifica ela simplesmente com a definitividade e intangibilidade do 
ato que pronuncia o comando; é, pelo contrário, uma qualidade, mais 
intensa e mais profunda, que reveste o ato também em seu conteúdo e 
torna assim imutáveis, além do ato em sua existência formal, os efeitos, 
quaisquer que sejam, do próprio ato

16
. 

                                                           
11

 Artigo 502.  Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de 
mérito não mais sujeita a recurso. Artigo 503.  A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei 
nos limites da questão principal expressamente decidida. 
12

 Artigo 468. A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide e das 
questões decididas. 
13

 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Ainda e sempre a coisa julgada. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, p.137. 
14

 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. v.9. Rio de 

Janeiro: Forense, 1976, p.157. 
15

 Em consonância com a teoria que define a coisa julgada como qualidade que torna imutável os efeitos da 
sentença: SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. v.2. 26.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p.57-58; DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. v.3. 3.ed. São 

Paulo: Malheiros, 2003, p.303-304. 
16

 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos sobre a coisa julgada. 2.ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 1981, p.54. 
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III) A de que a coisa julgada se caracteriza como definitividade da norma 

jurídica criada pela sentença que resolve o conflito de interesses, segundo a qual a 

imutabilidade preconizada pelo instituto não se encontra nos efeitos da decisão, mas 

em seu próprio corpo17. 

Logo e de tudo o que foi exposto até aqui, é possível concluir que a delimitação 

do que se entende por coisa julgada estará sempre ligada ao que se compreende 

por jurisdição, que por sua vez exige a perfeita dimensão de quais os princípios18 e 

regras19, constitucionais e infraconstitucionais, moldam o ordenamento jurídico 

examinado, questão que demonstra a intangibilidade do assunto. 

Por consequência e sendo a coisa julgada um atributo direto da jurisdição, 

conforme preleciona Eduardo Couture20, a delimitação científica do que quer 

significar este instituto se encontra, da mesma forma, atrelada às transformações 

históricas, sociais, políticas e jurídicas experimentadas em determinada sociedade, 

durante determinado período de tempo. Nas palavras do jurista uruguaio: 

 

Como em matéria de ação e exceção, não tem faltado, em matéria de coisa 
julgada, a evolução imposta pelas transformações históricas, que vão 
alterando o conceito a medida que vai modificando-se a essência e a 
estrutura do processo civil

21
. 

 
 

Consequência direta da anterior, é que diante da impossibilidade de se 

estabelecer um conceito estanque e definitivo da coisa julgada, serão adotados 

                                                           
17

 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos sobre a coisa 
julgada. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p.32. 
18

 Segundo Robert Alexy, “princípios e regras se inserem na categoria de normas jurídicas, vez que [...] ambos 
podem ser formulados por meio das expressões deônticas básicas do dever, da permissão e da proibição. 
Princípios são, tanto quanto as regras, razões para juízos concretos de dever-ser, ainda que de espécie muito 
diferente. (ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008, p.87), 

complementada pela posição de Humberto Ávila, que conceitua princípios como “normas imediatamente 
finalísticas, primariamente prospectivas e com pretensão de complementariedade e de parcialidade, para cuja 
aplicação se demanda uma avaliação da correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os efeitos 
decorrentes da conduta havida como necessária à sua promoção.” (ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. 

5.ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p.78-79). 
19

 A distinção entre princípios e regras de direito, na concepção de Josef Esser, se estabelece na medida em que 
“os princípios jurídicos, diferentemente das regras de direito, são conteúdo em oposição a forma, embora o uso 
dessas categorias aristotélicas não nos deva induzir a pensar que a forma seja o acessório de algo essencial”, 
justificando que “histórica e efetivamente, a forma, entendida processualmente como meio de proteção do direito 
ou materialmente como norma, é sempre o essencial, o único que pode conferir realidade e significação jurídica 
àquele conteúdo fundamental ainda não reconhecido como ratio”. (ESSER, Josef. Principio y norma en la 
elaboración jurisprudencial del derecho privado. Tradução de Eduardo Valenti Fiol. Barcelona: Bosh, 1961, 

p.65.) 
20

 COUTURE, Eduardo. Fundamentos del derecho procesal civil. 3.ed. Buenos Aires: Roque Depalma, 1958, 

p.411. 
21

COUTURE, Eduardo. Fundamentos del derecho procesal civil. 3.ed. Buenos Aires: Roque Depalma, 1958, 

p.403. No original: Como en materia de acción y de excepción, no ha faltado, en materia de cosa juzgada, la 
evolución impuesta por las transformaciones históricas, que han ido variando el concepto a medida que iba 
modificándose la esencia y la estructura del proceso civil.  
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parâmetros mínimos essenciais, pinçados no arcabouço constitucional e legal do 

ordenamento jurídico nacional para a definição, quando não de um conceito, dos 

contornos jurídicos examinados.  

Enrico Tullio Liebman, quando desenvolveu sua teoria sobre o assunto, já 

enaltecia que “o instituto da coisa julgada pertence ao direito público e mais 

precisamente ao direito constitucional”22 e, no estágio de desenvolvimento científico 

do processo em que nos encontramos, é imprescindível que a análise desse e de 

qualquer outro instituto afeito ao direito tenha como ponto inicial a Constituição. 

Isso porque, a Carta Magna do Estado é “considerada sua lei fundamental”23, 

de cujo teor é possível extrair os princípios basilares da coletividade a ela subjacente 

e que, na atualidade, são reconhecidamente dotados de eficácia normativa24, como 

conclui José Joaquim Gomes Canotilho: 

 

Como se vê, a constituição normativa não é um mero conceito de ser; é um 
conceito de dever ser. Pressupõe uma ideia de relação entre um texto e um 
conteúdo normativo específico. O texto vale como lei escrita superior porque 
consagra princípios considerados (em termos jusnaturalistas, em termos 
racionalistas, em termos fenomenológicos) fundamentais numa ordem 
jurídico-política materialmente legitimada.

25
 

 

Não obstante, por tratar-se da diretriz político-jurídica do Estado, toda a 

regulamentação normativa afeta à coisa julgada, e também a sua interpretação 

devem ser construídas sobre o alicerce principiológico que emana da Constituição.  

Nesse sentido, pontua Cassio Scarpinella Bueno: 

 
Os “princípios constitucionais” ocupam-se especificamente com a 
conformação do próprio processo, assim entendido o método de atuação do 
Estado-juiz e, portanto, método de exercício da função jurisdicional. São 

                                                           
22

 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos sobre a coisa julgada. 2.ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 1981, p.55. 
23

 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 9.ed. São Paulo: Malheiros, 1993, p.39. 
24

 Atribuir à Constituição força normativa implica superar a perspectiva de que se trata de mera carta de 
intenções políticas, reconhecendo-a como texto de cunho jurídico e vinculativo, capaz de por si impor-se e 
moldar condutas. Konrad Hesse emprega a expressão “força ativa” da Constituição para demonstrar a sua 
normatividade: “a força normativa da Constituição não reside, tão somente, na adaptação inteligente a uma dada 
realidade. A Constituição jurídica logra converter-se, ela mesma, em força ativa, que se assenta na natureza 
singular do presente (individuelle Beschaffenheit der Gegenwart). Embora a Constituição não possa, por si só, 
realizar nada, ela pode impor tarefas. A Constituição transforma-se em força ativa se essas tarefas forem 
efetivamente realizadas, se existir a disposição de orientar a própria conduta segundo a ordem nela 
estabelecida, se, a despeito de todos os questionamentos e reservas provenientes dos juízos de conveniência, 
se puder identificar a vontade de concretizar essa ordem”. (HESSE, Konrad. A força normativa da 
Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Fabris, 1991, p.19). 
25

 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7.ed. Coimbra: 

Almedina, 2003, p.1130. 
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eles que fornecem as diretrizes mínimas, mas fundamentais, do próprio 
comportamento do Estado-juiz.

26
 

 

Ancorado nessa perspectiva constitucional, o processo distancia-se a cada dia 

de sua origem privatista e refrata com maior intensidade os anseios 

constitucionalmente estabelecidos para o Estado, emergindo dos valores e 

princípios estampados pela própria Carta Constitucional as linhas mestras para a 

sua compreensão: 

 
Com efeito, o processo distancia-se de uma conotação privatística, 
deixando de ser um mecanismo de exclusiva utilização individual para se 
tornar um meio à disposição do Estado para a realização da justiça, que é 
um valor eminentemente social. O processo está voltado à tutela de uma 
ordem superior de princípio e de valores que estão acima dos interesses 
controvertidos das partes (ordem pública) e que, em seu conjunto, estão 
voltados à realização do bem comum. A preponderância da ordem pública 
sobre os interesses privados em conflito manifesta-se em vários pontos da 
dogmática processual, tais como, por exemplo, na garantia constitucional de 
inafastabilidade da jurisdição, na garantia do juiz natural, no impulso oficial, 
no conhecimento de ofício (objeções) e na autoridade do juiz, na liberdade 
de valoração das provas, no dever de fundamentação das decisões 
judiciais, nas nulidades absolutas, nas indisponibilidades, no contraditório 
efetivo e equilibrado, na ampla defesa, no dever de veracidade e de 
lealdade, na repulsa à litigância de má-fé, etc.

27
 

 
 

Percebe-se, portanto, que a Carta Magna é uma verdadeira “lente através da 

qual se leem e se interpretam todas as normas infraconstitucionais”28, razão pela 

qual a compreensão da coisa julgada não pode deixar de considerar as raízes 

constitucionais do instituto e todos os consectários dessa constatação. 

 

2.2 Aspectos constitucionais 
 

A coisa julgada é mencionada no texto constitucional e erige-se dentre os 

direitos e garantias fundamentais conforme o artigo 5º, XXXVI, da Constituição 

Federal: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa 

julgada”. 

                                                           
26

 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil. v.1. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 

2009, p.94. 
27

 Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo. In: (Coord.) DIDIER JÚNIOR, Fredie.  Leituras complementares 
de processo civil. 6.ed. Salvador: Juspodium, 2008, p.157-158. 
28

 BARROSO, Luís Roberto; BARCELOS, Ana Paula de. O começo da história. A nova interpretação 
constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro. In: (Coord.) BARROSO, Luís Roberto. A nova 
interpretação constitucional. Ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. 3.ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2008, p.329. 
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Dentre tantas, a primeira observação do dispositivo importa, em sua 

literalidade, que a proteção constitucional do instituto da coisa julgada se voltaria 

unicamente contra o legislador, impedindo-o de produzir texto normativo destinado a 

interferir em situações já estabilizadas por decisão judicial acobertada pelo trânsito 

em julgado. 

Evidentemente, a exegese não pode amesquinhar-se a tal ponto, cabendo ao 

intérprete alcançar a correta magnitude da expressão “lei” contida em seu teor. Mais 

do que isso, a interpretação sistemática da Carta Constitucional aponta que são 

prescindíveis menção e definição expressas da coisa julgada em seu texto29, por 

tratar-se de instituto afeito e visceralmente correlato à ideia de Estado Democrático 

de Direito, na medida em que necessita deste instituto para atribuir estabilidade e 

indiscutibilidade às situações concretas definidas por decisão judicial.  

Sem a estabilidade que se espera das decisões judiciais, não se cogitaria falar 

em Estado Democrático de Direito, conforme leciona Nelson Nery Junior: 

 
A segurança jurídica, trazida pela coisa julgada material, é manifestação do 
estado democrático de direito (CF 1º caput). Entre o justo absoluto, utópico, 
e o justo possível, realizável, o sistema constitucional brasileiro, a exemplo 
do que ocorreu na maioria dos sistemas democráticos ocidentais, optou 
pelo segundo (justo possível), que é consubstanciado na segurança jurídica 
da coisa julgada material. Descumprir-se a coisa julgada é negar o próprio 
estado democrático de direito, fundamento da república brasileira.

30
 

 

Dessa afirmação, infere-se que a delimitação do conceito em determinado 

ordenamento é, antes de tudo, uma opção política, consistente em admitir ou não 

admitir, com maior ou menor flexibilidade a rediscussão de um conflito material já 

resolvido pelo órgão jurisdicional, incumbindo ao Estado, através de sua 

Constituição, manifestar a opção adotada naquele respectivo ordenamento31. 

Essa é também a conclusão de João de Castro Mendes apresentada em 

estudo sobre os limites da coisa julgada, ao afirmar que “o alargamento ou não 

                                                           
29

 Este apontamento, quanto à limitação do texto constitucional em dispor sobre a coisa julgada somente em seu 
artigo 5º, XXXVI, sem pormenorizá-la, é feito por Teresa Arruda Alvim Wambier e José Miguel Garcia Medina ao 
agregarem ao conceito de Estado Democrático de Direito a ideia de coisa julgada como ferramenta de 
estabilização da atividade jurídica. Partindo desta premissa, para os autores “é irrelevante a menção expressa, 
na Constituição Federal, acerca da coisa julgada – muito embora a Constituição Federal Brasileira o faça, no 
artigo 5º, XXXVI, no sentido de não se permitir a lei retroagir para atingir a coisa julgada – porquanto esta é 
umbilicalmente ligada ao Estado Democrático de Direito”. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José 
Miguel Garcia. O dogma da coisa julgada: hipóteses de relativização. São Paulo: RT, 2003, p.22.) 
30

 NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal. 10.ed. São Paulo: RT, 2010, p.52.  
31

 Basta verificar a existência de diferentes conotações emprestadas ao instituto ao longo dos anos e em 
diferentes nações, sendo inclusive desconhecido na Noruega, como retrata Eduardo Couture. (COUTURE, 
Eduardo. Fundamentos del derecho procesal civil. 3.ed. Buenos Aires: Roque Depalma, 1958, p.406-407). 
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alargamento do caso julgado aos fundamentos da decisão é, em última análise, um 

problema de política legislativa”32. 

Assim, na dicotomia havida entre alongar o debate ou eternizar a solução, o 

ordenamento jurídico pátrio adotou a segunda opção33, ao privilegiar, em 

determinado momento e de forma definitiva, a resolução apresentada pelo Poder 

Judiciário ao conflito material, conforme destaca Sérgio Ricardo de Arruda 

Fernandes: 

O fundamento político da coisa julgada descansa na necessidade de paz 
social e segurança jurídica. O Estado tem interesse em que se faça justiça 
e, por isso, confere aos litigantes uma gama de recursos, por meio dos 
quais se procura o aprimoramento da decisão. 
Há um momento em que urge uma definição, pondo fim ao litígio. Para 
tanto, a lei, a partir do trânsito em julgado, confere à decisão caráter de 
imutabilidade.

34
 

 

Deste cenário, em especial, além do que a interpretação do artigo 5º, XXXVI, 

da Constituição revela, é possível aferir que a coisa julgada no ordenamento 

brasileiro foi erigida à categoria de garantia constitucional35, jungida que está ao 

conceito de Estado Democrático de direito, imprescindível para estabilizar a 

prestação jurisdicional e, consequentemente, obter segurança jurídica como 

mecanismo de proteção à confiança das relações jurídicas. 

A Constituição Federal, assim, esboça as feições da coisa julgada no 

ordenamento, incumbindo ao legislador infraconstitucional o dever de preencher seu 

conteúdo, conforme ressaltam Fredie Didier Júnior, Paula Sarno Braga e Rafael 

Oliveira: 

Em que pese o seu status constitucional, cabe ao legislador 
infraconstitucional traçar o perfil dogmático da coisa julgada. É possível que 
o legislador, em juízo de ponderação, não atribua a certas decisões a 
aptidão de ficar imutáveis pela coisa julgada, ou, ainda, exija pressupostos 
para a sua ocorrência mais ou menos singelos/rigorosos.

36
 

 

                                                           
32

 MENDES, João de Castro. Limites objectivos do caso julgado em processo civil. Lisboa: Ática, 1968, p.79 
33

 Ergas Moniz de Aragão destaca o estudo de Savigny sobre o instituto, que revela a necessidade em se fazer 
preponderar a justiça da solução ou, em contrapartida, a sua definitividade: “[...] com frequência pode ser 
extremamente duvidosa a decisão de um processo e, por isso, seria natural revê-la sempre que algum dos 
interessados a reputasse errônea. Mas, contrapõe, assim os processos poderiam repetir-se indefinidamente, o 
que resultaria num estado de perpétua incerteza. Em face desses dois sérios perigos – sentença errada e 
incerteza sobre os direitos – há de ser feita uma escolha para adotar o mal menor, escolha que, diz ele, pertence 
ao direito político”. (ARAGÃO, Ergas Moniz. Sentença e coisa julgada. Rio de Janeiro: Aide, 1992, p.189). 
34

 FERNANDES, Sérgio Ricardo de Arruda. Alguns aspectos da coisa julgada no direito processual civil 
brasileiro. RePro 62. São Paulo: RT, abr.-jun.1991, p.79. 
35

 THEODORO JÚNIOR, Humberto; FARIA, Juliana. A coisa julgada inconstitucional e os instrumentos 
processuais para seu controle. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do. Coisa julgada inconstitucional. Rio de 

Janeiro: América Jurídica, 2002, p.140. 
36

 DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil. v.2. 

4.ed. Salvador: Juspodium, 2009, p.408. 
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Estabelecidas as premissas constitucionais, ocorre a avaliação 

infraconstitucional da coisa julgada para os efeitos de sua análise no julgamento do 

recurso de revista de acordo com a Lei nº13.015/14. 

 
2.3 Aspectos infraconstitucionais 

 

A análise da legislação infraconstitucional deve iniciar-se na Lei de Introdução 

às Normas do Direito Brasileiro, artigo 6º, parágrafo 3º, que conceitua coisa julgada 

como “a decisão judicial de que já não caiba mais recurso”. O dispositivo esclarece 

pouco sobre o tema e, em sua literalidade, expressa o que se entende por coisa 

julgada formal. 

Trata-se de fenômeno endoprocessual, que consiste na obstrução permanente 

do debate dentro da relação processual na qual tenha sido proferida a sentença, 

conforme explica José Frederico Marques: 

 

A coisa julgada formal resulta da impossibilidade de novo julgamento pelas 
vias recursais, ou porque este foi proferido por órgão do mais alto grau de 
jurisdição, ou porque transcorreu o prazo para recorrer sem que o vencido 
interpusesse recurso, ou finalmente porque se registrou desistência do 
recurso ou a ele se renunciou.

37
 

 
 

Se assim for, é possível afirmar que a coisa julgada formal assemelha-se 

bastante ao instituto da preclusão, visto que ambas as figuras jurídicas têm em 

comum a capacidade de obstruir a continuidade do debate sobre a celeuma jurídica. 

Há entendimentos, segundo os quais elas retratariam o mesmo fenômeno, segundo 

verifica Sérgio Bermudes: 

 
Essa imutabilidade da decisão judicial, no processo em que foi proferida, 
decorrente da falta de iniciativa recursal da parte, de sua iniciativa tardia, da 
utilização de alguns recursos suscetíveis de impugnar a decisão e da 
renúncia de outros, ou ainda, da exaustão dos recursos disponíveis, 
denomina-se coisa julgada formal, ou mais acertadamente preclusão.

38
 

 

Já Ada Pellegrini Grinover destaca os pontos de divergência entre os institutos: 

 
Na verdade, porém, a coisa julgada formal e a preclusão são dois 
fenômenos diversos na perspectiva da decisão irrecorrível. A preclusão é, 
subjetivamente, a perda de uma faculdade processual e, objetivamente, um 
fato impeditivo; a coisa julgada formal é a qualidade da decisão, ou seja, 
sua imutabilidade, dentro do processo. Trata-se, assim, de institutos 

                                                           
37

 MARQUES, José Frederico. Manual de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 1974, p.234. 
38

 BERMUDES, Sérgio. Iniciação ao estudo de direito processual civil. Rio de Janeiro: Liber Juris, 1973, p.95. 



22 

 

diversos, embora ligados entre si por uma relação lógica de antecedente-
consequente.

39
 

 

Dessas constatações, infere-se que todas as sentenças, com ou sem resolução 

de mérito, estão aptas à formação da coisa julgada formal. Nas palavras de Sérgio 

Gilberto Porto: 

[...] tanto as sentenças terminativas (as quais não procedem exame de 
mérito) quanto as definitivas (que procedem exame de mérito) atingem o 
estado de coisa julgada formal, na medida em que qualquer delas possui a 
qualidade de tornar-se indiscutível, portanto imutável, no processo em que 
forem proferidas e nessa circunstância reside a compreensão do instituto da 
coisa julgada.

40
 

 

Já o artigo 502, do novo Código de Processo Civil, dispõe: “denomina-se coisa 

julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito 

não mais sujeita a recurso”. 

Diante disso, é possível observar que a lei imprimiu à coisa julgada material o 

significado de “imutabilidade daquilo que se tenha sido decidido para além dos 

limites daquele processo em que se produziu”41, o que se presta aos fundamentos e 

pretensões deste estudo, notadamente, quando sua aplicação ocorre em relações 

de natureza trabalhista, em que se perseguem verbas de natureza salarial, portanto, 

voltadas à subsistência do trabalhador e para as quais contribuiu com seu mais 

importe, quiçá único patrimônio, a força de trabalho. 

De todo modo, os dispositivos legais examinados são suficientes, apenas e tão 

somente, para limitar o momento em que se dá o trânsito em julgado (quando não 

couber mais recurso) e a espécie de pronunciamento jurisdicional que se sujeita ao 

seu regime (sentença). 

Essas definições, contudo, são estreitas para delimitar o instituto, conforme 

alerta Manoel Aureliano de Gusmão42, ao salientar que sua leitura deve se respaldar 

nos contornos delineados pela Constituição Federal. Sobre o tema, adverte Eduardo 

Talamini: “o legislador não goza de irrestrita liberdade nessa sua escolha: segue 

parâmetros constitucionais”.43 

                                                           
39

 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos sobre a coisa julgada. 2.ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 1981, p.68. 
40

 PORTO, Sérgio Gilberto. Comentários ao Código de Processo Civil – arts. 444 a 495. v.6. São Paulo: RT, 

2000, p.184. 
41

 WAMBIER, Luiz Rodrigues; ALMEIDA, Flávio Renato Correia de; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de 
processo civil. v.1. 6.ed. São Paulo: RT, 2003, p.551. 
42

 GUSMÃO, Manoel Aureliano de. Coisa julgada. São Paulo: Saraiva, 1992, p.17. 
43

 TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: RT, 2005, p.53. 



23 

 

Percebe-se, então, uma primeira premissa para a estabilização da sentença, 

conforme a opção almejada pelo ordenamento pátrio em prol da segurança jurídica. 

Em outras palavras, há que se ter respeito ao “devido processo legal”, conforme o 

artigo 5º, LV. Dessa forma, é inconcebível a cristalização de uma decisão proferida 

sem haver oportunidade às partes de debater amplamente sobre a lide e a 

investigação dos elementos que permeiam o conflito, a fim de alcançar a adequada 

solução no caso concreto. 

Imprescindível, pois, que a imutabilidade da coisa julgada material recaia 

unicamente sobre sentença definitiva prolatada em grau de cognição exauriente, 

conforme pondera Eduardo Talamini: 

 

[...] parâmetro fundamental para a atribuição da coisa julgada é a presença 
de cognição exauriente. O instituto – que tem por essência a imutabilidade – 
é inconstitucionalmente incompatível com decisão proferida com base em 
cognição superficial e, por isso mesmo, provisória, sujeita a confirmação. Há 
uma vinculação constitucional da coisa julgada à cognição exauriente. Ainda 
que não exista disposição expressa nesse sentido, isso é uma imposição da 
proporcionalidade e da razoabilidade extraíveis inclusive da cláusula do 
devido processo legal.
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O artigo 503, do novo Código de Processo Civil, procurou observar esse limite 

constitucional de abrangência da coisa julgada ao estabelecer que “a decisão que 

julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal 

expressamente decidida”, vinculando, assim, a imutabilidade permanente apenas às 

sentenças que resolvam o conflito material entre as partes, pronunciamentos 

jurisdicionais estes que exigem para sua prática justamente o exaurimento cognitivo 

do juiz sobre a causa45. 

Com efeito. Tendo por base os moldes constitucionais, afirma-se que a coisa 

julgada se identifica no instrumento de realização da segurança jurídica, prestigiada 

pela opção adotada por nosso ordenamento. 

Assim, grosso modo, define-se na imutabilidade da solução apresentada pelo 

órgão jurisdicional, em grau de cognição exauriente, ao conflito de interesses trazido 

à tutela estatal, que se verifica no momento em que não mais é possível às partes 

insurgirem-se contra aquela decisão, seja pelo exaurimento das vias procedimentais 
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destinadas a tal fim, seja pela não interposição adequada ou pela desistência do 

recurso. 

 

2.4 Limites objetivos 
 

Firmados os contornos da coisa julgada, é necessário definir seus limites 

objetivos, ou seja, o que é atingido pela imutabilidade e definitividade advindas do 

instituto. 

Do texto legal depreende-se que “a decisão que julgar total ou parcialmente o 

mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.”46 

Da lição de Francesco Carnelutti, infere-se que mérito pode ser definido como 

“um conflito (intersubjetivo) de interesses qualificado por uma pretensão resistida 

(discutida)”47. Nesta acepção, a lide ou mérito preexiste à relação processual 

destinada a solucionar-lhe e, mais do que isso, o conflito qualificado pela pretensão 

resistida pode, ou não, ser levado a juízo em sua totalidade.  

À luz dessa interpretação, a redação do artigo 503, do novo Código de 

Processo Civil, faz sentido em sua literalidade. Caso as partes submetam à 

jurisdição apenas parcela da lide instaurada no plano material, é esta fração, e 

somente ela, que será enfrentada e decidida pela sentença48. 

Da leitura do artigo 141, do novo Código de Processo Civil, é possível constatar 

que o legislador emprega à lide ou mérito uma conotação distinta daquela definida 

pelo jurista italiano, ao estabelecer que “o juiz decidirá o mérito nos limites propostos 

pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo 

respeito a lei exige a iniciativa da parte”. 

Não perece remanescer dúvidas de que, nesta forma, o termo lide estabelece 

os contornos objetivos da relação processual. É esse o seu real significado, segundo 

Thereza Celina Diniz de Arruda Alvim, que em estudo sobre o tema, discorda da 

perspectiva de Carnelutti:  

 
[...] em nosso entender, a lide somente existe no processo, é aquilo que, do 
conflito de interesses, é levado, perante o Estado-juiz pelo autor, que lhe fixa 
os contornos para a aplicação da vontade concreta da lei, pelo que 
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discordamos da aplicação do conceito sociológico de lide quando da 
interpretação do direito objetivo.

49
 

 

Sérgio Gilberto Porto, por sua vez, ressalta a assimetria do conceito de lide do 

nosso ordenamento, que ao manifestar a possibilidade de julgamento parcial da lide 

ou do mérito, somente pode ser assimilado através de uma interpretação histórica: 

 
Difícil, senão impossível, harmonizar o artigo 468, CPC, com o conceito de 
lide. Daí a razão pela qual a única forma de bem compreendê-lo e aplicá-lo 
é pela via de sua inspiração histórica, eis que comprometido com o conceito 
de lide pré-processual intuído por CARNELUTTI e inspirador do Projeto 
Ludovico Mortara, que em seu artigo 290 contemplava regra idêntica à do 
artigo 468, CPC.
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Ora, sendo a lide o conflito entre as partes que foi “judicializado”51, isto é, no 

próprio mérito sobre o qual recairá a solução jurisdicional52, a solução estatal para a 

controvérsia não poderá ser parcial, sob pena de afrontar o artigo 141, bem como o 

artigo 492, do novo Código de Processo Civil: 

 

O petitum, contido na petição inicial, determina a extensão do decisum, 
contido na sentença. Equivale à petitum a lide, à pretensão, ao objeto 
litigioso ou ao fundo do litígio. A descoincidência das extensões do pedido e 
do decisório gera vícios [...] 

 

A decisão parcial da lide configura omissão, resultando em sentença infra 

petita, caracterizada pela verdadeira ausência de prestação jurisdicional. 

A esse respeito, Pedro Batista Martins – autor do Projeto do Código de 

Processo Civil de 1939 – para quem o julgamento parcial da lide seria possível na 

situação em que se constatasse a cumulação indevida de pedidos (caso em que 

somente seria decidido o pedido cabível), afirma: 

 
Se as partes formularem no mesmo processo pedidos que não lhes era 
lícito formularem, o juiz, que deverá ater-se ao princípio da economia 
processual, não anulará o processo: julgará em parte precedente a ação 
para o fim de condenar o réu no pedido que lhe pareça compatível, com o 
rito adotado, abstendo-se de decidir as questões insuscetíveis de 
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cumulação. A sentença em tais casos, deverá por conseguinte, decidir 
parcialmente a lide.

53
 

 

Para o autor, portanto, o julgamento de apenas um dos pedidos, por tratar-se 

do único juridicamente admissível, caracterizaria hipótese de julgamento parcial da 

lide. Não parece ser o caso, uma vez que a existência de pedidos cumulados 

caracteriza propriamente a cumulação de ações54 e, consequentemente, a 

cumulação de lides, cada uma delas resolvida, ou rejeitada, em sua integralidade. 

Ovídio Araújo Baptista da Silva assim se posiciona diante da conclusão do autor: 

 

Ora, desde séculos se sabe que a dois pedidos diferentes, hão de 
corresponder duas demandas separadas, e, pois, autônomas. Nem se 
disputa quanto a isso, pois que o cerne das dificuldades não se situa nos 
casos em que se encontrem pluralidade de pedidos, mas na identificação da 
unidade ou da pluralidade de causa petendi. 
O juiz que, ante duas demandas (dois pedidos) cumuladas, julga apenas 
uma delas, para condenar, como diz o escritor, o réu no pedido que lhe 
pareça compatível com o rito processual adotado, de modo algum “julga em 
parte procedente a ação”.

55
 

 

Na lição de José Frederico Marques, a expressão julgamento parcial da lide, 

contida no artigo 468, em exame, refletiria os casos em que o juiz “decidir sobre o an 

debeatur”, postergando a fixação do quantum debeatur para a liquidação56. 

De igual modo e com amparo na doutrina que identifica na lide o próprio mérito 

da causa, não é possível acatar essa conclusão, tendo em vista que a sentença de 

mérito, ainda que ilíquida, não deixa em aberto a discussão sobre o conflito material, 

mas soluciona-o integralmente, relega para a liquidação unicamente a mensuração 

pecuniária daquela. 

Pondera-se, especialmente quanto ao conceito de lide e mérito dado pelo 

sistema processual, que é impossível, em sua literalidade, a disposição do artigo 

503, do novo Código de Processo Civil, admitir o julgamento parcial da demanda. 

Prosseguindo na busca dos limites objetivos da coisa julgada, a parte final 

desse artigo restringe-os às principais questões decididas. Neste aspecto, sua 
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interpretação deve ser sistemática com as regras dos artigos 504 e 508 do mesmo 

diploma. 

A partir disso e de acordo com o conteúdo do artigo 504, do novo Código de 

Processo Civil, não é toda e qualquer questão suscitada na relação processual que, 

uma vez resolvida, se sujeita à imutabilidade imanente à coisa julgada. Ao revés, 

excluindo-se de sua esfera os motivos para determinar o alcance da parte 

dispositiva da sentença, a verdade dos fatos e a apreciação da questão prejudicial, 

decidida incidentemente, sujeitam-se aos efeitos da coisa julgada apenas as 

questões de mérito adstritas ao objeto principal da demanda: 

 
As questões abrangidas pelas questões comentadas são somente as de 
mérito, julgadas como objeto principal do processo, pois as chamadas 
“questões prejudiciais”, solucionadas incidenter tantum, mesmo que sejam 
questões de mérito, não são por ela abrangidas, em decorrência de texto 
expresso de lei.
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A premissa foi encampada pelo artigo 508, do novo Código de Processo Civil: 

“Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas 

todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento 

quanto à rejeição do pedido.” 

O julgamento estará, assim, adstrito aos limites da lide, que na sua perspectiva 

objetiva são conformados pela causa de pedir58 e pelo pedido.59 

Contudo, essa perspectiva não é suficiente para esclarecer o sentido do artigo 

508, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não é impossível extrair de sua 

leitura isolada a conclusão de que, julgado o pedido e acobertada a sentença pela 
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coisa julgada, seriam afastadas e implicitamente julgadas todas as causas de pedir 

vinculadas àquele pedido. 

A lente constitucional esvazia interpretação diversa, tendo em vista que a 

alteração da causa de pedir importa em nova ação, cuja apreciação pelo Poder 

Judiciário é indeclinável, conforme o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Diante disso, não há dúvida de que o artigo 508, do novo Código de Processo 

Civil, ao impedir o debate de questões, decididas ou não, tem o propósito de 

resguardar a integridade do trânsito em julgado. Assim, os limites da vedação 

equalizam-se com os limites da demanda. Isso significa que atribuída imutabilidade 

à decisão, nenhum argumento relativo a mesma causa de pedir e mesmo pedido 

poderá ser trazido à discussão. 

A eficácia preclusiva da coisa julgada é assim interpretada por José Carlos 

Barbosa Moreira: 

A eficácia preclusiva de coisa julgada material se sujeita, em sua área de 
manifestação, a uma limitação fundamental: ela só opera em processos nos 
quais se ache em jogo a auctoritas rei iduicatae adquirida por sentença 
anterior. Tal limitação resulta diretamente da função instrumental que se pôs 
em relevo: não teria sentido, na verdade, empregar o meio quando não se 
trate de assegurar a consecução do fim a que ele se ordena. Isto significa 
que a preclusão das questões logicamente subordinantes apenas prevalece 
em feitos onde a lide seja a mesma já decidida, ou tenha solução 
dependente da que se deu à lide já decidida. 
Fora dessas raias, ficam abertas à livre discussão e apreciação as 
mencionadas questões, independentemente das circunstâncias de havê-las 
de fato examinado, ou não, o primeiro juiz, ao assentar as premissas de sua 
conclusão.
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Assim, a cognição do órgão jurisdicional quanto à incidência da eficácia 

preclusiva da coisa julgada é verificar se, em outra demanda que conte com o 

mesmo pedido de lide anterior, o suporte fático que alicerça seu objeto modifica, ou 

não, a causa de pedir, conforme afirma Gustavo Filipe Barbosa Garcia ao distinguir 

“argumentos” e causa de pedir: 

 
Tais fatos jurídicos, caso não alterem a causa petendi, como acima exposto, 
só podem ser levados em conta, e alegados pelas partes, até o 
proferimento da decisão final. Sendo ultrapassado este momento 
processual, haverá preclusão temporal da faculdade de serem apreciados 
na decisão final de mérito. Não formando estes fatos, por si, uma nova 
causa de pedir, sua menção em demanda posterior, com identidade de 
partes, causa petendi e pedido estará fadada a extinção processual sem 
julgamento do mérito, face à tríplice identidade, caracterizadora do efeito 
negativo da res judicata. Caso constituam causa de pedir autônoma, 
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aduzida em demanda ulterior, entre as mesmas partes, como tais fatos não 
podiam ser levados em conta no primeiro provimento jurisdicional, nem 
mesmo poderiam ser alegados no processo anterior, não incidindo, 
portanto, a eficácia preclusiva da coisa julgada, na hipótese de se postular 
idêntica pretensão.
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Merece destaque entre todos os contornos da melhor interpretação da norma, 

aquela que mais se afina com a interpretação sistemática da Constituição Federal: a 

de que a coisa julgada recai sobre a solução dada pela sentença ao pedido do autor, 

este, por sua vez, adstrito aos limites da causa de pedir. Assim leciona Cassio 

Scarpinella Bueno: 

 
[...] é importante destacar que o pedido identifica-se pela causa de pedir; ele 
é inequivocamente limitado pela causa de pedir que caracteriza, como única, 
uma específica demanda. Embora não haja imutabilidade da causa de pedir, 
é importante distingui-la de outras para constatar o que foi e o que não foi 
objeto de prévia apreciação jurisdicional. Contudo, a comprovação da causa 
de pedir, entendida a palavra de uma forma ampla e não só no sentido de 
“produção de provas”, depende de uma série de alegações e demonstrações 
as mais variadas possíveis que, por si só, não tem o condão de alterar a 
causa de pedir e o pedido e não tem, por isso mesmo, como alterar o objeto 
litigioso. Justamente por isso é que o artigo 474 impede que se considerem 
feitas outras razões ou alegações que poderiam ter sido usadas para 
conduzir o magistrado a decidir diferentemente, e, por isso, considerando-se 
repelidas de antemão, em nome da estabilidade que caracteriza como tal o 
instituto da coisa julgada.

62
 

 

Por fim e naquilo que toca ao tema tratado nesse item, extrai-se do artigo 504, 

I, do novo Código de Processo Civil, que a coisa julgada está adstrita ao dispositivo 

decisório, que contém o preceito imperativo da jurisdição sobre o pedido 

apreciado63.  

