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RESUMO 

MORI, Daniela. As audiências públicas na Justiça do Trabalho: gestão de matéria 

relevante e litigância repetitiva. Dissertação (Mestrado). Escola de Direito de São 

Paulo, Fundação Getulio Vargas, 2022. 

O trabalho aprofunda o estudo das audiências públicas na Justiça do Trabalho ao 

analisar em retrospectiva as que foram realizadas no Tribunal Superior do Trabalho 

entre os anos de 2011 e 2022. Busca compreender se o instituto da audiência pública 

pode ser instrumento de gestão de processos pelo Judiciário. Nessa perspectiva 

examina a possibilidade de aplicação do artigo 30 da Lei de Introdução às normas do 

Direito Brasileiro (LINDB) ao processo trabalhista como mecanismo para a 

administração do Tribunal estabelecer procedimentos visando à melhoria da 

prestação jurisdicional. Foi observada a predominância dos litigantes habituais nos 

temas repetitivos, além das matérias relevantes socialmente e que exigem do 

Judiciário postura ativa de gestão. Há potencial das audiências públicas para legitimar 

a construção de decisão de qualidade, mas sua realização não prescinde de 

aprofundamento dos debates e de seu uso para motivação da decisão, sob pena de 

se tornar mera formalidade. 

 

Palavras-chave: Justiça do Trabalho; Audiências públicas; Litigância habitual; Matéria 

relevante. 

  



 
 

 

ABSTRACT 

MORI, Daniela. Public hearings in the Labor Court: management of relevant matter 

and repetitive litigation. Thesis (Master's degree). FGV Sao Paulo Law School, 

Fundaçao Getulio Vargas, 2022. 

The work deepens the study of public hearings in labor justice by retrospectively 

analysing those that were held in the Superior Labor Court between 2011 and 2022. It 

seeks to understand whether the institute of the public hearing can be an instrument 

of process management by the Judiciary. From this perspective it examines the 

possibility of applying Article 30 of the LINDB to the labor procedure, as a mechanism 

for the Administration of the Court to establish procedures aimed at improving the 

judicial provision. The predominance of the usual litigants in repetitive themes was 

observed, in addition to the socially relevant subjects that require active management 

posture from the judiciary. There is the potential of public hearings to legitimize the 

construction of quality decision, but its realization does not pre-empt the deepening of 

the debates and its use to motivate the decision, under penalty of becoming a mere 

formality. 

 

Keywords: Labor Justice; Public hearings; Customary litigation; Relevant material. 
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1 INTRODUÇÃO 

Eis o melhor e o pior de mim 
No meu termômetro o meu quilate 

Vem, cara, me retrate 
Não é impossível 

Eu não sou difícil de ler 
Faça sua parte 

Eu sou daqui, eu não sou de Marte 
(Marisa Monte) 

O presente trabalho visa compreender, numa perspectiva crítica, qual o papel 

das audiências públicas na solução dos processos trabalhistas que envolvem matéria 

relevante e litigância repetitiva e seus reflexos na gestão de processos pelo Judiciário 

trabalhista. 

A judicialização do mercado de trabalho no Brasil é fato notório. Em 2021 o 

Judiciário trabalhista recebeu 2.975.899 casos novos e contava com 4.557.513 casos 

pendentes de julgamento, como aponta o Relatório Justiça em números, elaborado 

pelo Conselho Nacional de Justiça (2021a, p. 52). O Direito do Trabalho, com a 

publicização da esfera privada, acabou por conferir viés igualitário à ordem liberal 

porque incutiu no campo do direito um argumento de justiça, a fim de compensar a 

parte economicamente desfavorecida. Fez, dessa forma, do direito e dos seus 

procedimentos, uma presença constituinte do capitalismo organizado (VIANNA et al., 

2014, p. 16). 

A atuação do Judiciário, desta feita, é constante em processos versando sobre 

conflitos que se repetem 

sobre lesões reiteradas dos mais elementares e fundamentais direitos 

trabalhistas dos reclamantes por parte dos demandados “habituais” em 

casos em que a existência da obrigação nem sempre é seriamente 

contestável, embora seja contestada em defesas e recursos de duvidosa 

procedência (PIMENTA, 2004, p. 337). 

A litigância repetitiva na esfera das relações de trabalho pode ser considerada 

espécie de consequência da judicialização das relações sociais, identificada por 

Vianna et al. (2014, p. 149) como a “crescente invasão do direito na organização da 

vida social”. 
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A “amplitude do acesso à justiça tem mostrado que a via judicial passou a ser a 

preferida, mesmo antes de serem acionadas outras tentativas de solução do conflito” 

(SEMER, 2021, p. 21). 

Por isso, dar tratamento sistematizado ao volume de processos é uma das 

formas de que o Judiciário pode lançar mão para otimizar o exercício da jurisdição. E 

na busca por opções para lidar com a litigância que se repete, as audiências públicas, 

apesar de conhecidas por serem mecanismos cuja essência é ampliar a participação 

em assuntos de relevância acentuada, revelaram-se como alternativa para a gestão 

processual. 

1.1 O percurso do trabalho 

O ponto de partida da minha análise era encontrar opções para gestão da massa 

de processos na Justiça do Trabalho. Afinal, em média, a cada grupo de 100 mil 

habitantes, 1.049 ingressaram com uma ação trabalhista em 2020 (CNJ, 2021a, 

p. 111). 

Ao estudar as implicações da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro 

(LINDB), alterada em 2018 pela Lei nº 13.655, sua natureza ferramental para a 

aplicação do direito e a obrigação das autoridades públicas de atuarem por meio de 

consultas para aumentar a segurança jurídica (LINDB, artigo 30), surgiu o contato com 

as audiências públicas, cujo papel está relacionado à participação democrática, como 

importante instrumento para instrução de demandas repetitivas. 

Na esfera trabalhista, a partir de 2011 o Tribunal Superior do Trabalho (TST) 

realizou oito audiências públicas, que trouxeram à discussão demandas repetitivas e 

abordaram diferentes temas: (a) terceirização de serviços; (b) divisor de hora extra do 

empregado bancário; (c) indenização por danos morais por exigência de certidão de 

antecedentes criminais; (d) aplicação da lei de falências ou o entendimento da 

Orientação Jurisprudencial (OJ) 411 da Subseção I Especializada em Dissídios 

Individuais (SBDI-1) do TST à TAP; (e) adicionais normativos e seus reflexos a 

empregadores da Petrobrás S.A. (f) risco à saúde e à integridade física dos 

trabalhadores expostos a raios X móveis e o adicional de periculosidade; (g) adicional 

de insalubridade aos trabalhadores da Fundação Casa; (h) cotas para pessoas com 

deficiência nos serviços aeroportuários. 
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Com exceção da primeira audiência, que não estava relacionada a nenhum 

processo específico, as demais se deram em sede de incidente de recursos repetitivos 

que tramitavam perante o TST e a última em tentativa de conciliação em sede de 

agravo de instrumento em recurso de revista (AIRR) e de recurso de revista (RR) que 

tramitam perante o Tribunal e ainda não foram julgados. 

Ao estudar a litigância que se repete nas audiências públicas, a pesquisa 

exploratória permitiu observar que o instrumento utilizado pelo TST instruiu 

essencialmente processos judiciais envolvendo matérias relevantes que se repetem. 

A percepção de que a questão de fundo do conflito tem responsabilidade na repetição 

foi essencial para perceber além dela e considerar a relevância da matéria submetida 

a juízo. Em decorrência, o que se fez foi intensificar a observação do conflito em si, 

ao invés de focar o desenvolvimento do trabalho na quantidade de processos. 

Para cumprir o objetivo de identificar o papel das audiências públicas na solução 

dos processos trabalhistas, a sistematização do estudo de caso levará em conta 

detalhe da metodologia sugerida por Machado (2019, p. 315): envolvendo “o contexto, 

o caso e as unidades de análise”. 

Remete o contexto à litigância repetitiva e à relevância das temáticas que 

envolvem as já mencionadas oito audiências públicas realizadas no TST, seis em 

sede de recurso repetitivo, além da que tratou da licitude da terceirização e a última, 

que versou sobre as cotas de pessoas com deficiência no setor aeroportuário. 

A combinação da pesquisa exploratória com o estudo de caso (PINTO JUNIOR, 

2019, p. 45) permitiu aprofundar a pesquisa e foram escolhidos o caso envolvendo o 

divisor de horas extras dos bancários e o que instruiu o processo versando sobre a 

indenização por danos morais em caso de exigência da certidão de antecedentes 

criminais do candidato a emprego. Os dois casos selecionados para aprofundamento 

foram escolhidos para descrição e considerações porque há indicativo de distinção 

importante entre eles, no que se refere ao enfrentamento de matéria relevante e seu 

reflexo na litigância em massa. Dentre os pontos de discrepância está o número de 

participantes, a citação da audiência no acórdão e o reflexo nas decisões que se 

seguiram. 

Em razão disso, serão utilizadas como unidades de análise desses dois casos 

as seguintes questões: 

(a) Qual informação buscavam as audiências públicas? 
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(b) Houve equilíbrio entre o número de participantes representando empregados 

e empregadores? 

(c) As falas das audiências públicas foram mencionadas nos julgamentos? 

(d) Qual informação foi produzida? 

Com a finalidade de responder a essas perguntas, os dados para a pesquisa 

foram coletados nos vídeos das audiências, nas atas transcritas, nas sustentações 

orais dos advogados, todos disponibilizadas no sítio do TST, onde há página dedicada 

às audiências públicas, com tabela contendo informações, como o ano da realização, 

o número do processo e o assunto (TST, 2022a). Também serão base de análise os 

documentos convocatórios e os acórdãos proferidos nos incidentes. Para concluir o 

estudo, foram pesquisados no sítio do TRT da 2ª Região, maior Tribunal Regional do 

Trabalho do País, acórdãos tratando das matérias relacionadas aos dois casos 

escolhidos e posteriores às decisões proferidas pelo TST. 

Entretanto, a efetiva avaliação da participação da sociedade, tanto do ponto de 

vista da qualidade quanto do ponto de vista da quantidade, é uma dificuldade dos 

estudiosos sobre o tema das audiências públicas, como aponta Souza (2018). 

Segundo o autor, há vários critérios para essa avaliação, sendo um deles o 

cronológico. Com base na audiência pública, é possível “identificar três fases do 

processo decisório: (a) antes da realização da audiência pública; (b) durante a 

audiência pública; e (c) após a audiência pública” (SOUZA, 2018, p. 161). 

A forma adotada para documentar as audiências realizadas pelo TST teve 

inspiração no modelo utilizado por Souza (2018), ao categorizar as audiências 

públicas realizadas pelo Superior Tribunal de Justiça em sua tese de doutorado, cuja 

abordagem crítica se dá do ponto de vista do acesso à justiça, e também na forma 

descritiva utilizada por Sombra (2017), em seu trabalho empírico, que busca aferir a 

efetiva influência das audiências públicas no processo de deliberação do Supremo 

Tribunal Federal (STF). 

Há de se observar certa marginalidade no tema (ECO, 2019, p. 20) das 

audiências públicas na Justiça do Trabalho, apesar de as audiências serem regra no 

processo trabalhista, sempre pautado na concentração dos atos e oralidade para 

solução das controvérsias levadas a juízo. Talvez estratégias de enfretamento da 

litigância repetitiva não sejam uma constante, apesar de uma das características do 

conflito trabalhista ser “o fato de um mesmo litígio individual do trabalho interessar a 

um grande número de trabalhadores”, como observam Giglio e Corrêa (2007, p. 76), 
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tanto que os autores se referem ao termo macrolesões trabalhistas, citando Ronaldo 

Lopes Leal, na medida em que podem refletir no contrato de todos os empregados de 

uma mesma empresa, por exemplo. 

Ainda que seja paradoxal o tratamento homogêneo dos conflitos, por não resistir 

à realidade das coisas, já que até o modo de ser dos processos varia (YARSHELL, 

2020, p. 32), mapear a natureza das controvérsias permite tratá-las com certa 

uniformidade, considerando suas peculiares características. 

A ausência de normas legais tratando do procedimento em sentido estrito 

também dificulta identificar parâmetros objetivos para a convocação das audiências. 

É de se observar que os grandes programas de reforma da legislação, no dizer 

de Galanter (2018, p. 19) e a respeito dos Estados Unidos, produziram resultados 

basicamente simbólicos, sendo essencial, portanto, analisar as pessoas, os atores 

jurídicos. 

O desenrolar do assunto traz como um dos problemas a ser superado, além da 

elaboração da proposta em si, a efetiva colaboração dos juízes, no caso os ministros 

do TST, que decidiram sobre os casos em sede de incidentes de recursos repetitivos. 

Há, também, a questão do convencimento, da exposição de alternativas e bases 

empíricas para melhor solução e, ainda, a persuasão dos julgadores, atores 

necessários à estratégia de enfrentamento dos processos em massa, lugar-comum 

na jurisdição trabalhista. 

Em excelente observação de D´Araujo (2014, p. 206), em artigo sobre as elites 

burocráticas no Poder Executivo, 

as análises dos governos democráticos precisariam ir além do tema do 

equilíbrio e dos controles de poder e deveriam se dedicar à qualidade dos 

serviços prestados à sociedade, levando em consideração até que ponto a 

qualidade da burocracia pode ou não ser uma variável explicativa para a 

qualidade da democracia. 

D´Araujo (2014, p. 206) conclui, ainda, que 

O desafio maior é conciliar governança inteligente com burocracia, posto 

que aquela, beneficiária dos modernos meios de comunicação e informação, 

deve ser capaz de brecar impulsos demagógicos e impedir a rigidez 

burocrática. Democracias avançadas precisariam de um novo “software 

cívico” capaz de proporcionar a “governança inteligente”, ou seja, delegar e 

fomentar a participação. 
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O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), a título de exemplo, dentre 

suas diretrizes estratégicas para o biênio 2018-2020, tem, para a gestão das 

demandas repetitivas e dos grandes litigantes, o objetivo estratégico de aprimorar a 

governança de tecnologia da informação (TJSP, 2018). 

Identificar situações de recorrência para criar procedimentos emanados do 

próprio Tribunal, levando em conta as particularidades da jurisdição, cria soluções 

para a burocracia que se instala e dificulta a atuação na solução do caso concreto 

com a previsibilidade e a eficiência necessárias para que o acesso à jurisdição possa 

ser revertido em efetivo acesso à justiça, representando a capacidade da máquina 

judiciária para tramitar ágil e diligentemente os assuntos (GÓMEZ, 2014, p. 41). 

Certamente a leitura sobre a litigância que se repete não pode perder de vista sua 

origem no conflito entre capital e trabalho, algo intrínseco às relações conduzidas à 

Justiça do Trabalho, tampouco igualmente pode perder de vista o fato de esse ramo 

do Judiciário ser social na essência, porque tem por responsabilidade garantir a 

proteção de direitos mínimos aos cidadãos que trabalham. 
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2 A LITIGÂNCIA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

Depois de vinte anos na escola 
Não é difícil aprender 

Todas as manhas do seu jogo sujo 
Não é assim que tem que ser 

Vamos fazer nosso dever de casa 
E aí então, vocês vão ver 

Suas crianças derrubando reis 
Fazer comédia no cinema com as suas leis 

Somos os filhos da revolução 
Somos burgueses sem religião 

Somos o futuro da nação 
Geração Coca-Cola 

(Legião Urbana) 

O conflito inerente às relações de trabalho, decorrente da constante 

contraposição das forças do capital e do trabalho, é elemento importante na 

problemática envolvendo a litigiosidade dessas relações no Brasil e fez surgir o 

Conselho Nacional do Trabalho em 1923 (Decreto nº 16.027, de 30 de abril de 1923), 

cujas competências envolviam realizar inquéritos sociais, ouvindo profissionais e 

interessados. Nas décadas seguintes, com a ampliação, organização e 

regulamentação do Direito do Trabalho no País, foi criada a Justiça do Trabalho pela 

Constituição de 1934 (artigo 122), declarada instalada durante as comemorações do 

1º de maio de 1941. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) surge em 1943 

(Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943) e vigora até os dias atuais, com variadas 

alterações. 

Atualmente, a Justiça do Trabalho conta com 24 Tribunais Regionais do 

Trabalho, distribuídos entre todas as regiões do País. Em 2019, com 1.573 Varas do 

Trabalho instaladas, recebeu 3.377.004 processos e julgou 3.572.630 (105,8% do 

total recebido). O resíduo de processos em 2019 foi de 1.679.704 (CSJT, 2019). 

No ambiente do TRT da 2ª Região (São Paulo), a média de novos processos de 

conhecimento no fórum Ruy Barbosa em 2018 foi de 1.522 (ATA DA CORREIÇÃO..., 

2019) e em 2019 de 1.600 novos casos por Vara (ATA DA CORREIÇÃO..., 2020). Na 

capital de São Paulo existem 124 Varas do Trabalho divididas em três fóruns. Por 

isso, observar o impacto das medidas que possam ser alternativa que permita 

racionalmente qualificar a previsibilidade no trâmite processual é relevante, na medida 

em que há significativo volume de processos e variadas normas processuais aplicadas 

de modo heterogêneo por grande número de profissionais. 

Recentemente foi, e ainda é, notícia a substancial alteração da CLT. A norma 

conhecida como reforma trabalhista entrou em vigor em 11/11/2017. Entre a 
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tramitação do anteprojeto de lei apresentado pelo governo ao Congresso Nacional (PL 

6.787/16, apresentado em 23/12/2016) e a publicação da Lei nº 13.467/17 em 

14/7/2017 transcorreram menos de sete meses, tempo recorde, considerando o 

alcance da reforma e a necessária lentidão para trâmite de projetos de lei com 

tamanha ambição para modificação das regras incidentes sobre as relações de 

trabalho. 

O anteprojeto alterava sete artigos da CLT. Nem um ano depois, a lei entrou em 

vigor, alterando mais de 200 artigos da Consolidação das Leis do Trabalho (SEVERO; 

MAIOR, 2017, p. 13). 

Embora alardeada, inclusive pela mídia, como instrumento de redução da 

insegurança jurídica e de atualização da CLT, apenas para ficar entre duas das 

bandeiras propagandeadas, certo que o Direito do Trabalho persiste como resistência 

objetiva à reforma, porque foi — e é — recurso necessário e capaz de impor condições 

para a garantia da prevalência do trabalho decente. Como ensina Carnelutti (2006, 

p. 15): “o segredo do direito está exatamente nisto: que os homens não devem viver 

no caos”. 

A reforma trabalhista tem preocupações e objetivos diversos, 

centrando-se na ideia de restringir, ao máximo, o acesso à jurisdição pela 

pessoa humana trabalhadora, além de instigar a transmutação do processo 

judicial laboral em tortuoso calvário de riscos e apenações a essa pessoa 

humana (DELGADO; DELGADO, 2017, p. 48). 

E a tutela jurisdicional “abrange não apenas o resultado favorável a uma das 

partes, mas também os meios predispostos para o exercício da jurisdição” 

(YARSHELL, 2020, p. 282). 