A respeito da posição adotada pelo sistema processual vigente, Hermenegildo 

de Souza Rengo leciona que a coisa julgada incide somente sobre o dispositivo da 

sentença, vez que nele consta a solução definitiva dada pelo órgão jurisdicional ao 

bem da vida delimitado pelo pedido:  

 

[...] a coisa julgada deve mesmo cobrir, como defluir do sistema do Código 
de 1973, aliás expresso na exclusão dos motivos, unicamente a atribuição 
ou negação do “bem da vida” objeto do pedido. Se alguma discussão foi 
possível a respeito no sistema do Código anterior, particularmente no que 
se refere às questões prejudiciais, embora nos pareça que, já o parágrafo 
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único do artigo 287, como hoje acontece com o artigo 474, concernia a 
preclusão, e não a coisa julgada, tal discussão deixou de ter cabimento face 
aos termos claros do artigo 469 da lei processual.

64
 

 

Igualmente se posiciona Humberto Theodoro Júnior:  

 
É o dispositivo, seja da sentença ou do acórdão que, uma vez extinta a via 
recursal, e nos limites das questões devolvidas e dirimidas pelo tribunal, se 
tornará, com o trânsito em julgado, lei entre as partes, conferindo 
imutabilidade e indiscutibilidade à situação jurídica pacificada em juízo.

65
 

 

Nesse passo, a delimitação objetiva da coisa julgada ao dispositivo da 

sentença (conforme o artigo 504, I, do novo Código de Processo Civil), define os 

contornos dentro dos quais recairá a imutabilidade que lhe é peculiar e, recaindo 

estritamente sobre o decisum, encontra-se restrita à solução dada ao caso concreto, 

o que também ocorre com a regra do artigo 508, do novo Código de Processo Civil, 

pela qual se dá à decisão judicial a estabilidade imprescindível eleita pelo direito 

posto. 

 
2.5 Limites subjetivos 

 

O artigo 506 do novo Código de Processo Civil estabelece o limite subjetivo da 

coisa julgada ao prescrever que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as 

quais é dada, não prejudicando terceiros”. Essa posição demonstra congruência 

com a regulamentação constitucional do processo moderno (artigo 5º, XXXV, LIV e 

LV da Constituição Federal), haja vista que a solução e sua imutabilidade diz 

respeito a um conflito estabelecido entre autor e réu. 

Nessa linha de raciocínio, João Monteiro adota que “se toda ação pressupõe 

litígio entre autor e réu, e toda sentença não pode ir além da resolução do litígio, 

segue-se que a coisa julgada, em sua potência ou função negativa, só 

respectivamente ao autor e ao réu produz efeitos”.66 

E, com o intuito de definir precisamente os limites subjetivos da coisa julgada, é 

que o termo “parte” é compreendido pela doutrina com três significados distintos: 

parte “legítima”, detentora do elo de pertinência, derivado da própria relação material 

ou da lei, entre a pretensão deduzida e a sua participação na relação processual; 
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mero figurante do processo perante o órgão jurisdicional; aquele que sofre os efeitos 

da sentença. Vicente Greco Filho, conceituando o instituto, destaca duas dessas três 

perspectivas:  

Na verdade, dois conceitos podem ser atribuídos ao termo parte: o conceito 
de parte legítima, que é aquela que está autorizada em lei a demandar 
sobre o objeto da causa; e o conceito simplesmente processual de parte, 
isto é, aquela que tem capacidade para litigar, sem se indagar, ainda, se 
tem legitimidade para tanto.

67
 

 

A respeito da primeira perspectiva, Giuseppe Chiovenda define parte como 

“aquela que pede em seu próprio nome ou em cujo nome é pedida a atuação da 

vontade da lei, aquela em face de quem essa atuação é pedida”.68 

Por outro lado, sob o viés formal de figurante da relação processual, Vicente 

Greco Filho define parte “absolutamente desvinculada de qualquer relação de direito 

material, revelando-se pelo simples fato de alguém ingressar no processo, e cuja 

condicionalidade se esgota no exame da capacidade de ser parte”.69 

Não há dúvidas na doutrina70 quanto à distinção proposta por Enrico Tullio 

Liebman entre eficácia da sentença e limites subjetivos da coisa julgada. A primeira 

é decorrência lógica da atuação do Estado na solução do litígio, irradiando seus 

efeitos não somente sobre as partes, mas também sobre terceiros que se sujeitam 

àquele comando: 

Uma vez que o juiz é o órgão ao qual atribui o Estado o mister de fazer 
atuar a vontade da lei no caso concreto, apresenta-se a sua sentença como 
eficaz exercício dessa função perante todo o ordenamento jurídico e todos 
os sujeitos que nele operam. Certamente, muitos terceiros permanecem 
indiferentes em face da sentença que decidiu somente a relação que em 
concreto foi submetida ao exame do juiz; mas todos, sem distinção se 
encontram potencialmente em pé de igualdade de sujeição a respeito dos 
efeitos da sentença, efeitos que produzirão efetivamente para todos aqueles 
cuja posição jurídica tenha qualquer conexão com o objeto do processo, 
porque para todos contém a decisão a atuação da vontade da lei no caso 
concreto.

71
 

 

                                                           
67

 GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. 21.ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p.111. 
68

 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. v.2. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 1969, p.234.  
69

 ALVIM, Thereza. O direito processual de estar em juízo. São Paulo: RT, 1996, p.12. 
70

 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito processual civil. 3.ed. São Paulo: RT, 2003, p.351; 
TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: RT, 2005, p.96-97; FERNANDES, Sérgio Ricardo 
de Arruda. Alguns aspectos da coisa julgada no direito processual civil brasileiro. RePro 62. São Paulo: RT, abr.-
jun-1991, p.88; PORTO, Sérgio Gilberto. Comentários ao Código de Processo Civil – arts.444 a 495. v.6. São 

Paulo: RT, 2000, p.213. 
71

 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos sobre a coisa julgada. 2.ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 1981, p.123. 



32 

 

O terceiro72, de outro lado e, ainda que na condição de interessado73, por não 

participar da relação processual em nenhum dos seus polos subjetivos, embora 

possa sujeitar-se aos efeitos da decisão, em regra, não é atingido pela imutabilidade 

decorrente da coisa julgada, uma vez que assim quis a Constituição Federal. Sobre 

o tema, salienta José Rogério Cruz e Tucci: 

 

Realmente, nos quadrantes de uma ciência processual dominada por 
regramentos éticos e políticos, de tendência marcadamente democrática, 
repugna a ideia de que um sujeito de direitos, sem que se lhe seja 
assegurado “o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a 
ela inerentes”, para que possa, na condição de parte, apresentar as suas 
próprias razões, venha a ser privado de seus bens por força de decisão 
judicial transitada em julgado. Quando nada, haveria inarredável afronta à 
letra dos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal.
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Em sintonia com esse entendimento, José Rogério Cruz e Tucci preconiza a 

criação de instrumento de integração dos polos da relação processual similar ao das 

class actions norte-americanas, capaz de trazer à lide todos os interessados e, 

desse modo, revestir de estabilidade e imutabilidade a solução final do conflito: 

 

O ideal seria, a exemplo do que se verifica no procedimento norte-
americano das class actions e no artigo 94 do Código de Defesa do 
Consumidor, a instituição de um mecanismo processual, rápido, eficiente e 
não dispendioso, que se prestasse a dar ciência da ação a todos os co-
legitimados, para que pudessem assumir, caso desejassem, a posição 
processual que melhor lhes conviesse.
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A questão proposta destaca a controvérsia existente quanto à coisa julgada 

nas demandas nas quais a controvérsia recaia sobre comunhão de direitos e 
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obrigações solidárias. Os diferentes entendimentos são apresentados por Ada 

Pellegrini Grinover nos seguintes termos: 

 

[...] qualquer titular do direito de ação pode propor autonomamente a sua 
demanda. É a situação de um ato único e indivisível exposto à impugnação 
de uma pluralidade de sujeitos.  
Duas posições disputam a preferência dos doutrinadores: a) sentença 
pronunciada na ação proposta por um dos legitimados beneficia ou 
prejudica a todos os outros; b) a sentença favorável beneficia a todos, ao 
passo que a que repele a demanda não prejudica o direito de agir dos 
outros.
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Giuseppe Chiovenda posiciona-se em favor da primeira corrente, sustentando 

a extensão da coisa julgada a todos os “virtuais” litisconsortes independentemente 

do resultado da demanda, fundamentando assim sua conclusão: 

 

Devendo necessariamente o ato de existir, ou não existir com relação a 
todos que lhe são sujeitos, não pode haver senão uma única decisão, 
conquanto as ações sejam subjetivamente diversas; a identidade de 
qualidade ocupa aqui o lugar da identidade de pessoa; a coisa julgada que 
se forma em relação a um, exclui a ação dos outros.
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Eduardo Talamini prestigia a segunda vertente sustentando que, no caso de 

procedência, os efeitos da sentença atingirão a todos os credores mas, na hipótese 

de improcedência, os limites subjetivos da coisa julgada não atingirão aqueles que 

deixaram de integrar a relação jurídica processual: 

 

Os efeitos da sentença estendem-se aos terceiros: a coisa julgada não. 
Portanto, tais efeitos aplicam-se inclusive aos demais titulares do direito, 
que não participaram do processo. O resultado positivo obtido por aquele 
que houver proposto a ação será em princípio aproveitado pelos demais. 
Nessa hipótese, não lhes será dado tornar a pleitear em juízo a defesa do 
mesmo direito pela simples razão de que a tutela pretendida já está 
prestada, de modo que não há interesse de agir. A sentença de 
improcedência igualmente produzirá efeitos sobre os demais co-titulares. No 
entanto, a autoridade da coisa julgada estabelecida naquele momento não 
os atingirá. Assim, qualquer um deles poderá tornar a propor a ação, com a 
mesma causa de pedir e pedido.
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Assim, de acordo com Egas Moniz de Aragão, o vocábulo “parte” está voltado 

para relação material, e não exclusivamente para o processo, vez que 
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Em regra geral, portanto, “parte” no processo é precisamente quem já o era 
na relação material ou situação litigiosa, que através do processo será 
submetida ao julgamento do magistrado. Não se afigura possível, pois, fixar 
o conceito de “parte”, na relação processual, desvinculadamente do que se 
passa no plano extraprocessual.
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Nessa mesma linha de raciocínio, a coisa julgada produzida afeta aqueles que 

participaram da lide, ainda que representados por legitimado extraordinário. 

O próprio Egas Moniz de Aragão, no entanto, discorda dessa posição, 

sustentando com relação aos “terceiros” que “a autoridade da coisa julgada não 

deverá afetá-los e poderão eles objetar sua qualidade de terceiros estranhos ao 

processo em que se formou e por isso imunes a ela”.80 

Todavia, sustenta-se que mesmo através de sujeito diverso, aquele que não 

teria deixado de ser parte se sujeita aos efeitos da coisa julgada produzida, seja qual 

for o resultado da lide, porque decorre de interpretação reversa do artigo 18, do novo 

Código de Processo Civil, já que é seu o direito postulado em juízo. 

Nesses casos, há quem atribua eficácia secundum eventum litis à coisa julgada 

produzida nessas circunstâncias, de forma que somente a sentença de procedência 

atingiria os “terceiros” que embora atrelados à relação material subjacente não 

tenham participado do processo.81 

A solução mais plausível e coerente com a posição sustentada seria interpretar 

teleologicamente o artigo 123, do novo Código de Processo Civil, que admite 

rediscutir a decisão pelo assistente quando, mesmo intervindo no feito, “desconhecia 

a existência de alegações ou provas das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se 

valeu”. 

A última ponderação em relação aos limites subjetivos da coisa julgada vincula-

se aos seus efeitos nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido 

citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados. Dessa 

forma, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.82 

A interpretação literal, conforme adverte Sérgio Ricardo de Arruda Fernandes, 

levaria a crer, erroneamente, que na ação sobre estado de pessoa a coisa julgada 

assumirá eficácia erga omnes: 
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Outrossim, parece significar o mencionado dispositivo legal que a coisa 
julgada se estende a terceiros, nas causas relativas ao estado de pessoa. 
Contudo, uma interpretação mais a fundo deste artigo nos levaria a melhor 
conclusão. Trata-se de litisconsórcio necessário, onde todos os 
interessados devem ser citados. Portanto estes litisconsortes serão partes 
no processo, ainda que permaneçam revéis. Quanto aos demais, que não 
são interessados, não vão, assim, figurar no processo e não estarão sob a 
autoridade da coisa julgada.
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Entretanto, parece haver uma nítida impressão na redação do dispositivo, que 

ao se valer da expressão “interessados”, na verdade referiu-se a “partes”, conforme 

observa Cassio Scarpinella Bueno: 

 

A segunda parte do artigo 472, contudo, dá a entender que alguns terceiros 
se sujeitam à coisa julgada, é dizer, a imutabilidade do que foi decidido num 
dado processo. Ocorre, contudo, que os “interessados” lá referidos não 
podem ser identificados como verdadeiros terceiros, mas, bem 
diferentemente, como partes. Tanto assim que o dispositivo refere-se à 
figura do “litisconsórcio necessário” [...] 
A hipótese deve ser compreendida, para todos os fins, como pluralidade de 
partes e, por isso, não há como recusar a elas o mesmo regime da 
incidência da coisa julgada, porque são partes. Assim, não só nas causas 
relativas ao estado da pessoa mas também em quaisquer outras que haja 
litisconsórcio, necessário ou facultativo, as partes, todas elas, sujeitam-se a 
coisa julgada.
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Harmoniza-se com a posição do jurista paulista, na medida em que a 

autoridade da coisa julgada não pode transbordar sobre pessoas que não 

participaram na relação processual, não estiveram sobre o crivo do contraditório e 

tampouco puderam exercitar sua ampla defesa. Desse modo, os terceiros sujeitam-

se ao teor da sentença, mas não à sua imutabilidade. Essa a lição de Enrico Tullio 

Liebman, ao conceituar o instituto:  

 

Nisso consiste, pois, a autoridade da coisa julgada, que se pode definir, com 
precisão, como a imutabilidade do comando emergente de uma sentença. 
Não se identifica ela simplesmente com a definitividade e intangibilidade do 
ato que pronuncia o comando; é, pelo contrário, uma qualidade, mais 
intensa e mais profunda, que reveste o ato também em seu conteúdo e 
torna assim imutáveis, além do ato em sua existência formal, os efeitos, 
quaisquer que sejam, do próprio ato.
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Logo, parece correta a doutrina que sustenta a impossibilidade de a ação 

individual fazer coisa julgada erga omnes, primordialmente quando a questão é 

analisada à luz do “modelo constitucional do processo”, o que não implica em dizer 

que a sentença não surte efeitos sobre terceiros. 

Relevante a interpretação dada por Mara Silvia Gazzi, ao concluir pela 

impossibilidade de a sentença individual produzir coisa julgada erga omnes: 

 

[...] o que pretendeu nosso legislador estipular é que, nos casos e condições 
lá expostos, a sentença produz efeitos em relação a terceiros como ato 
emanado de autoridade estatal. E essa é, exatamente a eficácia natural da 
sentença [...] 
O nosso legislador, verificando a importância social gerada pelas decisões 
das causas concernentes ao estado da pessoa, quis-lhes dar um destaque 
especial, enfatizando a consagrada regra do valor inter partes da coisa 
julgada.

86
 

 

Quanto ao tópico, considerando que o tema central da análise é discutir a 

possibilidade de superar a coisa julgada pelo julgamento do recurso de revista 

apreciado sob o crivo do incidente de recursos repetitivos estabelecidos pela Lei 

nº13.015/14, é pertinente limitar-se às demandas individuais, relacionadas a essa 

modalidade de processamento de recursos, deixando-se, assim, de esmiuçar o 

regime jurídico da coisa julgada nas ações coletivas. 
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3  DO JULGAMENTO DO RECURSO DE REVISTA SOB O ASPECTO DO 
INCIDENTE DE RECURSOS REPETITIVOS 

 

3.1 A objetivação da prestação jurisdicional 
 

O Poder Judiciário, responsável por pacificar os conflitos a ele submetidos, traz 

em si um árduo fardo, da mesma forma que se não executar a contento a tarefa a 

ele destinada, causa manifesta insatisfação daqueles que nele encontram o amparo 

derradeiro para solucionar sua angústia. Nesse sentido, afirma Donaldo Armelin, o 

descrédito com a prestação jurisdicional 

 
[...] sempre foi uma questão a desafiar a argúcia e o talento dos cientistas 
do processo e dos legisladores. A bula Clementina Saepe demonstra que, 
há séculos, tal problema afligia a todos, tal como ocorre na atualidade. 
Todavia, não será ele resolvido apenas através de leis, devendo mesmo se 
arredar tal enfoque que constitui marca de subdesenvolvimento, o de se 
pensar que problemas marcadamente econômicos possam ter soluções 

meramente legislativas.
87

 

 

Não fosse somente isso, o dinamismo cultural, a ampliação do acesso à justiça 

e a massificação das relações sociais igualmente geram nas décadas que nos 

precedem um crescimento no número de demandas que desembocam às portas do 

Judiciário88, impondo consequências na maioria das vezes indesejadas, a exemplo 

da superlotação de demandas perante os juízos e as reiteradas soluções jurídicas 

antagônicas a casos materialmente idênticos. 

 Sobre o tema, José Manoel de Arruda Alvim Neto elenca os pontos que 

devem nortear a atividade jurídica a fim de evitar a asfixia da prestação jurisdicional: 

 
Os pontos nodais, porque constitutivos de setores de estrangulamento do 
processo civil, que merecem destaques são os seguintes: 1) as custas 
judiciais, enquanto podem significar óbice de Acesso à Justiça; 2) Cortes 
menores ou, mais especificamente, entre nós, os Juizados de Pequenas 
Causas e os Especiais, destinados a absorção de contingentes imensos, 
que demandam Acesso à Justiça, segmentos sociais que estão se 
instalando dentro dos quadros de uma sociedade institucionalizada; 3) a 
incapacidade ou a inabilitação da parte, do ponto de vista de não lograr se 
defender (= acionar [ativamente] ou defender-se [passivamente], se 
acionada) o que também se sedia na temática do Acesso à Justiça; 4) a 
definição dos interesses difusos ou coletivos, para viabilizar que interesses 
e direito com nova configuração e fisionomia, possam ser definidos, 
utilmente; 5) a conflituosidade da sociedade contemporânea, porque muito 
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mais intensa, está a exigir a idealização de outros meios de solução para 

muitíssimo dos conflitos.
89

 

 

Merece destaque para o processo do trabalho, o quinto ponto mencionado, o 

qual sugere a criação de mecanismos aptos a otimizar a solução encontrada para o 

conflito material, fazendo-se refletir sobre a maior gama possível de situações 

substancialmente idênticas àquela já decidida. 

Não se nega que as demandas coletivas90 representam um avanço na 

efetividade da prestação jurisdicional dos conflitos sociais massificados. Todavia, 

dada sua natureza subjetivamente plural, elas não se confundem com aquelas 

eminentemente individuais que, por possuírem características objetivamente 

comuns, são apresentadas reiteradamente perante os órgãos julgadores do país por 

jurisdicionados distintos.  

José Carlos Barbosa Moreira defende que a característica efetiva da ação 

coletiva não é a pluralidade de sujeitos, mas o próprio litígio que vai ser objeto da 

apreciação judicial; e até diria que um dos traços característicos dessas ações 

coletivas consiste, precisamente, na possibilidade, que em geral se assegura, de 

que a lide seja posta sob a cognição judicial por iniciativa de uma única pessoa, 

física ou jurídica.91 

Atento a essa realidade, o legislador implementa gradativamente uma série de 

reformas, ancoradas em mecanismos de desburocratização processual, por meio da 

criação de técnicas92 simplificadas e eficazes de realização do direito material. 

Entre as ferramentas mais eficientes do atual ordenamento processual 

trabalhista, está aquela voltada a replicar o quanto possível a solução de mérito 

dada pelo Tribunal Superior do Trabalho no julgamento de Recurso de Revista 

inaugurado pelo artigo 896-C da CLT, introduzido pela Lei nº13.015, de 21 de julho 

de 2014.  
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A inovação legal consiste em extrair da discussão processual sua moldura 

objetiva, isto é, os elementos fáticos e jurídicos em que se centra o conflito para, 

uma vez atingida a solução, aplicá-la às demais ideias que, embora subjetivamente 

distintas, enquadram-se simetricamente àquela moldura objetiva. Sobre esse ponto, 

Cândido Rangel Dinamarco esclarece: 

 

[...] mediante um só procedimento e sentença única possa o juiz resolver 
uma série grande de litígios individuais da mesma ordem, com economia e 
sem o risco de decisões conflitantes (timor ne varie dicetur), inerente aos 
julgamentos isolados. A tendência é hoje pela ampliação da tutela 
jurisdicional mediante verdadeira transmigração do individual para o 

coletivo.
93

 

 

Entende-se que a lide individual será levada a conhecimento do Poder 

Judiciário por meio da relação processual na qual figuram apenas as pessoas que, 

no caso concreto, sofrem com o conflito. 

Encontrada uma solução capaz de resolvê-la, esta deverá aplicar-se às 

demandas que internalizam igual controvérsia, independentemente dos sujeitos 

processuais. 

Razoável que haja critérios precisos para regular a incidência que decisões 

tomadas pelo Poder Judiciário exercerão sobre o julgamento de outras demandas, 

acentuando-se como a principal delas94 a verticalidade que deve existir entre o 

órgão prolator da decisão e o órgão que a acatará em demanda futura. Convém 

ressaltar que verticalidade, conforme leciona Teresa Arruda Alvim Wambier, 

representa 

a consciência da inexorabilidade de que a questão seja afinal decidida em 
conformidade com o entendimento dos tribunais superiores, que tem o 
condão de gerar condutas e decisões judiciais (de 1º e 2º graus de 

jurisdição) já de acordo com o que se sabe será a decisão [...]
95

 

 

A exemplo da assertiva está a “súmula vinculante” inserida no artigo 103-A, da 

Constituição Federal, segundo o qual a publicação da súmula importará em “efeito 

vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração 

pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”. 
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A força conferida às súmulas no sistema processual trabalhista não é recente. 

Ela foi ratificada e, recentemente ampliada na alínea "a", do artigo 896 da CLT, com 

atual redação dada pela Lei nº13.015/14, pois, fruto de exaustivo e intenso debate 

doutrinário e legislativo96, representando a “objetivação máxima” da prestação 

jurisdicional. 

Tal súmula vinculará os demais órgãos do Poder Judiciário e a 
Administração Pública, direta ou indireta, municipal, estadual e federal 
(artigo 103-A, caput). Ou seja, todos os demais juízes e tribunais terão de 
adotar o entendimento previsto na súmula nos casos concretos que 
decidem – nos exatos limites em vista dos quais a súmula foi editada. E os 
agentes da Administração também terão o dever de adotar tal orientação 

em situações concretas com que se deparem.
97

 

 

No plano infraconstitucional processual trabalhista, tem-se atualmente a regra 

dos parágrafos 7º, 8º e 9º do artigo 896, da CLT, como mecanismo normativo de 

inserção da “súmula impeditiva de recursos”, tal qual fora concebida98, no Projeto de 

Emenda Constitucional que resultou na Emenda Constitucional nº45/2004, conforme 

se infere do parecer do deputado Inaldo Leitão, relator do Projeto na Câmara:  

 
É preciso atentar para a recente publicação da já mencionada EC 45/2004 
(Reforma do Judiciário), que adotou, no âmbito do Supremo Tribunal 
Federal, a chamada súmula vinculante, acrescentando o artigo 103-A à 
Constituição da República. Ademais, na parte que retornou à Câmara (PEC 
358/2005, tem-se a previsão da súmula impeditiva de recursos para o STJ e 

para o TST).
99

 

 

Nesse sentido, não se deve negar que o instituto importa técnica de prestação 

jurisdicional, haja vista o poder para inadmitir o recurso mediante a decisão 

monocrática do relator, almejando contingenciar recursos. 

Na mesma linha seguiu a Lei nº13.015/14 ao inserir o parágrafo 3º no artigo 

896 da CLT: “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 no Código de Processo Civil”.   
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O dispositivo ganha relevância a partir da análise conjunta com o artigo 932, do 

novo Código de Processo Civil, segundo o qual “o relator negará seguimento a 

recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto 

com súmula ou com jurisprudência do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal 

Federal, ou de Tribunal Superior”.  

Para Gustavo Santana Nogueira, o artigo 932, do novo Código de Processo 

Civil, configura “ampliação dos poderes do relator, que hoje, sem dúvida alguma, 

pode julgar sozinho um recurso em qualquer tribunal”.100 Esse dispositivo também foi 

questionado por ser possivelmente inconstitucional. Era essa a visão de Nelson Nery 

Júnior, especialmente sob a perspectiva dos recursos excepcionais, aqui incluído o 

recurso de revista: 

Os dispositivos legais que conferem poderes ao relator para decidir sobre a 
admissibilidade e o próprio mérito dos recursos extraordinário e especial 
são inconstitucionais por ferirem princípios do direito de ação e do duplo 
grau de jurisdição. Quando o constituinte cometeu ao STF e STJ o 
julgamento dos recursos extraordinário e especial, respectivamente, quis 
que o julgamento desses recursos fosse tomado por órgão colegiado, em 

atendimento ao duplo grau de jurisdição.
101

 

 

Acredita-se, entretanto, que o dispositivo legal não ofende a Constituição. Isso 

porque, mesmo tratando-se do duplo grau de jurisdição de um princípio 

constitucional102, a regra a ele se harmoniza, na medida em que não há 

impedimento à oportuna insurgência ao pronunciamento jurisdicional. Permite-se, 

todavia, sua revisão monocrática, dispensando o julgamento pelo colegiado.103 
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Seguindo essa ótica constitucional do direito processual, Nelson Nery Júnior 

reviu seu posicionamento ao propalar a constitucionalidade do dispositivo quando se 

tratam de recursos extraordinários e especiais, tal como recurso de revista no 

processo do trabalho: 

 
Os dispositivos legais que conferem poderes ao relator para decidir sobre a 
admissibilidade e o próprio mérito dos recursos extraordinário e especial 
não são inconstitucionais. Quando o constituinte cometeu ao STF e ao STJ 
o julgamento dos recursos extraordinário e especial, respectivamente, não 
disse que o julgamento desses recursos fosse tomado por órgão colegiado, 

em atendimento ao duplo grau de jurisdição.
104

 

 

Essa forma de julgamento, portanto, pode ser considerada um método de 

objetivação da decisão judicial pois admite a aplicação do resultado definido para a 

controvérsia “ao estabelecer que os recursos que se fundamentassem em tese 

jurídica contrária às súmulas dos Tribunais Superiores seriam inadmitidos pelo 

relator”.105 

É possível afirmar, dado os contornos estabelecidos, que a objetivação da 

prestação jurisdicional é método de ampliação direta e reflexa da solução objetiva da 

lide, consiste em replicar, em uma segunda demanda, o resultado jurídico definido 

em outra que apresente idêntica controvérsia, ressalvado o aspecto subjetivo. 

Logo, a técnica cuida de adequar a prestação jurisdicional às demandas que, 

embora não possuam caráter coletivo, replicam-se em considerável magnitude e tem 

como parâmetro a existência de julgamento anterior sobre a mesma matéria, via de 

regra e segundo disposições da Lei nº13.015/14, oriundo do Tribunal Superior do 

Trabalho. 

Não é impossível cogitar, diante dos ângulos discutidos, a incidência de todas 

as regras examinadas no mesmo processo, em especial quando tratar-se de recurso 

representativo de controvérsia sob o rito de recurso repetitivo, a teor do parágrafo 1º, 

do artigo 896-C da CLT, com redação dada pela Lei nº13.015/14.  

Embora a disciplina legal esqueça propositalmente a existência de óbice à 

incidência sucessiva das normas em uma mesma relação processual, pondera-se 
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que essa circunstância deve ser examinada com parcimônia afeita às situações em 

que pouca ou nenhuma hesitação se verifique perante o Tribunal Superior do 

Trabalho. 

Isso porque, a aplicação abusiva de normas procedimentais visando solucionar 

prematuramente o litígio, reduzir o volume de processos e o tempo de sua duração 

marginaliza o Poder Judiciário de sua função constitucional, conforme adverte Ruy 

Zoch Rodrigues: 

Generalizações podem conduzir a um cenário, tanto ou mais preocupante 
que o do congestionamento do Judiciário, em que a tarefa do juiz de 
primeira instância fica algo reduzida, na perspectiva da interpretação do 
direito, a repetições de enunciados jurisprudenciais. Um “juiz-funcionário” 

com roupagem ligeiramente diversa do juiz boca da lei.
106

 

 

Não fosse suficiente, a Emenda Constitucional nº45/2004 tornou evidente que 

a atribuição de força vinculante à decisão judicial está afeta às atribuições do 

legislador constituinte. Portanto, é defeso aos operadores do direito imprimir eficácia 

a questões jurídicas que não lhe comportam, conforme destaca José Carlos Barbosa 

Moreira: 

[...] Sem precisão de emenda, a vinculação, para fins práticos, em boa 
medida vai-se insinuando, pé ante pé, sorrateiramente, como quem não 
quer nada, e não apenas em benefício de teses “sumuladas”, senão até das 

simples bafejadas pela preferência da maioria dos acórdãos. 
107

 
 

O exame do tema permite afirmar, na voz de Paulo Roberto de Gouvêa 

Medina, que os dispositivos visando objetivar a decisão judicial dão “existência 

concreta à garantia constitucional do artigo 5º, LXXVIII, da Carta Magna, que a todos 

assegura, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.108 

A análise teleológica dos dispositivos mencionados, assim como daqueles 

inaugurados com a vigência da Lei nº13.015/2014, legitimam a premissa de que os 

instrumentos destinados a otimizar a prestação jurisdicional orbitam em torno de um 

núcleo comum, a obediência ao precedente judicial que, sob esse enfoque, passa a 

ser estudado a seguir. 
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3.2 Sistema de precedentes judiciais e sua relevância 
 

O cenário histórico do Brasil demonstra que o ordenamento jurídico nacional foi 

moldado originalmente sob a autoridade do sistema vigente na metrópole 

colonizadora portuguesa que, por sua vez, provinha do direito romano109 e do direito 

germânico110, ambos nascidos do sistema Civil Law: 

 

No âmbito internacional, porém, o termo Civil Law refere-se ao sistema legal 
adotado pelos países da Europa Continental (com exceção dos países 
escandinavos) e por, praticamente, todos os outros países que sofreram um 
processo de colonização, ou alguma outra grande influência deles – como 
os países da América Latina. O que todos esses países têm em comum é a 
influência do direito romano, na elaboração de seus códigos, constituições e 
leis esparsas. É claro que cada qual recebeu grande influência também do 
direito local, mas é sabido que, em grande parte desses países, 
principalmente os que são ex-colônias, o direito local cedeu passagem, 
quase que integralmente, aos princípios do Direito Romano. E, por isso, a 
expressão Civil Law, usada nos países de língua inglesa, refere-se ao 
sistema legal que tem origem ou raízes no Direito da Roma antiga e que, 
desde então, tem-se desenvolvido e se formado nas universidades e 
sistemas judiciários da Europa Continental, desde os tempos medievais; 

portanto, também denominado de sistema Romano-Germânico
111

. 

 

Ancorado na normatização de regras capazes de moldar a conduta humana, 

ele é a máxima expressão das grandes codificações, cuja importância, segundo 

Leontin Jean Constantinesco, foi a de sistematizar e compilar as regras provenientes 

dos povos germânicos e romano112, de sorte que o Código Civil francês de 1804 

representa o ápice da escola de exegese da completude jurídica, assim retratada 

por Norberto Bobbio: 

 
A miragem da codificação é a completude: uma regra para cada caso. O 
código é para o juiz um prontuário que lhe deve servir infalivelmente e do 
qual não pode se afastar. A cada grande codificação (da francesa de 1804 à 
germânica de 1900) desenvolveu-se entre os juristas e os juízes a 
tendência a se ater escrupulosamente aos códigos, naquela atitude dos 
juristas franceses em relação aos códigos napoleônicos que foi chamada de 
fetichismo da lei, mas que se poderia estender a toda nação com direito 
codificado. O caráter peculiar da escola é a admiração incondicional pela 
obra realizada pelo legislador através da codificação, uma confiança cega 
na suficiência das leis, a crença definitiva de que o código, uma vez 
emanado, baste completamente a si mesmo, não tenha lacunas, em 

resumo, o dogma da completude jurídica.
113

 

 

                                                           
109

COSTA, Mario Julio de Almeida. História do Direito Português. 3.ed. Coimbra: Almedina, 1996, p.85. 
110

PAULA, Jônatas Luiz Moreira de. História do direito processual brasileiro. Barueri: Manole, 2002, p.90-94. 
111

 VIEIRA, Andrea Costa. Civil Law e Common Law – os dois grandes sistemas legais comparados. Porto 

Alegre: Fabris, 2007, p.21-22. 
112

 CONSTANTINESCO, Leontin Jean. Tratado de direito comparado. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p.32. 
113

 BOBBIO, Norberto. Teoria geral do direito. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p.264-265. 



45 

 

Infere-se, dessa forma, que o sistema da Civil Law tem como traço marcante a 

posição ocupada pela lei escrita. É ela a fonte essencial do direito, de sorte que, 

mesmo presentes, outras fontes serão assessórias àquela. 

Humberto Theodoro Júnior estampa as origens Romano-Germânicas do 

ordenamento jurídico nacional ao destacar que “as fontes do Direito Processual são 

as mesmas do direito em geral, isto é, a lei e os costumes, como fontes imediatas, e 

a doutrina e jurisprudência, como fontes mediatas”.114 

A lição amolda-se, de outro modo, à percepção de Giuseppe Chiovenda, para 

quem o juiz tem pouca ou nenhuma margem criativa ao solucionar a celeuma, 

cabendo ao magistrado, apenas, “afirmar a existência ou a inexistência de uma 

vontade concreta de lei que lhe garanta um bem”115, declarando-a. Sobre ela, 

disserta Estevão Mallet: 

 
A solução tradicional para a questão proposta parte da ideia de que a 
jurisprudência não criaria direito, senão que apenas explicitaria ou revelaria 
o conteúdo latente da lei, conteúdo que teria, como lembrado por Benjamen 
Cardozo, no julgamento Great Northem Ry. Co. v. Sunburst Oil &refining 
Co., “a plaronic or ideal existence before the act of declaration”, o que não 
está longe da colocação anterior de Montesquieu, dos juízes como “la 

bouche qui prononce lês paroles de la loi”.
116

 

 

Diante deste quadro, pode-se afirmar que no sistema da Civil Law julgamentos 

anteriores, e por isso precedentes117, não teriam maior relevância para o julgamento 

de casos futuros, ainda que versassem esses sobre matérias similares ou idênticas 

àquelas já decididas.  

Ocorre que a afirmação não subsiste à análise detida do sistema processual 

moderno, haja vista a inegável legitimação do julgamento de novas demandas por 

meio da invocação de precedentes similares, conforme leciona Teresa Arruda Alvim 

Wambier: 
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O valor do precedente judicial se liga à ideia de autopoiese. O direito é um 
sistema que se autonutre: assim, acórdãos citam precedentes, e assim, se 
legitimam. Do mesmo modo ocorre com a doutrina: autores citam outros 
autores. Doutrina e jurisprudência são capazes de gerar alteração da lei. 
Parece que em todas as épocas o precedente judicial desempenhou papel 

relevante, inclusive no direito canônico.
118

 

 

Certo disso, exsurgem razões claras para valorização do precedente no atual 

sistema jurídico, sendo a primeira delas a estabilidade do ordenamento. O direito, 

seja no sistema da Civil Law, seja no sistema da Commom Law119, não tem outra 

função senão implementar a justiça, estabilizando e até mesmo viabilizando a vida 

em sociedade da forma como se conhece. Ilustrativamente, veja-se o conceito de 

Vicente Rao, que enxerga no Direito: 

 

[...] um sistema de disciplina social fundado na natureza humana que, 
estabelecendo nas relações entre os homens uma proporção de 
reciprocidade nos poderes e deveres que lhes atribui, regula as condições 
existenciais dos indivíduos e dos grupos sociais e, em consequência, da 

sociedade.
120

 

 

A partir dessa premissa, não há nada mais paradoxal do que um sistema criado 

para garantir a justiça transmudar-se em fonte de instabilidade e injustiça, 

sentimento este inevitável ao jurisdicionado que, ciente de que todas as causas 

idênticas à sua foram acolhidas, recebe julgamento diametralmente oposto em sua 

demanda. 