Além das questões essencialmente de direito processual, como previsão de 

honorários de sucumbência, dificultar a criação de súmulas de jurisprudência pelo 

TST, limitar a assistência judiciária gratuita, exigir pedidos certos e com valores 

especificados, acolher o preposto profissional, eliminar a execução de ofício, dentre 

outros, a introdução do teletrabalho pela reforma é criação de direito material com 

importantes consequências para o processo do trabalho. 

Embora o processo trabalhista, em regra, diga respeito especificamente à 

análise de cada contrato realidade, sua apreciação vai além dele. Traz um conflito de 

natureza coletiva, porque sempre deve ser observado sob a perspectiva de envolver 

capital e trabalho, caracterizadores da sociedade capitalista e 
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Quase sempre o descumprimento das legislações trabalhistas, nacionais e 

internacionais disciplinadas em tratados e convenções, decorre da 

necessidade do capital em restabelecer o nível elevado da taxa de mais-

valia de seus negócios, notadamente em tempos de aprofundamento das 

crises do sistema econômico (COUTINHO, 2021, p. 35). 

Nunca se deve perder de vista que o capital sempre busca mais capital. Não há 

outro interesse para sua atuação no mundo capitalista. Outra não é a explicação para 

o fato de as 32 empresas mais rentáveis do mundo acumularem lucro ainda maior em 

2020. Mesmo sob a pandemia de COVID-19 e seus notórios impactos na economia, 

segundo a ONG OXFAM, o grupo de empresas teve resultado de US$ 109 bilhões a 

mais do que a média obtida nos últimos quatro anos. Mais ainda, segundo o mesmo 

levantamento: “As 100 empresas campeãs do mercado de ações em 2020 

acrescentaram mais de US$ 3 trilhões ao seu valor de mercado desde o início da 

pandemia (em março de 2020)” (OXFAM, 2020). 

2.1 As práticas do Judiciário com a litigância repetitiva 

As práticas administrativas e burocráticas capazes de transpor a atomização das 

varas para tratar tal litigância repetitiva trazem uma perspectiva necessária para 

repensar com insistência e atenção a atividade jurisdicional e podem vir em nome da 

eficiência, mas não exclusivamente em nome dela. Dar organização necessária à 

distribuição da Justiça porque 

Quanto mais o processo é eficaz — ou seja, mais célere, econômico, 

simples e justo — menos o empregado precisa dele: o princípio da tutela se 

realiza espontaneamente, ou, se preferirmos, pela simples ameaça de 

sanção, o que se faz maior (VIANA, 2004, p. 178). 

O Conselho Nacional de Justiça, aliás, pontualmente elege matérias repetitivas 

para tratamento pelo Programa Resolve, iniciado em 2018. Foi elaborado com o 

objetivo de fomentar a política judiciária de tratamento adequado para prevenção e 

solução de litígios no âmbito do Poder Judiciário. Há regulamentação pela Resolução 

CNJ nº 125/2010, considerando a competência do Conselho para controle da atuação 

administrativa do Poder Judiciário. Demais a isso, a eficiência operacional é um dos 

objetivos estratégicos do Judiciário, nos termos da Resolução CNJ nº 70 de 2009. 

Um dos eixos contemplados pelo programa é o Resolve Execução Fiscal, 

visando à implementação de medidas de automação e à governança com base em 
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diagnóstico elaborado por magistrados atuantes na área. As execuções fiscais eram, 

em 2017, cerca de 39% dos mais de 80 milhões de processos pendentes de 

julgamento, além de responsáveis por 92% da taxa de congestionamento no âmbito 

do Poder Judiciário (CNJ, 2016). 

Sem prejuízo do andamento dos processos, uma das frentes do grupo de 

trabalho de juízes sugeriu fluxo automatizado passível de adoção pelos Tribunais, com 

customização no processo judicial eletrônico de operações automatizadas para 

minimizar a necessidade de atuação humana em tarefas repetitivas, além da 

integração com sistemas utilizados no âmbito das execuções fiscais, como Sisbajud, 

Renajud, Ar-Digital e os sistemas de Fazendas Públicas, dentre outros. 

A elaboração de diretrizes administrativas para se antecipar aos problemas 

decorrentes da litigância em massa passa pela adoção pelos Tribunais de políticas 

envolvendo os magistrados, atores essenciais, na busca para prevenir gargalos que 

obstaculizam a eficiência da prestação jurisdicional. 

Isso porque, apesar de “o realizar sem o caráter explícito de outrora, o 

capitalismo desenvolvido no Brasil neste século XXI, sepulta mandamentos expressos 

na Constituição da República” (COUTINHO, 2021, p. 39). 

Adotar instrumentos utilizados na análise de políticas públicas é um útil 

mecanismo para previsão de normas administrativas que objetivem lidar com os 

processos em massa sem afronta à independência judicial e às normas protetivas. 

Na mesma esteira, juízas e juízes que aplicam o Direito do Trabalho de 

natureza protetiva ao hipossuficiente a partir do prisma da teoria crítica de 

Direitos Humanos, das conquistas sociais incorporadas ao patrimônio 

jurídico obreiro, dos princípios e fundamentos assegurados na Constituição, 

no Direito Internacional e no direito ordinário interno, mostram-se 

imprescindíveis como agentes do Estado comprometidos com as suas 

funções públicas relacionadas à efetividade do juslaboralismo (COUTINHO, 

2021, p. 42). 

E sem deixar de observar que a regionalização das diretrizes é importante para 

lidar com o efetivo problema recorrente naquela jurisdição. A jurisdição, embora seja 

una, como expressão da soberania nacional, se submete à necessária divisão racional 

do trabalho judicial como forma de organização institucional do que Falcão chama ser 

um Judiciário múltiplo (SADEK; BENETI; FALCÃO, 2006, p. 117). 

O juiz, que conhece o sistema porque vive dentro dele, é personagem essencial 

na elaboração das propostas para o trâmite mais ágil dos processos repetidos. E há 
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independência e autonomia. Aliás, em nome dessa autonomia, no âmbito da Justiça 

do Trabalho cada Tribunal Regional se estrutura a seu modo e de acordo com suas 

necessidades locais. Importante mencionar que na Comarca de São Paulo, em que 

existem dois fóruns regionais (Zona Leste e Zona Sul), além do Fórum Ruy Barbosa, 

cuja competência é o centro da cidade, as matérias levadas a juízo variam de acordo 

com a multiplicidade das relações trabalhistas que se desenvolvem em cada uma das 

regiões. Há conhecida distinção entre as matérias e os litigantes em cada um dos 

foros, apesar de todas as reclamações versarem sobre relações de trabalho. 

Analisar é separar em partes um fenômeno para conseguir entender o todo 

(SECCHI, 2019, p. 27). Utilizar o trabalho de análise de política pública, por exemplo, 

permite a análise do problema e da solução, envolvendo os atores relevantes no 

processo da repetição de demandas: os juízes. 

Concretar a lei (GRAU, 2013, p. 54), com a construção de normas a cada caso, 

é trabalho artesanal. E é nesse ambiente que a independência do juiz demonstra sua 

autonomia necessária à preservação do Estado Democrático de Direito. 

Certo que a consolidação da democracia acarreta a judicialização intensa das 

relações sociais (VIANNA et al., 2014, p. 257) e também há na litigiosidade de massa 

um conjunto de clientes preferenciais. O Poder Público, as instituições financeiras e 

as empresas de telefonia são campeãs (BARROSO, 2018, p. 23). Com essa dinâmica 

de fidelização, o sistema de justiça acaba premiando os jurisdicionados recorrentes 

com, no mínimo, a demora no final do processo. 

E a autonomia judicial pode terminar refém do litigante repetitivo e premiar, na 

esfera trabalhista, aquele que sonega direitos. O que torna esse viés um ponto 

importante para vislumbrar a necessidade de gerenciar de forma institucional a massa 

dos processos repetidos como forma de preservação da independência judicial, afinal 

a “busca pela justiça é movida pela produção de injustiça” (GALANTER, 2015, p. 44). 

Na verdade, os sistemas legais das (maioria das?) democracias modernas 

são desenhados de tal modo que se todos com uma demanda legítima a 

invocassem, o sistema entraria em colapso. A viabilidade desses sistemas 

depende: (a) da eficácia dos “efeitos gerais”, i. e., do exercício de controle 

mais pela comunicação da informação do que pela implementação efetiva 

de direitos; b) da disponibilidade de foros informais para ação legal; e, 

finalmente, (c) da apatia, da ignorância, das barreiras culturais e de custo 

que inibem o reconhecimento de direitos (GALANTER, 2015, p. 40). 
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2.2 O tratamento dos precedentes jurisprudenciais na Justiça do Trabalho 

Não é possível analisar a litigância repetitiva sem encarar a inafastabilidade da 

jurisdição imposta pela Constituição da República (artigo 5º, XXXV), muito embora o 

direito do cidadão acionar o Judiciário e ter sua questão apreciada por um juiz natural, 

ele certamente não pode ser reconhecido como o objetivo final da República 

(SILVEIRA, 2020, p. 55). 

Em dezembro de 2004 foi promulgada a Emenda Constitucional 45, conhecida 

como reforma do Judiciário. A proposta tramitou na Câmara dos Deputados entre 

1992 e 2000. E em 2003 entrou na pauta de prioridades do Congresso. Foi criado o 

Conselho Nacional de Justiça, “com o objetivo de aperfeiçoar o controle e a 

transparência administrativa, atuando o novo órgão como gestor central dos tribunais, 

planejador do Judiciário e controlador externo dos atos de administração judiciária” 

(STJ, 2022). Trouxe, além disso, a súmula vinculante (CR, artigo 103-A) e uma 

tendência de reformas processuais voltadas para a uniformização de 

entendimentos jurisprudenciais e a introdução de mecanismos processuais 

de feição gerencial, voltados à racionalização da tramitação e julgamento de 

demandas (ASPERTI, 2018, p. 116). 