É evidente que juízes diferentes podem valorar de modo diferente a mesma 

norma posta. É inevitável, contudo, que as soluções encontradas por cada um deles, 

ainda que em casos objetivamente semelhantes, possam ser também distintos. 

Aplicando-se a lei ao caso concreto, o magistrado não atua como uma máquina 

que, alimentada com dados concretos, opera uma fórmula previamente estabelecida 

para alcançar irremediavelmente o mesmo resultado, como pretendia a dogmática 

jurídica: 

A dogmática jurídica constitui a manifestação social mais expressiva da 
forma de pensar o sistema jurídico de modo impermeável à 
problematização. Assim, o legado ideológico do formalismo jurídico alcança 
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todos os institutos processuais de movimentação da estrutura jurídica, 

cerceando-lhes a possibilidade de uma cognição ampliada.
121

 

 

Amparado na livre convicção, o juiz, ao contrário, experimenta consciente e 

inconscientemente, as influências de fatores distintos capazes de gerar decisões 

díspares para demandas semelhantes, o que é reconhecido por Hans Kelsen 

quando examina a interpretação da norma: 

 

Se por “interpretação” se entende a fixação por via cognoscitiva do sentido 
do objeto a interpretar, o resultado de uma interpretação jurídica somente 
pode ser a fixação da moldura que representa o direito a interpretar e, 
consequentemente o conhecimento das várias possibilidades que dentro 
desta moldura existem. Sendo assim, a interpretação de uma lei não deve 
necessariamente conduzir a uma única solução como sendo a única 
correta, mas possivelmente a várias soluções que – na medida em que 

apenas sejam aferidas pela lei a aplicar – tem igual valor.
122

 

 

É por essa razão, ou seja, pela ocorrência de multiplicidade interpretativa válida 

que se estabelece gradativamente a crise do positivismo jurídico. Ainda que em 

alguns casos esta divergência de resultados seja admissível, em outros “é nefasto 

para o sistema e para os jurisdicionados que existam decisões conflitantes”123: 

 
Embora as decisões no sistema do Civil Law, variem constantemente de 
sinal, trocando de sentido ao sabor do vento, isto deve ser visto como uma 
patologia ou como um equívoco que, lamentavelmente, arraigou-se em 
nossa tradição jurídica. Supôs-se que os juízes não devem qualquer 
respeito às decisões passadas, chegando-se a alegar que qualquer 
tentativa de vincular o juiz ao passado interferiria sobre o seu livre 

convencimento e sobre a sua liberdade de julgar.
124

 

 

A oscilação jurisprudencial não é tema recente, da mesma forma que a 

preocupação que dela nasce também não o é, apresentando-se frequentemente na 

literatura especializada:  

 

[...] a divergência de julgados constitui um mal, gerando profunda 
instabilidade nas relações jurídicas, criando um clima de insegurança e 
despertando no ânimo dos litigantes certa decepção ao verem que a justiça 
do caso concreto fica à sorte da distribuição dos feitos. No entanto, o 
princípio da unidade do direito, como observou Calamandrei, deve ser 
entendido em relação ao espaço, não ao tempo; deve-se procurar a unidade 
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da jurisprudência, isto é uma uniformidade contemporânea que não exclui 

uma diversidade sucessiva.
125

 

 

A liberdade irrestrita e o livre convencimento absoluto como motivadores de 

instabilidade da prestação jurisdicional atentam contra o princípio da segurança 

jurídica e da proteção da confiança, pois violam o pressuposto existencial do Estado 

Democrático de Direito.  

Contudo, é por meio do exercício racional de identificar a norma positiva 

aplicável, conferindo-lhe sentido no caso concreto, ao fixar suas consequências 

jurídicas, que o julgador cria a norma, define e interpreta sua forma de incidência à 

controvérsia.  

Admitindo-se que “a aplicação de Direito é simultaneamente produção do 

Direito”126, Hans Kelsen sustenta que, ao solucionar o conflito, o magistrado não 

somente declara o direito, mas cria norma jurídica individualizada, emprestando ao 

caso concreto a solução almejada: 

 

[...] a aplicação do Direito existe tanto na produção de normas jurídicas 
gerais por via legislativa e consuetudinária como nas resoluções das 
autoridades administrativas; e os tribunais aplicam as normas jurídicas 
gerais ao estabelecerem normas individuais, determinadas, quanto ao seu 
conteúdo, pelas normas jurídicas gerais, e nas quais é estatuída uma 
sanção concreta: uma execução civil ou uma pena.

127
 

 

Para a mesma direção aponta Mauro Capelletti. Segundo ele, é inevitável “o 

reconhecimento de que na interpretação judiciária do direito legislativo está ínsito 

certo grau de criatividade”, uma vez que 

 

[...] mesmo o uso da mais simples e precisa linguagem legislativa, sempre 
deixa, de qualquer modo, lacunas que devem ser preenchidas pelo juiz e 
sempre permite ambiguidade e incertezas que, em última análise, devem 

ser resolvidas na via judiciária.
128

 

 

A relevância do precedente, diante de sua atividade criativa, se sobressai, pois, 

se há um molde objetivo para determinada controvérsia, não há porque deixar de 

utilizá-lo em demandas idênticas, sob pena de admitir-se que paradigmas decisórios 
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distintos, até paradoxais, venham a se implementar, corrompendo a estrutura do 

Estado de Direito, conforme observa Teresa Arruda Alvim Wambier: 

 

A relevância da prestação jurisdicional adequada como elemento integrante 
da estrutura do Estado de Direito aparece com nitidez se enxergarmos o 
direito à jurisdição como garantia constitucional primária e indispensável à 

eficácia de todos os outros direitos.
129

 

 

Outro aspecto de relevância do precedente alia-se à superlotação dos órgãos 

jurisdicionais com causas que apresentam invariavelmente a mesma moldura 

objetiva. Nesse contexto, o precedente assume importância fundamental como 

ferramenta de objetivação, possibilitando que outras demandas recebam tratamento 

simétrico, alcançando-se mais rapidamente a solução do conflito. 

Não há lógica em se admitir o prolongamento inútil da relação processual que, 

ao atingir a instância extraordinária, receberá o mesmo destino daquelas que lhe 

antecederam, remanescendo, pois, a relevância dos precedentes judiciais em 

consonância com a criação das “súmulas”130 pelo Supremo Tribunal Federal. 

Interessante destacar também que o artigo 479, do Código de Processo Civil 

de 1973131, disseminou a semente plantada pelo STF para todos os tribunais do 

país. A partir de então, eles “passaram a editar súmulas de jurisprudência 

dominante, com o intuito de servirem para uniformização da jurisprudência”132, o que 

foi contemplado pelo parágrafo 3º do artigo 896 da CLT, com redação dada pela Lei 

nº13.015/2014. 

A evolução experimentada pelo direito processual influenciou o legislador a 

alterar a norma posta, a fim de torná-la mais eficaz por meio de mecanismos 

inovadores visando imprimir maior celeridade às demandas e mitigar a ocorrência de 

soluções divergentes para lides objetivamente idênticas. 

O precedente judicial assume, assim, valioso papel social, conforme afirma 

José Rogério Cruz e Tucci, ao consignar que “os precedentes judiciais constituem 
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importante fonte de direito, mesmo no âmbito dos sistemas jurídicos de tradição 

romanística (Civil Law), com incidência muito mais ampla do que normalmente se 

imagina”.133 

Na expressão utilizada por Rodolfo de Camargo Mancuso, sempre foi nítida a 

influência “persuasiva”134 que o precedente judicial exerce em nosso sistema: 

 
[...] a jurisprudência, mormente em suas superlativas – dominante ou 
sumulada – nunca deixou de exercer uma inegável força persuasiva dentre 
nós, ora atuando como conveniente reforço de argumento, assim nas peças 
processuais oferecidas por advogados e Promotores de Justiça, como 

também na fundamentação das sentenças e acórdãos.
135

 
 

De tudo o que se disse até aqui sobre a força dos precedentes judiciais, 

impossível deixar de lado a relevância desses julgamentos para conformar aqueles 

proferidos futuramente sobre matéria idêntica. Mais do que isso, é possível 

estabelecer uma gradação quanto aos seus planos de incidência e sua influência 

sobre outras decisões jurisdicionais. 

É possível afirmar quanto à sua incidência que, sendo proferida por órgão 

jurisdicional hierarquicamente superior, reflita sobre o julgamento de questão similar 

por órgão inferior, tratando-se, pois, da eficácia vertical do precedente136, salvo na 

hipótese “em que se demonstrar que a questão de fato ou de direito é distinta 

daquelas presentes no processo julgado sob o rito de recursos repetitivos”, conforme 

prevê o artigo 896-C, parágrafo 16 da CLT. 

Destaca-se aqui, no entendimento de Marcelo Alves Dias de Souza, a distinção 

entre precedente relativamente obrigatório, que mesmo diante da eficácia vinculante 

pode não ser aplicado no caso futuro, exigindo-se para tanto fundamentação pontual 

sobre os motivos que levaram ao afastamento do precedente, e precedente 

absolutamente obrigatório, assim definido pelo autor: 

 
O precedente absolutamente obrigatório é aquele que deve ser seguido, 
mesmo que o juiz ou Tribunal o considere incorreto ou irracional. Atém-se 
ao precedente judicial e não se move o que está quieto (teoria do stare 
decisis et non queta movere).

137
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De todo modo, além de ser coerente que um órgão inferior se curve às 

decisões tomadas por um órgão superior, parece também se inserir nesse raciocínio 

a premissa de que este órgão superior, internamente, deverá manter idêntica 

postura. Luiz Guilherme Marinoni destaca o que chama de eficácia horizontal do 

precedente: 

Na verdade, a mesma lógica que impõe o respeito aos precedentes 
obrigatórios pelos órgãos judiciais inferiores exige que os órgãos de um 
mesmo tribunal respeitem as suas decisões. Ora, seria possível pensar em 
coerência da ordem jurídica, em igualdade perante o Judiciário, em 
segurança jurídica e em previsibilidade caso os órgãos do Superior Tribunal, 

por exemplo, pudessem negar, livremente, as suas próprias decisões?
138

  

 

A doutrina, com maior uniformidade, identifica a influência que os precedentes 

exercem sobre o julgamento de outras demandas, dividindo-os entre obrigatórios e 

persuasivos. 

É obrigatório aquele que não deixa margem de liberdade para o julgador que 

se depara com demanda similar cuja tese jurídica foi definida pelo precedente. Não 

há opção, senão empregar no caso a solução adotada pelo precedente, ressalvada 

a hipótese do parágrafo 16 do artigo 896-C da CLT. Assim, “o sistema em que a 

eficácia das decisões é absolutamente vinculante proíbe o juiz de decidir de forma 

contrária ao tribunal que lhe é superior, assim como proíbe o órgão jurisdicional de 

negar o que já decidiu”.139 

Já o precedente persuasivo é aquele que não vincula a atuação do órgão 

jurisdicional ao decidir a demanda, ainda que verse sobre a controvérsia 

objetivamente idêntica àquela enfrentada no próprio precedente. Logo, 

“persuasiva”140 por não interferir diretamente no resultado do julgamento da 

demanda futura, configurando, se muito, “indício de uma solução racional e 

socialmente adequada”.141 

Para Luiz Guilherme Marinoni, o precedente persuasivo não é uma mera 

sugestão, mas uma solução já existente com a qual deve colmatar-se a decisão 

futura, exigindo fundamentação para deixar de observá-lo: 

 
Para que se tenha eficácia persuasiva é preciso que exista algum 
constrangimento sobre aquele que vai decidir. É necessário que o órgão 
decisório tenha alguma obrigação diante da decisão já tomada. O reflexo 
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deste constrangimento ou desta obrigação apenas pode estar na 
fundamentação. A corte obrigada não pode ignorar o precedente devendo 
apresentar convincente fundamentação para não adotá-lo. 
Isso quer dizer, que no Brasil, os precedentes não vêm sequer sendo tidos 

como persuasivos.
142

 

 

O que se depreende desse posicionamento é que o autor enquadra precedente 

persuasivo naquilo que os outros doutrinadores identificam como um precedente 

impeditivo de recursos, assim denominados porque não exerceriam influência tão 

grande a ponto de arvorarem-se obrigatórios, nem tão irrelevantes para serem 

considerados meramente sugestivos. 

Assim, precedentes impeditivos de recursos são, na voz de Rodolfo de 

Camargo Mancuso, um filtro que visa à efetiva prestação jurisdicional:  

 
[...] a súmula impeditiva de recurso é, portanto, “mais do que uma súmula 
persuasiva, porém “menos” do que súmula vinculante, porque esta última 
projeta também efeitos extra-autos, numa eficácia equiparada à da norma 
legal, provindo do Tribunal que é o guardião da Constituição, ao passo que 
a impeditiva do recurso destina-se a operar como elementos de contenção 
de recursos e demais impugnações judiciais, atuando portanto ao interno 

dos processos.
143

 

 

A conjunção das duas posições revela a impressão de que o precedente 

impeditivo de recurso mais se aproxima da atual conjectura de nosso ordenamento 

processual, notadamente após a publicação da nova Lei nº13.015/2014. 

A expressão jurisprudência, de outro modo, é empregada para delinear “a 

tendência de que o Tribunal ou, quando menos, seus órgãos fracionários, tendem a 

decidir certas questões de determinada forma”144, excluído de seu conteúdo as 

decisões de primeira instância e os julgamentos pontuais de tribunais que, 

isoladamente considerados, não importam no reconhecimento de qualquer 

tendência uniformizadora, nos moldes previstos por Edilton Meireles: 

 

[...] três elementos podem ser destacados como comuns: (a) decisões 
reiteradas (conjunto); (b) a respeito de uma mesma questão; (c) que sejam 
(as decisões) uniformes. 
A jurisprudência, portanto, não se confunde com sentença. É, em verdade, 
por meio da sentença que a jurisprudência se revela. Mas ela há de ser 
reiterada em casos idênticos para alcançar a categoria ou o status de 
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jurisprudência. Assim, a jurisprudência pode ser definida como as decisões 

reiteradas ou questão jurídica, de modo uniforme.
145

 

 

As súmulas, ao revés, retratam a consolidação, a indexação, de reiterado 

entendimento jurisprudencial e assim refletem a posição predominante de 

determinado tribunal sobre o tema nela versado. Segundo Cassio Scarpinella 

Bueno, súmulas “são a cristalização de entendimentos jurisprudenciais que 

predominam nos tribunais em certo espaço de tempo”.146 

Em relação a elas e muito embora despidas de eficácia vinculante, na 

qualidade de precedentes impeditivos de recursos, assumem uma conotação 

impositiva sobre as decisões futuras suas e dos órgãos jurisdicionais que lhe são 

subordinados. 

Com base nesta interpretação, afinada a exigência constitucional de outorga da 

tutela jurisdicional efetiva, adequada e em tempo razoável, inexiste margem para 

não incidência da norma que impede o seguimento do recurso interposto em face de 

decisão proferida em consonância com súmula de tribunal superior. 

Partindo-se desta interpretação, pode-se afirmar que os diversos institutos 

tratados, cada um com suas peculiaridades, tem por objetivo adequar a prestação 

jurisdicional aos atuais contornos sociais e às relações repetitivas, para delas extrair 

a maior efetividade: 

 
[...] a pressão da repetitividade se intensificou sempre mais, empurrando o 
sistema para o desenvolvimento de novas alternativas, a ponto de ser 
possível afirmar, hoje, uma tendência do processo civil brasileiro no sentido 
de que a jurisdição da litigiosidade repetitiva seja adaptada aos contornos 
de seu objeto, tanto aproveitando oportunidades que os conjuntos 
oferecem, como ajustando o ponto de equilíbrio da relação entre a 
independência do juiz e o dever de consideração que deve ter pelas 
posições consolidadas dos tribunais. 
É nesse quadro que ingressam na literalidade das normas processuais 
expressões como súmulas vinculante, jurisprudência dominante, casos 

idênticos, idêntica controvérsia, idêntica questão de direito, etc.
147

 

 

Foi justamente no contexto de respeito ao precedente e de objetivação da 

prestação jurisdicional que nasceu a Lei nº13.015/2014, a fim de alterar 
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consideravelmente o sistema recursal trabalhista no âmbito dos Tribunais Regionais 

e do próprio Tribunal Superior do Trabalho, inaugurando um procedimento 

específico para julgamento do recurso de revista previsto no artigo 896-C da CLT, 

cuja técnica de julgamento pode ser assim retratada:  

 
Trata-se de uma técnica conhecida em diversos países, que a denominam 
de “caso-piloto”, “caso-teste” ou “processo mestre”. Consiste o mecanismo 
em permitir que, entre várias demandas idênticas, seja escolhida uma só, a 
ser decidida pelo tribunal, aplicando-se a sentença aos demais processos, 
que haviam ficado suspensos. Esse método é utilizado pela Alemanha, 
Áustria, Dinamarca, Noruega e Espanha (nesta, só para o contencioso 

administrativo).
148

 

 

A respeito dessa norma, próxima que está do núcleo central do estudo, dedica-

se o item a seguir. 

 

3.3 Processamento do recurso de revista afetado 
 

Nesse tópico serão abordados os procedimentos previstos no artigo 896-C e 

demais disposições do Ato nº491/SEGJUD.GP, de 23 de setembro de 2014, 

respectivamente, para o julgamento dos recursos de revista “representativos da 

controvérsia”, com o objetivo de extrair elementos suficientes para avaliar a 

possibilidade de fazer incidir também sobre os recursos não admissíveis que foram 

sobrestados a tese jurídica fixada no seu julgamento. 

Para tanto, importante identificar as peculiaridades do instituto e sua análise 

procedimental. 

 

3.3.1 Deflagração do procedimento, seleção do recurso de revista 
representativo da controvérsia e sobrestamento dos demais processos 

 

Além do artigo 896-C da CLT, o processamento dos recursos de revista sob o 

regime de julgamento de demandas repetitivas também encontra disciplina nos 

artigos 7º e seguintes do Ato nº491/SEGJUD.GP, de 23 de setembro de 2014. 

A análise desses diplomas não dá azo a divergências quanto à “legitimidade” 

para instaurar o julgamento por amostragem dos excepcionais com idêntica 

controvérsia. Tanto o Ministro Relator do processo na Turma quanto o Ministro 

Relator do Processo na Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do 
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Trabalho poderão, ao detectar a multiplicidade de recursos envolvendo idêntica 

temática e abrangente argumentação, suscitar o regime do julgamento de recurso 

repetitivo ou por amostragem. 

A possibilidade de instauração do procedimento por provocação dos tribunais 

regionais não foi contemplada pela Lei nº13.015/2014, haja vista que tal hipótese, 

dadas as dimensões continentais do país, poderia resultar em “regionalização” 

equivocada da controvérsia, inviabilizando que fundamentos e argumentos oriundos 

de regiões e tribunais distintos cheguem ao Tribunal Superior do Trabalho: 

 

[...] tal norma não tem valia diante do grande número de tribunais inferiores, 
uma vez que os recursos chegam a este ou àquele tribunal de forma 
absolutamente episódica, de modo que o tribunal X pode ter a possibilidade 
de selecionar a causa Z muito tempo antes de o tribunal Y ter a mesma 
oportunidade, mesmo podendo acontecer diante de outras causas e outros 
tribunais. O que se quer dizer, em outras palavras, é que a técnica da 
seleção de causas pode levar o Tribunal Superior a ter de considerar 
apenas os argumentos dos advogados e dos juízes de determinado Estado 

ou região da federação.
149

 
 

Uma vez detectada a multiplicidade de recursos sobre questão idêntica e 

provocado o procedimento para julgamento pelo incidente, serão selecionados os 

recursos que figurarão como leading cases e representarão a controvérsia perante o 

Tribunal Superior do Trabalho. 

Segundo o artigo 8º, do Ato nº491/2014, do TST, a seleção deverá abarcar 

recursos representativos que “contenham abrangente argumentação e discussão a 

respeito da questão a ser decidida”. 

A disposição coincide parcialmente com a perspectiva apresentada por Teresa 

Arruda Alvim Wambier, para quem “os recursos que serão selecionados deverão 

conter [...], de modo completo, todos os fundamentos necessários à compreensão 

integral da questão de direito”.150  

Contudo, vai além e assegura que, para o mais amplo e adequado debate da 

controvérsia, é aconselhável que se submetam à apreciação do Tribunal Superior 

recursos favoráveis e contrários a orientação em debate: 

 

Os recursos devem ser relacionados a um determinado problema jurídico, 
não se exigindo que tenham sido todos interpostos para que se acolha uma 
mesma tese. É importante, no entanto, que, havendo recursos em sentido 
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favorável e contrário a uma dada orientação, sejam selecionados recursos 

que exponham, por inteiro, ambos os pontos de vista.
151

 

 

Para Luiz Guilherme Marinoni, a seleção de recursos dessa natureza deve ser 

precedida por manifestação de entidades que possam colaborar com a escolha das 

peças recursais que contemplem o maior número possível de argumentos sobre a 

controvérsia, sendo irrecorrível o ato de escolha pela Corte superior: 

 

A controvérsia deve ser apresentada mediante recursos que abordem a 
controvérsia em tantas perspectivas argumentativas forem possíveis [...]. 
Convém que os órgãos jurisdicionais locais ouçam as entidades de classe 

para a realização da escolha (por exemplo, OAB, MP, etc.).
152

 

 

Feita a seleção dos recursos representativos da controvérsia, “ficarão os 

demais suspensos até o pronunciamento definitivo do Tribunal”, conforme preleciona 

o artigo 896-C parágrafo 3º da CLT e artigos 10 e 11 do Ato nº491/2014, do TST, 

apresentando-se, pois, relevante a questão sobre a irrecorribilidade do ato que 

assim determina em relação aos recursos de revista no tribunal regional de origem. 

Isso porque, o recurso de revista sobrestado pode não ter relação com a 

controvérsia que deu ensejo à instauração do procedimento de julgamento pelo 

incidente de recursos repetitivos, encontrando-se sobrestado indevidamente. Logo, 

questiona-se: é possível a parte recorrente dispor de formas para desobstruir o 

recurso sem correlação com o leading case?153  

O questionamento, embora relevante para o estudo, não desafia maiores 

discussões exaustivas hermenêuticas, de sorte que não parece haver dissenso que 

a resposta deve ser afirmativa, pois adotou-se a possibilidade de a parte suscitar o 

distinguishment154 nas hipóteses em que se operou o sobrestamento indevido do 

recurso: 
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Nada obstante a celeuma instalada em torno da questão, não vislumbramos 
distinção substancial a justificar que o distinguishment seja tratado 
processualmente de modo diverso [...], razão por que entendemos que o 
remédio processual adequado é o agravo. Isso porque o agravo de 
instrumento é o veículo mais adequado a levar ao exame da Corte Superior 
uma decisão equivocada que, de certa maneira, negue seguimento ao 

recurso.
155

 

 

O requerimento por simples petição endereçada ao próprio tribunal regional de 

origem responsável pelo sobrestamento é defendido, inclusive, por Luiz Guilherme 

Marinoni e Daniel Mitidiero, que alicerçam o argumento na ideia de um processo 

cooperativo: 

Acaso determinado recurso seja sobrestado de maneira equivocada, a 
solução está em requerer-se, diretamente ao Tribunal de origem, 
demonstrando-se a diferença entre as controvérsias, via simples 
requerimento, a imediata realização do juízo de admissibilidade e imediata 
remessa, em sendo o caso, para o Supremo Tribunal Federal. O processo 

civil de corte cooperativo impõe esse diálogo prévio.
156

 

 

Transportando o raciocínio aos casos de sobrestamento de recurso de revista 

apreciado sob a égide do incidente de recurso repetitivo e em completa simetria com 

o sistema processual em exame, o Ato nº491/2014 do TST, em seu artigo 19 

estabeleceu que a parte, recorrente e recorrido, poderá requerer o prosseguimento 

de seu processo se demonstrar distinção entre a questão a ser decidida no processo 

e aquela a ser julgada no recurso afetado.  

Não fosse suficiente, admitiu o artigo 19, parágrafo 1º, o manejo de insurgência 

por meios próprios ao dispor que “da decisão caberá agravo, nos termos do 

Regimento Interno dos respectivos Tribunais”. 

Além do agravo157, é possível defender, conforme ensina Antônio Pereira Gaio 

Júnior, a ampla fungibilidade de formas para demonstrar que o recurso sobrestado 

não corresponde à controvérsia que deflagrou o julgamento por incidente de recurso 

repetitivo: 

É de se notar aqui que nada impede o recorrente de insurgir-se quanto à 
questão de uma possível indevida suspensão de seu recurso como, por 
exemplo, entendendo não estar o seu apelo fundamentado em questão de 
idêntica controvérsia. Nisto caberá ao próprio recorrente impetrar medida 
apta – v.g., mandado de segurança ou mesmo medida de natureza cautelar, 
havendo quem defenda a apresentação de um simples requerimento – a fim 

de afastar o sobrestamento recursal autorizado.
158
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Dados os limites impostos pela legislação, ainda em zona cinzenta, o 

provimento do agravo estará limitado à declaração de que a controvérsia debatida 

naquele recurso não é idêntica à que ensejou a instauração do julgamento 

disciplinado pelo artigo 896-C da CLT ao qual havia aderido, equivocadamente, por 

ato do Tribunal Regional.  

De outro lado, não há que se falar em exame imediato de mérito do recurso, 

pois não se sabe sequer se preencherá os requisitos legalmente exigidos para tanto. 

É evidente que o próprio tribunal a quo possui amplas condições para ele 

próprio proceder o juízo de admissibilidade, especialmente no recurso de revista, 

contudo, será sempre da instância superior a palavra final quanto à admissibilidade 

daquele. Se provido o agravo para desatar o recurso de revista do sobrestamento 

afeito à regra do artigo 896-C da CLT, é imprescindível que o tribunal de origem 

examine a admissibilidade recursal. 

É salutar, com o fim de propiciar a efetiva prestação jurisdicional, que os 

tribunais regionais disponham em regimento sobre o meio adequado para 

desobstruir o processamento de recurso indevidamente sobrestado.  

 

3.3.2  Processamento do recurso de revista perante o Tribunal Superior do 
Trabalho 

 

A partir da seleção do recurso de revista representativo da controvérsia e 

sobrestados os demais feitos perante o Tribunal Regional de origem, terá início o 

julgamento da “questão de direito” perante o Tribunal Superior do Trabalho. 

A primeira providência é examinar definitivamente a admissibilidade dos 

recursos selecionados. Na hipótese de qualquer deles deixar de atender requisito 

formal, poderá o Tribunal Superior do Trabalho, se necessário, solicitar ao tribunal 

de origem a remessa de outro recurso afeito à controvérsia e também em condições 

de representar amplamente a questão de direito a ela inerente. 

Não obstante e, dada a relevância da questão jurídica como meio de 

objetivação da prestação jurisdicional, o parágrafo 11 do artigo 896 da CLT, admitiu 

a flexibilização nos casos de defeito formal que não se repute grave, oportunidade 

em que o Tribunal Superior do Trabalho poderá desconsiderar o vício ou mandar 

saná-lo, julgando o mérito. 
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Para Júlio César Bebber159, são requisitos que “dizem respeito aos fatores 

externos à decisão impugnada, e normalmente são posteriores ao pronunciamento”. 

Com pequena divergência, para a doutrina são: preparo, tempestividade, 

representação processual e regularidade formal.160 

Superado o exame de admissibilidade, deve então ser delimitada, pelo relator, 

a quaestio iuris objeto do julgamento. 

A providência do artigo 11, I do Ato nº491/2014, do TST é de incontestável 

relevância, pois permite verificar se, de fato, os recursos selecionados oferecem 

elementos suficientes para deflagrar o procedimento do artigo 896-C da CLT, a fim 

de futuramente os tribunais regionais terem condições de sobrestar adequadamente 

os recursos ancorados em “idêntica controvérsia” e aplicar a eles, com exatidão, a 

tese jurídica fixada no julgamento pelo Tribunal Superior do Trabalho. Dessa forma, 

a parte poderá identificar os limites da questão e insurgir-se contra eventual 

sobrestamento indevido. 

Embora a Lei nº13.015/2014 não faça qualquer menção a este 

pronunciamento, sua importância foi reconhecida pela Lei nº13.105/2014, que institui 

o novo Código de Processo Civil, ao dispor no seu artigo 1.037, I, sobre a afetação, 

atribuindo-lhe o dever de “identificar com precisão a questão a ser submetida a 

julgamento”. 

Nos ensinamentos de Plácido e Silva161, a palavra “questão” exprime, 

originariamente, a própria controvérsia, litígio ou contenda, em que se debatem”. 

Assinale-se que, apesar de ser “de direito”, a questão posta também alcançará os 

fatos que lhe deram origem, o que justifica a referência à “situação de fato”162 

contida no parágrafo 16 do artigo 896-C da CLT.   

Constatando a necessidade, poderá o relator solicitar informações e recursos 

paradigmas aos tribunais regionais, conforme facultam o artigo 896-C, parágrafo 4º, 

da CLT e artigo 11, III, do Ato nº491/2014 do TST, com o objetivo de delimitar 
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precisamente o quadro jurídico objeto de julgamento e colher a maior quantidade de 

elementos para seu desenlace. 

Considerando a busca pelo mais amplo e participativo debate exigido para 

delimitar a tese jurídica que irá atingir todas as demandas afeitas ao procedimento 

deflagrado, a legislação em estudo admitiu a intervenção do Ministério Público.163 

Além disso, e escorando-se neste espírito de amplo debate, igualmente, 

admite-se a manifestação de pessoas, órgãos ou entidades capazes de contribuir 

com deslinde da controvérsia164, participação que se identifica com a modalidade 

interventiva do amicus curiae, assim retratada por Humberto Theodoro Júnior: 

 
Trata-se da intervenção do amicus curiae, cuja presença se justifica pela 
multiplicidade de interessados na tese a ser definida e pela repercussão que 
o julgado virá a ter sobre os recursos de estranhos à causa a ser decidida 
como paradigma. Sindicatos, associações, órgãos públicos e até pessoas 
físicas ou jurídicas privadas poderão habilitar-se como amicus curiae, desde 
que demonstre algum interesse no julgamento [...]. O interesse aqui, não é o 
jurídico em sentido técnico. A intervenção se justifica à base de qualquer 
interesse, inclusive o econômico, o moral, o social, o político, desde que 

sério e relevante.
165

 
 

Outra questão peculiar quanto ao rito procedimental reside na possibilidade de 

desistência do recurso pelo seu titular quando a demanda na qual figura foi 

selecionada como representativa da controvérsia perante o tribunal superior. 

Do que se verificou quanto ao processamento dos recursos representativos da 

controvérsia, é possível desmembrá-lo nas seguintes etapas: (I) deflagração do 

procedimento pelo tribunal superior; (II) seleção das demandas que serão 

examinadas e figurarão como modelo para fixação da tese jurídica; e (III) 

sobrestamento dos demais recursos objetivamente idênticos na instância originária. 

Constata-se, de outro modo, por tratar-se de técnica de objetivação da 

prestação jurisdicional, que o julgamento do recurso pinçado, propriamente dito, 

passa a ter sua importância mitigada, dada a relevância assumida pela solução 

objetiva da controvérsia que, uma vez estabelecida, refletirá sobre um espectro 

substancial de casos objetivamente idênticos, ainda que subjetivamente distintos. 

Estabelecido o julgamento pelo rito definido no artigo 896-C, da CLT, 
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Passa então, a haver, ao lado do recurso, um procedimento específico para 
julgamento e fixação da tese que irá repercutir relativamente a vários outros 
casos repetitivos. Quer isso dizer que surgem, paralelamente, dois 
procedimentos: a) o procedimento recursal, principal, destinado a resolver a 
questão individual do recorrente; b) o procedimento incidental de definição 
do precedente ou da tese a ser adotada pelo tribunal superior, que haverá 
de ser seguida pelos demais tribunais e que repercutirá na análise dos 

demais recursos que estão sobrestados para julgamento.
166

 

 

Surge aí a indagação que certamente suscitará dúvidas e provocará 

questionamentos, especialmente no período entre a vigência da Lei em estudo e a 

Lei nº13.105/2014, que instituiu o novo Código de Processo Civil, qual seja: a parte 

está autorizada a desistir de sua pretensão recursal após ter ela sido selecionada 

para conformar o julgamento da tese jurídica aplicável ao incidente de demandas 

repetitivas, conforme autoriza o artigo 998, do novo Código de Processo Civil? 

Por outro lado, a desistência configura “ato unilateral, direito potestativo 

inconteste”167 da parte. Ocorre que, admiti-la no regime do artigo 896-C, da CLT, 

torna inútil toda a atividade desenvolvida para delinear a tese jurídica aplicável à 

controvérsia, prejudicando o julgamento e impedindo a produção de seus efeitos 

sobre todos os recursos que, sobrestados, aguardam solução. 

Geralmente, a desistência é admitida desde que manifestada até a última 

oportunidade concedida à parte para se pronunciar no feito.168 A doutrina tem 

demonstrado conformidade em admitir a desistência do recurso, sem que isso afete 

o julgamento da controvérsia estabelecida e delimitada sob o rito dos recursos 

repetitivos. É esta a solução proposta por Fredie Didier Júnior e Leonardo José 

Carneiro da Cunha: 

 
Quando o recorrente, num caso como esse, desiste do recurso, a 
desistência deve atingir apenas, o procedimento recursal, não havendo 
como negar tal desistência, já que, como visto, ela produz efeitos imediatos, 
não dependendo de concordância da outra parte, nem de autorização ou 

homologação judicial.
169

 

 

                                                           
166

 DIDIER JÚNIOR, Fredie. CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. v.3. 

Salvador: Juspodium, 2009, p.323. 
167

 AMORIM, Aderbal Torres de. O novo recurso extraordinário. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, 

p.37. 
168

 “O termo final para a parte desistir do recurso já interposto é a última oportunidade que lhe é dada para 
manifestar-se na causa. Vale dizer, o termo final é o da sustentação oral no tribunal. Após o pronunciamento oral 
na corte, a parte encerra sua participação na causa, sendo-lhe vedada toda e qualquer manifestação a 
posteriori.” (NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 3.ed. São Paulo: RT, 1996, p.355).  
169

 DIDIER JÚNIOR, Fredie. CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. v.3. 

Salvador: Juspodium, 2009, p.324. 



62 

 

Em outras palavras, instaurado o incidente de julgamento de recursos 

repetitivos dos quais se extrai daquele apelo a “moldura objetiva” conformadora da 

controvérsia, a desistência não cria obstáculo ao Tribunal Superior do Trabalho para 

enfrentar a celeuma e estabelecer a tese jurídica fazendo-lhe irradiar sobre os 

demais recursos com “idêntica questão de direito”.  

Finaliza José Miguel Garcia Medina ao dissecar idêntico questionamento no 

julgamento do recurso especial, cuja natureza jurídica é análoga ao do recurso de 

revista, conforme reconhecido pelo artigo 896-B, da CLT: 

 

Nada impede, a nosso ver, que aquele que interpôs recurso especial desista 
do recurso, nos termos do artigo 501 do CPC. Tal desistência, no entanto, 
segundo nosso entendimento, somente deverá ser levada em consideração 
em relação à segunda “fase” do julgamento do recurso selecionado [...]. 
Assim fixada a tese que diz respeito à “questão de direito”, cuja seleção 
poderá ser levada em consideração em relação ao julgamento de diversos 
outros recursos especiais que ficaram sobrestados, poderá o Superior 
Tribunal de Justiça não reconhecer do recurso especial selecionado, em 

razão da desistência do recurso pelo recorrente.
170

 
 

Nos dias atuais essa orientação não fica imune à controvérsia, pois o 

procedimento estabelecido pelo ordenamento jurídico não dispõe sobre qualquer 

tolerância ou distinção de tratamento quanto à admissibilidade dos recursos 

apreciados sob a égide das demandas repetitivas em geral. Luiz Guilherme Aidar 

Bondioli sustenta que enseja fato impeditivo do prosseguimento do recurso a 

hipótese de desistência, fato jurídico de índole processual que culmina na 

interrupção do julgamento sob o rito de causas repetitivas: 

 

[...] os recursos repetitivos têm sua admissibilidade analisada dentro dos 
padrões ordinariamente estabelecidos. Somente expressa disposição de lei, 
inexistente no caso, poderia alterar esse estado de coisas. Assim 
manifestada tempestivamente a desistência dos recursos selecionados, não 
resta ao tribunal fazer outra coisa que cessar o julgamento por amostragem, 

inclusive por ser vedada a atividade jurisdicional de ofício.
171

 
 

Diante disso, poderíamos concluir que a tese jurídica incidente sobre a 

controvérsia seria então delimitada pelo Tribunal Superior do Trabalho, todavia, sem 

surtir efeitos para o caso concreto, prejudicado pela desistência do recorrente. 
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A dissociação havida entre a controvérsia objetiva e os limites subjetivos do 

recurso de revista selecionado prevalecerá como entendimento adequado à 

realização da técnica de objetivação da prestação jurisdicional do artigo 896-C, da 

CLT. Nesse sentido, a Lei nº13.105/2014, que instituiu o novo Código de Processo 

Civil, dispõe em seu artigo 976, parágrafo 1º: “A desistência ou o abandono do 

processo não impede o exame de mérito do incidente”. 

Admitindo-se que o objetivo do incidente seja fixar a tese jurídica predominante 

no Tribunal Superior do Trabalho e pacificar o debate entre os tribunais regionais, 

muito além, portanto, do julgamento da causa, nada impedirá que o incidente 

prossiga, inclusive quanto aos demais recursos afetados, apesar de se reconhecer o 

direito da parte em desistir do apelo. 

Enfim, uma vez esgotadas as providências aqui tratadas, o recurso de revista 

representativo da controvérsia deverá ser incluído em pauta para julgamento. 

 

3.3.3 Julgamento do recurso de revista representativo da controvérsia 
 

Detecta-se, logo de início, discrepância legislativa naquilo que toca ao órgão 

competente para julgamento do recurso representativo da controvérsia, eis que ora 

ela é atribuída à Seção de Dissídios Individuais e ora é atribuída ao Tribunal Pleno,  

que se infere dos artigos 896, parágrafo 13; 896-C,  parágrafo 6º, da CLT combinado 

com o artigo 9º, I, do Ato nº491/2014, do TST.  

Embora seja possível um órgão fracionado do Tribunal Superior julgar o 

incidente, a providência parece ser desaconselhável, dada a dimensão dos efeitos 

que irradiam daquele nas demandas já sobrestadas e nos casos futuros que serão 

conformados pelo precedente, recomendando-se, pois, que ele se proceda por 

órgão capaz de representar, se não a totalidade, no mínimo a posição majoritária do 

Tribunal Superior do Trabalho acerca da questão debatida.  

Outra questão relevante é a possibilidade de sustentação oral pelo advogado 

que patrocina o recurso representativo da controvérsia, visto que não há óbice para 

tanto, conforme artigo 145, parágrafo 5º do Regimento Interno do TST. Ao revés, 

considerando-se a relevância de se fixar precedente, relevante extrair o máximo de 

proveito de todas as oportunidades para o debate, inclusive e também por meio de 
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designação de audiências públicas destinadas a oitivas de pessoas com experiência 

e conhecimento na matéria.172 

Sobre o tema, pondera Sandro Gilbert Martins, a respeito da relevante atuação 

das partes e advogados no julgamento do recurso de revista com tramitação prevista 

no artigo 896-C, da CLT: 

 
Quanto maior for a complexidade da causa ou recurso, mais se recomenda 
a sustentação oral, especialmente para o detalhamento e destaque dos 
aspectos jurídicos e fáticos (probatórios) que auxiliem na melhor 
compreensão do caso. 
Também se recomenda a sustentação oral quando a matéria envolve caso 
que tem gerado muita divergência, quer no plano doutrinário, quer no plano 
jurisprudencial; assim como nos casos em que é possível invocar a 

aplicação de novo direito ou nova posição jurisprudencial.
173

 

 

Cláudio Brandão174 arremata afirmando que "esses importantes atos 

possibilitarão colher subsídios que poderão embasar sua convicção sobre a 

controvérsia", ponderando, contudo, "que a regra diz serem pessoas ‘com 

experiência’ ou que possuam ‘conhecimento na matéria’, de modo que não se 

vinculam a conhecimento formal ou de nível de escolaridade”. 

No que toca ao julgamento, este se dará em duas etapas distintas, como se 

afirmou no item precedente ao enfrentar-se a desistência recursal: (I) diante da 

controvérsia objetiva, o Tribunal Superior estabelecerá a tese jurídica que lhe é 

aplicável; (II) posteriormente, fará incidir a solução encontrada sobre o recurso de 

revista representativo da controvérsia.  

Definida a solução jurídica pelo Tribunal Superior do Trabalho e julgado o 

recurso representativo, serão analisadas as consequências geradas pelo julgamento 

sobre os demais recursos idênticos represados perante o tribunal regional de 

origem. 

3.3.4 Efeitos do julgamento do recurso de revista representativo da 
controvérsia sobre os demais processos sobrestados 

 

No procedimento moldado para os recursos de revista admitidos pelo 

regramento inserido no artigo 896-C, da CLT, não há etapa inicial vinculada a 
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pressupostos intrínsecos específicos de admissibilidade do recurso de revista, razão 

pela qual a afetação das demandas sobrestadas envolverá sempre o mérito comum 

a elas. 

Logo e uma vez enfrentado o mérito no julgamento do recurso de revista com 

fixação da tese jurídica aplicável, o artigo 896-C, parágrafo 11, da CLT, conduzirá 

seus reflexos sobre os recursos sobrestados: 

 

(I) Quando o acórdão recorrido coincidir com a orientação firmada pelo Tribunal 

Superior do Trabalho, o tribunal regional negará seguimento aos recursos 

sobrestados, como o exige o artigo 896-C, parágrafo 11, I, da CLT e artigo 21, I do 

Ato nº491/2014, do TST.  

A determinação legal é, no mínimo, intrigante. Isso porque, a leitura atenta da 

Lei nº13.015/2014 e do Ato nº491/2014, do TST, não contempla previsão para que a 

decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho no recurso de revista repetitivo 

ostente força vinculante, decorrendo da sistemática inerente ao sistema de 

precedente judicial já explorado. 

Nasce daí um instituto mais forte e imperativo do que a própria súmula 

vinculante, eis que impede a interposição de qualquer recurso e torna imutável a 

tese jurídica fixada no julgamento do recurso de revista em debate, já que o Tribunal 

Superior do Trabalho torna-se, a partir de então, inatingível quanto à matéria, salvo 

se modificada a situação econômica, social ou jurídica que presidiu a solução 

daquela controvérsia, a teor do artigo 896-C, parágrafo 17, da CLT. 

De todo modo, permanece o entendimento do artigo 897, alínea b, da CLT, 

segundo o qual pronunciamento que nega seguimento ao recurso de revista 

sobrestado quando dissonante da tese jurídica fixada no julgamento do recurso 

repetitivo é impugnável através do agravo de instrumento. 

Entendimento contrário revela inconstitucionalidade na medida em que cria 

requisito de admissibilidade não previsto na legislação, atribuindo eficácia vinculante 

ao precedente, que para além de sua observância obrigatória, inibe qualquer 

tentativa de acesso à Corte superior, cristalizando definitivamente o entendimento 

sobre a matéria. 

O dispositivo em destaque assemelha-se à “declaração de prejudicialidade” 

prevista no artigo 20, do Ato nº491/2014, do TST: decidido o recurso representativo 

da controvérsia, os órgãos jurisdicionais respectivos declararão prejudicados os 
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demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou os decidirão aplicando a 

tese. 

 

(II) Quando houver dissonância entre acórdão recorrido e a orientação firmada 

pelo Tribunal Superior do Trabalho, admite-se a “retratação” pelo tribunal regional de 

origem, conforme determinam o artigo 896-C, II da CLT e artigo 21, II do Ato 

nº491/2014, do TST, ressaltando que embora o texto legal não o traga literalmente, 

é essa a interpretação que dele se extrai quando analisado sistematicamente. 

Diante disso, e retratando-se o tribunal regional para aderir à solução fixada no 

julgamento do recurso de revista, ficarão prejudicados os recursos sobrestados pelo 

acolhimento da tese jurídica, como se providos fossem. 

 

(III) Por fim e quando houver dissenso entre acórdão recorrido e a orientação 

firmada no julgamento do recurso representativo da controvérsia, conforme artigo 

896-C, parágrafo 12, poderá o tribunal regional manter sua decisão, hipótese em 

que deverá desobstruir o processamento dos recursos até então sobrestados, com a 

realização do juízo de admissibilidade e posterior remessa ao Tribunal Superior do 

Trabalho. 

 

Na hipótese específica e ante às disposições do artigo 896-C, parágrafo 16, da 

CLT, no caso de manutenção, pelo tribunal regional, da decisão divergente, deverá 

ser lavrado outro acórdão com relatório fundamentado, a fim de rebater 

objetivamente o que foi decidido pelo Tribunal Superior do Trabalho, esclarecendo o 

motivo pelo qual não se aplicou o precedente ao caso. 

Delimitado, portanto, está o âmbito de incidência da decisão proferida pelo 

Tribunal Superior do Trabalho no julgamento do recurso de revista representativo da 

controvérsia sobre as demandas suspensas. 

Entretanto, é possível que, no momento de aplicar a tese jurídica delimitada 

pelo Tribunal Superior do Trabalho ao feito sobrestado, detecte o Tribunal Regional 

que o recurso de revista não comporta admissão. 

Nasce, a partir de então, a discussão sobre a possibilidade de se aplicar àquele 

feito a solução fixada no julgamento do recurso de revista representativo da 

controvérsia. Deixando de fazê-lo, o Tribunal Regional macularia a previsibilidade e 

a própria justiça da decisão? É o que se pretende tratar no capítulo seguinte.   
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4  OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA 
ISONOMIA 

 

Até este momento, buscou-se destacar os institutos que delineiam a 

problemática desse estudo. Inicialmente, apresentou-se o panorama da coisa 

julgada no ordenamento jurídico pátrio para, somente então, abordar o trâmite dos 

recursos de revista apreciados conforme o artigo 896-C da CLT, incluído pela Lei 

nº13.015/2014. 

Estabelecido, portanto, o paralelismo entre aqueles sistemas processuais 

definidores de institutos jurídicos de índole processual, surge a dúvida quanto à 

possibilidade, ou não, de irradiação dos efeitos da tese jurídica firmada pelo Tribunal 

Superior do Trabalho e aplicável à controvérsia de direito sobre os recursos de 

revista que, com trâmite sobrestado, não seriam conhecidos dada a ausência de 

pressupostos processuais. 

A interpretação literal e fria que emana do regramento positivo em torno do 

qual a questão se coloca, sugere uma resposta negativa. A assertiva está baseada 

nos artigos 896-C, parágrafo 12, da CLT e 21, parágrafo 2º, do Ato nº491/2014, do 

TST. Ambos revelam que, julgado o recurso de revista selecionado perante o 

Tribunal Superior do Trabalho, deverá o Tribunal Regional examinar a 

admissibilidade dos sobrestados, de sorte que, trancados na origem, inviável seria a 

irradiação dos termos e efeitos da decisão meritória proferida no julgamento do 

recurso representativo da controvérsia. 

O atual estágio evolutivo da ciência jurídica, sobretudo, da relevância do 

processo como instrumento de efetivação de justiça, impõe a análise e leitura da 

nova legislação com fundamento nos princípios a que se destinam, haja vista serem 

normas supralegais que orientam a exegese da regra legal, especialmente em 

situações em que dois valores de magnitude constitucional aparentemente colidem.  

O dilema é retratado por Humberto Theodoro Júnior: 

 
Depara-se aí, mais uma vez, com o eterno conflito do Direito quanto a sua 
preocupação com a segurança e certeza, ao mesmo tempo que persegue a 
justiça. Até bem pouco tempo sempre se buscou valorizar a segurança, pelo 
que a intangibilidade da coisa julgada vinha merecendo posição de 
destaque sendo poucos os que se aventuravam a questionar ou levantar o 
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problema da inconstitucionalidade da coisa julgada, advogando a 
impossibilidade de sua subsistência.

175
 

 

Em que pese há muito se falar sobre princípios, sua colisão, equilíbrio e 

assuntos correlatos, é imperioso iniciar o tema com ponderada ressalva apresentada 

por Teresa Arruda Alvim Wambier. Como orienta a jurista, não é possível sustentar 

uma única definição do que sejam “princípios”, pois o conceito dependerá do 

enfoque e das premissas estabelecidas.176 

 

A definição de princípios é algo que, em última análise, depende do critério 
que se adota. Muitas são as definições que podem ser tidas como corretas, 
sob algum ângulo, dos princípios. É que se trata de um objeto cultural, e 
não de um objeto observável no mundo natural, cuja definição não envolve 
tantos problemas.

177
 

 

Partindo-se dessa consideração, relevante defini-los, a fim de se empreender a 

exegese do trânsito em julgado nos recursos de revista julgados sob o prisma da 

repetitividade à luz da segurança jurídica e da isonomia, situando sua importância no 

atual contexto da ciência jurídica, como também permitir identificar o método capaz 

de guiar à adequada ponderação entre princípios que, numa situação concreta, 

colidem entre si. 

 

4.1 A função normativa e integrativa dos princípios e sua importância para o 
direito 

 

Princípio é denominação que não comporta definição correta, haja vista que 

seu conceito implica a adoção de múltiplas posturas que, convergentes, acomodam-

se aos contornos previamente estabelecidos por dada sociedade em um momento 

histórico específico.  

As exaustivas digressões conhecidas e estudadas com o intuito de determinar 

seu alcance ou definir sua significância ao longo do tempo, são suficientes para 

validar essa constatação. 
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Em território nacional, o conceito trazido por Miguel Reale é relevante ao 

perseguir um ideal teórico que possibilite conformar princípios:  

 
[...] verdades ou juízos fundamentais, que servem de alicerce ou de garantia 
de certeza a um conjunto de juízos, ordenados em um sistema de conceitos 
relativos a dada porção da realidade. Às vezes também se denominam 
princípios certas proposições que, apesar de não serem evidentes ou 
resultantes de evidências, são assumidas como fundantes da validez de um 
sistema particular de conhecimentos, como seus pressupostos 
necessários.

178
 

 

José Cretella Júnior179, Carlos Ari Sundfeld180 e Celso Antônio Bandeira de 

Mello181, de outro modo, elevam os princípios ao patamar de alicerce axiológico 

estrutural do sistema jurídico, por meio dos quais o texto legal deve ser criado, 

compreendido e interpretado. 

Identificando nos princípios não só proposições abstratas e genéricas 

informadoras das normas escritas, Humberto Ávila conclui que os princípios 

configuram verdadeiras 

 
[...] normas imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e com 
pretensão de complementariedade e de parcialidade, para cuja aplicação se 
demanda uma avaliação da correlação entre o estado de coisas a ser 
promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida como necessária à 
sua promoção.

182
 

 

José Joaquim Gomes Canotilho também se dedicou ao estudo e conceituação 

de princípio, destacando a orientação de que ao definir sua concepção; situa-os no 

plano normativo, ao tempo em que os distingue das regras jurídicas: 

 

Os princípios são normas jurídicas impositivas de uma optimização, 
compatíveis com vários graus de concretização, consoante os 
condicionalismos fácticos e jurídicos; as regras são normas que prescrevem 
imperativamente uma exigência (impõem, permitem ou proíbem) que é ou 
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não cumprida (nos termos de Dworkin: applicable in all-or-nothing fashion); 
a convivência dos princípios é conflitual (Zagrebelsky), a convivência de 
regras é antinómica; os princípios coexistem, as regras antinómicas 
excluem-se.

183
 

 

As referências expressas deixam clara a influência, em sua conclusão, dos 

conceitos de Ronald Dworkin sobre o que sejam regras jurídicas e princípios 

jurídicos para, a partir deles, definir ambos os institutos como espécie do gênero 

norma jurídica. 

Inebriado por aspirações idênticas ao do jurista português, percebe-se na obra 

de Ronald Dworkin184 uma importante contribuição para delimitar o atual conceito 

sobre princípios e sua eficácia normativa.  

Isso porque, o autor parte da enumeração dos principais fundamentos do 

positivismo, pelos quais se afirma que as regras legais compõem um rol exaustivo 

para solução de conflitos materiais185, para atacá-los, invocando a distinção proposta 

por Hart entre normas primárias e secundárias186 e concluir que princípios são mais 

do que metas desejáveis: são padrões de observância obrigatória para a 

consecução da justiça, do bem-estar e da moral, características que os definem 

como normas jurídicas. 

Logo, tanto regras quanto princípios enquadram-se no rol de normas jurídicas, 

com uma sensível diferença entre si: enquanto aquelas ou são válidas e se aplicam 

ou são inválidas e não se aplicam, estes comportam dimensões de peso e 

importância, de modo que quando em um caso concreto dois princípios 

antagonizam-se entre si, deve-se perquirir qual é o de maior peso relativo àquela 

situação específica. 

Gustavo Zagrebelsky, igualmente baseado nas lições de Canotilho, posiciona-

se quanto às regras jurídicas de forma análoga a Ronald Dworkin, distinguindo-as 

dos princípios na medida em que estes, diversamente daquelas, não comportam um 

fato gerador para delimitar seu âmbito de incidência: 
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Noutros termos, enquanto as regras nos dizem como devemos, não 
devemos ou podemos atuar em situações específicas, os princípios a esse 
respeito nada nos dizem diretamente, embora nos proporcionem critérios 
para tomar posição em circunstâncias só aparentemente indeterminadas. 
Mais ainda, porque não contêm ‘suposto de fato’, a eles, diversamente do 
que ocorre com as regras, só podemos atribuir algum significado operativo 
fazendo-os ‘reagir’ diante de casos concretos.

187
 

 

Assim, a incidência do imperativo principiológico ao caso concreto não se dá 

como a das regras, que a seu turno incidem por mero raciocínio de subsunção, ou 

seja, da constatação de que os fatos ocorridos são exatamente os previstos no 

regramento legal. Em relação aos princípios, “essa ‘aplicação’ é distinta, pois, 

quando a realidade exige alguma ‘resposta’, a ‘tomada de posição’ será conforme 

esses princípios.”188 

Contribuição igualmente importante à inclusão dos princípios na categoria das 

normas jurídicas é trazida por Robert Alexy, que aproxima os dois institutos na 

medida em que “ambos podem ser formulados por meio das expressões deônticas 

básicas do dever, da permissão e da proibição”.189 

Elegendo como pano de fundo os direitos fundamentais na Constituição alemã, 

o autor sustenta encontrar-se ultrapassado o modelo jurídico no qual são estanques 

e distantes entre si princípios e regras, propondo, dessa forma, um modelo que os 

combine: 

O modelo puro de regras fracassa em todas as três formas de regulação 
dos direitos fundamentais. É possível supor que esse modelo é insuficiente 
também para as outras formas de regulação encontradas na Constituição 
alemã. O modelo puro de princípios foi rejeitado porque ele não leva a sério 
as regulações adotadas pela Constituição. Quando duas formas puras e 
antagônicas não são aceitáveis, deve-se considerar a possibilidade de uma 
forma mista ou combinada, ou seja, de um modelo combinado. Um tal 
modelo é o de regras e princípios, que surgem na ligação entre um nível de 
princípios e de um nível de regras. 
Ao nível de princípios pertencem todos os princípios que, sob a Constituição 
alemã, sejam relevantes, para as decisões no âmbito dos direitos 
fundamentais. Um princípio é relevante para uma decisão de direito 
fundamental quando ele pode ser utilizado corretamente a favor ou contra 
uma decisão nesse âmbito.

190
 

 

Essa, portanto, a característica de norma jurídica que os princípios atualmente 

ostentam, ombreando nesta categoria com as regras jurídicas e superando na atual 
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conjuntura a ideia “de que teriam uma dimensão puramente axiológica, ética, sem 

eficácia jurídica ou aplicabilidade direta e imediata.”191 

Não obstante a aproximação entre princípios e regras jurídicas, é 

extremamente relevante pontuar que os institutos não se confundem, encontrando-

se, pois, na densidade normativa de cada um deles o elemento de distinção que os 

separa. Nesta perspectiva, Eduardo Cambi elenca uma série de propriedades 

capazes de diferenciá-los: 

 
Os princípios são diferentes das regras jurídicas porque: I) têm maior grau 
de abstração e, por conseguinte, menor densidade normativa (vale dizer, 
possuem uma serie de hipóteses, fact species ou tatbestand 
indeterminados, enquanto que as regras são caracterizadas por fact species 
determinadas; II) as regras se aplicam por subsunção pois seu conteúdo é 
preciso (são preceitos definitivos); já os princípios se aplicam por 
ponderação, uma vez que ordenam a realização de algo na medida do 
possível, relativamente às possibilidades jurídicas e fáticas; III) podem ser 
expressos ou implícitos; IV) violar um princípio é mais grave que violar uma 
regra, porque quem viola uma regra infringe um mandamento específico, 
enquanto que a violação de um princípio implica a insurgência contra todo 
um alicerce axiológico do sistema jurídico; V) o conflito entre regras jurídicas 
resulta em antinomia, o que faz que somente uma delas seja aplicada, 
sendo a outra excluída ou eliminada; por outro lado, o confronto entre dois 
princípios jurídicos não resulta em antinomia, isto é, não se exige que um 
deles seja eliminado para que o outro possa ser aplicável.

192
 

 

A diferenciação ocorre quanto à abstração dos princípios, sempre mais 

premente do que o das regras que, dada sua essência, requerem o enquadramento 

jurídico delimitado para que ocorra sua incidência sobre determinado quadro fático.  

Na lição de Josef Esser: 

 

[...] os princípios jurídicos, diferentemente das normas (regras) de direito, 
são conteúdo em oposição a forma, embora o uso dessas categorias 
aristotélicas – adverte – não nos deva induzir a pensar que a forma seja o 
acessório de algo essencial e justifica que histórica e efetivamente, a forma, 
entendida processualmente como meio de proteção do direito ou 
materialmente como norma, é sempre o essencial, o único que pode 
conferir realidade e significação jurídica àquele conteúdo fundamental ainda 
não reconhecido como ratio.

193
 

 

 

Já Luiz Roberto Barroso oferece elementos diversos e capazes de diferenciar 

as regras e os princípios jurídicos, assim sintetizados: (I) conteúdo: regras contém 
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fórmulas objetivas de conduta, princípios norteiam abstratamente valores ou fins a 

serem colimados; (II) estrutura: regras descrevem uma conduta e lhe atribuem efeito 

jurídico, princípios orientam estados ideais realizáveis através de condutas diversas 

e não especificadas; (III) modo de aplicação: as regras aplicam-se pelo método da 

subsunção, com o encaixe do fato à prescrição normativa, enquanto princípios 

aplicam-se concretamente em conjunto ou mesmo em colisão com outros 

princípios.194 

Impossível concluir a questão debatida sem, contudo, atentar-se aos 

ensinamentos de Robert Alexy e Ronald Dworkin sobre a distinção entre regras e 

princípios aqui proposta, a quem se atribui em grande parte os méritos para a 

conformação da moderna hermenêutica constitucional. 

Conforme propalado, Robert Alexy propugna que “tanto regras quanto 

princípios são normas, porque ambos dizem o que deve ser”195, conformando assim 

os institutos na mesma classificação jurídica. A partir dessa afirmação, o jurista 

alemão identifica regras jurídicas como 

 
[...] normas que são sempre satisfeitas ou não satisfeitas. Se uma regra 
vale, então, deve se fazer exatamente aquilo que ela exige; nem mais, nem 
menos. Regras contém, portanto, determinações no âmbito daquilo que é 
fática e juridicamente possível, isso significa que a distinção entre regras e 
princípios é uma distinção qualitativa, e não uma distinção de grau.

196
 

 

Segundo o autor, são diversos os critérios aptos a distinguir princípios de 

regras, ressaltando-se dentre eles a diferença qualitativa de cada uma das espécies 

normativas. Calcado nessa premissa, Robert Alexy sustenta que “o ponto decisivo 

da distinção entre regras e princípios é que princípios são normas que ordenam que 

algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e 

fáticas existentes”197, enaltecendo a “generalidade” como norteador da distinção: 

 
Há diversos critérios para distinguir regras de princípios. Provavelmente 
aquele que é utilizado com mais frequência é o da generalidade. Segundo 
esse critério, princípios são normas com grau de generalidade relativamente 
alto, enquanto o grau de generalidade das regras é relativamente baixo. Um 
exemplo de norma de grau de generalidade relativamente alto é a norma 
que garante a liberdade de crença. De outro lado, uma norma de 
generalidade relativamente baixa seria a norma que prevê que todo preso 
tem o direito de converter outros presos à sua crença.

198
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Nesses termos, qualifica princípios como mandados de otimização que, 

diferentemente das regras, podem “ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de 

que a medida devida de sua satisfação não depende somente das possibilidades 

fáticas, mas também das possibilidades jurídicas”.199 

Na mesma direção, Ronald Dworkin aponta nos princípios contornos mais 

amplos do que o das regras, o que permite a estes no caso concreto a possibilidade 

de equalização de princípios colidentes, identificando qual o maior peso naquela 

situação, ponderação esta incogitável para regras jurídicas, que serão válidas ou 

inválidas, aplicáveis ou não a determinado caso.200 

Não fosse isso, Ronald Dworkin registra que enquanto as regras enunciam a 

situação fática e os respectivos reflexos no caso de incidência em tal suporte fático, 

os princípios não revelam de forma clara e automática seus efeitos. Ao revés, sua 

incidência se moldará de acordo com as circunstâncias do caso, caracterizando, 

pois, a “distinção lógica entre os institutos”.201   

A distinção entre regras e princípios assume importância ímpar quando, diante 

de uma situação de conflito, identificados os institutos em colisão, torna-se imperioso 

determinar o método adequado para superar o confronto. 

Quando duas regras jurídicas vão de encontro, a contradição se resolve por 

meio dos critérios cronológico, hierárquico e da especialidade, conforme leciona 

Ronald Dworkin202, que uma vez aplicados, levarão à validade de uma das normas 

em detrimento da outra.  

Já a colisão entre princípios importa na aplicação de técnica de ponderação, 

que não afirma a validade de qualquer dos princípios em questão. Diante da sua 

relevância, será abordada em item próprio. 
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Aplicando-se as considerações feitas até o momento acerca dos princípios, 

importa reconhecer que há em um dos lados da balança a segurança jurídica que 

decorre da coisa julgada, imprescindível à ideia do Estado Democrático de Direito. 

De outro, porém, a isonomia material, e não exclusivamente processual, inerente à 

solução equânime oferecida pelo Estado aos conflitos objetivamente idênticos, tão 

caro à justa e adequada prestação jurisdicional. 

Já se destacou no estudo, que a crença na completude do direito escrito foi, ao 

longo do tempo, cedendo espaço à “superação do legalismo”203, não com arrimo no 

jusnaturalismo, mas no reconhecimento de valores legitimados pela sociedade em 

determinado tempo. 

O reconhecimento desta falha normativa é enaltecido como premissa 

democrática por Luigi Ferrajoli, que identifica e aponta a atribuição de valores 

substanciais às normas de todo e qualquer ordenamento não absolutista.204   

 A reviravolta de paradigmas, conforme sustenta Luís Roberto Barroso, foi 

percebida com maior incidência na segunda metade do século XX, com o 

sentimento coletivo de que “a aproximação quase absoluta entre Direito e norma e 

sua rígida separação da ética não correspondiam ao estágio do processo civilizatório 

e às ambições de que patrocinavam a causa da humanidade”.205 

Logo e, demonstrada a insuficiência do positivismo jurídico para a conformação 

da ciência do direito, nasce o que o autor denomina de marco pós-positivista, como 

método lógico de “superação do conhecimento convencional”, que tem na sua 

essência a “deferência relativa ao direito posto, mas nele reinserindo as ideias de 

justiça e legitimidade”.206 Como explica Luciano Elias Reis: 

 
O que a fase pós-positivista busca, em partes, é desmitificar a existência 
fechada dentro do sistema de todas as respostas de modo direto e 
estanque. A vida social e as relações existentes no dia a dia não permitem 
que o direito objetivamente apresente todas as respostas diretamente e seja 
manuseado como uma máquina para o objetivo final do Direito.
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É a partir desse ideal que se percebe a necessidade de os institutos 

analisados, quando confrontados, serem examinados não somente a partir do 

delineamento formal que lhes pertence, mas sob a ampla perspectiva das normas 

jurídicas, nas quais se inserem regras e princípios. Essa feição normativa dos 

princípios é reconhecida por Paulo Bonavides, invocando a lição de Eberhard 

Grabitz: 

Surgem esses princípios como máximas doutrinárias ou simplesmente 
meros guias do pensamento jurídico, podendo adquirir o caráter de normas 
de Direito Positivo. 
O princípio normativo – observa por sua vez, Grabitiz – deixa de ser, assim, 
tão somente ratio legis para se converter em lex; e como tal, faz parte 
construtiva das normas jurídicas, passando, desse modo, a pertencer ao 
Direito Positivo. 
Repartem-se os princípios, numa certa fase da elaboração doutrinária, em 
duas categorias: a dos que assumem o caráter de ideias jurídicas 
norteadoras, postulando a concretização na lei e na jurisprudência, e a dos 
que, não sendo apenas ratio legis, mas também lex, se cristaliza, desse 
modo [...] numa regra jurídica de aplicação imediata.

208
 

 

Ao constatar que o texto literal de lei não compreende a norma em seu todo, 

identificam-se outros elementos que a compreendem, distintos do texto positivado, 

que por sua vez com ela não se confunde: 

 
Se em termos da teoria da norma, o âmbito normativo é parte integrante da 
norma, então a norma não pode ser colocada no mesmo patamar do texto 
normativo [...] Somente o positivismo científico-jurídico rigoroso pôde fiar-se 
em “aplicar” a lei, na medida em que tratou o texto literal desta como 
premissa maior e “subsumiu” as circunstâncias reais a serem avaliadas 
aparentemente de forma lógica ao caminho do silogismo na verdade 
vinculado ao conceito e, assim vinculado à língua. 
A ainda predominante compreensão da norma como um comando pronto, 
juntamente com seu contexto positivista, corre igualmente o risco de 
confundir norma e texto normativo; ou então de partir do princípio de que o 
teor de validade da disposição legal seria fundamentalmente adequado e 
estaria suficientemente presente no texto literal, ou seja, seria “dado” com a 
forma linguística da disposição.

209
  

 

A metodologia do Direito pressupõe, portanto, “a diferença de norma e texto 

normativo e o significado apenas indicativo do texto normativo para o sentido jurídico 

decisivo dessa norma, ou seja, para o teor de vitalidade da disposição concretizada 

no caso particular”.210 

Nessa perspectiva, imprescindível a relevância dos princípios na aplicação do 

Direito, abandonando-se o ideal até então existente de que os princípios seriam 
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limitados a orientar a aplicação e a interpretação das regras para concluir que da 

exegese do direito posto se extraia valoração conjunta de regras e princípios. É o 

que sugere José Joaquim Gomes Canotilho, ao propor “a compreensão da 

Constituição como sistema aberto de regras e princípios”.211 

 

Qualquer sistema jurídico carece de regras jurídicas: a Constituição, por 
exemplo, deve fixar a maioridade para efeitos de determinação da 
capacidade eleitoral activa e passiva, sendo indispensável fazer funcionar 
aqui apenas uma exigência de optimização: um cidadão é ou não maior aos 
18 anos para efeito do direito de sufrágio; um cidadão só pode ter direito a 
vida. Contudo, o sistema jurídico necessita de princípios (ou de valores que 
eles exprimem) como os da liberdade, igualdade, dignidade, democracia, 
Estado de direito; são as exigências de optimização abertas a várias 
concordâncias, ponderações, compromissos e conflitos.

212
 

 

 

Clara é a perspectiva do autor quanto ao papel fundamental dos princípios, o 

que não importa na desnecessidade de regras jurídicas. Ao contrário, o sistema 

jurídico deve comportar a aglomeração de regras precisas e específicas e princípios 

aptos de lhes conferir sentido e fundamento de existência social válida.  

Daí infere-se que o valor normativo dos princípios importa na superação do 

legalismo positivista, ao mesmo tempo em que sua aproximação das regras, das 

quais distinguem-se qualitativamente, constitui “um dos pilares da moderna 

dogmática”.213  

Em síntese, o desenho tradicional adotado para a interpretação e aplicação das 

regras cede espaço a um sistema jurídico fundamentado na aplicação de normas 

jurídicas valoradas por princípios jurídicos, cada um com seu papel fundamental 

para a funcionalidade do sistema. 

Enquanto as regras levam a previsibilidade necessária ao ordenamento, 

embalando as hipóteses de incidência e efeitos objetivos, os princípios encampam a 

flexibilidade que autoriza e legitima a aplicação mais adequada do direito e, por 

consequência, a melhor prestação jurisdicional ao caso concreto. 

O jurista Araken de Assis, tratando o tema, concebe que as regras possuem 

lugar relevante no sistema jurídico, porém, não configuram “uma receita geral, uma 

espécie de maravilha curativa” capaz de agir de forma uniforme em momentos e 

contextos sociais diversos. 
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Decorre daí a importância dos princípios como portadores de valores e 

referências extrajurídicas amparados na Constituição: 

 

[...] a função da descoberta de princípios consiste em iluminar os valores do 
sistema processual. No âmbito do direito, os valores predominantes se 
originam de um consenso, inferido das normas e formas sociais, o qual 
elabora uma ordem positiva e relativa, jungida à realidade histórica de 
determinada época, da qual se retiram “princípios jurídicos suscetíveis de 
fornecer orientação ao legislado e ao juiz”. [...] 
Nota-se, portanto, a argúcia da inspirada passagem de Conrado Vocino

214
, 

que serve de epígrafe a este estudo: da relatividade dos valores deriva, 
inexorável, a pluralidade de fórmulas tendentes a instrumentalizar a 
aplicação do direito em certa sociedade. [...] 
Convém recordar que os princípios processuais não se extraem da clausura 
do próprio processo. O tronco comum do qual se originam repousa na 
Constituição, reguladora da posição de pessoas e grupos sociais, além de 
limitar o poder estatal.

215
 

 

As Constituições modernas216 nitidamente adotam esta concepção ao 

contemplar em seu texto os princípios a serem perseguidos pelo Estado, entre eles, 

aqueles voltados à prestação jurisdicional que caracterizam verdadeiras garantias 

constitucionais: 

Garantias constitucionais podem ser definidas (ou entendidas) como certeza 
ou segurança subjetiva dos cidadãos, fundadas no critério objetivo da 
verdade da constituição de seu país. 
Com essa concepção, muito se tem discutido quanto a uma forma de 
manter e de tornar efetivas as garantias expressas nas Constituições de 
vários países, especialmente em nosso país. 
Parte-se do controle da “constitucionalidade” como forma eficaz de manter 
observados os princípios de direito inseridos nas constituições. Ocupam-se 
os estudiosos especialmente do processo constitucional, enfatizando seus 
princípios estruturais mormente quando erguidos em garantias 
constitucionais (artigo 5º da Carta Magna).

217
 

 

Diante da conjectura apresentada no pós-positivismo, incontestável a 

relevância atribuída aos princípios na tarefa de interpretar e aplicar o Direito. 

Contudo, é possível que dois princípios de idêntica envergadura apresentem, em 

dado caso, valores antagônicos entre si. 
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Esta, a situação que se verificará no julgamento dos recursos de revista 

encampados pelo atual artigo 896-C da CLT, o qual colocará de um lado a 

segurança jurídica nascida da coisa julgada material e, do outro, a premente 

necessidade de dar tratamento igualitário a demandas objetivamente idênticas, tal 

como ordena o princípio da isonomia. 

 

4.2 A utilização da técnica de ponderação e proporcionalidade no caso de 
colisão 

 

Os princípios apresentam relevância incontestável no sistema jurídico, eis que 

definem os contornos e os limites para a interpretação e aplicação do direito, 

conforme esclarece Luís Roberto Barroso: 

 

[...] incidem sobre o mundo jurídico e sobre a realidade fática de diferentes 
maneiras. Por vezes, o princípio será fundamento direto de uma decisão. de 
outras vezes, sua incidência será indireta, condicionando a interpretação de 
determinada regra ou paralisando sua eficácia. Relembre-se que entre 
regras e princípios constitucionais não há hierarquia jurídica, como 
decorrência do princípio instrumental da unidade da Constituição, embora 
alguns autores se refiram a uma hierarquia axiológica, devido ao fato de os 
princípios condicionarem a compreensão das regras e até mesmo, em 
certas hipóteses, poderem afastar sua incidência.

218
 

 

Nesta perspectiva, ao atribuir aos princípios a função de “pautas gerais de 

valoração ou preferências valorativas” que “não chegaram a condensar-se em 

regras jurídicas”219, Karl Larenz conclui que, ao serem invocados à solução de 

determinado caso concreto, “os princípios podem entrar em contradição entre si.”220 

Sobre o tema, a primeira observação a ser feita é a de que a antinomia entre 

princípios não comporta as mesmas características, tampouco as mesmas soluções 

apresentadas à incompatibilidade entre as regras jurídicas.  

Detectado o conflito entre as regras, sua solução se dá ao identificar qual delas 

é válida e, por conseguinte, qual será inválida, aplicando-se ao caso os critérios da 

lex posterior, lex superior e lex specialis. 