A partir daí foram introduzidos outros mecanismos com o objetivo de evitar a 

dispersão da jurisprudência, além de enfrentar o considerável número de recursos 

aguardando julgamento nos Tribunais Superiores. 

O Judiciário, institucionalmente, exerce 

dupla função social: a) a função de decidir a controvérsia; b) a função de 

enriquecer a oferta das normas jurídicas. Essa dupla função social implica 

dois discursos possíveis a partir da decisão judicial: a) discurso do caso 

(solução da controvérsia); b) discurso do precedente (reconstrução do 

ordenamento jurídico a partir da interpretação operativa que acresce 

conteúdo normativo) (ZANETI JUNIOR, 2021, p. 428). 

Vieram os artigos 543-B e 543-C ao Código de Processo Civil de 1973. O artigo 

543-B foi introduzido pela Lei nº 11.418 de 2006 e dispunha que, havendo 

“multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a análise da 

repercussão geral” seria processada nos termos do Regimento Interno do Supremo 

Tribunal Federal. 
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Já o artigo 543-C foi incluído pela Lei nº 11.672 de 2008 e estabelecia um 

procedimento específico quando houvesse multiplicidade de recursos especiais com 

fundamento em idêntica questão de direito. 

Na Justiça do Trabalho, a Lei nº 13.015/2014 trouxe algumas novidades, que 

posteriormente foram contempladas pelo CPC de 2015, com inspiração “na ideia de 

criar solução de massa para as demandas igualmente de massa, marca da sociedade 

brasileira” (BRANDÃO, 2016, p. 621). A presidência do TST editou o Ato nº 491, de 

23 de setembro de 2014, fixando parâmetros procedimentais mínimos para dar 

efetividade à referida lei, que instituiu novos requisitos para a admissibilidade de 

recursos no âmbito da Justiça do Trabalho e introduziu a sistemática do recurso 

repetitivo. 

Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, foi incrementada 

a possibilidade de solução de demandas repetitivas em busca de eficiência. No dizer 

de Wandelli (2016, p. 63): 

do ponto de vista do Judiciário isto acaba se traduzindo em práticas de 

gestão que tomam em consideração apenas do volume de recursos 

empregados (income) e processos solucionados (outcome), em termos 

numéricos, ao que se agrega, eventualmente, alguma medição do grau de 

“satisfação do usuário”. 

As disposições para julgamento em sistema de recursos repetitivos no processo 

comum vêm nos artigos 976 a 987 do CPC de 2015. 

No processo do trabalho, o julgamento abstrato previsto nos artigos 896-B e 896-

C da CLT desde a Lei nº 13.015/2014 passou por adequação de procedimento após 

a entrada em vigor do CPC de 2015, mas, no dizer de Brandão (2016), há pouca 

novidade e pelos seguintes motivos: 

O primeiro deles é a inspiração comum de ambos: introdução de forma 

plena, no sistema jurídico brasileiro, da teoria dos precedentes judiciais e 

sua força obrigatória. 

O segundo, são os princípios igualmente semelhantes que orientaram o 

legislador. Procura-se alcançar a segurança jurídica; a igualdade entre os 

cidadãos; a previsibilidade e coerência na atuação do Poder Judiciário, 

como consequência da interpretação idêntica para a mesma regra jurídica; 

o respeito à hierarquia, diante da tese jurídica fixada pelos Tribunais 

Superiores; a economia processual e a maior eficiência, neste caso, em face 

da possibilidade de julgamento de grande número de processos. 
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O terceiro diz respeito à grande semelhança de conteúdo entre os dois 

diplomas legais, observadas algumas singularidades da lei processual 

trabalhista. 

Quarto, o fato de haver editado o Ato n. 491/2014 que, a título de 

regulamentar, em linhas gerais o novo procedimento, complementou-o com 

disposições contidas no Novo CPC, cuja vigência transportará para o plano 

da lei as regras que, de forma antecedente, foram originadas em ato interno 

do Tribunal Superior do Trabalho (BRANDÃO, 2016, p. 621-622). 

O incidente de resolução de demandas repetitivas tem por finalidade 

“estabelecer o padrão decisório em procedimento-modelo para a mesma questão 

jurídica (infra, n. 2.10.1) que se repete em muitas outras demandas (litígios seriados), 

evitando, assim, a dispersão jurisprudencial” (BEBBER, 2020, p. 421). 

A Instrução Normativa nº 38/2015 do Tribunal Superior do Trabalho 

regulamentou o procedimento do Incidente de Julgamento dos Recursos Repetitivos 

perante a Subseção de Dissídios Individuais 1 do TST, que pode se dar em sede de 

recurso de revista e de embargos à SDI-1. 

Após a entrada em vigor do CPC de 2015, a Instrução Normativa nº 39 do TST, 

ao dispor sobre quais as regras do novo Código seriam aplicáveis e inaplicáveis ao 

processo do trabalho, ainda que de forma não exaustiva, reconheceu em seu artigo 

8º serem aplicáveis ao processo do trabalho as normas dos artigos 976 a 986 do CPC 

que regem o incidente de resolução de demandas repetitivas. Em 2022, o CNJ 

estabeleceu como uma das metas para o STJ (meta 7) garantir “tempo médio de 365 

dias da afetação à publicação do acórdão dos recursos repetitivos” (CNJ, 2021b, p. 3), 

em atendimento à preocupação da solução de processos repetidos. 

No IRDR “será definida, unicamente, a tese jurídica da questão de direito, sem 

apreciação do caso” e o acórdão “deverá retratar com fidelidade o exame (a votação) 

de cada um dos fundamentos favoráveis e contrários à tese jurídica discutida” 

(BEBBER, 2020, p. 437). Acrescenta Bebber (2020, p. 438) que não há exigência na 

lei, mas é didático explicitar a tese jurídica em enunciado destacado. 

Um dos instrumentos de instrução do procedimento de IRDR é a audiência 

pública, que na Justiça do Trabalho vem autorizada no artigo 10 da Resolução 

nº 38/2015 do TST, por determinação do relator do incidente e com objetivo de “ouvir 

depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria, sempre que 

entender necessário o esclarecimento de questões ou circunstâncias de fato 

subjacentes à controvérsia objeto do incidente de recursos repetitivos”. Possível, 

ainda, a admissão pelo relator como “amici curiae, de pessoas, órgãos ou entidades 
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com interesse na controvérsia, considerando a relevância da matéria e assegurando 

o contraditório e a isonomia de tratamento”, desde que a manifestação se dê até a 

inclusão do processo em pauta. 

No Judiciário brasileiro a audiência pública ingressou no cenário normativo por 

meio da Lei nº 9.868/99, que autorizava sua convocação pelo relator da ação direta 

de inconstitucionalidade e na ação declaratória de constitucionalidade junto ao STF. 

Antes sua previsão era restrita à atividade de participação democrática na 

administração pública. 

2.3 As garantias ao exercício da Magistratura 

A consciência não me acusa, 
As consciências calam-se mais do que deviam, 

por isso é que se criaram as leis, 
Sim senhor, Tenho de tomar uma decisão, 

Sim senhor, E já a tomei, Sim senhor, 
Aplico-lhe um dia de suspensão, 

E a suspensão, senhor, é só de salário, 
ou também é de serviço, perguntou o Sr. José, 
vendo acender-se um vislumbre de esperança, 

De salário, de salário, 
o serviço não pode ser mais prejudicado do que já foi, 

ainda há pouco tempo lhe dei meia hora de folga, 
não me diga que esperava que o seu mau comportamento 

fosse premiado com um dia inteiro, 
Não senhor, Desejo, para seu bem, 

que lhe sirva de emenda que volte rapidamente 
a ser o funcionário correcto que era antes, 

no interesse dessa Conservatória Geral, 
Sim senhor, Nada mais, regresse ao seu lugar 

(SARAMAGO, 1997, p. 79). 

O que todos esperam do Poder Judiciário é que seja justo e imparcial, 

entendendo por isso, precisa e especificamente, que lhe dê razão e depressa 

(GÓMEZ, 2014, p. 41). E veem, na função típica do juiz e dos Tribunais, a aplicação 

das leis. Necessário abordar a independência funcional, porque, embora não haja 

antagonismo entre tal garantia da Magistratura e os precedentes jurisprudenciais, 

muitas vezes a prática da judicatura permite perceber a existência de pensamentos e 

decisões que vislumbram limitação da independência com a prática dos precedentes. 

No exercício da função jurisdicional, a necessária imparcialidade dos juízes, 

assegurada pelo constitucionalismo contemporâneo em países democráticos, apela a 

dois pontos básicos: a independência a respeito de outros detentores de poder e sua 

liberdade ante a qualquer espécie de interferência (HERRENDORF, 1998, p. 37). 

A jurisdição é um serviço público. Mas há inúmeros desafios na administração 

da prestação jurisdicional que é, efetivamente, a função típica e para a qual existe o 



27 

 

Poder Judiciário, na medida em que vivemos numa sociedade notoriamente 

massificada e que demanda cada vez mais. E o Judiciário brasileiro é tido por estar 

fora do tempo, já que produz pouca justiça, mesmo trabalhando muito (DALLARI, 

2007, p. 31). 

Há na literatura jurídica especializada, nos periódicos e, atualmente, nas redes 

sociais, incansável formulação de conclusões sobre a natureza de decisões judiciais 

e a interpretação de que os juízes conduzem seus julgamentos com caráter ativista. 

Isso é o que aparece. Pouco se vê sobre as decisões dos juízes na administração das 

secretarias e cartórios, a fim de implementar e alcançar a finalidade da jurisdição. E, 

quem sabe, com a rapidez desejada por todos. 

As garantias constitucionais da vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade 

de subsídio dos magistrados (Constituição da República, artigo 95), com vistas a 

julgamentos livres de pressão, em verdadeiro exercício de Estado Democrático de 

Direito, compõem a independência funcional do juiz e legitimam julgamentos 

proferidos com observância da disposição do artigo 93, IX, também da Constituição 

da República. Não é privilégio, mas prerrogativa que garante prestação jurisdicional 

livre, em benefício de toda a sociedade. Em outras palavras, a independência 

funcional tem função pragmática. Mas em nenhuma hipótese autoriza a negativa do 

juiz em cumprir os ditames constitucionais, as normas legais, os princípios e as regras 

administrativas que integram o sistema jurídico. 

A leitura do instituto deve, contudo, se integrar na prestação jurisdicional, razão 

da existência do Poder Judiciário. Há independência, mas há função. E a função é 

jurisdicional, que se complementa à hierarquia do Poder. A independência judicial e 

suas afirmações de caráter generalista são óbvias, mas elas não esgotam a análise 

do assunto, pois de muitos pontos de vista não é fácil entender corretamente o 

significado da independência do juiz (FENOLL; OTEIZA, 2019, p. 14). 

O ambiente da jurisdição trabalhista sempre foi fértil na previsão de precedentes 

jurisprudenciais, atribuindo segurança jurídica necessária àqueles que buscam a 

solução de seu conflito. Os precedentes acarretam, ainda, forma importante para lidar 

com volume de processos e que tratam de matérias repetidas. O Tribunal Superior do 

Trabalho publicou 463 Súmulas de jurisprudência entre 1969 e 2017 (TST, 2020). 

Além disso, a Seção de Dissídios Individuais 1 do Tribunal editou 421 Orientações 

Jurisprudenciais, enquanto na SBDI II foram 158 OJ. Já a Seção de Dissídio Coletivo, 

a partir de 1998, publicou 38 orientações e 120 precedentes normativos. 
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Pode existir resistência na aplicação das diretrizes da jurisprudência 

consolidada, mas a utilização dos precedentes jurisprudenciais na Justiça do Trabalho 

se mostrou essencial para uniformização das decisões. 

Ao analisar um dos aspectos da independência judicial, Taruffo (2012) a divide 

em dois momentos: o inicial com a investidura e um segundo, que denomina 

continuidade da independência, observando a necessidade de que o juiz seja 

independente durante todo o tempo que desempenha a função, sob pena de ser 

atingida sua imparcialidade, necessária para a correta condução do processo em todo 

seu desenvolvimento, para a aplicação justa das normas e garantias processuais e 

por último a formulação final de uma decisão fundada adequadamente nos fatos e no 

Direito (FENOLL; OTEIZA, 2019, p. 17). 

A independência diz respeito à não interferência no processo decisório de 

Poderes externos (Executivo e Legislativo) e internos (Tribunais) (CAMPILONGO, 

2002, p. 46). Maior ou menor independência se relaciona com o contexto histórico, 

nunca é absoluta, mas sempre um elemento fundamental para o exercício da 

jurisdição, com quem está intrinsecamente relacionada. E a independência judicial 

não é motivação ou fundamento para os juízes desrespeitarem a uniformização 

jurisprudencial. 

Uma alteração nos métodos judiciais habituais gera, de início, perplexidade, mas 

também é capaz de romper com dinâmicas viciadas, como argumenta Fenoll 

(FENOLL; OTEIZA, 2019, p. 27) ao discorrer sobre o fundo psicológico da 

independência judicial. O professor refere que os juízes, como todos os seres 

humanos, ao tomarem decisões, buscam na memória como reagiram em situações 

similares. Diz que sistematizamos a lembrança e decidimos. Menciona, ainda, a 

circunstância de o juiz limitar sua independência funcional às próprias experiências. 

Por tudo isso, utilizar procedimentos para sistematizar administrativamente a 

condução de processos repetitivos é admitir a prática do que já é operacionalizado de 

forma não tão consciente, permitindo o acesso a variadas experiências de 

magistrados na elaboração do sistema adotado. 

Beneti (2000), por exemplo, ao reconhecer que grande massa de casos vindos 

a juízo leva à necessidade de liquidar processos em grande quantidade, define a 

Magistratura em duas categorias: a Magistratura de massa e a Magistratura artesanal. 

Menciona que na jurisdição em que atuava, São Bernardo do Campo (SP), os 
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processos foram “tratados em série, como jurisdição em massa”. Faz referência ao 

fato de 

quase todos os despachos em carimbos ou impressos colocados pelo 

cartório e audiências marcadas somente para as segundas e sextas-feiras, 

quatorze em cada um desses dias, efetuadas em mesa ao lado da minha, 

em que realizava outras audiências da Vara. As sentenças de acidentes do 

trabalho eram proferidas depois, em casa, usando rascunhos impressos 

com espaço para a fundamentação do caso, de modo que os impressos 

abrangiam todo o campo possível de incidência das leis nº 5.316/67 e 

6.367/76, então aplicáveis. Sempre houve grande produção de audiências 

e sentenças de acidentes do trabalho, mediante a utilização de impressos, 

de modo a o setor não atrasar e a não prejudicar o andamento do restante 

da jurisdição (BENETI, 2000, p. 10). 

Há, portanto, sistematização sem redução da independência do juiz quanto à 

análise dos fatos e provas, mas procedimento para tramitação e solução de questões 

jurisdicionais. 

Os precedentes têm sua força baseada nos princípios constitucionais: 

com destaque para os princípios da igualdade; da segurança jurídica; da 

motivação das decisões; e do contraditório [...] 

Igualdade, porque casos análogos merecem tratamento isonômico, 

embargando-se decisões díspares (like cases must be treated alike). Não se 

pode imprimir legitimidade à postura de um órgão de Estado que, diante de 

uma situação concreta, chega a um determinado resultado e, diante de 

outra, em tudo semelhante à primeira, chega à solução distinta (PRITSCH; 

JUNQUEIRA; MARANHÃO, 2020, p. 52). 

Essas ponderações evidenciam a importância da premissa de que a 

independência funcional não pode ser usada como justificativa para ignorância do 

sistema de precedentes construído legitimamente. 
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3 O COMPROMISSO PREVISTO NO ARTIGO 30 DA LINDB E SUA 

UTILIZAÇÃO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA FAZER 

FRENTE À LITIGÂNCIA REPETITIVA 

Tô cansada, tô debilitada 
Tive que ralar depois do expediente 

Matutamos, discutimos 
Planejamos pra solucionar 

Uma questão pendente 
Já cansados e famintos fomos prum bistrô 

Mas o problema no jantar continuou 
(Roberta Sá) 

O Judiciário tem duas funções: “de um lado, ele funciona como um prestador de 

serviço público, de outro, ele atua como um poder político do Estado” (CUNHA, 2013, 

p. 168). Em ambas as frentes, a legitimidade de suas decisões é meio importante para 

alcançar a confiança do cidadão. Como instituição prestadora de serviço público, 

existem 

três variáveis que interferem na qualidade de suas atividades: tempo de 

solução dos conflitos, transparência e baixo custo. Como poder político do 

estado, o fato da população levar em conta a possibilidade de acionar o 

Judiciário para solucionar os seus conflitos é uma variável importante 

(CUNHA, 2013, p. 171). 

Além do sistema de precedentes, importantes mecanismos que podem contribuir 

para a previsibilidade das decisões e, por consequência, para a gestão da litigância 

que se repete vêm dispostos na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que é norma 

sobre a aplicação de todas as normas brasileiras. Em 2018, a Lei nº 13.655 inseriu na 

LINDB variados artigos direcionados, na essência, ao Direito Público. Mas, dada a 

natureza ferramental para qualquer ramo de Direito, a LINDB tem sua aplicação 

extensível a todo direito posto. 

Especificamente o artigo 30 da LINDB1 vincula a conduta das autoridades 

públicas com vistas a aumentar a segurança jurídica das normas. O mesmo artigo 

indica rol não exaustivo de condutas para incremento da segurança. Fala em 

regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas, e o parágrafo único 

confere caráter vinculante a tais institutos. 

Diante da nova formulação, incrementar a segurança jurídica é dever público 

(MOREIRA; PEREIRA, 2018, p. 1). Apesar de trazer, entre os artigos 20 e 30, novas 

 
1 Art. 30. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das 

normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. 
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diretrizes para aplicação do Direito Público, a ideia de legitimação da condução da 

gestão pública pode e deve ser utilizada por todas as autoridades públicas. 

Um dos pontos focais dos dez artigos acrescentados à LINDB é a previsibilidade 

na avaliação da conduta do administrador público. Um dos objetivos é eliminar o fator 

surpresa. O elemento imprevisto também é afastado pelo artigo 10 do Código de 

Processo Civil (CPC), ao vedar decisão judicial com fundamento sobre o qual as 

partes não tiveram oportunidade de se manifestar, ainda que exigida a solução de 

ofício. 

O previsível tem sido elemento de preocupação da legislação recente ao tratar 

das decisões judiciais. Por certo, sua incidência é recurso modelador da construção 

democrática. Concede autoridade à justificativa e afasta o mero argumento de 

autoridade. Ganham todos. 

No ambiente do processo do trabalho, a análise sistêmica da CLT evidencia sua 

perfeita compatibilidade com a previsão do artigo 30 da LINDB. Aliás, o dispositivo 

complementa quanto já era observado pela legislação trabalhista, na medida em que 

o artigo 8º da CLT dispõe que 

as autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de 

disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela 

jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas 

gerais de direito, principalmente do Direito do Trabalho do trabalho, e, ainda, 

de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de 

maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o 

interesse público. 