Assim, o conflito entre regras resolve-se pela revogação da regra geral pela 

regra especial, da regra anterior pela regra posterior e da regra inferior pela regra 

superior, do que se infere que diante da antinomia, uma das regras necessariamente 
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não subsistirá ao conflito. É esta a solução sustentada por Robert Alexy, para quem 

diante da incompatibilidade entre regras, uma será necessariamente declarada 

inválida: 

Um conflito entre regras somente pode ser solucionado se se introduzir, em 
uma das regras, uma cláusula de exceção que elimine o conflito, ou se pelo 
menos uma das regras for declarada inválida. 
[...] pelo menos uma das regras tem que ser declarada inválida, e com isso, 
extirpada do ordenamento jurídico. Ao contrário do que ocorre com o 
conceito de validade social ou de importância da norma, o conceito de 
validade jurídica não é graduável. Ou uma norma jurídica é válida, ou não é. 
Se uma regra é válida e aplicável a um caso concreto, isso significa que 
também sua consequência jurídica é válida. Não importa a forma como 
sejam fundamentados, não é possível que dois juízos concretos de dever-
ser contraditórios entre si sejam válidos.

221
 

 

Quando se trata de princípios, entretanto, não se pode falar propriamente em 

antinomia, mas sim em colisão. A diferença não se limita à expressão gramatical: 

enquanto a solução da antinomia resultará na invalidade de uma das normas 

conflitantes, a colisão sugere a prevalência de uma norma sobre a outra apenas 

naquela determinada situação concreta em que a desarmonia se detecta, sem que 

ocorra a invalidação de qualquer delas.222 

Diante da vagueza e da flexibilidade que lhes são próprios, sob a perspectiva 

abstrata os princípios moldam e inspiram o ordenamento jurídico de forma 

harmoniosa. Entretanto, diante “do pluralismo, da diversidade de valores e de 

interesses que se abrigam no documento dialético e compromissório”223 que cada 

um deles representa, quando examinados com o propósito de orientar a solução de 

determinado caso concreto, a colisão entre eles é possível, conforme observa Karl 

Larenz: 

Os direitos, cujos limites não estão fixados de uma vez por todas, mas que 
em certa medida são abertos, móveis e, mais precisamente, esses 
princípios podem, justamente por esse motivo, entrar facilmente em colisão 
entre si, porque a sua amplitude não está de antemão fixada.

224
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Tem-se então a colisão entre princípios, cuja solução, registra Luís Roberto 

Barroso, apresenta elevado grau de dificuldade, na medida em que inexistem no 

sistema positivado critérios objetivos, capazes de dirimir com clareza o entrave, ao 

contrário do que ocorre em relação à antinomia de regras. Nas palavras do autor, a 

dificuldade se põe pela: 

 
(I) a insuficiência dos critérios tradicionais de solução de conflitos para 
resolvê-los; (II) a inadequação do mérito subsuntivo para formulação da 
norma concreta que irá decidir a controvérsia e (III) a necessidade de 
ponderação para encontrar o resultado constitucionalmente adequado.

225
 

 

Enfrentando a controvérsia, Manoel Gonçalves Ferreira Filho aponta três 

possíveis soluções: (I) a conciliação, harmonizando-se os princípios colidentes, (II) a 

pertinência, fazendo-se preponderar aquele que mais se identifica com a situação 

em debate; e (III) a quantificação do peso, através do balanceamento valorativo 

entre princípios envolvidos. 

Após elencar as possíveis soluções, o autor repudia a última delas, uma vez 

que tal valoração seria “sempre arbitrária e discutível, já que a Constituição não 

estabelece tal escala”.226 

Apesar da crítica, parece prevalecer na doutrina a técnica de ponderação como 

a forma mais adequada para trazer a solução de princípios em um caso concreto. 

Justifica-a, Karl Larenz, na existência de uma ordem hierárquica entre os 

princípios que conformam determinado ordenamento. Diante da prevalência a priori 

de qualquer deles, a solução deverá pautar-se necessariamente no balanceamento, 

à luz do caso concreto, entre os princípios envolvidos, identificando-se assim aquele 

que mais se conforma com a justa e adequada solução da controvérsia. Todavia, 

reconhece o jurista alemão a dificuldade de se empreender precisamente essa 

mensuração: 

A jurisprudência dos tribunais consegue isto mediante uma ponderação dos 
direitos ou bens jurídicos que estão em jogo conforme o peso que ela 
confere ao bem respectivo na respectiva situação. Mas ponderar e sopesar 
é apenas uma imagem: não se trata de grandezas, quantitativamente 
mensuráveis, mas do resultado da valoração que – nisso reside a maior 
dificuldade – não só devem ser orientadas a uma pauta geral, mas também 
à situação concreta de cada caso. Que se recorra, pois, a uma ponderação 
de bens no caso concreto é na verdade, como se fez notar, precisamente 
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consequência de que não existe uma ordem hierárquica de todos os bens e 
valores jurídicos em que possa ler-se o resultado como numa tabela.

227
 

 

Esta técnica de ponderação é propugnada por Robert Alexy com convicção 

como o melhor método para ajustar a colisão entre princípios: 

 

Se dois princípios colidem – o que ocorre por exemplo, quando algo é 
proibido de acordo com um princípio e de acordo com o outro, permitido – 
um dos princípios terá que ceder. Isso não significa, contudo, nem que o 
princípio cedente deva ser declarado inválido, nem que nele deverá ser 
introduzida uma cláusula de exceção. Na verdade, o que ocorre é que um 
dos princípios tem precedência em face do outro sob determinadas 
condições. Sob outras condições a questão da precedência pode ser 
resolvida de forma oposta. Isso é o que se quer dizer quando se afirma que, 
nos casos concretos, os princípios têm pesos diferentes e que os princípios 
com maior peso têm precedência. Conflitos entre regras ocorrem na 
dimensão da validade, enquanto as colisões entre princípios – visto que só 
princípios válidos podem colidir – ocorrem para além dessa dimensão, na 
dimensão do peso.

228
  

 

Para o mesmo rumo aponta Ronald Dworkin. Ao diferenciar regras de 

princípios, ele identifica nesses a possibilidade de colisão que, uma vez 

caracterizada diante de um caso concreto, deverá ser esclarecida através do 

dimensionamento de cada um dos princípios conflitantes com relação à situação 

subjacente.229
 

Veja-se nesta medida que a própria técnica da ponderação, usada para dirimir 

a rota colidente entre princípios, é tida como elemento de distinção entre regras e 

princípios, tendo em vista que a técnica do balanceamento contrasta sob todos os 

ângulos com o método da invalidação. 

É esta a observação feita por Ana Paula de Barcellos, para quem “sob o 

espectro metodológico, a ponderação é a alternativa à subsunção quando se aborda 

os princípios”, tratando-se assim da técnica aplicável 

 
[...] quando há diversas premissas maiores igualmente válidas e vigentes, 
de mesma hierarquia e que indicam soluções diversas e contraditórias. 
Nesse contexto, a subsunção não tem elementos para produzir uma 
conclusão que seja capaz de considerar todos os elementos normativos 
pertinentes: sua lógica de funcionamentos tentará isolar uma única 
premissa maior para o caso, o que não será possível.

230
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Indo além, Humberto Ávila argumenta que para não caracterizar uma seleção 

meramente aleatória231, exige-se que a ponderação se dê de forma minuciosamente 

estruturada, dividida nas seguintes etapas: 

 

A primeira delas é a da preparação da ponderação (Abwägungs-
vorbereitung). Nessa fase devem ser analisados todos os elementos e 
argumentos, o mais exaustivamente possível. [...] 
A segunda etapa é a da realização da ponderação (Abwägungs), em que 
vai se fundamentar a relação estabelecida entre os elementos objeto de 
sopesamento. No caso de ponderação de princípios, essa deve indicar a 
relação de primazia entre um e outro. 
A terceira etapa é a de reconstrução da ponderação (Rekonstruktion der 
Abwägungs), mediante a formulação de regras de relação, inclusive de 
primazia entre os elementos objeto de sopesamento, com a pretensão de 
validade para além do caso.

232
 

 

Proposta similar de estruturação pontual do método de ponderação é 

apresentada por Luís Roberto Barroso, que o divide em três fases. A primeira delas 

“cabe ao intérprete detectar no sistema as normas relevantes para a solução do 

caso, identificando eventuais conflitos entre elas.” Posteriormente, “deve-se 

examinar os fatos, as circunstâncias concretas do caso e sua interação com os 

elementos normativos”.233 A última fase consiste na prolação da decisão, momento 

em que  

[...] será preciso ainda decidir quão intensamente esses grupos de normas – 
e a solução por ele indicada – deve prevalecer em detrimento dos demais, 
isto é: sendo possível graduar a intensidade da solução escolhida, cabe 
ainda decidir qual deve ser o grau apropriado em que a solução deve ser 
aplicada.

234
 

 

A complexidade da técnica é igualmente retratada por Eros Roberto Grau, para 

quem o momento da ponderação do peso de cada princípio conflitante no caso 

concreto 

[...] é extremamente rico, porque nele – desde que se esteja a perseguir a 
definição de uma das soluções corretas, no elenco das possíveis soluções 
corretas a que a interpretação jurídica pode conduzir – pondera-se o direito 
em seu todo, desde o texto da Constituição aos mais singelos atos 
normativos, como totalidade.

235
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De relevância ímpar mencionar que para a adequada utilização da ponderação, 

a decisão deve nortear-se pelo princípio da proporcionalidade236, responsável por 

toda a ordem jurídica: 

 
[...] a proporcionalidade é verdadeiramente informadora e conformadora da 
ordem jurídica. Ela é uma garantia especial de que gozam os direitos 
fundamentais e demais princípios constitucionais para que toda intervenção 
estatal somente seja admitida se houver adequação, necessidade e 
proporcionalidade.

237
 

 

Trilhando o mesmo caminho, Paulo Bonavides observa que este princípio “se 

caracteriza pelo fato de presumir a existência de relação adequada entre um ou 

vários fins determinados e os meios com que são levados a cabo”238, enquanto Luís 

Roberto Barroso identifica no princípio três elementos essenciais: 

 

[...] é digna de menção a ascendente trajetória do princípio da razoabilidade, 
que os autores sob influência germânica preferem denominar de princípio 
da proporcionalidade, na jurisprudência constitucional brasileira. O princípio, 
que a doutrina tem decomposto em três elementos – adequação entre meio 
e fim, necessidade da medida e proporcionalidade em sentido estrito (custo-
benefício da providencia adotada) – é um valioso instrumento de proteção 
de direitos e mesmo do interesse público.

239
 

 

Nesse contexto, constata-se que a proporcionalidade240 é um elemento 

fundamental para delimitar a equalização, permitindo que a ponderação se dê de 

maneira proporcional, justa, evitando disparidades entre a solução encontrada, o 

quadrante fático e a Constituição.241 

Reitera-se que a proporcionalidade é fator determinante à compreensão dos 

princípios colidentes. Somente por meio dela é admitida a determinação da medida 

certa em que cada princípio irá refletir no caso específico. 
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Importa dizer que não há prevalência entre princípios, devendo a ponderação 

considerar o caso concreto, pois somente assim se poderá aferir qual deles 

alcançará melhor harmonia com os valores constitucionais. Nesse sentido, “deve-se 

atribuir a cada princípio o peso ou a importância correspondente, em vista das 

circunstâncias do caso, circunstância que envolve a consideração dos danos que a 

ofensa aos valores constitucionais gera no caso concreto”.242 

Merece destaque na compreensão do tema o posicionamento adotado por 

Geraldo Ataliba, para quem mesmo em situações colidentes, nenhum princípio 

poderá ser “negado, diminuído, contrariado ou esvaziado por força de simples 

regra”.243 Assim propõe o autor:  

 

[...] os princípios são as linhas mestres, os grandes nortes, as diretrizes 
magnas do sistema jurídico. [...] Eles expressam a substância última do 
querer popular, seus objetivos e desígnios, as linhas mestras da legislação, 
da administração e da jurisdição. Por estas não podem ser contrariados; 
têm que ser prestigiados até as últimas consequências.

244
 

 

Apesar de pacífico como meio eficaz de solução do problema, a técnica de 

ponderação não é instrumento de fácil uso, exigindo daquele que a utiliza extremado 

zelo e a mais adequada compreensão da proporcionalidade, a fim de evitar solução 

desarrazoada na moldura que enlaça o caso concreto. 

Fixados os elementos fundantes do método de ponderação, impõe-se o estudo 

dos princípios que informam o julgamento dos recursos de revista sob o incidente de 

recurso repetitivo previsto no artigo 896-C da CLT, estabelecendo, se o caso, a 

ponderação entre si. 

 

4.3 Segurança jurídica e coisa julgada 
 

O tema aqui proposto é abordado detalhadamente quanto à delimitação dos 

contornos que envolvem a coisa julgada, haja vista que por meio daquela delineiam-

se os fundamentos legais que a embasam.  

O preâmbulo da Constituição de 1988, mesmo inserido no domínio da política, 

refletindo posição ideológica do constituinte, identifica sua preocupação em acolher 

a “segurança” como um dos pilares de sustentação do Estado Democrático. Muito 
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embora não se encontre literalmente tipificada no contexto da Constituição, é 

pacífico na doutrina e jurisprudência que se trata de princípio constitucional. 

Acerca da sua extensão e profundidade, José Afonso da Silva sustenta o 

“direito à segurança” para nele enquadrar o direito à segurança jurídica, 

conceituando-o como o conjunto de 

 
[...] situações, proibições, limitações e procedimentos destinados a 
assegurar o exercício e o gozo de algum direito individual fundamental 
(intimidade, liberdade pessoal ou incolumidade física ou moral): segurança 
das relações jurídicas (artigo 5º, XXXVI), segurança do domicílio (artigo 5º, 
XI), segurança das comunicações pessoais (artigo 5º, VI) e segurança em 
matéria penal e processual penal (artigo 5º, XXXVII-XLVII).

245
 

 

A partir desse panorama, o contorno do princípio à segurança jurídica é 

retratado por José Joaquim Gomes Canotilho:  

 

O indivíduo tem direito de poder confiar em que aos seus actos ou às 
decisões públicas incidem sobre os seus direitos, posições ou relações 
jurídicas alicerçadas em normas jurídicas vigentes e válidas por esses actos 
jurídicos deixados pelas autoridades com base nessas normas e se ligam 
os efeitos jurídicos previstos e prescritos no ordenamento jurídico. As 
refracções mais importantes do princípio da segurança jurídica são as 
seguintes: (1) relativamente a actos normativos – proibição de normas 
retroativas restritivas de direitos ou interesses juridicamente protegidos; (2) 
relativamente a actos jurisdicionais – inalterabilidade do caso julgado; (3) 
em relação a actos da administração – tendencial estabilidade dos casos 
decididos através de actos administrativos constitutivos de direitos.

246
 

 

No atual cenário jurídico nacional e diante da crise que assola as instituições 

brasileiras, a segurança jurídica apresenta-se como protagonista entre os princípios 

constitucionais: 

[...] num contexto marcado pelas incertezas (e incerteza, determinado 
sentido, sempre será indicativo de insegurança), segue sendo certo que 
também no direito constitucional brasileiro a segurança jurídica constitui 
princípio e direito fundamental. Aliás, justamente em face da instabilidade 
institucional, social e econômica vivenciada (e não estamos aqui em face de 
um fenômeno exclusivamente nacional), que inevitavelmente tem resultado 
numa maratona reformista, igualmente acompanhada por elevados níveis 
de instabilidade, verifica-se que o reconhecimento, a eficácia e a efetividade 
do direito à segurança cada vez mais assume papel de destaque na 
constelação dos princípios e direitos fundamentais.
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Sob a ótica processual é a coisa julgada o instituto que reúne os elementos 

aptos à sua conformidade, conferindo-lhe incontestável efetividade entre aqueles 

que perseguem a estabilidade inerente às decisões judiciais, em especial porque 

ela, coisa julgada, garante a higidez do pronunciamento que materializa prestação 

jurisdicional, firmando-a definitivamente. Lecionam Sérgio Gilberto Porto e Daniel 

Ustárroz que, 

Em sede processual, com apoio nas normas do Código de Processo Civil, a 
coisa julgada desempenha um importante papel em defesa da segurança 
jurídica, uma vez que se destina a perenizar as situações formadas, 
imunizando-as frente às naturais irresignações dos supostos 
prejudicados.

248
 

 

Por meio daquela, garante-se o equilíbrio como eficácia de comando. Em 

outras palavras, “veda-se aos sujeitos da relação processual nova discussão acerca 

da lide solucionada”249, o que se afigura mais racional, pois não se justifica a 

existência de um sistema cujo fim maior seja a resolução de conflitos no qual, uma 

vez atingido este objetivo, pudessem os envolvidos pleitear uma nova solução: 

 
[...] é fundamental para a pacificação social objetiva pelo Direito a 
estabilidade das decisões, sendo certo que a segurança jurídica seria 
gravemente comprometida se fosse discutir-se indefinidamente uma 
questão já decidida em juízo, levando as partes a uma sensação de 
incerteza e angústia.
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Depreende-se, portanto, que a segurança é pressuposto existencial do 

sistema, uma exigência das funções do Estado, na medida em que representa a 

estabilização da relação material conflituosa que, levada ao Poder Judiciário, 

encontra a definição pretendida. 

José Joaquim Gomes Canotilho trata o princípio da segurança jurídica como 

um “elemento essencial do princípio do Estado de Direito”.251 Logo e, sem atribuir 

estabilidade às decisões judiciais, não há de se falar em Estado Democrático de 

Direito. Assim pondera Nelson Nery Junior: 
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A segurança jurídica, trazida pela coisa julgada material, é manifestação do 
estado democrático de direito (CF 1º caput). Entre o justo absoluto, utópico, 
e o justo possível, realizável, o sistema constitucional brasileiro, a exemplo 
do que ocorre na maioria dos sistemas democráticos ocidentais, optou pelo 
segundo (justo possível), que é consubstanciado na segurança jurídica da 
coisa julgada material. Descumprir-se a coisa julgada é negar o próprio 
estado democrático de direito, fundamento da república brasileira.

252
 

 

Dessas constatações, infere-se que a tese jurídica fixada no julgamento do 

recurso de revista representativo da controvérsia não poderá, sob hipótese alguma, 

influenciar na solução apresentada sobre os demais casos sobrestados, ainda que 

materialmente idênticos, já atingidos pela imutabilidade da coisa julgada. 

O mesmo raciocínio aplica-se aos recursos sobrestados na origem que, após o 

julgamento do leading case, revelam-se inadmissíveis. Nesses casos, cujo estudo 

ocorrerá em momento oportuno, embora não tenha recaído os efeitos do trânsito em 

julgado sobre a decisão de mérito. Isto significa que o acórdão desafiado por recurso 

de revista ao Tribunal Superior do Trabalho – se tal recurso for realmente 

inadmissível – eventual impugnação por meio de agravo de instrumento ao 

pronunciamento do tribunal de origem que lhe nega seguimento terá como resultado 

apenas arrastar a vida formal do processo, uma vez que o conteúdo da última 

decisão de mérito será preservada. 

Delineados, assim, os contornos do princípio da segurança jurídica e a sua 

materialização através dos efeitos do trânsito em julgado, examinam-se a seguir os 

contornos do princípio da isonomia e sua relação com o procedimento desenvolvido 

para julgar os recursos de revista disciplinados no artigo 896-C da CLT. 

 
4.4 Isonomia e o recurso de revista julgado sob o rito do artigo 896-C, da 
CLT 

 

Dentre os princípios constitucionais vinculados ao processo, a isonomia 

destaca-se por encontrar-se no artigo 5º da Constituição e pelo seu regramento: 

“todos são iguais perante a lei”, destinando a todos “a inviolabilidade do direito à 

igualdade”. 

Não fosse suficiente, a leitura do preâmbulo da Constituição Federal de 1988 

dedica idêntica atenção do legislador constituinte com a igualdade e justiça, 

colocando-as como valores supralegais da sociedade: 
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Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 
Constituinte para instruir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a 
solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, 
a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. 

 

Nelson Nery Júnior destaca que “dar tratamento isonômico às partes significa 

tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas 

desigualdades”.253 Na constatação de Robert Alexy, “o enunciado ‘o igual deve ser 

tratado igualmente; o desigual, desigualmente’ não contém em si mesmo, um 

critério; mas sua aplicação pressupõe um”.254 

Estabelecer esses critérios, contudo, não é tarefa singela, haja vista o relevo do 

princípio da isonomia e sua ampla abrangência. Trata-se, segundo Nanci de Melo 

Silva, do “mais vasto dos princípios constitucionais, sendo impositiva tanto com 

relação ao direito material quanto no campo do direito processual”.255 

O princípio da isonomia é, no mais das vezes, lembrado por sua perspectiva 

estritamente formal que, encapada no artigo 139, I, do novo Código de Processo 

Civil, assegura: “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe assegurar às partes igualdade de tratamento.” 

Observado por este ângulo, extrai-se do princípio a noção de “um direito formal 

do indivíduo agravado de propor ou contestar uma ação”256, ao fazê-lo, terá a 

garantia de que  

A lei deverá ser aplicada a todos, indistintamente, que se enquadrem na 
previsão normativa. É a igualdade na aplicação do direito. Situa-se no plano 
puramente normativo e formal, pretendendo conceder tratamento isonômico 
em todas as situações.

257
 

 

Sob essa roupagem a isonomia é retratada por Hans Kelsen, para quem o 

princípio apenas 

[...] estabelece que os órgãos aplicadores do Direito somente podem tomar 
em conta aquelas diferenciações que sejam feitas nas próprias leis a 
aplicar. Com isso, porém, apenas se estabelece o princípio, imanente a todo 
o direito, da juridicidade da aplicação do Direito em geral e o princípio 
imanente de todas as leis, da legalidade da aplicação das leis, ou seja, 
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apenas se estatui que as normas devem ser aplicadas de conformidade 
com as normas. Com isso, porém, nada mais se exprime senão o sentido 
imanente às normas jurídicas.

258
 

 

Instalado o conflito, impõe-se tratamento igualitário aos litigantes, isto é, são 

fornecidas a cada um deles condições simétricas de atuação na relação processual, 

cada qual com vistas a seu objetivo da demanda. Cassio Scarpinella Bueno 

identifica que essa característica da isonomia é retratada como “paridade de armas” 

processuais: 

É tradicional descrever o princípio da isonomia com o nome, bastante 
eloquente do significado da norma, “paridade ou igualdade de armas”. Esta 
forma de tratar do princípio evidencia bastante bem a necessidade de 
oferecimento de iguais oportunidades aos litigantes ao longo do processo. 
Não há como conceber, nestas condições, instrumentos processuais não 
uniformes, não iguais, não equivalentes para as partes.
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Ocorre, porém, que não é essa a feição da isonomia que se deve considerar na 

análise das questões que envolvem o sistema recursal afeto ao direito processual do 

trabalho. Isso porque, embora ele seja usualmente retratado sob sua moldura 

formal, não subsistem motivos ou respaldo constitucional para manter-se restrito a 

essa moldura. Em outras palavras, o Estado-juiz deve tratar de forma igualitária os 

litigantes dentro e fora do processo. 

Interessa, dessa forma, identificar de que maneira o processo se comunica e 

como ele se apresenta na condição de condutor da isonomia material, assim 

definido por Vanessa Casarin Schütz: 

 

A igualdade material, por sua vez, decorre da leitura “sem distinção de 
qualquer natureza”, ou seja, a lei deverá observar o conteúdo, não podendo 
ser fonte de discriminação injustificada, despropositada, estabelecendo 
critérios de igualdade/desigualdade sem razão. Terá a própria igualdade 
como conteúdo a ser atingido.

260  
 

Nesse aspecto, e considerando que o processo é método do qual dispõe a 

jurisdição para solucionar conflitos261, adota-se como premissa que todos aqueles 

deverão ser resolvidos de forma isonômica, ou seja, “desigualmente na medida de 

suas desigualdades”.  

                                                           
258

 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 6.ed. São Paulo: Marins Fontes, 1998, p.99. 
259

 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil. v.1. 3.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2009, p.131. 
260

 SCHÜTZ, Vanessa Casarin. O princípio da isonomia e o conflito entre sentenças coletivas e individuais. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p.51. 
261

 LIEBMAN, Enrico Tullio. Manuale di diritto processuale civile. 7.ed. Milano: Giuffrè, 2007, p.33; 
CARNELUTTI, Francesco. Intituciones del processo civil. v.1. Buenos Aires: EJEA, 1973, p.22. 



91 

 

Naquilo que toca à perspectiva material, o princípio da isonomia pode ser 

compreendido a partir da premissa que 

 
[...] todos têm o igual direito de receber do estado a tutela jurisdicional plena 
e satisfativa. O direito à jurisdição confere aos indivíduos certeza de que o 
Estado lhes prestará justiça, ou que a tutela jurisdicional é a mais clara 
manifestação da justiça a ser assegurada pelo Estado.

262
 

 

Embora clara e precisa a afirmação, quando transportada à realidade, é 

alvejada por incontáveis questionamentos, haja vista a dificuldade para delimitar a 

expressão “igualdade”: 

 
O significado descritivo da igualdade, especialmente em sua 
indeterminação, nada significa na linguagem política, se não especifica de 
que ente se trata e a respeito de quem são os iguais, ou seja, se não está 
em condições de responder às duas perguntas: (a) igualdade entre quem? e 
(b) igualdade em que?

 263
    

 
 

Diante disso, revela-se a dificuldade inerente ao dimensionamento objetivo e 

preciso de igualdade entre duas ou mais demandas para, assim, serem 

merecedoras de resultados idênticos.264 O dilema acentua-se quando constata-se, 

nas palavras de Guilherme Botelho, que mesmo um caso isolado pode, 

eventualmente, admitir mais de uma solução plausível: 

 

Na aplicação do direito a partir da premissa de que é ilusória a concepção 
de que há apenas uma resposta correta para cada caso, resta evidente a 
possibilidade de mais de uma decisão justificável à luz dos princípios e 
regras constitucionais. Com isso, é na atuação do direito através do 
processo, a última oportunidade de mitigar a imperfeição da justiça.

265
 

 

À luz desse cenário, pelo qual é possível admitir decisões distintas a incidir 

sobre demandas idênticas, sejam elas em quantos números possíveis, Eduardo 

Talamini pondera que decisões opostas para situações equânimes revelam um 

panorama inevitável diante do contexto jurídico atual: 
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A circunstância de diferentes sujeitos em situações juridicamente 
homogêneas ficarem submetidas a soluções jurisdicionais distintas é 
ineliminável. É o preço que se paga para se ter um sistema em que cada 
um possa fazer valer individualmente suas pretensões.

266
 

 

Teresa Arruda Alvim Wambier, contrária a esse posicionamento, avalia que a 

pluralidade interpretativa decorrente do ordenamento jurídico processual não deve 

servir de esteio, tampouco de objetivo ao operador do direito. Ao revés: 

 
O fato do sistema “tolerar” decisões diferentes acerca de situações 
absolutamente idênticas não significa que este fenômeno seja desejável. O 
mesmo há de dizer quanto à tolerância a respeito de entendimentos 
diferentes que se possam ter sobre o sentido de um texto legal. Sempre nos 
pareceu desejável, para os fins de se gerar dose mais elevada de 
previsibilidade, que certo texto de lei comporte um só entendimento, que se 
considere correto.

267
 

 

O jurisdicionado, em situação como a retratada, experimenta um duplo prejuízo 

pois depara-se com conflito material subjugado ao Poder Judiciário em razão da sua 

incapacidade de resolvê-lo, desejando, portanto, uma solução. Não bastasse, 

enfrenta solução desfavorável e dissonante daquela alcançada por outrem que, 

sujeito de idêntica controvérsia, logrou êxito. 

Acerca da antinomia das decisões de um mesmo órgão jurisdicional, Cândido 

Rangel Dinamarco tece acentuada crítica, rotulando como cínico o sistema que a 

permite:  

Em exercício no Tribunal de Justiça de São Paulo, três integrantes do grupo 
sentíamos de perto as angústias de casos que se repetem, que atravancam 
a justiça pela grande quantidade, que muitas vezes terminavam com 
resultados diferentes, dependendo da aleatória distribuição a câmaras ou 
julgadores de tendências desiguais, tudo para desgaste do Poder Judiciário 
e enorme insegurança para os sujeitos litigantes. E observávamos o cinismo 
de um sistema que permite decisões desiguais para casos 
substancialmente iguais.

268
 

 

Da realidade não foge, igualmente, a afirmação de José Maria Rosa Tesheiner, 

no sentido de que “a vitória ou a sucumbência da parte se determina pela sorte, 

conforme a distribuição do seu processo se faça a esta ou aquela câmara”.269 
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Inadmissível, pois, que o fator sorte seja o legitimador da prestação jurisdicional de 

um Estado que se pretende Democrático de Direito.270 

Mesmo diante da certeza de que nosso ordenamento admite interpretações 

distintas sobre uma mesma norma e, portanto, autoriza soluções diversas a casos 

análogos, Eduardo Cambi pondera que tal contexto não deve resultar na aceitação 

de resultados de demandas objetivamente idênticas vinculados ao sabor da sorte: 

 

[...] uma determinada lei pode ser interpretada de mais de um modo, o que 
torna concreta a possibilidade de alguém obter a tutela jurisdicional se tiver 
a sorte de seu processo ser julgado por determinada Câmara e ao revés, 
não obtê-la se julgado por outra. Entretanto, como o fator determinante para 
o julgamento de um processo não pode ser a sorte ou o azar – já que se 
assim fosse bastaria substituir os Magistrados por jogadores de dados [...] a 
ciência processual, preocupada com a justiça da decisão, deve pensar em 
técnicas eficazes e capazes de dirimir as divergências quanto às teses 
jurisprudenciais antes que seja a causa definitivamente julgada pelo órgão 
competente.
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Assim é que, como já se ventilou, os precedentes das Cortes superiores, 

independentemente de terem sido ou não proferidos em sede de julgamento de 

recursos de revista repetitivos, refletem significativa relevância na interpretação do 

direito positivo pátrio, inclusive com vistas à sua função balizadora em casos 

idênticos, conforme avalia Edilton Meirelles: 

 
Devemos destacar que a invocação da jurisprudência para proferir uma 
decisão se baseia na regra da igualdade e da justiça. Isso porque a regra da 
justiça exige que sejam tratados da mesma forma aqueles que são 
essencialmente semelhantes.

272
 

 

Aliás, essa circunstância não é novidade alguma diante das atribuições 

estabelecidas pela Carta de 1988 ao Tribunal Superior do Trabalho. 

Estabelecidas essas premissas e admitidas as considerações feitas, surge o 

ideal de que nas demandas julgadas sob o rito previsto no artigo 896-C da CLT, o 

princípio da isonomia reclama especial atenção, pois reflete um valor que deve ser 
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atingido como forma de efetivar a prestação jurisdicional justa. Segundo Eduardo 

Cambi,  

[...] O conceito de justiça não é unitário nem unívoco, justamente por se 
tratar de um valor ético fundamental para o Direito. No entanto, parece 
inegável reconhecer um vínculo entre a justiça e a igualdade, a ponto de se 
poder afirmar que a justiça consiste em tratar o igual de modo igual e o 
diferente de modo diferente, de acordo com a medida (proporção) dessa 
diferença. Em outras palavras, o justo consiste em dar a cada um o que lhe 
é devido. Dessa maneira, o problema da justiça se coloca na determinação 
do que é “devido”, recaindo sobre a correta aplicação das regras e dos 
princípios jurídicos.

273
  

 

Para a continuidade do raciocínio, é preciso lembrar que o foco central desse 

trabalho não consiste em examinar quaisquer reclamações trabalhistas 

juridicamente homogêneas, mais precisamente aquelas afetadas pelo regime de 

julgamento estabelecido pelo artigo 896-C, da CLT. 

Essas ações, embora não dotadas de “natureza coletiva”, têm por 

característica a identidade da “questão de direito” nelas veiculada e o fato de sua 

multiplicidade congestionar o Poder Judiciário, estrangulando a prestação 

jurisdicional: 

As demandas repetitivas caracterizam-se por veicularem em larga escala, 
situações jurídicas homogêneas. As causas repetitivas que consistem numa 
realidade a congestionar as vias judiciais, necessitam de um regime 
processual próprio, com dogmática específica, que se destine a dar-lhes 
solução prioritária, racional e uniforme.
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A colocação a seguir não existe apenas em função das ações repetitivas, mas 

aplica-se especialmente a elas: o princípio constitucional da isonomia exige da 

prestação jurisdicional um mínimo de previsibilidade. 

Se o direito existe para moldar os contornos de determinada sociedade e a 

conduta de seus indivíduos, é esperado do órgão jurisdicional que julgue de forma 

estável, atribuindo razoável certeza às relações sociais: 

 
[...] o ordenamento jurídico nada mais faz do que refletir o sentimento 
comum de previsibilidade, pois as decisões e os comportamentos humanos 
são determinados pelas consequências que a ação ou a omissão das 
pessoas podem produzir, a curto, médio ou longo prazos. É essa 
previsibilidade que condiciona e impulsiona os seres humanos. Resguardar 
certo grau de estabilidade e certeza é tão importante para o sistema jurídico 
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que em vários institutos, como no princípio da não-retroatividade das leis 
[...] essas preocupações se tornam evidentes.

275
 

 

Cenário distinto não importa outro resultado, senão a instabilidade fomentada 

por decisões díspares do Poder Judiciário, circunstância que compromete o 

equilíbrio, incita a insegurança nos jurisdicionados e o descrédito no Poder 

Judiciário.  

Oportunas as considerações de Robert Alexy sobre o artigo 5º, da Constituição 

brasileira. Para o autor, o primeiro sentido da norma implica em “um dever de 

igualdade na aplicação do direito” que, se analisada em detalhes, configura estrutura 

complexa:  

No seu núcleo, contudo, esse dever é simples. Ele exige que toda norma 
jurídica seja aplicada a todos os casos que sejam abrangidos por seu 
suporte fático, e a nenhum caso que não o seja, o que nada mais significa 
dizer que as normas jurídicas devem ser cumpridas.

276
 

 

Não há, pois, melhor hipótese de materialização da isonomia do que o 

tratamento igualitário dado pelo Estado às partes dentro e fora do processo. É o que 

conclui Rodolfo de Camargo Mancuso, enaltecendo a relevância constitucional do 

princípio: 

O valor maior que a jurisprudência dominante ou sumulada pode agregar à 
resposta judiciária está a par da facilitação da tarefa do julgador e 
consequente redução no custo/duração do processo – na possibilidade de 
tratamento isonômico aos jurisdicionados. Com efeito, uma vez pactuada na 
Constituição Federal a igualdade de todos perante a Lei (art.5º, caput) 
impende que essa aplicação igualitária se aplique tanto à lei enquanto 
norma geral abstrata, como à lei quando aplicada judicialmente num caso 
concreto. Dito de outro modo ou bem a norma legal é igual para todos, 
indistintamente, ou não o é; sendo-o, há de ser aplicada isonomicamente 
em face dos cidadãos e das pessoas jurídicas de direito privado e público, 
também quando venham a ser partes num processo judicial.

277
 

 

Cogitar a possibilidade de decisões substancialmente diversas para demandas 

objetivamente idênticas, especialmente em relação àquelas julgadas sob o regime 

dos recursos repetitivos previstos no artigo 896-C da CLT, é atentar contra o 

princípio da isonomia, ferindo a Constituição Federal, conforme adverte Leonardo 

José Carneiro da Cunha: 

 
Não se tolera mais a possibilidade de os órgãos jurisdicionais, diante de 
situações concretas similares ou isomórficas, conferirem resultados 
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díspares. A divergência jurisprudencial atenta contra o princípio da 
isonomia. É preciso que casos iguais tenham idêntica solução jurídica, 
Nesse sentido, firmado entendimento jurisprudencial sobre determinado 
tema, os casos que envolvam tal assunto devem seguir esse mesmo 
entendimento. 
Assim, emitido um precedente por um tribunal de cúpula que tenha 
competência para definir a interpretação sobre aquele assunto, devem o 
próprio tribunal e os demais órgãos jurisdicionais segui-lo, assegurando-se 
assim a indispensável e a desejável isonomia.

278
 

 

Para Teresa Arruda Alvim Wambier a uniformização das soluções prestadas 

pelo órgão jurisdicional a casos substancialmente idênticos279 não só privilegia o 

princípio constitucional da isonomia, mas afina-se também com o que exige o 

princípio da legalidade. 

Ao interpretar de forma conjugada os princípios, a autora observa que a 

disparidade de decisões judiciais sobre uma mesma questão fere a isonomia e, ao 

fazê-lo, esvazia o sentido do princípio da legalidade, tendo em vista que, sem a 

definição precisa de qual a implicação da lei no caso concreto, sequer é possível 

afirmar o que se está “obrigado a fazer ou deixar de fazer”, nos termos do artigo 5º, 

II, da Constituição Federal, que institui o princípio em nosso ordenamento: 

 
Aspecto dos sistemas jurídicos que sempre preocupou os estudiosos foi a 
insegurança que gera nos jurisdicionados o fato de pessoas em situações 
absolutamente idênticas, sofrerem efeitos de decisões completamente 
diferentes. 
Ao que parece, todavia, o princípio da legalidade e o da isonomia, 
verdadeiros pilares da civilização moderna, levam a que se considerem 
adequadas soluções que tendam a evitar que ocorram estas discrepâncias. 
[...] 
O princípio da isonomia significa, grosso modo, que todos são iguais 
perante a lei, logo, a lei deve a todos tratar de modo uniforme e assim 
também (sob pena de assim esvaziar-se o princípio) devem fazer os 
tribunais, respeitado o entendimento tido por correto e decidindo de forma 
idêntica casos iguais, num mesmo momento histórico. 
De nada adiantaria um princípio constitucional, cujo destinatário é o 
legislador, se o judiciário não tivesse de seguir idêntica orientação. O 
princípio da isonomia recomenda que não se decida diferentemente, e em 
face de casos iguais, só assim será proporcionada a plena aplicabilidade do 
princípio da legalidade, funcionando ambos engrenadamente.

280
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José Afonso da Silva entende que considerar o legislativo como seu principal 

destinatário em detrimento do Poder Judiciário é amesquinhar a real magnitude do 

princípio da isonomia: 

 

A concepção de que o princípio da igualdade perante a lei se dirige 
primariamente ao legislador avulta a importância da igualdade jurisdicional. 
Pois, se o princípio se dirigisse apenas ao aplicador da lei, bastaria a este 
respeitar o princípio da legalidade, e o da igualdade estaria também a salvo. 
[...] 
A igualdade perante o juiz decorre, pois, da igualdade perante a lei, como 
garantia constitucional indissoluvelmente ligada à democracia. O princípio 
da igualdade jurisdicional ou perante o juiz apresenta-se portanto, sob dois 
prismas: (a) como interdição do juiz de fazer distinção entre soluções iguais, 
ao aplicar a lei; (b) como interdição ao legislador de editar leis que 
possibilitem tratamento desigual a situações iguais ou tratamento igual a 
situações desiguais por parte da justiça.

281
 

 

Como arremate ao tema exposto nesse ítem, é possível afirmar que o 

julgamento dos recursos de revista afetos ao procedimento estabelecido pelo artigo 

896-C da CLT não só privilegia o princípio constitucional da isonomia como também 

atende à Constituição Federal. 

 

4.5 Os princípios da isonomia e da segurança jurídica no julgamento de 
recurso de revista processado sob o rito do artigo 896-C, da CLT 

 

Todos os princípios jurídicos convivem de forma harmoniosa entre si no plano 

abstrato e, à luz de uma situação concreta, eventuais choques deverão ser 

equalizados.  

Logo, não existem colisões quando adotado o método de balanceamento entre 

os princípios. Ao revés, Humberto Ávila afirma:  

 
No plano abstrato, não há uma ordem imóvel de primazia já que é 
impossível saber se ela seria aplicável a situações ainda desconsideradas. 
A solução somente advém de uma ponderação no plano concreto, em 
função da qual estabelecer-se-á que, em determinadas condições, um 
princípio sobrepõe-se ao outro.

282
  

 

A adoção, pela regra, deste ou daquele caminho revela na maioria das 

ocasiões uma opção pela prevalência deste ou daquele princípio para regular a 

questão fática atingida pela norma. 
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Nessa situação, a ponderação não impede que em uma sociedade dinâmica e 

ricamente heterogênea sejam considerados, para solucionar o caso concreto, outros 

princípios e valores que não aqueles contemplados na regra. 

A regra processual, conforme afirma Nelson Nery Júnior, contém na essência 

uma ponderação, feita abstratamente pelo legislador processual, entre segurança 

jurídica e “justiça” da decisão, autorizando, com fundamento na proporcionalidade, 

aquela ceda vez a esta: 

 
[...] vemos a previsão da ação rescisória como consequência da incidência 
do princípio constitucional da proporcionalidade, em face da extrema 
gravidade de que se reveste a sentença com os vícios arrolados em 
numerus clausus no CPC, artigo 485. O sistema abre para o interessado 
mais dois anos (CPC, artigo 495), para que possa pedir ao Poder Judiciário 
a modificação da coisa julgada que se formara anteriormente. Passados os 
dois anos do prazo para o exercício da pretensão rescisória, dá-se o 
fenômeno da coisa soberanamente julgada, não mais modificável, qualquer 
que seja o motivo alegado pelo interessado.

283
 

 

Desta observação, infere-se que a tensão que reclama ponderação ocorre em 

contexto prático apto a atrair mais de um princípio até então ajustado em sintonia 

para uma rota de colisão. Assim argumenta Vieira de Andrade: 

  

A solução do conflito entre valores fundamentais implica considerar a 
realidade, e a lei simplifica a realidade, eliminando as nuanças, os detalhes, 
indispensáveis para a adequada ponderação. Como escreve Vieira de 
Andrade, “é difícil que o legislador possa em abstrato, hipotizar todas as 
situações possíveis tendo por isso, de através de um processo de 
tipificação, simplificar a realidade”. Por isso prossegue o jurista português, é 
difícil aceitar “leis puramente harmonizadoras dos direitos fundamentais”.

284
 

 

Contudo, o que se objetiva, a partir de uma situação concreta, é dar o 

adequado destino ao recurso de revista sobrestado na origem que, após o 

julgamento do seu representativo perante o Tribunal Superior do Trabalho, revela-se 

inadmissível. 

Nessa hipótese, privilegia-se a estabilidade da coisa julgada que já recaiu ou 

recairá sobre o recurso de revista sobrestado? Mantém-se o acórdão do tribunal 

regional de origem que deu ao caso desfecho distinto de todos os demais feitos 

idênticos? Aplica-se ao caso a solução fixada no julgamento do recurso de revista 
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representativo da controvérsia mesmo que nele já não mais se admitisse modificar a 

decisão definitiva de mérito? 

João Batista Lopes ilustra a polêmica da ponderação de princípios em 

situações que envolvem a tentativa de flexibilizar a coisa julgada, tratando-a com 

ressalvas: 

[...] a pretexto de adotar soluções razoáveis ou de combater o excesso ou o 
abuso, muitas decisões judiciais tem prodigalizado a incidência do princípio 
da proporcionalidade gerando insegurança nas relações jurídicas. 
Exemplo disso é a chamada relativização da coisa julgada. 
Se é certo que, em algumas hipóteses a obediência fiel e irrestrita à coisa 
julgada pode criar situações aberrantes ou teratológicas, também é exato 
que sua vulneração generalizada poderá comprometer a própria integridade 
do sistema jurídico. 
Se de um lado não se pode mais aceitar a ideia de que a coisa julgada 
transforma a água em vinho, também não se pode admitir seu 
questionamento generalizado para fugir do comando judicial.

285
  

 

Descendo em minúcias, a ponderação proposta deverá ser feita pelo juízo 

competente ao proferir o pronunciamento adequado no recurso que carece de 

admissibilidade, e que, não obstante, aguardou sobrestado o julgamento de seu 

equivalente no Tribunal Superior do Trabalho. 

De acordo com a legislação de regência, inúmeras são as causas que podem 

ensejar a não admissão de um recurso de revista, como exemplificativamente, a 

falta de interesse recursal, a deserção, a intempestividade, etc. Sobre cada uma 

dessas causas pretende-se tratar com maior atenção nos itens subsequentes. 

Contudo, é pertinente que a ponderação dos princípios envolvidos na situação 

proposta seja realizada, num primeiro momento, a partir da simples colocação da 

“não admissão” dos recursos sobrestados na origem. 

Isso porque, prevalecendo a segurança jurídica sobre a isonomia, é 

despicienda a continuidade da investigação. Não admitido o recurso, será formada 

coisa julgada sobre o acórdão que decidiu o mérito da lide de forma antagônica à 

tese jurídica fixada pelo Tribunal Superior do Trabalho em recurso de revista idêntico 

e representativo da controvérsia. 

Somente na hipótese inversa, então admitindo-se a sobreposição da isonomia 

sobre a segurança jurídica, é que se tornará relevante o exame pormenorizado dos 

pressupostos de admissibilidade recursal com o propósito de se confirmar ou 

infirmar, para cada um deles, a conclusão geral encontrada. 
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Diante disso, o ponto de partida para o exercício de ponderação proposto 

consiste na possibilidade de, em certos casos, a segurança jurídica ceder espaço a 

outros princípios: 

A segurança jurídica possui um valor instrumental, da maior relevância com 
relação ao processo, visando a salvaguardar a paz jurídica e a credibilidade 
do poder jurisdicional. Porém, é preciso se reconhecer que, em 
determinados casos, esta mesma credibilidade será assegurada se a coisa 
julgada for relativizada em favor de outros princípios constitucionais previsto 
pelo ordenamento.

286
 

 

A ponderação entre os princípios colidentes deve ser norteada pela 

proporcionalidade, colocada por Teresa Arruda Alvim Wambier como “o princípio dos 

princípios porque, na verdade, tem conteúdo que se pode chamar sob certo aspecto, 

de metodológico”. Trata-se, como bem observa a jurista, de um “princípio para lidar 

com outros princípios, de molde a preservar os direitos fundamentais previstos na 

Constituição Federal”.287 

Assim, o princípio da proporcionalidade288 encontra fundamento em três 

pilares, de acordo com os quais determinado princípio deverá prevalecer na situação 

de conflito: quando revelar-se (I) adequado, se cumpre sua finalidade, (II) exigível 

por causar o menor prejuízo possível, e (III)  proporcional em sentido estrito, se as 

vantagens trazidas superam as desvantagens.289 

Ao explicar cada um deles, Luís Virgílio Afonso da Silva define que a 

adequação da proporcionalidade de uma medida adotada em observância a um 

princípio fundamental, porém em detrimento de outro, estará configurada se 

presentes: (I) a adequação, que existe quando o princípio empregado “faz com que 

o objetivo legítimo pretendido seja alcançado ou pelo menos fomentado”290; (II) a 

necessidade, patente quando a “realização do objetivo perseguido não possa ser 

promovida, com a mesma intensidade, por meio de outro ato que limite em menor 
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medida, o direito fundamental atingido”291, e por fim (III) a proporcionalidade em 

sentido estrito, constatável a partir do exercício de “sopesamento entre a intensidade 

da restrição ao direito fundamental atingido e a importância da realização do direito 

fundamental que com ele colide e que fundamenta a adoção da medida restritiva”.292 

Definidos os parâmetros, passa-se a sua aplicação sobre a situação concreta, 

com o propósito de nela balancear o peso que merece ser atribuído a cada um dos 

princípios colidentes. 

Quanto ao primeiro elemento, adequação, não há dúvidas de que a prevalência 

do princípio da isonomia sobre a segurança jurídica atinge, no caso, o fim 

pretendido: dar tratamento igual a situações idênticas. A hipótese contrária, 

justamente, inviabiliza sua consecução.  

Ao assegurar a estabilidade do acórdão proferido pelo Tribunal Regional de 

origem, prevalece a segurança jurídica frente a existência de decisões conflitantes, 

fomentando o desrespeito em um único caso concreto à interpretação da 

Constituição ou da lei federal firmada pelo órgão jurisdicional responsável por sua 

uniformização, nesse caso, o Tribunal Superior do Trabalho. 

O nefasto panorama gerado pela existência de decisões antagônicas sobre 

questões idênticas já foi retratado e é especialmente nocivo quando uma delas é 

proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho em julgamento de recurso de revista 

apreciado sob o rito previsto no artigo 896-C da CLT, que resultará em precedente 

que simultaneamente definirá o resultado dos demais recursos sobrestados e 

influenciará as decisões futuras sobre a mesma questão controvertida. 

A inobservância da isonomia em casos como esses abala a certeza, um dos 

preceitos mais caros na Constituição, conforme alerta José Manoel de Arruda Alvim 

Neto: 

A diversidade de interpretações implica que um dos valores funcionais do 
direito, a certeza, seja abalado. E quanto mais variadas forem as correntes 
de pensamento a respeito de uma mesma lei, tanto mais seriamente ficará 
despida de certeza aquela lei e, consequentemente nessa escala, essa 
circunstância contribui para que o direito não tenha o grau de certeza 
desejável, pois que, como se sabe, a linguagem do direito é a lei. 
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Pode-se dizer que a lei é vocacionada a ter um só entendimento, dentro de 
uma mesma situação histórica. A diversidade de entendimentos na mesma 
conjuntura histórica compromete o valor da certeza (do direito).

293
 

 

Quanto ao segundo aspecto, necessidade, será fundamental quando o objetivo 

perseguido não possa ser atingido dada a existência de outro ato que limite o direito 

fundamental que lhe dá amparo. 

Também aqui se acredita estar verificada a prevalência da isonomia sobre a 

segurança jurídica na situação em análise. Para chegar a esta conclusão, parte-se 

da observação crítica feita por Eduardo Talamini ao enfrentar o problema da 

ponderação entre isonomia e segurança jurídica como meio para flexibilizar os 

efeitos advindos do trânsito em julgado. 

Em sua análise, constata que “o princípio da isonomia por si só, não parece 

servir de fundamento axiológico suficiente para a quebra atípica da coisa julgada 

quando há diversidade de decisões para causas homogêneas”294, alicerçando a 

conclusão na premissa de que o ordenamento foi sistematizado de forma a permitir 

que, eventualmente, situações idênticas recebam tratamento distinto. Trata-se de 

um reflexo do “sistema processual que legitimamente consagra o exercício individual 

de pretensões”.295 

Assim, o jurista deixa claro que a isonomia por si só não legitima a mitigação 

da segurança jurídica, uma vez que “outros valores precisarão ser agregados a 

esse, no caso concreto, para que se possa cogitar da desconsideração daquela 

autoridade”.296 Ao finalizar seu entendimento, argumenta: 

 
Pode ocorrer que o valor constitucional afrontado pela sentença seja de 
extrema magnitude abstrata. Todavia, se concretamente houver sido 
pequena ou nenhuma a repercussão danosa da sentença na esfera jurídica 
do jurisdicionado, já isso bastará para se afastar a possibilidade de quebra 
da coisa julgada. Na aplicação da proporcionalidade, estar-se-á constatando 
que a prevalência da segurança jurídica é menos gravosa do que a do(s) 
outro(s) valor(es) envolvido(s).

297
 

 

O autor estrutura seu pensamento na ideia de que “casos esparsos”, ainda que 

objetivamente homogêneos, podem receber do órgão jurisdicional tratamento 
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heterogêneo. De fato, afirmar-se o contrário em um país de dimensões continentais 

como o Brasil, seria ilusório. 

Igualmente ilusório é acreditar que magistrados lotados em diversos locais do 

território nacional estejam envolvidos por elementos sociais, econômicos e jurídicos 

idênticos ou minimamente semelhantes; ainda mais fantasioso imaginar que essas 

circunstâncias não afetem a prestação jurisdicional em cada uma dessas 

localidades. 

Com base nessa realidade, é fundamental a constatação de Teresa Arruda 

Alvim Wambier: “haverá uma fase em que será justo, saudável e viável que cada 

juiz, não importa se de primeiro ou de segundo grau, poderá e deverá decidir em 

conformidade com sua convicção”.298 

Neste momento em que a discrepância é até mesmo salutar, não há de se 

invocar, conforme observa Eduardo Talamini, a isonomia como princípio prevalente 

à segurança jurídica. 

Ocorre que, na situação analisada, o julgamento firmado como parâmetro para 

o tratamento isonômico das causas idênticas não é oriundo da primeira, nem da 

segunda instância, mas proferido pelo órgão jurisdicional cuja finalidade 

constitucional não é outra, senão a de uniformizar a interpretação e a aplicação da 

lei nas relações de trabalho. 

Mais do que isso, conforme já discutido, a relevância desse precedente sobre o 

ordenamento é “duplamente qualificada”: primeiro porque prolatado pelo órgão 

responsável por dar a última palavra quanto à correta aplicação da norma no âmbito 

juslaboral; segundo porque o julgamento é proferido sob um regime concebido e 

voltado especialmente às demandas repetitivas, caracterizadas exatamente pela 

identidade da questão jurídica nelas debatida. 

Sobre esse regime de demandas repetitivas, destaca Leonardo José da Cunha, 

 

As regras estabelecem técnicas de processamento e julgamento de causas 
repetitivas, com a finalidade de conferir racionalidade e uniformidade na 
obtenção dos seus resultados. Por meio de tais regras, pretende-se, enfim, 
racionalizar o julgamento das causas repetitivas, agilizando seu resultado e 
evitando a divergência jurisprudencial, com o que se alcança a isonomia 
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entre as pessoas que figuram em processos repetitivos, cujos fundamentos 
são uniformes.

299
 

 

Nessa perspectiva, acredita-se estarem presentes para a situação concreta os 

“valores” propugnados por Eduardo Talamini para que, agregados ao princípio da 

isonomia, façam-no prevalecer sobre a segurança jurídica materializada pelo trânsito 

em julgado que recai sobre o recurso de revista idêntico sobrestado na origem. 

Isso porque, incumbe ao Tribunal Superior do Trabalho definir a única e não a 

melhor exegese adequada da lei sobre as relações de trabalho. Definida que seja no 

recurso de revista representativo da controvérsia a tese jurídica aplicável, 

igualmente definida estará a forma como a norma deve ser aplicada naquela 

situação concreta. 

A partir desse quadro, parece estar claro que a decisão do Tribunal Regional 

em sentido contrário não contraria apenas o precedente do Tribunal Superior do 

Trabalho, contraria a lei. Conforme pontua Teresa Arruda Alvim Wambier: 

 
Os objetivos da aplicação do princípio da vinculação à lei, como se disse, ao 
Estado de Direito, são os de gerar uma jurisprudência iterativo e uniforme e 
com certa margem de previsibilidade, o que gera segurança. Mas estes 
objetivos são atingidos com vinculação à lei.

300
 

 

Nesta medida, os efeitos do trânsito em julgado atentam contra a segurança 

jurídica ao ir de encontro com a previsibilidade que o princípio intenta atribuir ao 

ordenamento. 

Vale dizer que no julgamento dos recursos de revista repetitivos, só haverá 

prevalecido a segurança jurídica quando a estabilidade da decisão vier 

acompanhada da previsibilidade que emana da aplicação isonômica da lei. É 

precisamente esta a conformação que Luís Roberto Barroso dá ao princípio da 

segurança jurídica:  

 
[...] um conjunto abrangente de ideias e conteúdos, que incluem: 1. A 
existência de instituições estatais dotadas de poder e garantias, assim como 
sujeitas ao princípio da legalidade; 2. A confiança nos atos do Poder 
Público, que deverão reger-se pela boa-fé e pela razoabilidade; 3. a 
estabilidade das relações jurídicas, manifestadas na durabilidade das 
normas, na anterioridade das leis em relação os fatos sobre os quais 
incidem e na conservação de direitos em face da lei nova; 4. a 
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previsibilidade dos comportamentos, tanto os que devem ser seguidos como 
os que devem ser suportados; 5. a igualdade na lei e perante a lei, inclusive 
com soluções isonômicas para situações idênticas ou próximas.

301
 

 

Em outras palavras, deixar de aplicar a tese jurídica fixada pelo Tribunal 

Superior do Trabalho aos recursos sobrestados malfere não só o princípio da 

isonomia, mas também o da legalidade e o da segurança jurídica que, salienta José 

Joaquim Gomes Canotilho, é conformado não só pela estabilidade do provimento 

jurisdicional, mas, na mesma medida, pela “previsibilidade ou eficácia extant que 

fundamentalmente, se reconduz à exigência de certeza e calculabilidade”.302 

E a exigência dessa previsibilidade da atuação jurisdicional se destaca 

sobremaneira no regime de julgamento dos recursos de revista apreciados sob a 

égide do artigo 896-C, da CLT, no qual não só as demandas são objetivamente 

idênticas, mas foram agrupadas e suspensas exclusivamente com o propósito de 

permitir que recebam, todas elas, tratamento isonômico da jurisdição. 

Ao refletir sobre os princípios aqui em choque, é esta a direção para qual 

aponta Eduardo Cambi: 

 
[...] a justiça deve ser ponderada com a segurança jurídica, que também é 
um dos valores essenciais do Direito. 
Proporcionar uma certa estabilidade e um mínimo grau de certeza às 
relações sociais são as preocupações inerentes à noção de segurança 
jurídica. O sistema jurídico deve prever, de antemão, o que as pessoas 
devem ou podem fazer, tendo em vista os resultados ou as consequências 
jurídicas imputáveis aos seus atos. A segurança jurídica traduz esse 
conhecimento prévio dos direitos e dos deveres, permitindo o convívio 
social sem comoções abruptas ou surpresas inesperadas. Com isso, o 
ordenamento jurídico nada mais faz do que refletir o sentimento comum de 
previsibilidade.

303
 

 

Finaliza o jurista afirmando que “a segurança jurídica é um dos valores 

fundamentais para o direito, mas não é o único valor fundamental, devendo ser, por 

isso, ponderado juntamente com a justiça”.304 

Sobre o elemento necessidade, portanto, infere-se que a irradiação dos efeitos 

decorrentes do trânsito em julgado para admitir a tese jurídica fixada no julgamento 

do recurso de revista representativo da controvérsia aos casos sobrestados é 

imprescindível não só para fazer preponderar o princípio da isonomia, como 
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proposto, mas para garantir o mínimo da observância do próprio princípio da 

segurança jurídica. 

A exigência da utilização da proporcionalidade em sentido estrito estará 

presente quando verificada a restrição do direito fundamental na situação concreta. 

Nas palavras de Willis Santiago Guerra Filho, “quando as vantagens trazidas 

superarem as desvantagens”.305 

Cabe aqui a lição de Nelson Nery Júnior, categórico ao afirmar que a 

ponderação já foi dimensionada pelo legislador: 

 

Havendo choque entre esses dois valores (justiça e segurança das relações 
sociais e jurídicas), o sistema constitucional brasileiro resolve o choque, 
optando pelo valor segurança (coisa julgada), que deve prevalecer em 
relação à justiça, que sacrificada (Veropferungstheorie).

306
 

 

A conclusão acima reforça o ideal de irradiação da decisão proferida pelo 

julgamento do recurso de revista repetitivo pelo Tribunal Superior do Trabalho, 

mitigando a coisa julgada em favor da isonomia no julgamento dos demais recursos. 

Não se pode perder de vista que, ao prever tratamento igual a casos idênticos, 

os procedimentos desenvolvidos para o julgamento dos recursos de revista 

repetitivos racionalizam a prestação jurisdicional, como técnica de sua objetivação 

gerando como consequência a desobstrução dos juízos abarrotados de feitos 

pendentes.307 

As demandas repetitivas caracterizam-se por veicularem, em larga escala, 
situações jurídicas homogêneas. As causas repetitivas que consistem numa 
realidade a congestionar as vias judiciais, necessitam de um regime 
processual próprio, com dogmática específica, que se destine a dar-lhes 
solução prioritária, racional e uniforme.

308
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Admitir-se que a segurança jurídica prevaleça sobre a isonomia nos recursos 

de revista afetados pelo regime de julgamento previsto no artigo 896-C da CLT com 

o único fim de aguardar e fazer sobre si recair a solução definida pelo Tribunal 

Superior do Trabalho é corroborar a ideia de que as desvantagens superam as 

vantagens. 

Sob este aspecto, observa Teresa Arruda Alvim Wambier, para cada recurso 

sobrestado inadmitido haverá, em tese, uma ação rescisória com o objetivo de, 

rescindindo o acórdão transitado em julgado, fazer com que no seu caso também 

prevaleça a “literal disposição da lei”, cuja única interpretação correta tenha sido 

fixada pelo Tribunal Superior do Trabalho no julgamento do recurso de revista 

representativo da controvérsia, com amparo no artigo 966, V, do novo Código de 

Processo Civil. 

Nas palavras da jurista, admitida a prevalência da segurança jurídica, seriam 

“ajuizadas a tantas rescisórias quantos fossem os casos de recursos não admitidos”. 

309 

Isso porque, especificamente sobre o (não) cabimento de ação rescisória 

nesses casos, a Súmula nº83310, do Tribunal Superior do Trabalho: “Não procede 

pedido formulado na ação rescisória por violação literal de lei se a decisão 

rescindenda estiver baseada em texto legal infraconstitucional de interpretação 

controvertida nos Tribunais.” 

O enunciado, cujos precedentes remontam aos anos de 1973 a 1976, com 

redação original de 1978311, não parece ter subsistido ante a missão estabelecida 

pela Constituição de 1988 às Cortes superiores: definir não a melhor, mas a única 

interpretação dada à norma pelo tribunal local no acórdão recorrido, por “menos pior” 

que seja, estará ofendendo a Constituição ou a lei federal, conforme o caso. 

Pertinente, em todos os sentidos, a crítica de Teresa Arruda Alvim Wambier: 

 
 

                                                           
309

 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Recurso especial, recurso extraordinário e ação rescisória. 2.ed. São 

Paulo: RT, 2008, p.310.  
310

  Ação Rescisória. Matéria controvertida (incorporada a Orientação Jurisprudencial nº77 da SBDI-2) – 
Res.137/2005, DJ 22, 23 e 24.08.2005. I – Não procede pedido formulado na ação rescisória por violação literal 
de lei se a decisão rescindenda estiver baseada em texto legal infraconstitucional de interpretação controvertida 
nos Tribunais. (ex-Súmula nº83 alterada pela Res.121/2003, DJ 21.11.2003); II – O marco divisor quanto a ser, 
ou não, controvertida, nos Tribunais, a interpretação dos dispositivos legais citados na ação rescisória é a data 
da inclusão, na Orientação Jurisprudencial do TST, da matéria discutida. (ex-OJ nº77 da SBDI-2 – inserida em 
13.03.2002).     
311

 RA 69/1978, DJ 26.09.1978. Disponível em: www.tst.jus.br. Acesso em: 11 nov.2015. 

http://www.tst.jus.br/


108 

 

Essa súmula compromete o princípio da legalidade e da isonomia, do 
mesmo modo que ocorria com a súmula 400 do Supremo Tribunal Federal, 
que vem sendo felizmente, cada vez menos invocada pelos nossos 
Tribunais Superiores.

312
 

O princípio da legalidade, inerente ao estado de direito, visa a gerar 
jurisprudência iterativa e uniforme e certa margem de previsibilidade que 
gera segurança [...] 
Portanto, a partir dessa concepção, que nos parece absolutamente 
adequada aos nossos dias, a respeito do que seja princípio de legalidade, é 
que se tem como absurda a regra constante da súmula 343, que determina 
não serem impugnáveis por meio de ação rescisória (no momento em que 
este seria evidentemente o único meio de que disporia a parte para 
controlar a decisão que lhe foi desfavorável) decisões que hoje sabe-se 
afrontam mais do que a lei, afrontam o sistema jurídico. Isto porque o que 
nos faz perceber que aquelas decisões anteriormente proferidas estavam 
erradas é a circunstância de aquele determinado problema jurídico já ter 
sido, por assim dizer, “assimilado” (ou seja, decidido reiteradamente num 
determinado sentido, principalmente de se tratar de decisões emanadas de 
tribunais superiores) pelo sistema. 
Essa súmula quer dizer que, em casos como esse, se está permitindo que 
sobreviva uma decisão que afronta não só a lei, mas a forma como o 
entendimento dessa lei “amadureceu” em nossos tribunais.

313
 

 

Adequada, nesse aspecto, a exclusão sustentada por Vanessa Casarin Schütz 

que, embora originária de reflexão sobre a interferência do resultado da ação 

coletiva nas demandas individuais transitadas em julgado e afeitas ao tema, 

aplicam-se analogamente ao raciocínio aqui exposto: 

 

[...] caso seja manifestado interesse na preponderância do princípio da 
coisa julgada – na noção individual de improcedência –, em respeito à 
segurança jurídica e a estabilidade das relações, o princípio da isonomia, 
recebe proteção aquém da devida pelo Estado. Uma das formas de este 
exercer adequadamente seu dever de proteção aos direitos fundamentais é, 
a partir da constatação da necessidade de um tratamento jurídico distinto 
para uma questão (como das decisões judiciais divergentes e do 
procedimento legal no caso dos servidores públicos estatuários), traçar um 
procedimento adequado.

314
  

 

O procedimento correto mencionado pela autora já foi traçado. Trata-se do 

regime de julgamento estabelecido pelo artigo 896-C, da CLT, que se traduzirá 

apenas em excesso de trabalho à jurisdição caso ela se depare com tantas 

rescisórias quantas forem as decisões denegatórias de seguimento dos recursos de 

revista sobrestados na origem. 
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Diante dessas considerações e sob a perspectiva da proporcionalidade em 

sentido estrito, é mais vantajoso ao sistema jurídico aplicar a solução definida por 

ninguém menos do que o órgão responsável por definir a correta exegese da norma 

às demandas idênticas e afetadas pelo regime da repetitividade no âmbito juslaboral 

do que admitir que, sobrevindo o trânsito em julgado de decisões contrárias à 

orientação do Tribunal Superior do Trabalho, surjam ações rescisórias a 

congestionar o Poder Judiciário.  

Vê-se que, sob os três ângulos do princípio da proporcionalidade, a aplicação 

da tese jurídica fixada pelo Tribunal Superior do Trabalho no julgamento do recurso 

representativo da controvérsia aos feitos sobrestados – mesmo àqueles que não 

comportam admissibilidade e que, bem assim contém decisão de mérito antagônica 

à orientação daquela Corte Superior sobre a qual recai ou recairá os efeitos do 

trânsito em julgado –, é possível e até desejável. Segundo Érika Rubião Lucchesi: 

 
[...] não se pode privilegiar desmedidamente o princípio da segurança 
jurídica em detrimento do da justiça, de forma que a relativização da coisa 
julgada deve ser admitida no ordenamento e não deve ser entendida como 
situação afrontosa a tais princípios.

315
 

 

Definidos os contornos da discussão, dos quais se infere ser possível a 

prevalência da isonomia sobre o efeito inerente ao trânsito em julgado na 

ponderação feita à luz da situação concreta, é necessário examinar individualmente 

as categorias de pressupostos de admissibilidade recursal para delimitar tanto a 

viabilidade quanto a abrangência da conclusão sugerida em cada caso.  
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5  A APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA PREVALECENTE SOBRE OS 
RECURSOS SOBRESTADOS 

 

Como decorrência do que se expôs até o momento, é possível aferir que, 

amparado na ideia de ponderação entre os princípios da isonomia e da segurança 

jurídica, que o primeiro prevaleça em relação ao segundo nas hipóteses de 

julgamento de recurso de revista repetitivos sobrestados na origem, haja vista que 

na situação especificamente tratada, ao criar o procedimento e as regras próprias, o 

sistema inaugurado pelo artigo 896-C, da CLT, adotou como valor supremo o 

tratamento equânime às demandas objetivamente idênticas. 

Ponderação em sentido contrário, ou seja, privilegiando a segurança jurídica 

em detrimento da isonomia, por meio de decisões diametralmente opostas à tese 

firmada pelo Tribunal Superior do Trabalho não se coaduna com outros princípios 

constitucionais, vez que, mantida a decisão dissonante e aperfeiçoando-se seu 

trânsito em julgado, nasce a possibilidade de rediscussão da matéria, contudo, por 

meio de nova demanda, rescisória, cujo intuito é fazer valer o entendimento firmado 

pelo Tribunal Superior do Trabalho que, em matéria de cunho trabalhista, é o último 

e definitivo na interpretação da lei. 

Teresa Arruda Alvim Wambier assim se posiciona quanto aos reflexos do 

julgamento do recurso paradigma sobre os demais feitos sobrestados: 

 
[...] Parece, no entanto, que esta opinião condiz com a finalidade do 
instituto, na medida em que permite que uma mesma solução fixada, que 
diga respeito a situações repetidas em vários casos, seja aplicada à maior 
quantidade possível de esferas jurídicas, o que é mais consentâneo com o 
princípio da isonomia. Se assim não fosse, haveria o risco de serem 
ajuizadas tantas ações rescisórias quantos fossem os casos de recursos 
especiais não admitidos.

316
 

 

Com amparo nas conclusões já apresentadas, serão analisados os reflexos do 

julgamento do recurso de revista (artigo 896-C, da CLT) sobre os recursos de revista 

não admitidos e as causas da não admissão, a fim de identificar o resultado 

encontrado. 
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5.1 O exame de admissibilidade dos recursos de revista sobrestados 
 

O procedimento dos recursos de revista repetitivos já foi estudado. Por tratar-

se de tema relacionado ao objeto do estudo, o exame de admissibilidade daqueles 

recursos será agora enfrentado, visando facilitar a discussão proposta.  

O artigo 896, parágrafo1º, da CLT, estabelece que o exame de admissibilidade 

do recurso de revista compete ao Tribunal Regional do Trabalho.317 Sendo ela 

positiva, o feito é remetido ao Tribunal Superior do Trabalho, a quem caberá o 

exame definitivo da admissibilidade recursal318. 

Nos recursos de revista repetitivos, a figura é um tanto diversa. Isso porque, os 

procedimentos estabelecidos pelo artigo 896-C, da CLT, dispõem que 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 

daquela Corte. 

Logo, nasce o questionamento quanto ao momento mais adequado para 

examinar a admissibilidade dos recursos de revista sobrestados e objetivamente 

idênticos àquele afetado. Identifica-se na doutrina a respeito dos recursos especiais 

respostas diversas sobre o mesmo tema. 

Bruno Dantas Nascimento considera imprescindível a antecedência do exame 

de admissibilidade em relação ao sobrestamento, sob pena de inutilizar o 

procedimento que afeta o julgamento dos recursos de revista com relação ao apelo 

que, suspenso, sequer comportará conhecimento.319
 

Surge, diante da celeuma e da posição adotada pelo autor, objeção em relação 

à decisão denegatória de seguimento do recurso de revista, cujo recurso de 

impugnação será o agravo de instrumento (artigo 897, alínea b, da CLT), com 

remessa imediata dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho para julgamento, 

providência diametralmente antagônica à teleologia do artigo 896-C, da CLT, 
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ancorado que está na prestação jurisdicional pelo TST, de modo que apenas um ou 

alguns dos feitos idênticos, e não todos, seja remetido àquela Corte. 

O jurista enfrenta a dificuldade aparente, sugerindo que o sobrestamento da 

demanda na origem atinja apenas o agravo de instrumento, uma manobra que evita 

o acesso imediato à instância extraordinária em matéria trabalhista: 

 

Essa avaliação naturalmente muda caso seja interposto o agravo de 
instrumento [...]. Nesse caso após a constatação da existência dos 
requisitos estabelecidos pela legislação, ao agravo e não ao Recurso, o 
tribunal a quo deverá fazer incidir esse dispositivo. Observe-se aqui que 
também o procedimento do agravo sofre modificação [...].

320
 

 

Com base no procedimento adotado pela nova legislação que regula o recurso 

de revista, em especial, quanto às determinações de índole procedimental 

estabelecidas pelo Ato nº491, do TST, não se verifica impedimento à solução 

proposta, na medida em que garante ao julgamento do recurso de revista 

representativo da controvérsia preferência em relação às questões suscitadas em 

demandas objetivamente idênticas, de modo que nenhum outro feito tenha acesso 

imediato ao Tribunal Superior do Trabalho. 

Tomando como base o regramento do artigo 896-C, da CLT, não parece ser 

esta a solução mais harmônica com o rito criado para julgar os recursos de revista 

repetitivos, pensado com vistas à plena racionalização da prestação jurisdicional, 

autorizando definir a questão controvertida em uma única vez para, somente a partir 

daí, irradiá-la sobre as demandas objetivamente idênticas. 

Para ilustrar esse raciocínio, imagine-se que após a interposição do recurso de 

revista envolvendo questão de direito afetada pelo julgamento do artigo 896-C, da 

CLT, ao invés de sobrestá-lo, o Tribunal Regional examine sua admissibilidade, 

negando-lhe seguimento. 

Interposto o recurso do artigo 897, alínea b, da CLT, à margem do resultado 

que sobrevier no julgamento do leading case, (seja no sentido de acolher ou de 

rejeitar a discussão envolvida no recurso de revista não admitido, nos termos da 

Instrução Normativa nº16/99, do Tribunal Superior do Trabalho, além dos parágrafos 

5º, 6º, 7º e 8º, do artigo 897, da CLT), é obrigatório remeter os autos à instância 

superior para julgamento do agravo de instrumento. 
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Na hipótese, seria possível o Tribunal Superior do Trabalho assumir dupla 

atribuição: 1) julgar o mérito do agravo de instrumento, este, restrito à presença do 

pressuposto recursal que ensejou o trancamento do recurso originário perante o 

Tribunal Regional e, provido que seja; 2) imiscuir-se no mérito do recurso 

subjacente, ocasião em que deverá aplicar a tese jurídica definida no julgamento do 

recurso de revista representativo da controvérsia. 