Há afinado diálogo entre as disposições. O Poder Judiciário enfrenta a questão 

como e quando lhe é posta pelo jurisdicionado. Não age por vontade própria. É 

chamado a resolver. Sua inércia advém de seu objetivo de pacificação social (CPC, 

artigo 2º). Não há sentido em ser o responsável pela instauração do conflito. Resolve, 

sempre, depois. Após a existência do conflito e depois de ser acionado. 

Nessa linha de raciocínio, de solução posterior, se encaixam os precedentes 

jurisprudenciais, como o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) e 

como importante provedor de estabilidade às soluções da Justiça e, em última análise, 

como aplicação da democracia. 

A solução do conflito, por outro lado, é característica inafastável da jurisdição 

(CPC, artigo 3º). Como tem dever de resolver o conflito que lhe é submetido, a meu 

ver, o Judiciário pode — e deve —, para fiel cumprimento de sua obrigação, 
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estabelecer antecipadamente procedimentos para criar condições mais favoráveis à 

tramitação das demandas repetitivas. 

Para lidar com a repetição e as demandas em massa, o Judiciário, acionado para 

solução posterior do conflito, pode, utilizando os instrumentos dispostos no artigo 30 

da LINDB — regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas —, 

estabelecer normas de forma antecipada para legitimar a previsibilidade de suas 

decisões. Não existe, dessa forma, qualquer afronta à inércia da jurisdição, mas visão 

e postura necessárias à qualidade de sua inafastabilidade. 

Há regulamentação em esfera federal que pode nortear a atuação do Judiciário. 

O Decreto nº 9.830, de 10 de junho de 2019, regulamentando os artigos 20 a 30 da 

LINDB, indica nos artigos 18 a 23 a forma de atribuir segurança jurídica na aplicação 

das normas. Traz como referência que pode ser adotada pelo Judiciário a consulta 

pública para edição de atos normativos (artigo 18), a edição de orientações normativas 

(artigo 21) e enunciados vinculativos (artigo 22). 

A repetição de processos individuais não pode ser ignorada pelo Judiciário desde 

sua origem. É para o tratamento pelo primeiro grau que os atos normativos 

imprimiriam fluência adequada aos processos, diante da previsibilidade do tratamento. 

Por tudo isso, o respeito à formalidade é essencial para a garantia da 

legitimidade e para viabilidade de propostas que mantenham o foco no protagonismo 

da Jurisdição, simplificando procedimentos que podem ser mais objetivos e técnicos 

e, muitas vezes, não guardam relação direta com a prestação jurisdicional, razão 

essencial da existência do Judiciário. No caso da Justiça do Trabalho mais ainda, 

porque permitiria a implementação de soluções ágeis e fundamentadas para ramo do 

Judiciário que lida, essencialmente, com a litigância repetitiva individual e que tem por 

objetivo implementar os direitos dos trabalhadores, força hipossuficiente na relação 

de trabalho. 

Vale observar que o Regimento Interno do TRT da 2ª Região prevê competir ao 

Tribunal Pleno (Regimento Interno, artigo 58, e) a decisão sobre o incidente de 

resolução de demanda repetitiva, seguindo os requisitos e procedimentos do Código 

de Processo Civil, conforme o Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho 

da 2. Região, artigo 126-A (BRASIL, 2007). 

Além das audiências públicas para instruir os IRDR, adotar as consultas públicas 

para modelar o processamento de demandas repetitivas que tratam de questão de 

periculosidade, por exemplo, pode ser saída para legitimar a redução do tempo de 
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processamento das demandas judiciais envolvendo tal tema. São ações individuais 

em que os empregados reclamam o pagamento de adicional de periculosidade (30% 

sobre o salário bruto) por trabalharem em prédio, fábrica ou complexo de escritórios 

em que existe gerador de energia alimentado por óleo diesel. 

Em cada um dos processos a ampla defesa e o contraditório exigem a realização 

de perícia técnica, elemento essencial para a averiguação do trabalho perigoso 

relacionado ao local e não à atividade em si. Por consequência, todas as perícias são 

realizadas no mesmo local para averiguar a mesma situação concreta. E uma das 

consequências é a divergência na conclusão dos trabalhos técnicos. 

Para além da fixação de tese jurídica, se o Tribunal Regional identificasse na 

distribuição da demanda, com o uso de inteligência artificial, a existência de reiterados 

pedidos, poderia, com base no disposto no artigo 30 da LINDB, e realizando consulta 

pública para a edição da norma (artigo 18 do Decreto n° 9.830/2019), publicar ato 

normativo determinando a realização de um laudo técnico único, sujeito ao 

contraditório e à ampla defesa, que vincularia as decisões jurídicas adotadas pelos 

juízes com fundamento em prova técnica pericial de periculosidade naquele endereço. 

A vinculação ao procedimento administrativo traria legitimidade e previsibilidade 

à prestação jurisdicional. E, como poder, o Judiciário atuaria para aumentar a 

segurança jurídica na aplicação das normas. 

A disposição do artigo 30 da LINDB, na esfera do Judiciário trabalhista, imporia 

consequências ao caráter instrumental do processo. Facilitaria a necessária 

justificação das decisões judiciais e atenderia a essência das preocupações da 

moderna ciência processual que é, segundo Bedaque (2006, p. 49), a realização 

concreta da justiça. 

Marinoni (2002, p. 38) afirma que não tem sentido que o Estado proíba a justiça 

de mão própria, mas não confira ao cidadão um meio adequado e tempestivo para a 

solução dos seus conflitos. 
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3.1 O exercício da jurisdição na Justiça do Trabalho e a busca por boas 

práticas 

Para aqueles que atuam na Justiça do Trabalho, não é novidade a conclusão 

trazida de que o juiz trabalhista tem forte preocupação social (FRAGALE FILHO, 2010, 

p. 98). A prática cotidiana apresenta inúmeras situações de descumprimento de 

legislação posta, sem divergência de interpretação ou motivo relevante para que a 

solução do conflito se estenda ou tenha solução distinta daquela já pacificada pelos 

Tribunais. 

Noutro aspecto, que não é característica exclusiva da Justiça do Trabalho, o 

trabalho envolve o enfrentamento de litigância repetitiva. São inúmeras demandas 

individuais com a mesma formatação, traçando fatos semelhantes e fundamentos 

jurídicos idênticos, com pedidos e defesas mais que similares. Muitas vezes idênticos. 

Um exemplo recorrente são os processos envolvendo a duração do trabalho, o direito 

a horas extras e a condição de gerente ou de trabalhador externo do empregado (CLT, 

artigos 62, I e II). 

Há inúmeras vertentes para análise da segurança jurídica, 

não se atinge um estado mínimo de confiabilidade e calculabilidade do 

ordenamento jurídico, com base na sua cognoscibilidade, sem que ocorra a 

conjugação das várias dimensões da segurança jurídica. Se o conteúdo da 

norma for minimamente determinado, porém sua aplicação arbitrária, não 

há segurança jurídica. Ela também existe se as normas, embora 

determinadas e uniformemente aplicadas, forem injustificada e 

permanentemente alteradas — e assim por diante. Vale dizer, segurança 

jurídica ou é inteira, ou não é segurança (ÁVILA, 2019, p. 93). 

Apesar de todos os significados da expressão, é certo que, ao apresentar o 

conflito ao Poder Judiciário, ao jurisdicionado deve ser garantida a previsibilidade do 

trâmite processual, independentemente da unidade judiciária a que a livre distribuição 

por sorteio tenha direcionado sua demanda. Sob esse enfoque, o da previsibilidade, 

o artigo 30 da LINDB dialoga com os precedentes normativos e sua organização no 

processo civil brasileiro nos artigos 489, V, VI, 926, §2º e 927, §5º do CPC. 

Não se exclui da análise a prerrogativa constitucional da independência funcional 

do magistrado na condução dos feitos que são submetidos à sua decisão. Mas o 

objetivo de legitimar um padrão pelo Judiciário de enfrentamento de litigância 

repetitiva é eficiente para a prestação jurisdicional de qualidade. 
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Além da organização do trabalho na sua Secretaria, o juiz, corregedor natural da 

vara, poderia contar com outras medidas procedimentais destinadas ao trato da 

litigância repetitiva, de forma a aumentar a previsibilidade no trâmite processual. Ao 

adotar procedimentos para construção de saídas ao problema da litigância repetitiva, 

sob a óptica do artigo 30 da LINDB, o Judiciário antecipa o uso de mecanismos que 

legitimam a produção de normas complementares. 

Afinal, a pulverização no trato da litigância repetitiva individual submete o 

jurisdicionado a uma “loteria” quando busca o Poder Judiciário. Não está interessado 

na opinião do juiz, mas na solução do conflito. 
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4 AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS PELO TRIBUNAL 

SUPERIOR DO TRABALHO 

Nada sei dessa vida 
Vivo sem saber 

Nunca soube, nada saberei 
Sigo sem saber 

Que lugar me pertence 
Que eu possa abandonar 

Que lugar me contém 
Que possa me parar 

(Kid Abelha) 

Além da consulta pública e de instrumentos que poderiam ser adotados em 

primeiro e segundo graus de jurisdição, a partir da aplicação concreta do artigo 30 da 

LINDB, vale registrar que o Tribunal Superior do Trabalho fez uso, por um período, 

das audiências públicas como mecanismos de boa prática na tentativa de conter a 

massa de processos repetidos. 

A audiência pública é parte de um processo de decisão e seu objeto sempre 

envolve uma titularidade coletiva e, por isso, é 

um processo convocado e presidido por autoridade competente, realizado 

com os titulares de um bem coletivo, do qual ninguém pode dispor 

individualmente, só coletivamente; titulares que atuam na condição de 

sujeitos de direito, a praticar atos de exercício, disposição e tutela de direito 

público subjetivo, em que estão investidos por desígnio constitucional 

(PILATI, 2017, p. 49). 

Não é ambiente deliberativo, mas de caráter consultivo. É recurso para atingir o 

resultado de instruir a decisão a ser proferida em processo de precedente, mas tem 

de ser analisada com cautela e com a natureza de meio que acompanha, jamais como 

um fim em si mesmo, sob pena da institucionalização jurisprudencial de um realismo 

jurídico à brasileira em que “as efetividades quantitativas” são importantes e devem 

ser buscadas, mas a busca de maneira isolada pode gerar resultados contrários aos 

pretendidos, afinal, “soluções aparentes construídas fora do contraditório, da 

fundamentação, da coerência e da integridade da jurisprudência tendem a voltar como 

novos problemas” (STRECK, 2020, p. 291). 

Observa Bim (2014, p. 74) que a gênese da audiência pública está em colher a 

opinião do cidadão, trazendo ao Estado elementos para decidir melhor. 

Ao definir audiência pública no Governo Federal, pesquisadores do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em trabalho de 2013, apresentaram as 

características básicas que a identificam (Quadro 1): 
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Quadro 1. Definição de audiência pública 

Características da audiência pública 

Tem caráter consultivo 

Possui caráter pontual 

Tem caráter presencial 

Possui caráter coletivo 

Pressupõe manifestação oral dos participantes 

Implica debate entre os atores envolvidos 

É aberta a todos os interessados 

Contém regras específicas para seu funcionamento 

Fonte: Adaptado de Ipea, (2013). 

O relatório do Ipea (2013, p. 11) menciona o fato de que a 

Constituição da República de 1988 (CR/1988) ampliou a base para o 

desenvolvimento da participação direta do cidadão brasileiro na formulação, 

na implementação e no monitoramento de políticas públicas. Além das 

provisões constitucionais, foi adotada uma grande diversidade de atos 

normativos infraconstitucionais visando este fim. Como consequência, nas 

últimas décadas, houve um aumento expressivo da utilização de 

mecanismos voltados à participação da sociedade civil em todos os níveis 

de governo. 

É a democracia participativa funcionando como instrumento auxiliar da 

democracia representativa (BIM, 2014, p. 35). E outra não é a necessidade, mesmo 

considerando se tratar do Poder Judiciário. A relação dialógica na construção das 

decisões é essência dos tempos atuais. Não há mais decisão judicial que aconteça 

longe, literalmente, dos holofotes. Afinal, sessões do STF são transmitidas ao vivo 

pela televisão, assim como as sessões dos tribunais superiores podem ser 

acompanhadas, muitas vezes, pela internet. 

As garantias formalmente insculpidas no texto constitucional, se de um lado 

podem assegurar um alto nível de autonomia institucional, de outro não se 

revelam suficientes de fato para avalizar plena independência judicial no 

enfrentamento das questões sensíveis, sejam de caráter político, sejam de 

cunho moral (VALLE, 2012, p. 19). 

Acrescenta Guimarães (2020), ainda que relacionando as audiências ao controle 

de constitucionalidade, que: 
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elas também se tornam ferramenta institucional de uso singular pelos 

ministros e ministras, bem como pela colegialidade do Tribunal. Elas criam 

oportunidades para que ministras e ministros se comportem 

estrategicamente em relação aos demais poderes da República, à 

sociedade civil, aos diversos grupos de interesses e, também, internamente, 

em relação aos seus pares do Tribunal. Elas, em suma, potencializam a face 

estratégica desses julgadores (GUIMARÃES, 2020, p. 238). 

A abertura do espaço público de debate, permitindo a instrução mais abrangente 

dos processos, dá aos julgadores melhor condição para perceber as nuances do 

conflito subjacente. 

4.1 Múltiplos atores no campo da decisão 

O sistema clássico de tramitação processual, ao menos na Justiça do Trabalho, 

se mostra incapaz para enfrentar os macroconflitos, aqueles patrocinados por 

litigantes contumazes, como grandes empresas (PILATI, 2017, p. 85). 

Importante observar o fato de o Direito do Trabalho ter surgido na história como 

“reflexo de uma tensão que se instalara no mundo das ideias”, com a manutenção da 

separação das classes, mas iniciando um processo social e coletivo de valorização 

do trabalho (MAIOR, 2000, p. 68), sua essência. E a Justiça do Trabalho, por sua vez, 

tem por competência principal processar e julgar ações decorrentes da relação de 

trabalho (CR, artigo 114, I). 

Portanto, é essencial insistir no fato de que no ambiente do direito e da Justiça 

do Trabalho, o objetivo é a proteção do trabalho, não do capital e, também, que o 

pretendido com a evolução do Direito do Trabalho é a eliminação gradativa da 

injustiça, sempre ameaçada pelas forças que procuram a manutenção das 

desigualdades (MAIOR, 2000, p. 249). 

No que se refere à noção de justiça, impregnando o direito, basta verificar 

que o direito do trabalho é formulado — construído — sem perder de vista a 

desigualdade material dos seus sujeitos — empregados e empregadores —

, compondo-se de forma desigual, para compensar aquela desigualdade, na 

tentativa de torná-la uma igualdade, não meramente formal, mas factual 

(MAIOR, 2000, p. 252) 

Apesar das variadas normas que têm por objetivo tornar o processo acessível a 

todos os trabalhadores na Justiça do Trabalho, como o jus postulandi (CLT, artigo 791 

e TST, Súmula 425) e a isenção, em alguns casos, do pagamento de custas 

processuais e sucumbência (CLT, artigo 790), estimulando o acesso à justiça, a 
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demora do processo judicial sempre foi um entrave para sua efetivação e “configura 

um prejuízo à parte que tem razão, é certo que quanto mais demorado for o processo 

civil mais ele prejudicará alguns e interessará outros” (MARINONI, 2002, p. 38). 

O Judiciário deve se atentar para o fato de que a audiência pública, notadamente 

na esfera trabalhista em que há notória desigualdade das partes envolvidas no 

conflito, pode ser instrumento para preservação do princípio básico do Direito do 

Trabalho, que é a preocupação com a justiça social (MAIOR, 2000, p. 251), e pode 

imprimir maior celeridade no processamento das demandas ao instruir com caráter 

participativo os conflitos levados a juízo, cuja relevância da matéria, além de outros 

fatores, tornam a litigância repetitiva. 

Todas as audiências públicas no TST foram designadas pelos ministros e não 

há informação na consulta processual sobre qualquer manifestação das partes a 

respeito da adoção do procedimento nos IRDR. Vale refletir se a efetividade do 

procedimento seria impactada se a iniciativa tivesse sido das partes, considerando 

que o interesse maior de provocar a participação popular é da própria coletividade. 

Tão necessária é a ampla participação, que são admitidos os amigos da Corte 

na audiência pública. Embora, muitas vezes, 

os grupos de interesse desempenham um papel similar ao verificado na 

relação travada entre lobistas e parlamentares, alimentando a Corte com 

informações que permitam harmonizar, com o socorro da técnica jurídico-

administrativa, suas posições às referências idealizadas pelos argumentos 

sociais afetados pela disciplina da matéria em litígio (VALLE, 2012, p. 35). 

A disciplina do instituto vem justificada na concepção de Estado Democrático de 

Direito aberto à participação de todos (HIGA, 2016, p. 149). E a propósito, o Código 

de Processo Civil de 2015 traz o dever de cooperação das partes em seu artigo 6º, de 

aplicação ao processo do trabalho, “assumindo o pressuposto de que o processo será 

construído a partir de uma relação dialógica e colaborativa entre os seus partícipes” 

(HIGA, 2016, p. 148). 

Não basta mais a participação do juiz como efetivo condutor do processo e ampla 

participação no contraditório e no desenvolvimento da relação processual (BEDAQUE, 

2006, p. 53), é mandatório que as partes atuem e cooperem em busca do resultado. 

Embora haja discricionariedade do Tribunal em resolver quais serão os 

participantes da audiência pública, dentre outros aspectos do procedimento, ele tem 

a obrigação de “garantir o pluralismo nas audiências públicas, evitando que, em 
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discussões polarizadas, grupos dominem o auditório, asfixiando grupos rivais em 

relação ao tema a ser discutido” (BIM, 2014, p. 132). 

Na Justiça do Trabalho, além da rivalidade dos grupos, ocupando polos opostos 

nas disputas, deve ser considerado o fato de que se trata do reiterado conflito entre o 

capital e o trabalho, e quanto “maior for a luta operária para alcançar direitos sociais, 

ineludivelmente mais intensa e persistente será a resistência do capital em cumpri-los 

espontaneamente” (COUTINHO, 2021, p. 33) 

Daí se extrai que ao menos três das audiências públicas realizadas envolveram 

processos em que as partes são litigantes habituais da Justiça do Trabalho: os 

bancos, a Petrobrás S.A. e a Fundação Casa. As informações catalogadas pelo 

Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) sobre os dez maiores litigantes em 

2015 demonstram a habitualidade da presença dessas reclamadas nos conflitos 

trabalhistas. 

Os bancos, por exemplo, aparecem em primeiro lugar dentre os maiores 

litigantes em 4 dentre os 24 Tribunais Regionais e estão entre os 10 maiores litigantes 

em 16 Tribunais Regionais, como demonstra a Figura 1. 

Já a Petrobrás S.A. aparece como uma das 10 maiores litigantes em 9 dos 24 

Tribunais Regionais (Quadro 2), em 2015 somava 11.205 processos trabalhistas em 

primeiro e segundo graus de jurisdição (CSJT). 