Considere-se, para o caso, que no julgamento do recurso de revista paradigma, 

o TST tenha negado provimento à tese jurídica nele firmada. Logo e mesmo que 

presentes os requisitos de sua admissibilidade, ainda assim o recurso sobrestado 

terá necessariamente seu seguimento negado pelo Tribunal Regional, nos termos do 

artigo 896-C, parágrafo 11, da CLT. 

Não pairam dúvidas de que na hipótese eleita, a análise da admissibilidade 

recursal se torna despicienda. Proceder àquele exame consubstancia prática de atos 

processuais inúteis, especialmente porque o destino da demanda foi selado desde o 

momento em que o Tribunal Superior do Trabalho fixou a tese jurídica aplicável ao 

caso, sendo ela antagônica à sustentada no recurso sobrestado. 

Pondera-se que a exigência de preencher os requisitos formais é inócua, uma 

vez que a controvérsia material na qual se ampara a insurgência recursal foi 

pacificada e rechaçada em instância final no âmbito de competência trabalhista. 

Diante desse cenário, é prudente e eficaz analisar a admissibilidade dos 

recursos de revista sobrestados somente após a resolução, pelo TST, do recurso 

representativo da controvérsia. Assim, constatado que a demanda paradigma foi 

julgada de acordo com a hipótese sugerida, os recursos de revista sobrestados 

fatalmente serão denegados, dispensando-se, inclusive, a análise dos demais 

pressupostos recursais.  

Embora o desfecho natural autorize o ataque desse pronunciamento por 

agravo de instrumento, não se deve ignorar a considerável probabilidade de que 

este recurso seja apreciado sob o enfoque do precedente firmado, admitindo-se, 

inclusive, sua rejeição monocrática. 

De todo modo, a matéria recursal, como regra, se restringirá à alegação de 

incompatibilidade entre a tese jurídica já firmada e os contornos fático-jurídicos do 

caso específico, otimizando a prestação jurisdicional pelo Tribunal Superior do 

Trabalho. 
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Diante das perspectivas lançadas conclui-se que o exame de admissibilidade 

realizado antes do sobrestamento e da delimitação da tese jurídica aplicável à 

controvérsia repetitiva é contraproducente e paradoxal ao procedimento previsto 

pelo artigo 896-C, da CLT. 

Em que pesem os fundamentos acima, há entendimentos doutrinários 

colidentes no sentido de que o exame de admissibilidade dos recursos de revista 

sobrestados deve realizar-se após o julgamento do seu paradigma.  

Nesse panorama posiciona-se Eduardo Talamini, ao afirmar que o juízo de 

retratação permite concluir dessa forma, especialmente porque somente depois de 

fixada a tese jurídica ocorre o exame de admissibilidade do recurso suspenso: 

 
A retratação destina-se exclusivamente a adequar a decisão do órgão a quo 
à decisão da Corte Superior. Não se estende a outras finalidades. 
Antes do juízo de retratação, cabe ao órgão a quo verificar se o recurso 
preenche os pressupostos de admissibilidade cuja aferição já não esteja 
superada pela decisão-quadro (p.ex., não caberá mais examinar se há ou 
não uma questão constitucional – algo já definido na decisão quadro: mas 
será ainda preciso verificar a tempestividade do recurso). Sendo positivo o 
juízo de admissibilidade, ingressa-se no juízo de retratação.
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Humberto Theodoro Júnior, cuidando especificamente dos procedimentos 

afetos aos recursos repetitivos, defende que o exame de admissibilidade só é 

obrigatório quando o Tribunal Regional mantiver decisão contrária à orientação 

firmada pela instância superior: 

 

[...] em caso de divergência entre o acórdão recorrido e a orientação da 
Corte Superior, haverá reexame da causa pelo órgão julgador local, 
podendo ocorrer, ou não, retratação. Não se dará, portanto, a imediata 
apreciação do recurso no juízo de admissibilidade. Os autos voltarão ao 
órgão colegiado prolator do acórdão para realizar uma apreciação do tema, 
cuja solução se revelou divergente do entendimento assentado. 
O juízo de revisão será obrigatório, embora o órgão julgador local não esteja 
vinculado a decidir pela modificação do acórdão recorrido. Poderá, no 
reexame, alterar ou manter o julgado anterior. 
Verificada a retratação, o recurso ficará prejudicado. Ocorrendo, entretanto, 
a manutenção do decisório local no juízo de reexame, proceder-se-á ao 
exame de admissibilidade do especial pelo presidente do tribunal de origem, 
segundo as regras próprias desse juízo preliminar.
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A lição do autor torna superficial o exame de admissibilidade, já que o recurso 

deverá ser admitido para adequar o resultado concreto ao entendimento firmado 

pelo Tribunal Superior do Trabalho. 

O fundamento reside na importância de adequar a decisão do Tribunal 

Regional à posição formada pelo Tribunal Superior do Trabalho no julgamento do 

recurso representativo da controvérsia. 

Analisada a proposição à luz do devido processo legal, a retratação importará 

em patente prejuízo à parte recorrida. Se resultar na inadmissão do recurso, o 

acórdão proferido em seu favor pelo Tribunal Regional seria mantido incólume. 

Cenário contrário, conforme Humberto Theodoro Júnior, não traria o mesmo 

resultado, ou seja, mantido o acórdão pelo Tribunal Regional, haveria o exame de 

admissibilidade recursal que, a depender da circunstância, teria seu seguimento 

negado. 

Sob este aspecto, não seria adequado entender que somente para a hipótese 

de retratação é dispensável o exame de admissibilidade, na medida em que não 

resiste à necessária observância do devido processo legal, de índole constitucional. 

Acredita-se, portanto, que a adequada interpretação constitucional importa no 

respeito ao igualitário entre as partes (recorrente e recorrido), de modo a garantir 

que na hipótese de divergência entre a decisão do Tribunal Regional e aquela fixada 

pelo Tribunal Superior do Trabalho e, independentemente da sua manutenção ou 

retratação, o exame de admissibilidade é realizado em todos os recursos de revista 

sobrestados ou não se realiza em nenhum deles. 

Debates à parte, acredita-se que a jurisprudência das Cortes superiores não 

oscilará ao apontar que o sobrestamento dos recursos de revista deve ser 

considerado antes do exame de admissibilidade, que por sua vez, somente ocorrerá 

após o julgamento do recurso representativo da controvérsia.  

 

5.2 A formação da coisa julgada no recurso de revista inadmissível 
 

Para o desenvolvimento do tema proposto, é necessário examinar o momento 

em que se forma a coisa julgada na demanda sobrestada323. Isso porque, a partir 

desta delimitação, é possível analisar os impactos de sua modificação, visando 

adequar a decisão do Tribunal Regional ao acórdão paradigma proferido pelo 
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Tribunal Superior do Trabalho, configurando ou não hipótese de irradiação e 

flexibilização da rigidez decorrente do trânsito em julgado. 

Nesse sentido, buscou-se definir a coisa julgada material como um fenômeno 

de imutabilidade e estabilização da decisão de mérito quando não mais existem 

contra ela remédios que permitam modificá-la.324 

O artigo 502, da Lei nº13.105, de 16 de março de 2015, que instituiu o novo 

Código de Processo Civil, alterou o entendimento até então adotado e definiu a 

preclusão máxima nas relações de direito processual.  

Em outras palavras, o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos 

extingue a faculdade de praticar atos destinados a prolongar a vida daquela relação 

jurídica, o que se dará, conforme comenta Sérgio Gilberto Porto, por meio de três 

possibilidades: 

[...] coisa julgada representa uma das espécies de preclusão processual, já 
que se constitui na impossibilidade da prática eficaz de determinado ato ou 
porque superado o tempo legal de praticá-lo, ou porque foi praticado um e 
não foram praticados outros ou, ainda, porque foram praticados todos os 
atos possíveis para a consecução de um fim e não há mais como reverter 
um resultado jurisdicional.
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Opera-se o trânsito em julgado na relação processual a partir do momento em 

que o pronunciamento jurisdicional vocacionado à solução do conflito substancial 

entre partes atinge status de imutabilidade dentro e fora do processo. 

As hipóteses admitidas em cada uma das extremidades do conceito fica 

evidente, pois a autoridade do trânsito em julgado ora se opera na inércia daquele 

que intimado, não pratica o ato processual previsto para impugná-lo, ora se a parte 

exaure o conjunto de atos praticáveis, especialmente quando intimada do 

pronunciamento jurisdicional contra o qual não há meios de impugnação. 

Questão curiosa surge em momento processual intermediário, situado entre as 

extremidades mencionadas, notadamente quando a parte insurge contra a decisão 

que lhe é desfavorável, mas não atende aos requisitos exigidos para a prática do 

ato. Nessa hipótese, a autoridade do trânsito em julgado se dá com a prática do ato 

em desacordo com os requisitos legais ou somente após um novo pronunciamento 

jurisdicional que o reconheça? 
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A resposta passa pelos pressupostos de admissibilidade recursal, em especial, 

dos pressupostos do recurso de revista. 

José Carlos Barbosa Moreira esclarece que recurso é o “remédio voluntário 

idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o 

esclarecimento ou a integração de decisão judicial que se impugna”326, de forma que 

configura um desdobramento do próprio direito de ação e de defesa que por ocasião 

de sua apresentação inaugura uma nova fase procedimental na relação processual. 

Considerando-se as condições que autorizam o exercício do direito de ação 

para deflagrar a atividade jurisdicional, também o recurso, como prolongamento do 

exercício de ação327, deve observar determinados requisitos que, uma vez 

verificados, permitem o acesso do órgão jurisdicional ao mérito recursal. 

Para Teresa Arruda Alvim Wambier, é inquestionável a “analogia entre o 

mecanismo que há entre os pressupostos de admissibilidade do julgamento da lide e 

o mérito do recurso”.328 Essas exigências são chamadas de pressupostos de 

admissibilidade recursal: 

 
Se para propor a ação e instaurar a relação processual em um 
procedimento de primeiro grau, há necessidade de condições de ação e 
pressupostos, para que se prolongue o exercício do direito da ação, em 
nova fase da relação processual e com a instauração de outro 
procedimento, no mesmo processo, o procedimento recursal, surge a 
projeção das condições de ação e pressupostos na fase recursal, levando 
aos requisitos de admissibilidade dos recursos.
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A observância desses requisitos para deflagrar o julgamento de mérito nos 

recursos é premissa incontroversa e ocorre por meio do juízo de admissibilidade, ou 

seja, por um pronunciamento jurisdicional que tem por finalidade verificar os 

“pressupostos recursais, isto é, os requisitos necessários para que o juízo ad quem 

decida o mérito do recurso interposto”.330 Prevalece na doutrina a posição de que 

trata-se de ato declaratório, na medida em que limita-se a atestar uma situação 

processual preexistente: 
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[...] positivo ou negativo, o juízo de admissibilidade é essencialmente 
declaratório. Ao proferi-lo, o que faz o órgão judicial é verificar se estão ou 
não satisfeitos os requisitos indispensáveis à legítima apreciação do mérito 
do recurso. A existência ou a inexistência de tais requisitos é, todavia, 
anterior ao pronunciamento, que não a gera, mas simplesmente a 
reconhece.

331
 

 

Fredie Didier Júnior discorda parcialmente e lhe atribui características híbridas 

ao vincular a natureza jurídica do ato ao seu conteúdo decisório: 

 

(a) se positivo, será um juízo declaratório de eficácia, decorrente da 
constatação da validade do procedimento (aptidão para a prolação da 
decisão sobre o objeto sob apreciação; (b) se negativo, será um juízo 
constitutivo negativo, em que se aplica a sanção da inadmissibilidade 
(invalidade) ao ato complexo, que se apresenta defeituoso, viciado.

332
 

 

A classificação proposta, contudo, parece inadequada, haja vista que conceitua 

o objeto (juízo de admissibilidade), a partir de seu conteúdo e, portanto, de sua 

consequência positiva ou negativa. Em outras palavras, sendo positivo é ato 

declaratório, sendo negativo é ato constitutivo. 

O pronunciamento judicial, portanto, apenas reflete juridicamente uma situação 

ocorrida no momento da interposição, pois o apelo já possuía ou não os requisitos 

exigidos para a análise do mérito, razão pela qual o juízo de admissibilidade é 

declaratório. 

Com os olhos voltados ao juízo de admissibilidade, surge questão igualmente 

relevante para o estudo, pois envolve o equacionamento da sua eficácia no tempo. 

A afirmação está respaldada na lição de Nelson Nery Júnior, para quem “as 

pretensões declaratórias têm eficácia ex tunc”333, ou seja, ao declarar que o recurso 

é inadmissível, o trânsito em julgado se opera em relação à decisão vergastada no 

momento em que a parte deixou de interpor o recurso de acordo com os requisitos 

legais exigidos à espécie, independentemente do tempo transcorrido entre aquele 

pronunciamento e o juízo de admissibilidade negativo. 

Os questionamentos incidentes sobre o juízo de admissibilidade recursal não 

param por aí, na medida em que a cada passo surgem outros questionamentos que 

impactam na relação processual, tal como ocorre quanto à sua eficácia ex tunc ou 

ex nunc, conforme ensina José Carlos Barbosa Moreira: 
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Duas são as posições concebíveis. Uma localiza o trânsito em julgado no 
instante em que a sentença se torna irrecorrível, embora possa acontecer 
que alguém a impugne por meio de recurso inadmissível. De acordo com 
esse entendimento, se a sentença era originalmente irrecorrível, o trânsito 
em julgado consumou-se com a respectiva publicação; no caso contrário, 
com o advento no fato que, antes ou depois da interposição, veio a torná-la 
irrecorrível (mais comumente o esgotamento in albis do prazo de 
interposição do recurso cabível). Segundo a outra posição, o trânsito em 
julgado não se verifica enquanto penda o recurso, se bem que deste não 
venha a conhecer por inadmissível o órgão ad quem; apenas sobreviverá 
quando se tornar irrecorrível a decisão de não-conhecimento.
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Adotando-se como mais acertada a natureza declaratória (ex tunc) do 

pronunciamento jurisdicional denegatório de seguimento de recurso de revista por 

ausência de pressuposto processual, tem-se que o ato apenas certificou a 

inadequação do remédio processual apto para atacar a decisão, o que lhe prejudica 

o reexame pela instância superior.  

Essa é a conclusão de Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda: 

 
Se da decisão que não tomou conhecimento do recurso cabia recurso e não 
foi interposto no prazo, houve trânsito em julgado. Se o foi, há outro 
julgamento: ou dele não se conhece, e a sentença passou em julgado, ou 
dele se conhece, e a sentença rescindenda tem de ser a que foi dada em 
confirmação, ou a que consta no último julgamento.
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Com fundamento nas considerações apresentadas, o recurso que não atende 

aos pressupostos legais de admissibilidade é fulminado pela preclusão consumativa 

e esta, por sua vez, ecoará no trânsito em julgado da decisão recorrida 

imediatamente após a sua interposição, fato processual declarado no juízo de 

admissibilidade com efeitos ex tunc336: 

 

A decisão sobre a admissibilidade, seja positiva ou negativa, tem eficácia ex 
tunc. Na hipótese de o juízo de admissibilidade ser negativo, essa decisão 
retroage a data do fato que ocasionou o não reconhecimento. 
Disto decorre a seguinte consequência: a decisão sobre a admissibilidade 
do recurso determina o momento em que a decisão judicial impugnada 
transita em julgado. [...] 
Formulemos alguns exemplos para a fixação da data do trânsito em julgado 
quando o juízo de admissibilidade é negativo: a) intempestividade – se o 
recurso tiver sido interposto fora do prazo, ainda que o tribunal examine o 
recurso um ano depois de interposto, caso reconheça sua intempestividade, 

                                                           
334

 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Sentença objetivamente complexa, trânsito em julgado e rescindibilidade. 
In: (Coords.) NERY JR., Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Aspectos polêmicos e atuais dos recursos 
e assuntos afins. v.11, São Paulo: RT, 2007, p.171. 
335

 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de ação rescisórias das sentenças e de outras 
decisões. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1976, p.366. 
336

 Registre-se que o autor mudou seu entendimento. Em edição anterior da mesma obra, propugnava pela 
eficácia ex nunc da decisão sobre a admissibilidade recursal, calcado nos fundamentos idênticos na nota 730, 
abaixo. 



120 

 

o trânsito em julgado terá ocorrido no 1º dia depois do prazo, momento em 
que se verificou a causa de não conhecimento (intempestividade), em 
decorrência da eficácia ex tunc do juízo de admissibilidade; b) desistência – 
o recorrente desiste do recurso três meses depois de interposto. O trânsito 
em julgado ocorre no momento da desistência que, por ser ato unilateral, 
não necessita de manifestação do recorrido nem de homologação judicial 
para produzir efeito.
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Embora científica e substancialmente plausível, essa construção tende a 

causar situação prática prejudicial aos litigantes, pois, caso o lapso temporal entre o 

trânsito em julgado da decisão de mérito e o juízo negativo de admissibilidade seja 

superior a dois anos, àqueles não mais será conferida a faculdade de questionar 

pela via rescisória, conforme esclarece Teresa Arruda Alvim Wambier: 

 
Para aqueles que sustentam opinião segundo a qual a coisa julgada ocorre 
no momento em que foi proferida a decisão, cujo recurso não foi admitido, 
cria-se situação iníqua pois a parte está de mãos atadas enquanto tramita o 
recurso. Se essa tramitação durar mais de dois anos, quando sobrevier a 
decisão de inadmissibilidade do recurso, o prazo para a ação rescisória já 
se terá escoado, pois só neste momento é que se virá a saber que, na 
verdade, terá sido a decisão recorrida que transitou em julgado.
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Logo, a doutrina começa a firmar entendimento em sentido contrário, admitindo 

a eficácia ex nunc ao juízo de admissibilidade recursal de modo que somente a partir 

do trânsito em julgado desse pronunciamento será estabelecida a autoridade do 

trânsito em julgado. 

O fundamento eleito pelos defensores desta corrente doutrinária, conforme 

informa Delosmar Mendonça Júnior, reside no fato de que a preclusão se opera 

sobre o último pronunciamento de inadmissão recursal, ainda que considerada a 

intangibilidade da decisão em decorrência do aparelhamento defeituoso do apelo, 

pois há pendência na lide processual que impede o trânsito em julgado339: 

 
O fenômeno processual, quanto à eficácia ex nunc ou ex tunc da decisão 
declaratória de admissibilidade, deve ser visto sob o ângulo da 
litispendência. Só há formação de coisa julgada quando não mais houver, 
no processo, fase de cognição. 
Se ocorreu a interposição de recurso e não houve, de logo, a decisão pela 
sua inadmissibilidade, instaurando-se o procedimento recursal, ou da 
decisão sobre a inadmissão houve a interposição de outro recurso, há o 
prolongamento da relação processual com a produção dos seus vínculos e 
efeitos da litispendência, entre os quais impedir a formação da coisa 
julgada. 
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Assim, o prazo para a propositura da ação rescisória deve se computar do 
trânsito em julgado do processo, o qual se dá com a ausência de 
impugnação ou por não mais haver recurso para a decisão de inadmissão 
recursal.

340
 

 

A conclusão de Teresa Arruda Alvim Wambier é convergente, reunindo outros 

fundamentos ao examinar a posição que defende a eficácia ex tunc para o 

pronunciamento:  

Em que pese o apuro de técnica que transparece nessa minoritária posição 
doutrinária, que leva sempre às últimas consequências a afirmação de que 
o juízo de admissibilidade dos recursos é declaratório, tendo eficácia ex 
tunc, e a decisão que transitaria em julgado, portanto, seria a de que se 
recorreu, sabe-se que, de acordo com os valores de nossos dias, o que se 
quer é um processo de resultados e um processo de resultados justos, o 
que certamente não se obtém com a adoção de postura teórica rígida, 
inflexível e por demais formalista, que não se harmoniza com o conjunto de 
tendências que vem norteando os modernos pensadores do processo.

341
 

 

Retomando os rumos centrais da pesquisa, o raciocínio desenvolvido a seguir 

ancora-se na doutrina segundo a qual o trânsito em julgado somente recairá sobre o 

acórdão depois do último pronunciamento jurisdicional proferido no feito, ainda que 

estrito à matéria processual.  

Considerando que o cerne do estudo proposto tem como viga mestra definir o 

efeito irradiante da decisão proferida no recurso de revista conhecido e processado 

à luz do artigo 896, da CLT, sobre os recursos inadmissíveis, o debate sobre a 

preexistência de trânsito em julgado na demanda em que foi interposto o recurso 

sobrestado assume relevância secundária. 

Isso porque, conforme esclarecido no capítulo anterior, ainda que não exista o 

trânsito em julgado na demanda sobrestada em função de recurso inadmissível, 

eventual impugnação ao pronunciamento que lhe nega seguimento terá como 

resultado apenas prolongar formalmente o processo, uma vez que o conteúdo da 

última decisão meritória permanecerá:   

 
Com efeito, uma coisa é o momento do trânsito em julgado e outra, bem 
diversa, o dies a quo da contagem do prazo, que só flui quando é possível à 
parte a sua utilização, o que não se dá, por exemplo, quando a última 
decisão de mérito foi atacada por recurso, ordinário ou extraordinário, que 
veio a não ser conhecido por ausência de pressuposto formal ou intrínseco: 
o dies quo do prazo decadencial começa ao transitar em julgado o acórdão 
que não conheceu do remédio recursal.

342
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Sob outro enfoque, o acórdão proferido pelo Tribunal Regional que colida com 

a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho no julgamento do recurso de 

revista representativo da controvérsia será mantido, apenas aguardando o momento 

em que a demanda formalmente transitará em julgado, dando início ao prazo para 

propositura da ação rescisória. 

Nestes casos, mesmo que não transitada em julgado a decisão proferida na 

reclamação trabalhista, a aplicação da tese fixada pelo Tribunal Superior do 

Trabalho sobre os recursos sobrestados e inadmissíveis atrai a irradiação daquela 

decisão, permitindo a alteração substancial do acórdão recorrido, o que somente é 

possível no sistema inaugurado pelo artigo 896-C, da CLT. 

Estabelecidas as premissas necessárias e definida a preclusão do último 

pronunciamento jurisdicional sobre a inadmissibilidade do recurso como momento 

em que, em regra, se opera a coisa julgada sobre a demanda na qual foi interposto o 

recurso de revista inadmissível sobrestado no Tribunal Regional, passa-se a analisar 

os pressupostos de admissibilidade recursal para definir-se, em cada caso, os 

reflexos do julgamento do recurso de revista representativo da controvérsia. 

 
5.3 Incidência da tese jurídica prevalecente ao recurso de revista não 
admitido 
 

Em item anterior foram identificadas as hipóteses em que, definida a tese 

jurídica prevalecente no Tribunal Superior do Trabalho, impõe-se o prosseguimento 

da demanda sobrestada em relação ao exame dos pressupostos de admissibilidade 

do recurso de revista no qual exista controvérsia idêntica à relatada no apelo 

representativo da controvérsia. 

Afirmou-se que a partir do princípio do devido processo legal, ao Tribunal 

Regional cabe examinar a admissibilidade, notadamente, quando o acórdão 

recorrido afrontar a tese jurídica fixada pelo Tribunal Superior do Trabalho, quer para 

repudiá-la, quer para acolhê-la. Aliás, dentre as interpretações admitidas, aquela que 

mais se aproxima da literalidade do artigo 896-C, da CLT é a que impõe a realização 

do exame de admissibilidade sempre que o acórdão recorrido se antagonizar com a 

decisão do Tribunal Superior do Trabalho no julgamento do recurso de revista 

representativo da controvérsia. 

A conclusão não destoa do que foi sustentado até o momento, na medida em 

que a manutenção de resultados diametralmente opostos dentro de um sistema 
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concebido como técnica de objetivação não é acertada, em especial quando a 

situação se consolida no âmbito de um sistema cuja finalidade maior é a de permitir 

que a solução definida por precedente irradie sobre todos os demais feitos 

objetivamente idênticos, tudo como garantia de tratamento isonômico aos 

jurisdicionados: 

 
Evidente que a igualdade substancial (e não apenas formal ou retórica) só é 
alcançada quando uma mesma resposta judicial vem aplicada aos casos 
assemelhados, pacificando os litígios pendentes, prevenindo os futuros e, 
sobretudo, passando aos jurisdicionados em geral – e não só às partes – a 
gratificante percepção de que se vive sob um Estado de Direito, onde a lei 
se aplica em modo igual para os casos análogos.

343
 

 

Mesmo não sendo aconselhável e até paradoxal com o sistema sob análise, é 

o que se verifica quando se mantém o acórdão recorrido e se procede ao exame de 

admissibilidade do recurso de revista sobrestado com seu trancamento pelo Tribunal 

Regional em função da inobservância de qualquer pressuposto legalmente exigido 

para sua interposição. 

Raciocínio inverso é suficiente à ratificação da assertiva lançada, haja vista que 

admitindo o recurso, inevitavelmente seria ele provido pelo Tribunal Superior do 

Trabalho, o qual aplicará ao feito o precedente firmado, o que fica obstado apenas 

pela falta de requisito de admissibilidade. 

Sob este aspecto, o capítulo anterior cuidou de tratar do relevante papel 

desempenhado pela ponderação entre a segurança jurídica e a isonomia, à luz da 

proporcionalidade, cuja aplicação observará as nuances e peculiaridades 

específicas do caso, permitindo que prevaleça o imperativo da isonomia nas 

demandas objetivamente idênticas e, igualmente, afetadas pelo regime do 

julgamento por amostragem.  

Neste momento e como consequência natural do sistema e da técnica de 

ponderação, serão flexibilizados o rigor da segurança jurídica, bem como a 

necessidade de se verificarem presentes os pressupostos de admissibilidade 

recursal. 

Conclusão contrária compromete não só a isonomia jurisdicional, mas a própria 

segurança jurídica que, em sua essência, é moldada pela previsibilidade e pela 

confiança que o órgão jurisdicional deve respaldar na solução dos conflitos: 
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Decisões conflitantes a respeito de casos semelhantes, na verdade, não só 
expressam uma ordem jurídica destituída de coerência, mas também, mais 
especificamente, negação da previsibilidade e da confiança justificada 
depositada nos atos do Poder Público. É neste contexto que hoje, a ideia de 
uniformização da interpretação da lei federal deve ser vista. É preciso deixar 
de concebê-la como expediente capaz de garantir o respeito dos juízes ao 
legislador, o qual embora deixe raízes no Estado legislativo do século XIX, 
perdurou no interior da praxe forense até poucos dias atrás. Não cabe 
uniformizar a interpretação da lei federal para que o judiciário tenha um 
discurso único da lei, mas para que o judiciário não produza normas 
jurídicas distintas para casos iguais, e assim não viole a segurança jurídica. 
O que está por detrás da concepção atual de uniformização não é a 
segurança jurídica como proibição de o juiz criar normas diferentes para 
casos iguais.

344
 

 

A partir dessas colocações, fica patente a possibilidade de incidência da 

solução jurídica delimitada no julgamento do recurso de revista representativo da 

controvérsia não somente nas hipóteses de recursos admissíveis sobrestados, mas 

também sobre os que não comportam seguimento, importando, de outro modo, que 

se identifique de forma sistematizada os possíveis reflexos deste julgamento de 

acordo com cada um dos pressupostos de admissibilidade recursal. 

Para tanto, adota-se a classificação proposta por José Carlos Barbosa Moreira, 

que divide os pressupostos de admissibilidade recursal em intrínsecos e extrínsecos:  

 
Os requisitos de admissibilidade dos recursos podem classificar-se em dois 
grupos: requisitos intrínsecos (concernentes a própria existência do poder 
de recorrer) e requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercê-lo). 
Alinham-se no primeiro grupo: o cabimento, a legitimação para recorrer, o 
interesse em recorrer e a inexistência de fato impeditivo (v.g., o previsto no 
artigo 881, caput, fine) ou extintivo (v.g., os contemplados nos arts.502 e 
503) do poder de recorrer. O segundo grupo compreende: a tempestividade, 
a regularidade formal e o preparo.

345
 

 

Embora a classificação proposta não seja a única admitida pela doutrina, é aqui 

considerada, pois distingue o “poder de recorrer” e o “modo como exercê-lo”, 

permitindo, para os fins pretendidos, identificar os pressupostos de admissibilidade 

recursal que podem e que não podem ser ignorados para a irradiação proposta. 

Ademais, vale rememorar, esses pressupostos inserem-se no grupo dos 

requisitos genéricos de admissibilidade recursal, assim denominados por Nelson 

Luiz Pinto porque “aplicáveis a toda e qualquer espécie de recurso, sempre”346. 
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Ao lado deles, contudo, encontram-se os específicos, “concretamente aferidos 

quando delineados pelas regras do recurso em espécie”347, conforme lição de 

Leonardo Castanho Mendes: 

 

[...] os recursos são ditos ordinários quando o exame de seu mérito baste o 
cumprimento desses requisitos mínimos. E serão excepcionais, ou de direito 
estrito, quando só se puder adentrar a julgar-lhes o mérito após 
preenchidos, além daqueles requisitos mínimos, outros que lhes sejam 
peculiares. Por isso mesmo é que eles são considerados excepcionais.

348
 

 

Assim, além dos requisitos genéricos de admissibilidade, a sistematização 

proposta deve considerar os requisitos específicos atinentes ao recurso de revista. 

Mesmo específicos, porque previstos exclusivamente para ele, são enquadráveis 

dentre os genéricos. 

Logo e além da exigência de exaurimento das instâncias ordinárias no 

interesse recursal, há as hipóteses de interposição e o prequestionamento no 

cabimento recursal como pertencentes do requisito de regularidade formal do 

recurso de revista, o que será examinado posteriormente nessa pesquisa.  

Estabelecidos dessa forma premissas e critérios, passa-se por fim a aplicá-los 

com o objetivo de estabelecer uma posição quanto à discussão central aqui 

proposta. 

 

5.3.1  Não conhecimento motivado pela ausência de requisito intrínseco de 
admissibilidade do recurso de revista 

 

A classificação dos pressupostos de admissibilidade recursal adotada 

determina que pressupostos intrínsecos são aqueles relacionados ao próprio “poder” 

de recorrer, identificados assim no cabimento, legitimidade, interesse e inexistência 

de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. 

Decorrência natural do princípio da taxatividade, o cabimento é a manifestação 

de inconformismo com determinada decisão e deverá se materializar por meio de 

instrumento expressamente previsto por lei, circunstância que marginaliza qualquer 

possibilidade de aleatoriedade: 
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Por meio deste princípio, extrai-se que somente são considerados recursos 
aqueles previstos em lei, ditados através de elenco exaustivo (numerus 
clausus), de forma que não é deixada ao arbítrio das partes a criação de 
formas diferenciadas de exteriorização de sua indignação, nem tampouco 
confere-se legitimidade para os Estados e Municípios legislarem a respeito, 
de forma a modificá-los, ampliá-los ou extingui-los. E mais, as normas que 
tipificam os recursos não comportam interpretação extensiva ou analógica, 
de forma a garantir a taxatividade prevista em lei.

349
  

 

Segundo Nelson Nery, o cabimento existirá quando o recurso manejado 

“estiver previsto na lei processual contra determinada decisão judicial e ainda, que 

seja o adequado para aquela espécie. Nesse passo, a recorribilidade de um lado e a 

adequação de outro350 identificam se o recurso é ou não cabível”. 

Dada a conotação empregada ao requisito, aparentemente, quando a 

inadmissibilidade do recurso de revista encontrar-se motivada no não cabimento 

deste apelo, é impossível aplicar o precedente oriundo do Tribunal Superior do 

Trabalho, haja vista a inexistência de direito processual da parte em interpor o 

recurso que ensejou a suspensão do processo. 

Como exemplo, se houver interposição de recurso de revista em hipótese de 

moldura fático-processual que não ofenda à Constituição Federal, na forma prevista 

pelo artigo 896, alínea c, da CLT, o recurso não terá cabimento, não havendo 

possibilidade de incidência da tese jurídica delimitada pelo Tribunal Superior do 

Trabalho. 

Nesse sentido, a falta de prequestionamento implica o não cabimento do 

recurso de revista e a impossibilidade de se aplicar a tese jurídica ou o precedente 

firmado pelo Tribunal Superior do Trabalho ao caso concreto, registrando, em 

atenção à sua relevância, a dimensão em que a expressão prequestionamento deve 

ser compreendida351, apresentada com precisão por Teresa Arruda Alvim Wambier: 

 
[...] fazer constar da decisão a questão federal ou questão constitucional, 
pleitear do órgão a quo que faça também constar do acórdão circunstâncias 
fáticas aptas a demonstrar, pela mera leitura da decisão recorrida, que a 
solução normativa pela qual se optou na decisão impugnada está 
equivocada, estando-se pois, assim, em face de uma ilegalidade ou de uma 
inconstitucionalidade.

352
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Em outras palavras, se a decisão vergastada rejeitou a pretensão com 

fundamento diverso da lei federal ou da Constituição Federal, isto é, se não houve 

discussão quanto à interpretação de nenhuma delas, não será autorizada a 

interposição de recurso de revista. A decisão regional, nessa situação, não nega 

vigência nem contraria a lei federal ou a Constituição. 

Ademais, a constatação por meio de juízo de admissibilidade da inexistência, 

no caso concreto, de ofensa à Constituição ou à lei federal não dá margem à outra 

conclusão, senão de que o recurso foi erroneamente sobrestado pelo Tribunal 

Regional vez que a demanda em questão em nada se assemelha à controvérsia que 

deflagrou o procedimento de julgamento por amostragem. 

O mesmo se diga quanto à legitimidade recursal, pois ela deriva da própria 

legitimação ad causam, conforme observa Leonardo Castanho Mendes, ao afirmar 

que se trata de requisito identificável com maior nitidez, vez que “o Código de 

Processo Civil já tratou de resolver quem são os legitimados a interpor o recurso. É 

fácil, em consequência, dizer quem tem legitimidade para recorrer”.353 Basta 

identificar, pois, se o recorrente se insere no rol taxativamente previsto pelo artigo 

996354, do novo Código de Processo Civil. Caso a resposta seja negativa, o recurso 

terá o seu seguimento negado em decorrência da ilegitimidade do recorrente. 

A falta desse requisito representa um obstáculo intransponível à tese jurídica 

fixada no julgamento ocorrido à luz do artigo 896-C, da CLT, haja vista que se 

aquele que recorreu sequer reunia condições mínimas para fazê-lo, por não ser 

parte, terceiro interessado ou Ministério Público, não é o titular da controvérsia sobre 

a qual mereça recair a orientação delimitada no precedente. 

Quanto ao interesse recursal, assim como ocorre com a ação proposta perante 

o órgão jurisdicional, para adentrar ao mérito do recurso, a parte que o interpôs 

deverá demonstrar interesse em recorrer, que se identifica, regra geral, na “obtenção 

de uma situação mais favorável do que aquela imposta pela decisão recorrida”355. 

Pondera Flávio Cheim Jorge que o interesse em recorrer, assim como o 

interesse em agir, é formado pelo binômio utilidade-necessidade, descrevendo cada 

um dos elementos apontados da seguinte forma: 
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[...] a necessidade corresponde ao fato de a parte ter de se utilizar do 
recurso para alcançar a vantagem pretendida; a utilidade, é a circunstância 
de o recorrente poder esperar da interposição do recurso uma situação mais 
vantajosa do ponto de vista prático, do que a advinda da decisão 
recorrida.

356
 

 

Assim, o indicativo mais relevante do interesse recursal ancora-se na 

sucumbência que se soma à perspectiva de melhora do recorrente. Inexistindo a 

sucumbência, não há que se falar em interesse recursal, pois, é esperado que a 

parte já tenha obtido com a decisão a melhor situação possível.  

Ausente o interesse recursal, é impossível admitir a aplicação do resultado 

substancial do julgamento do recurso de revista representativo da controvérsia sobre 

o recurso sobrestado. 

Por fim, quanto aos requisitos intrínsecos, aponta-se para a inexistência de fato 

extintivo ou impeditivo do poder de recorrer, cujas definições de um e outro são 

apresentadas por Nelson Nery Júnior:  

 
Os fatos extintivos do poder de recorrer são a renúncia ao recurso e a 
aquiescência à decisão; os impeditivos do mesmo poder são a desistência 
do recurso ou da ação, o reconhecimento jurídico do pedido, a renúncia ao 
direito sobre que se funda ação. Do ponto de vista prático, a presença de 
qualquer deles no processo faz com que o recurso seja inadmissível, não 
conhecível. Daí porque são chamados pressupostos negativos de 
admissibilidade dos recursos.

357
 

 

Não obstante as tênues distinções entre os institutos que configuram a extinção 

ou o impedimento do direito de recorrer, não são elas relevantes para o fim a que se 

destina o estudo, conforme observação de Teresa Arruda Alvim Wambier, ao 

subsumir esta categoria de pressuposto recursal ao interesse em recorrer358, 

identificando um ponto comum entre renúncia, aquiescência, desistência, 

reconhecimento jurídico do pedido e renúncia ao direito em que se funda a ação: 

todos eles representam “manifestação expressa ou tácita no sentido em se 

conformar com a decisão”.359 

Com base no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, não é possível admitir a 

aplicação, neste caso, da solução estabelecida pelo Tribunal Superior do Trabalho 

no julgamento do recurso de revista representativo da controvérsia ao recurso 

sobrestado, por mais benéfica que seja, se dela a parte recorrente declinou. 
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Em última análise, trata-se de pulverização da própria controvérsia material 

diante da conformidade da parte com a decisão de mérito, o que importa o 

reconhecimento de inexistência de conflito e, portanto, desnecessidade de 

intervenção do Estado-juiz na relação subjacente. 

Assim e com relação aos pressupostos intrínsecos de admissibilidade, ausente 

que esteja qualquer um deles, não será possível ao órgão jurisdicional ignorar o 

defeito recursal e aplicar ao recurso sobrestado a solução preconizada no 

julgamento proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho no qual o feito se encontra 

vinculado. 

Partindo-se da premissa que esses requisitos são imanentes ao “poder de 

recorrer”, se o recurso não compreende simultaneamente todos eles, a parte que 

manejou a impugnação não detinha “poder” para tanto. 

Em outras palavras, a ausência de qualquer dos requisitos intrínsecos de 

admissibilidade recursal caracteriza a assimetria, e não a identidade, entre recurso 

sobrestado e o recurso que ensejará a decisão-quadro pelo Tribunal Superior do 

Trabalho. Tratando-se como tal de demandas heterogêneas, o próprio princípio da 

isonomia exige que recebam do órgão jurisdicional tratamento díspare, na exata 

proporção de suas desigualdades.  

 

5.3.2 Não conhecimento motivado pela ausência de requisito extrínseco de 
admissibilidade do recurso de revista 

 

Conforme a classificação adotada para o estudo, são pressupostos extrínsecos 

de admissibilidade aqueles relacionados ao modo como o recurso é apresentado 

perante o Poder Judiciário, e não propriamente ao poder de interpô-lo, pertencendo 

a esta categoria a regularidade formal, o preparo e a tempestividade recursais. 

A regularidade formal consiste na necessidade de que o recurso seja 

aparelhado, haja vista sua obrigatoriedade de observar “certos preceitos de forma 

disciplinados pelo Código de Processo Civil”360, o que consiste na regra geral para a 

prática de todo e qualquer ato processual que, nos termos do artigo 188361, do novo 

Código de Processo Civil, deverá respeitar determinada forma, quando esta houver 

sido estabelecida em lei. 
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Para Nelson Luiz Pinto, os elementos que compõem a regularidade formal dos 

recursos e como tal, devem se fazer presentes para que o instrumento de 

impugnação seja admitido e apreciado em seu mérito, são: 

 
[...] obedecendo a mesma ordem lógica de uma petição inicial, deve ser 
dirigido à autoridade competente para recebê-lo e processá-lo – que 
normalmente (salvo no recurso de agravo de instrumento contra decisão de 
primeiro grau), é o próprio órgão que proferiu a decisão impugnada – 
através de petição escrita, contendo as razões de fato e de direito 
(motivação ou fundamentação do recurso) e o pedido de nova decisão – 
que como já vimos, poderá ser de reforma, invalidação, esclarecimento ou 
integração da decisão recorrida.

362
 

 

Com relação ao recurso de revista, seus requisitos formais são aqueles 

estabelecidos pelo artigo 896-C, parágrafo 1º, da CLT, bem como aqueles exigidos 

pela Instrução Normativa nº23363, do Tribunal Superior do Trabalho. 

O requisito formal de admissibilidade, analisado à luz da ponderação, conforme 

verificado no capítulo anterior, se não observado pela parte recorrente, será 

desconsiderado, haja vista a necessidade de tratamento isonômico às demandas 

idênticas. 

Se a decisão recorrida, por si só, evidencia que a solução dada ao caso 

confere à lei federal ou à Constituição interpretação contrária àquela definida no 

julgamento perante o Tribunal Superior do Trabalho, mesmo que o recurso falhe 

diante do rigor formal exigido pela lei, ainda assim a inadmissibilidade deverá ser 

ignorada para que se aplique sobre o caso objetivamente idêntico a tese jurídica 

estabelecida quanto à correta interpretação da lei na situação subjacente. 

Aplicam-se assim, todas as considerações tecidas no capítulo antecedente 

quanto à ponderação entre os princípios da isonomia e da segurança jurídica, 

devendo prevalecer aquele em detrimento deste. 

O preparo, por sua vez, “consiste no pagamento prévio, que deve ser feito pelo 

recorrente, das custas relativas ao processamento do recurso”.364 Destina-se, assim, 

ao custeio da atividade jurisdicional, do serviço público prestado pelo Poder 

Judiciário com o exame do recurso interposto, cuja natureza de tributo é identificada 

por Sacha Calmon Navarro Coelho: 
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Portanto que a prestação dos serviços públicos, judiciais e notariais possa 
servir de suporte à cobrança de taxas, é algo que refulge com inteira 
pertinência, pois são serviços públicos, que ensejam apropriação 
individualizada, apropositando aquela atuação estatal, tida por fato gerador 
genérico das taxas.

365
 

 

De acordo com a disciplina dada ao instituto pelo artigo 1.007, do novo Código 

de Processo Civil, o preparo e o depósito recursal, quando exigido, devem ser 

comprovados concomitantemente com a interposição do recurso ou no prazo alusivo 

a ele366, sob a pena de preclusão consumativa.367 Assim explica Nelson Nery Júnior: 

 

Institui-se no sistema processual brasileiro, a regra do preparo imediato, 
válida para todos os recursos porque instituto de teoria geral dos recursos, 
estando topicamente na parte geral dos recursos do CPC. Pela regra do 
preparo imediato, o pagamento do preparo e do porte de retorno. Como a lei 
fixa o momento em que deve estar comprovado o preparo, exercido o direito 
de recorrer sem a referida comprovação, terá ocorrido a preclusão 
consumativa relativamente ao preparo, isto é, o recorrente não mais poderá 
juntar a guia comprobatória do pagamento, ainda que o prazo recursal não 
se tenha esgotado.

368
 

 

A lei mencionada revela que o depósito recursal se insere no gênero preparo e, 

como tal, imperioso comprovar seu recolhimento para a admissão do recurso369, 

utilizando-se da expressão “deserção” para designar a ausência de preparo, que 

implica no não conhecimento do recurso interposto: 

 
A sanção para a falta de preparo, portanto, é a deserção, que leva a um 
juízo negativo de admissibilidade. Julgar deserto o recurso equivale a julgar 
que ele se tornou inadmissível por não ter sido preparado a tempo. Como 
requisito de admissibilidade, a ausência do preparo pode ser conhecida de 
ofício pelo juiz.

370
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Também este requisito de admissibilidade, como diz respeito ao modo como o 

recurso é interposto e não ao próprio poder que a parte detém ou não para recorrer, 

merece ser mitigado diante do procedimento de julgamento dos recursos repetitivos. 

Nesse caso, o defeito recursal diz respeito unicamente ao não pagamento das 

custas e do depósito recursal, quando exigido, para sua interposição, enquanto seu 

conteúdo, idêntico ao do recurso representativo da controvérsia julgado pelo 

Tribunal Superior do Trabalho, não admite que sob o rito concebido para uniformizar 

as soluções prestadas pela jurisdição a casos idênticos, lhe seja conferido 

tratamento diverso daquele recebido por todos os demais feitos objetivamente 

homogêneos. 

Uma primeira crítica ao plano é a de que, ciente a parte de que seu recurso de 

revista será sobrestado por já ter sido deflagrado o procedimento de julgamento por 

amostragem em relação à matéria nele versada, deixará de efetuar o preparo, uma 

vez que provido o feito representativo da controvérsia, seu recurso será apreciado, 

aplicando-se a ele a tese favorável do Tribunal Superior do Trabalho. 

Tal objeção é pequena diante do valor maior que o rito do julgamento por 

amostragem guarda em sua essência: a isonomia atingível somente quando aos 

casos idênticos, sobrestados todos para aguardar o resultado-quadro firmado pelo 

Tribunal Superior do Trabalho sobre a controvérsia, sejam aplicadas soluções 

idênticas. 

Ainda assim, pelo menos duas possíveis saídas serão plenamente 

satisfatórias, se não para evitar, ao mínimo para contornar a “artimanha” cogitada. 

A primeira consiste na aplicação de multa processual ao recorrente que, 

deliberadamente, deixa de efetuar o depósito recursal.  

Tal conduta, ao que parece, não só cria embaraço à efetivação de provimento 

jurisdicional, evitando em princípio que incida sobre o feito sobrestado delimitado 

pelo Tribunal Superior do Trabalho no julgamento da demanda representativa da 

controvérsia, como também configura uso do processo para obter benefício ilegal, o 

que é punível tanto com a multa prevista no artigo 77, parágrafo único, como 

também pelo artigo 81, ambos do novo Código de Processo Civil. 

Bastante provável que a importância da aplicação destas sanções, 

especialmente quando cumuladas, supere o próprio valor do preparo do recurso, o 

que torna muito mais interessante ao recorrente efetuar o recolhimento das custas 

recursais a arcar com multas que lhe serão impostas caso não o faça. Ademais, 
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essa multa é revertida em favor da parte contrária e não lhe será restituída, ao 

contrário do que ocorre com o depósito recursal, quando exigido do réu na 

reclamação trabalhista. 

A segunda consiste em se admitir, exclusivamente nas demandas suspensas 

sob o regime de julgamento repetitivo, que o preparo recursal seja efetuado 

posteriormente, nos casos em que o acórdão recorrido divergir da tese jurídica 

estabelecida pelo Tribunal Superior do Trabalho no recurso representativo da 

controvérsia, ensejando o exame dos feitos sobrestados. 

A grande probabilidade de que ao seu caso seja atribuída solução favorável, 

idêntica àquela fixada no precedente paradigma, servirá de estímulo à parte para 

efetuar o recolhimento, ainda que após o preparo recursal, tal como no agravo de 

instrumento (parágrafo 8º, do artigo 899, da CLT, com redação dada pela Lei 

nº13.015/14).  

Do que até aqui se sustentou, conclui-se que a ausência de pressuposto 

extrínseco de admissibilidade recursal não é motivo suficiente para impor obstáculo 

ao tratamento isonômico exigido do órgão jurisdicional às demandas idênticas, 

especialmente quando processadas, todas elas, sob o regime de julgamento dos 

recursos repetitivos. 

Por fim, enfrenta-se o tema da tempestividade que, embora também esteja 

entre os requisitos extrínsecos de admissibilidade, por sua relevância com relação 

ao tema, será tratada separadamente. 

 
5.3.3 A intempestividade do recurso de revista 

 

Os atos processuais praticados pelas partes, para produzirem efeitos, devem 

ocorrer dentro de determinado tempo e espaço, a fim de evitar a eternização da 

demanda, o que contraria o postulado constitucional da duração razoável do 

processo: 

Para que o processo possa se desenvolver no tempo sem que perdure 
infinitamente a lei processual prevê prazos para a prática dos atos 
processuais, que devem ser obedecidos e que, na maioria das vezes, 
quando desrespeitados, geram preclusão, que significa a impossibilidade da 
prática dos mesmos. Esse fenômeno consiste na preclusão temporal.
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A afirmação é aplicável, inclusive, aos recursos, haja vista que a 

tempestividade é requisito de admissibilidade que implica na premissa segundo a 

qual “o recurso deve ser interposto dentro do prazo fixado pela lei. O escoamento in 

albis do prazo recursal acarreta a preclusão temporal”.372 

Conforme analisado nos tópicos anteriores, a carência de alguns pressupostos 

de admissibilidade não se presta a obstar a aplicação da tese jurídica fixada pelo 

tribunal superior à mesma controvérsia em relação aos recursos sobrestados em 

razão do julgamento por amostragem. 

Explanou-se igualmente que muito embora inadmissível, caracterizando a 

intangibilidade do acórdão de mérito impugnado pelo recurso defeituoso, a aplicação 

da tese jurídica fixada pelo Tribunal Superior do Trabalho não importa 

essencialmente na mitigação da autoridade do trânsito em julgado, notadamente 

porque ela somente ocorrerá após a preclusão do último pronunciamento 

jurisdicional sobre a não admissão do recurso. 

Não obstante e, especificamente quando motivado na intempestividade, há 

certo consenso jurisprudencial de que o ato denegatório de seguimento tem eficácia 

ex tunc, isto é, retroage à data que o recurso deixou de ser interposto da forma 

adequada. 

Em investigação sobre o momento em que o trânsito em julgado alcança sua 

autoridade, Teresa Arruda Alvim Wambier e José Miguel Garcia Medina constatam 

que neste caso, ou seja, da intempestividade, o trânsito em julgado não se dá 

somente quando o recurso é rejeitado, mas no instante em que se esgotou o prazo 

para sua interposição: 

 
Para aqueles que sustentam opinião segundo a qual a coisa julgada ocorre 
no momento em que foi proferida a decisão, cujo recurso não foi admitido, 
cria-se uma situação iníqua, pois a parte está de mãos atadas, enquanto 
tramita o recurso. Se essa tramitação durar mais de dois anos, quando 
sobreviver a decisão de admissibilidade do recurso, o prazo para a ação 
rescisória já se terá escoado, pois só neste momento é que se virá saber 
que na verdade, terá sido a decisão recorrida que transitou em julgado [...]  
Eventual solução dessa solução se chocaria com o princípio do acesso à 
justiça e obrigaria a parte a exercer certo tipo de “projeção mental” sobre a 
decisão do tribunal, de certo modo tentando “prever” se seu recurso seria ou 
não admitido, previsibilidade esta que na verdade, só é possível, 
praticamente sem margem de erro, em casos de intempestividade evidente 
que beira a má-fé. 
Acertadissimamente, aliás, vem decidindo nossos Tribunais em considerar 
esse (o caso da intempestividade flagrante), como sendo o único caso em 
que se considera a coisa julgada como tendo sido formada antes da 
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interposição do recurso, e não no momento da decisão sobre a sua 
inadmissibilidade.

373
 

 

A posição sustentada reflete um panorama a partir do qual é possível afirmar 

que, no caso de inadmissibilidade do recurso de revista por intempestividade, a 

autoridade do trânsito em julgado se implementa simultaneamente ao escoamento 

integral do prazo para a interposição tempestiva do ato, e não após o 

pronunciamento futuro que atesta a falta de tempestividade recursal. 

Adotando-se igual raciocínio aos recursos de revista sobrestados sob o regime 

de julgamento por amostragem e, de acordo com o que até aqui se sustentou, são 

duas as conclusões possíveis. 

A primeira é a de que neste caso, ao proceder ao exame de admissibilidade do 

recurso sobrestado e constatada a sua intempestividade, o órgão jurisdicional estará 

diante de feito sobre o qual se terá formado a coisa julgada material, operada no 

instante em que transcorreu integralmente o prazo sem que fosse interposto o 

recurso pela parte. 

A segunda é a de que, também este pressuposto de admissibilidade recursal 

merece ser mitigado diante do princípio constitucional da isonomia que, como se viu, 

forma o eixo gravitacional em torno do qual foi concebido o procedimento para o 

julgamento dos recursos de revista repetitivos que, em seu interior, transportam a 

mesma e idêntica controvérsia objetiva. 

Tem-se assim, no caso de não admissão recursal por intempestividade, 

verdadeira hipótese de relativização da coisa julgada, uma vez que admitir sua 

prevalência em detrimento do tratamento isonômico que se garante às demandas 

homogêneas através do julgamento por amostragem é contraproducente e resultará 

em dispêndio indevido de atividade jurisdicional. 

Fixada pelo Tribunal Superior do Trabalho, a única interpretação e aplicação 

corretas da Constituição ou da lei federal naquela controvérsia material, contrária 

que seja a decisão do Tribunal Regional passada em julgado, será contrastada pela 

rescisória, ensejando uma nova e desnecessária movimentação do Poder Judiciário, 

conforme observa Teresa Arruda Alvim Wambier: 
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Tem-se assim, que pelo que consta da letra da lei, a tramitação do recurso 
selecionado fica integralmente sobrestada no tribunal a quo inclusive no que 
diz respeito ao exame de sua inadmissibilidade. 
Essa orientação poderia, sobre certo ponto de vista, conduzir a um 
resultado aparentemente indesejável: o de que a solução adotada em 
recursos selecionados venha a beneficiar a parte que interpôs recurso 
inadmissível, mas cuja inadmissibilidade ainda não tenha sido constatada 
no juízo a quo (caso, como se disse acima, o Tribunal a quo se retrate em 
relação às decisões impugnadas pelos recursos cujos procedimentos foram 
sobrestados). Parece, no entanto, que esta opinião condiz com a finalidade 
do instituto, na medida em que permite que uma mesma solução fixada, que 
diga respeito a situações repetidas em vários casos, seja aplicada à maior 
quantidade possível de esferas jurídicas, o que é mais consentâneo com o 
princípio da isonomia. Se assim não fosse, haveria o risco de serem 
ajuizadas tantas ações rescisórias quantos fossem os casos de recursos 
não admitidos.

374
 

 

Conforme demonstrado através da ponderação, à luz da proporcionalidade, 

entre os princípios jurídicos envolvidos na situação em análise, não há como 

privilegiar a segurança jurídica quando a afronta à isonomia retira da solução 

apresentada ao conflito toda a sua previsibilidade, implicando em tratamento 

jurisdicional diferenciado para situações idênticas. 

Por mais intangível que seja o seu conceito, não parece haver dúvida de que a 

assimetria entre as soluções empregadas em conflitos iguais (sujeitos todos ao 

regime de julgamento), que tem por objetivo maior uniformizar os resultados à luz do 

precedente paradigma, afasta por completo a justiça da decisão, seja ela qual for. 

Em casos como esses, pontua Paulo Henrique dos Santos Lucon, é imperioso ceder 

lugar a outros princípios que demonstram ser mais valiosos: 

 
Afastar a coisa julgada fraudulenta, símbolo da denegação de justiça é 
aplicar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Esses dois 
princípios são decorrência do devido processo legal substancial, que 
permite a todo o tempo o controle dos atos estatais arbitrários. 
A lei processual, ao autorizar o magistrado corrigir a qualquer tempo erros 
materiais (CPC, artigo 463), está baseada na cláusula do devido processo 
legal substancial. Acima da garantia constitucional da coisa julgada está 
essa cláusula, que garante o efetivo direito à jurisdição por meio de um 
processo e julgamento idôneo, adequado e razoável.

375
 

 

Claro, pois, que a tese jurídica firmada pelo tribunal superior no julgamento do 

recurso representativo da controvérsia deve incidir sobre os feitos sobrestados na 

origem, inclusive aqueles já acobertados pela coisa julgada formada antes da 

interposição intempestiva do recurso. 
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Diante dos valores e princípios que se entrelaçam e conflitam nesta situação, é 

a isonomia que deve prevalecer no tratamento a ser empregado pelo órgão 

jurisdicional às demandas repetitivas, como único meio, inclusive, de garantir a 

observância da legalidade, diante da delimitação pelo Tribunal Superior do Trabalho, 

da escorreita interpretação e aplicação da norma naquela determinada controvérsia. 

Parece, entretanto, que um limite temporal há de ser estabelecido, sob pena de 

suprimir-se em absoluto estabilidade e previsibilidade de prestação jurisdicional, 

valores aqui reiteradas vezes invocados com a finalidade de sustentar a 

possibilidade de se aplicar a tese jurídica firmada no julgamento levado a efeito sob 

o rito do artigo 896-C, da CLT, sobre os feitos sobrestados, independentemente de 

serem ou não admissíveis. 

Balizar a premissa apenas na afirmação de que, com base na ponderação dos 

princípios constitucionais envolvidos, é possível relativizar a coisa julgada formada 

sobre a demanda na qual o recurso de revista foi interposto a destempo poderia 

levar à conclusão de que a formação da coisa julgada não mais refrataria a 

imutabilidade do comando jurisdicional, ao menos nos casos em que sobre a 

controvérsia fosse deflagrado o julgamento por amostragem. 

Isso porque nesses casos, bastaria a parte perdedora interpor recurso de 

revista, pouco importando o lapso temporal transcorrido desde o trânsito em julgado, 

para que a solução definida pela Corte superior em caso objetivamente idêntico, 

favorável que lhe fosse, viesse a incidir também sobre sua demanda subjetiva. 

Pudesse essa conclusão ser cogitada, demandas já definidas e acobertadas 

pela coisa julgada há dez, quinze, vinte anos, poderiam “voltar à vida” através do 

simples manejo do recurso de revista, toda vez que sobre a questão de direito nelas 

debatida fosse instaurado o regime de julgamento de recursos excepcionais 

repetitivos. 

Parece claro, pela absoluta instabilidade gerada a partir dessa perspectiva, que 

admitir esta hipótese indiscriminadamente, sempre que o recurso de revista 

sobrestado for intempestivo, não é a conclusão que mais afina nem mesmo com o 

princípio da isonomia, balizador dos argumentos apresentados, vez que resultariam 

em desarrazoadas tanto a paridade quanto a disparidade do tratamento dado pelo 

órgão jurisdicional às demandas que versassem sobre idêntica controvérsia. 

Tanto no capítulo anterior como nas considerações acima, anotou-se que a 

aplicação da tese jurídica firmada pelo Tribunal Superior do Trabalho no recurso de 
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revista representativo da controvérsia sobre os recursos inadmissíveis sobrestados 

se justificaria, dentre outras razões, por privilegiar a efetividade da prestação 

jurisdicional, evitando a propositura de demanda rescisória contra o acórdão 

transitado em julgado que, ao contrariar a correta interpretação e aplicação da 

Constituição ou da lei federal naquela controvérsia, albergaria a hipótese de ação 

rescisória prevista no artigo 966, V, do novo Código de Processo Civil. 

A partir dessa reflexão, é possível estabelecer um limite claro e objetivo quanto 

à possibilidade de irradiação da decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho 

nas hipóteses do artigo 896-C, da CLT, nos casos em que a inadmissão do recurso 

é motivada por sua intempestividade. 

Conforme o artigo 975, do novo Código de Processo Civil, é de dois anos, 

contados a partir do trânsito em julgado, o prazo para a propositura da ação 

rescisória, instrumento típico de quebra da coisa julgada. 

Entretanto, mais do que fixar o prazo para propor rescisória, a interpretação 

teleológica desse dispositivo revela que, após dois anos, extingue-se o direito à 

rescisão do pronunciamento jurisdicional de mérito independentemente da via 

processual destinada a cumprir essa finalidade. Ao examinar a regra, são essas as 

ponderações apresentadas por Francisco Cavalcanti Pontes Miranda: 

 
No artigo 495, o prazo é conclusivo, dito extintivo, conceito que impusemos 
à própria redação heterotópica e errada do Código Civil. Com isso, o 
legislador atende a que o ataque à coisa julgada é por meio de ação (alguns 
sistemas jurídicos concebem o remédio jurídico processual como recurso, o 
que destoa dos princípios da ciência do direito). Extinguem-se o direito à 
rescisão, a pretensão à rescisão e a ação da rescisão. Trata-se do direito 
potestativo extintivo (ou, digamos, formativo extintivo).

376
  

 

Parece ser essa a conjectura que mais se amolda ao regime de rescisão de 

julgados de nosso ordenamento. Se a parte não dispuser da via típica para quebrar 

a decisão com status de trânsito em julgado, isto é, se transcorridos mais de dois 

anos entre a sua formação e a interposição do recurso de revista, ainda que verse 

sobre idêntica controvérsia e venha a ser sobrestado, não se poderá admitir que 

sobre ele se aplique a tese jurídica firmada no julgamento paradigma, 

independentemente do resultado, vez que já fulminado o direito da parte de rescindir 

a decisão que pôs fim ao seu conflito subjetivo. 

                                                           
376

 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado da ação rescisória das sentenças e de outras 
decisões. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1976, p.371. 
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Também com base nesse raciocínio, interposto e sobrestado o recurso de 

revista, independentemente do tempo que demore o Tribunal Superior do Trabalho 

para julgar o recurso representativo da controvérsia e delimitar a tese jurídica 

aplicável à questão objetiva repetitiva, ainda que seja detectada a intempestividade 

do recurso sobrestado (desde que interposto dentro do prazo para rescisória), 

deverá incidir sobre ele a solução empregada no precedente que servirá de molde 

para os demais feitos idênticos. 

É dizer, se a parte exercitou sua insurgência contra o acórdão recorrido dentro 

do prazo que teria para obter sua rescisão pela via típica prevista no artigo 966 do 

novo Código de Processo Civil, não poderá ser penalizada pela demora imputável 

exclusivamente ao órgão jurisdicional para julgar a questão objetiva, fixando-lhe a 

única solução plausível à luz da Constituição ou lei federal, conforme o caso. 

De tudo o que se sustentou e especialmente da ponderação entre os princípios 

envolvidos nesta situação concreta, afere-se que fazer preponderar a coisa julgada, 

nesses casos, implicaria em contrariar a própria Constituição Federal. 
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6  CONCLUSÃO 
 

Conforme definido desde a introdução, o objeto desse estudo consistiu em 

investigar as consequências da análise postergada da admissibilidade dos recursos 

de revista repetitivos prevista no artigo 896-C, da CLT, levada a efeito após a 

definida a questão objetiva subjacente por meio do julgamento do recurso de revista 

pelo Tribunal Superior do Trabalho. 

Observou-se que o procedimento legalmente adotado para julgar os recursos 

de revista repetitivos, se por um lado impede o acesso dessas demandas às Cortes 

superiores pela via oblíqua do agravo de instrumento (artigo 897, alínea b, da CLT), 

por outro, dá azo a uma situação ímpar. 

Se posterior ao julgamento da demanda pelo Tribunal Superior do Trabalho, 

infere-se que o recurso sobrestado é inadmissível, ou se terá a perda vã e 

incoerente de atividade jurisdicional com o sobrestamento inútil do recurso durante 

toda a tramitação procedimental do feito representativo da controvérsia perante o 

TST para, ao fim, admitir-se resultados distintos a demandas idênticas; ou se 

aplicará sobre a celeuma suspensa a solução definida naquela Corte, 

independentemente de sua admissibilidade, garantido tratamento igualitário às 

causas objetivamente idênticas, ao custo da segurança jurídica que sobre o acórdão 

impugnado por recurso defeituoso já se operava, circunstância que o impossibilitaria 

de ensejar a revisão do conteúdo decisório. 

Definida a questão, analisou-se os institutos e princípios que informam o centro 

da discussão, cujo fim foi conferir rigor técnico possível às indagações e às 

respostas que se propôs buscar. 

Ilustrou-se, ainda, o cenário que conforma a autoridade do trânsito em julgado 

no ordenamento jurídico, sua natureza jurídica e índole constitucional como viga 

mestra da segurança jurídica nas relações processuais, admitindo-se sua 

flexibilização em hipóteses excepcionais, notadamente, naquelas em que se verifica 

a existência de colisão entre valores de mesma magnitude. 

A seguir, examinou-se o novo procedimento que confere aos recursos de 

revista a possibilidade de sua afetação para que o deslinde observe o regramento da 

Lei nº13.015/14, ou seja, que seu julgamento se dê sob a égide dos recursos 

repetitivos quando a controvérsia jurídica justificar esse procedimento. 
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A origem e a finalidade do instituto do julgamento de revista repetitivo revelou 

que sua criação não se presta somente a desafogar o Poder Judiciário, mas também 

a implementar técnica de objetivação jurisdicional amparada na solução objetiva da 

celeuma para, a partir daquele julgamento, extrair a moldura para feitos que versem 

sobre questão objetivamente idêntica. 

A importância do instituto é incontestável na seara processual trabalhista, 

especialmente porque perceptível a progressão geométrica que orienta o aumento 

das relações massificadas que permeiam o Poder Judiciário Trabalhista com seus 

problemas e conflitos imanentes. 

Renovou-se, com base nessas premissas, a importância dos precedentes no 

sistema jurídico inaugurado pela Lei nº13.105/15, vez que agem como parâmetros 

informadores de julgamentos no intuito de majorar a efetividade da técnica de 

objetivação de demandas simétricas. Uma vez emanados do Tribunal Superior do 

Trabalho, sua função não é outra senão definir a correta aplicação e interpretação 

da lei e da Constituição Federal. 

Analisadas as regras do procedimento dos recursos de revista repetitivos 

(artigo 896-C, parágrafos 11 e 12, da CLT e o artigo 21 do Ato nº491, do TST), 

concluiu-se que, por força de lei, apenas no caso em que o acórdão recorrido for 

divergente da solução atribuída pelo Tribunal Superior do Trabalho sem retratação 

pelo Tribunal Regional, é que deverá haver o exame de admissibilidade dos 

recursos sobrestados. 

Isso porque, o que há de mais relevante no procedimento é constatar que o 

acórdão recorrido divergiu da orientação firmada pelo Tribunal Superior do Trabalho 

no julgamento do recurso de revista representativo da controvérsia.  

Com base nesse raciocínio, por meio da interpretação constitucional daqueles 

dispositivos, foram identificados os casos em que o juízo de admissibilidade deverá 

ser realizado: todos aqueles nos quais a decisão proferida pelo Tribunal Regional 

seja divergente ou assimétrica da decisão prolatada no julgamento do recurso 

representativo da controvérsia. 

Ancorado nessas premissas, foram examinados os princípios da segurança 

jurídica e da isonomia, eixos estruturais que norteiam a autoridade do trânsito em 

julgado e do julgamento levado a efeito por força de disciplina repetitiva, conflitantes, 

em tese. 
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Situando-os no quadrante das normas jurídicas à luz da proporcionalidade e da 

técnica de ponderação, aplicável nos casos em que há antagonismo principiológico 

aparente, recomendou-se a prevalência da isonomia em detrimento da segurança 

jurídica. 

A conclusão parte da seguinte premissa: não é admitido em um método que 

tem como fundamento tratar de maneira homogênea demandas objetivamente 

idênticas, determinar o sobrestamento de feitos para que, após o julgamento do 

recurso paradigma, apliquem-se soluções distintas daquela sedimentada pelo 

Tribunal Superior do Trabalho. 

A assertiva é ratificada, inclusive, pelo princípio da legalidade, para quem uma 

das consequências inafastáveis de sua incidência é a de que, em face de casos 

rigorosamente idênticos deva o Poder Judiciário tender a decidir, aplicando igual 

regra de direito, entendida da mesma forma. 

Logo, se a decisão pacificadora da controvérsia jurídica e também dos demais 

feitos idênticos, porém, sobrestados no Tribunal Regional, é proferida pelo Tribunal 

Superior do Trabalho, órgão jurisdicional responsável pela palavra final no que diz 

respeito à aplicação e interpretação da lei e da Constituição em matéria trabalhista, 

admitir a manutenção de decisão divergente em ação objetivamente idêntica, é 

estimular a contrariedade à própria lei. 

Nesses casos, a segurança jurídica que decorre da impossibilidade de 

alteração no acórdão recorrido em função da interposição defeituosa do recurso não 

irá obstar à implementação da isonomia, aqui materializada pelo tratamento paritário 

às demandas idênticas afetadas pelo regime de julgamento de recursos repetitivos. 

Entendimento contrário nega ao Tribunal Superior do Trabalho sua função 

paradigmática e afronta os princípios da economia processual e da duração razoável 

do processo, já que muito provavelmente em momento posterior à decisão de mérito 

viria a conformar-se à posição já pacificada.   

O dispêndio é indevido e injustificado, já que exigiria da parte que teve de 

enfrentar um obstáculo ao seu recurso, a propositura de uma demanda rescisória 

com a finalidade de obter no caso concreto a aplicação da lei ou da Constituição 

Federal de acordo com a interpretação estabelecida pelo TST quando do julgamento 

do recurso de revista representativo da controvérsia. 

O respeito aos precedentes reflete a prevalência da isonomia sobre a 

segurança jurídica quando conflitantes, de modo a garantir uma prestação 
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jurisdicional justa e efetiva que atende aos fins sociais do processo e às exigências 

do bem comum. 

Definidas as linhas mestras, foram sistematizadas as conclusões da pesquisa, 

identificando-se a autoridade do trânsito em julgado somente quando houver 

preclusão com relação ao último pronunciamento jurisdicional proferido no feito, pelo 

que se depreende que o juízo de admissibilidade recursal opera efeitos ex nunc. 

A exceção recai apenas sobre o recurso intempestido que, uma vez verificado, 

importa o trânsito em julgado imediatamente após o transcurso integral do prazo 

para sua interposição, impondo-se efeitos ex tunc ao seu reconhecimento. 

Independentemente da materialização do trânsito em julgado no feito 

sobrestado, conclui-se que, interposto o recurso sem a observância dos 

pressupostos de admissibilidade, ficará impedida qualquer modificação substancial 

da última decisão proferida, o que equivale à imutabilidade da coisa julgada. Por 

isso, reclamará tratamento idêntico na ponderação entre isonomia e segurança 

jurídica. 

A partir desse cenário e da classificação de José Carlos Barbosa Moreira 

quanto aos requisitos de admissibilidade recursal, verifica-se que a ausência de 

pressuposto intrínseco de admissibilidade no recurso de revista sobrestado impede 

a incidência da tese jurídica firmada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Não por 

ostentar maior importância ou representar exceção à preferência da isonomia em 

detrimento da segurança jurídica na ponderação realizada no procedimento dos 

recursos de revista repetitivos, mas por revelar que o recorrente não possuía poder 

para interpor o recurso.  

Em outras palavras, a carência daquele pressuposto demonstra assimetria 

entre o recurso interposto e a celeuma objetiva que deflagrou o julgamento de 

recurso de revista repetitivo, legitimando o tratamento desigual às demandas 

objetivamente distintas. 

Quanto aos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, portanto, vinculados 

tão somente ao modo pelo qual o recurso é oferecido, divorciado que está do direito 

de recorrer, mesmo quando ausentes, não impedem a incidência da solução 

empregada no julgamento paradigma sobre o recurso sobrestado. 

Assim, constatando-se a inobservância da regularidade formal, da deserção ou 

da intempestividade, deverá prevalecer a isonomia substancial, aplicando-se ao 
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caso a solução definida no julgamento do recurso paradigma pelo Tribunal Superior 

do Trabalho. 

Isso porque, nas hipóteses acima, a decisão revela-se intangível por conta de 

defeito recursal, o que implica na incidência da tese jurídica fixada pelo TST apenas 

em virtude da prevalência da isonomia sobre a segurança jurídica.  

Ocorre, contudo, que exclusivamente em relação à última delas verifica-se a 

hipótese de flexibilizar o trânsito em julgado. Ou seja, a aplicação da moldura 

objetiva definida pelo Tribunal Superior do Trabalho é imperiosa como mecanismo 

para implementar a prestação jurisdicional efetiva e justa, estampada no tratamento 

isonômico que deve ser dado às demandas idênticas e afetadas pelo regime de 

julgamento repetitivo. 

A flexibilização defendida, todavia, não é limitada e a solução encontra-se no 

emprego do limite temporal estabelecido para a via típica prevista no ordenamento 

para quebra da autoridade que caracteriza o trânsito em julgado. 

Isso porque, se à parte é dada a faculdade de propor ação rescisória no prazo 

de dois anos com o intuito de desconstituir a coisa julgada material e o recurso de 

revista intempestivo tem como resultado útil flexibilizar a decisão com o objetivo de 

atrair a solução definida pelo Tribunal Superior do Trabalho no julgamento do 

recurso paradigma, este deverá ser o prazo para o manejo recursal.  

Sob outro enfoque, não mais dispondo da via típica para desconstituir a 

autoridade imanente ao trânsito em julgado em função do transcurso do prazo legal, 

ainda que verse sobre idêntica controvérsia, não se poderá admitir que a tese 

jurídica firmada incida sobre o caso concreto, vez que extinto o direito da parte de 

rescindir a decisão que pôs fim ao seu conflito, qualquer que seja a via processual 

eleita. 

Esta é, pois, a proposta que se afina, conforme os fundamentos apresentados, 

aos institutos inaugurados no processo do trabalho pela Lei nº13.015/14, pelo Ato 

nº491, do TST e aos princípios constitucionais que conformam o tema.  
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