É de se observar que, na lista dos 20 maiores litigantes no TST, a Petrobrás S.A. 

ocupa o primeiro lugar e em 31/12/2020 possuía 10.212 processos tramitando perante 

o Tribunal. Há cinco bancos com 30.063 processos na mesma data e a Fundação 

Casa, fundação autárquica criada pelo governo do Estado de São Paulo, possuía 

3.719 (TST, 2022, p. 124). 

Acertada é a lição de Adriana Goulart de Sena Orsini (2007, p. 147) ao afirmar 

que a “eficiência dos litigantes habituais decorre de alguns fatos e posturas que podem 

ser adotadas, exatamente por ter posição assídua frente ao Poder Judiciário”. 
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Figura 1. Maiores litigantes em 2015 

 

Fonte: Elaboração própria, 2022. 

Quadro 2. Posição da Petrobrás S.A. na lista de maiores litigantes em 2015 

Fonte: Elaboração própria, 2022. 

0 1 2 3 4 5 6

TRT 1ª Região

TRT 2ª Região

TRT 3ª Região

TRT 4ª Região

TRT 5ª Região

TRT6ª Região

TRT 7ª Região

TRT 8ª Região

TRT 9ª Região

TRT 10ª Região

TRT 11ª Região

TRT 12ª Região

TRT 13ª Região

TRT 14ª Região

TRT 15ª Região

TRT 16ª Região

TRT 17ª Região

TRT 18ª Região

TRT 19ª Região

TRT 20ª Região

TRT 21ª Região

TRT 22ª Região

TRT 23ª Região

TRT 24ª Região

em primeiro lugar

número de bancos entre os 10 maiores litigantes

Tribunais Regionais posição nº de processos em  
1º e 2º graus 

TRT 1ª Região 3º lugar 1.794 

TRT 5ª Região 1º lugar 3.328 

TRT 11ª Região 4º lugar 437 

TRT 15ª Região 10º lugar 2.440 

TRT 17ª Região 4º lugar 411 

TRT 19ª Região 9º lugar 135 

TRT 20ª Região 1º lugar 1.051 

TRT 21ª Região 1º lugar 902 

TRT 24ª Região 4º lugar 707 

total de processos 11.205 
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Galanter (2018, p. 46), ao refletir acerca dos diferentes tipos de partes que 

buscam o Judiciário, divide esses atores “entre aqueles que recorrem aos tribunais 

apenas ocasionalmente (participantes eventuais ou PEs) e aqueles jogadores 

habituais (JHs), que se envolvem em várias litigâncias similares ao longo do tempo” e 

algumas das vantagens desses sobre aqueles são: 

1. Os JHs, por já terem feito isso antes, têm conhecimento prévio. Eles são 

capazes de estruturar a transação seguinte e construir um registro. O JH é 

aquele que redige o modelo do contrato, que exige o depósito de garantia e 

assim por diante. 

2 JHs desenvolvem expertise e têm pronto acesso a especialistas. Eles 

desfrutam de economias de escala e têm baixos custos iniciais em qualquer 

caso. 

3 JHs têm oportunidades para desenvolver relações informais facilitadoras 

com os encarregados institucionais. 

4 O JH precisa estabelecer e manter sua credibilidade como um combatente. 

O interesse que possui em sua “reputação de negociador” serve como um 

recurso para estabelecer “compromissos” a respeito de suas posições. Sem 

uma reputação desse tipo a manter, o PE tem mais dificuldade em se 

envolver de maneira convincente na negociação. 

5 JHs podem jogar com as probabilidades. Quanto mais o caso em questão 

vai sendo revelado para o PE, mais provavelmente ele irá adotar uma 

estratégia “minimax” (minimizar a probabilidade de perda máxima). Uma vez 

que a aposta é relativamente menor para os JHs, eles podem adotar 

estratégias calculadas para maximizar o ganho relacionado a uma longa 

série de casos, mesmo quando isso envolve o risco de perda máxima em 

alguns deles. 

6 JHs podem disputar tanto regras quanto ganhos imediatos. Para eles vale 

a pena, antes de tudo, despender recursos a fim de influenciar a elaboração 

das regras relevantes por meio de métodos tais como o lobby. (E a expertise 

que acumulam lhes permite fazê-lo persuasivamente.) 

7 JHs também podem disputar as regras da própria litigância, ao passo que 

é improvável que um PE o faça. Isto é, existe uma diferença em relação ao 

que eles consideram como resultado favorável. Dado que sua aposta no 

resultado imediato é alta e que por definição um PE é despreocupado com 

o resultado de semelhante litígio no futuro, ele terá pouco interesse naquele 

elemento do resultado que pode influenciar a disposição do julgador da 

próxima vez. Para o JH, por outro lado, qualquer coisa que favoravelmente 

influencie os resultados de casos futuros vale a pena. Para um jogador 

qualquer, quanto maior for a aposta e quanto menor a probabilidade de 

repetição da disputa, menos provável que se preocupe com as regras que 

governarão futuros casos do mesmo tipo. Considere dois pais que disputam 

a custódia de seu único filho, um peso pesado versus o setor de cobrança 

da Receita Federal, um condenado em face da pena de morte. Por outro 

lado, o jogador com pouco interesse no caso presente e com a perspectiva 

de enfrentar uma série de outros similares (a Receita Federal, a agência de 

adoção, o promotor) pode ter mais interesse no estado do direito 

(GALANTER, 2018, p. 49). 
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Por tudo isso, o contingente de processos judiciais envolvendo os litigantes 

habituais exige aprimoramento do sistema judicial, afinal a presença desses jogadores 

“significa mais oportunidades para a efetivação das vantagens estruturais” 

(GALANTER, 2018, p. 26). 

Além da expertise desenvolvida pelo litigante habitual, como os antes 

mencionados, de se observar que os bancos e a Petrobrás S.A. são organizações que 

detêm significativo capital para atuar em larga escala. Aliás, pode-se dizer que tais 

circunstâncias se envolvem na definição daqueles que litigam com habitualidade. 

Nesse sentido, prevalece no Judiciário o trâmite de processos cujas discussões 

de questões de mérito mais relevantes envolvem os que mais litigam. A matéria 

discutida tem menor importância que o número de processos envolvidos porque a 

atuação do Judiciário passa a considerar a predominância da ética da eficiência 

técnica sobre a equidade e o bem-estar da coletividade (WATANABE, 2019, p. 3). 

Diante desse quadro, três das sete audiências públicas envolveram partes 

reconhecidas como as maiores litigantes na Justiça do Trabalho. Segundo Galanter 

(2018, p. 27), isso indicaria que as 

corporações gozam de relativa imunidade à condenação moral da busca 

obcecada por vantagem, o que seria considerado vergonhoso, senão 

hediondo, se intentado por uma pessoa física (por exemplo, a mudança de 

endereço ou de estatuto para garantir vantagens tributárias ou a realocação 

de recursos para evitar encargos). 

A primeira audiência pública realizada no TST, contudo, ocorreu nos dias 4 e 5 

de outubro de 2011, sem estar relacionada a qualquer processo específico, já que à 

época não havia previsão para julgamento de recursos repetitivos. Para tratar da 

terceirização de serviços, essa audiência foi convocada pela Presidência do TST, em 

edital, com objetivo de 

ouvir o pronunciamento de pessoas com experiência e reconhecida 

autoridade em matéria de terceirização, objetivando esclarecer questões 

fáticas, técnicas (não jurídicas), científicas, econômicas e sociais relativas 

ao fenômeno da subcontratação de mão de obra por meio de interposta 

pessoa (TST, 2011b). 

A Presidência do TST considerou existir repercussão geral do tema, porque 

tramitavam na Corte cerca de 5 mil recursos em que se discutia a licitude da 
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terceirização de mão de obra, além dos processos nos demais graus de jurisdição, as 

múltiplas questões sobre a matéria nas relações individuais e coletivas de trabalho e, 

por fim, mas não menos importante, os notórios impactos econômicos e sociais para 

o País das decisões judiciais sobre terceirização. 

Na abertura do evento, o Presidente do TST à época, ministro João Oreste 

Dalazen, afirmou que audiência pública “nada mais é que o ato de ouvir o povo” 

(AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE TERCEIRIZAÇÃO, 2011). A decisão sobre os 50 

pronunciamentos dentre os 221 inscritos era exclusiva da presidência e tinha caráter 

irrecorrível, conforme artigo 35, XXXVII do Regimento Interno do Tribunal, vigente à 

época. Consoante notícia no sítio eletrônico do TST, a seleção dos participantes 

considerou a disposição do edital, no que se refere à seleção de pessoas com 

experiência e reconhecida autoridade em matéria de terceirização, objetivando 

esclarecer questões fáticas, técnicas (não jurídicas), científicas, econômicas e sociais 

relativas ao fenômeno (TST, 2011a). 

A audiência foi dividida em nove blocos temáticos: Abertura; Terceirização Geral; 

Marco Regulatório da Terceirização; Setor Bancário e Financeiro; Telecomunicações; 

Indústria; Serviços; Setor Elétrico; Tecnologia da Informação (BARBOSA; SILVA, 

2015, p. 80). 

As demais audiências públicas aconteceram entre os anos de 2016 e 2018 e 

foram designadas pelos ministros relatores dos incidentes de recursos repetitivos, 

sempre com vistas à participação da sociedade na solução dos processos, sendo 

cada uma delas com suas peculiaridades. Todas, porém, abarcaram variados 

participantes, que funcionaram como amigos da Corte, no esclarecimento de questões 

necessárias à instrução dos processos. 

Entre 2019 e 2021 não aconteceu nenhuma audiência pública, mas em 2022, 

também por determinação do relator ministro Cláudio Brandão, em AIRRs envolvendo 

duas empresas do setor, foi convocada audiência pública para discutir o cumprimento 

das cotas para pessoas com deficiência no setor aeroportuário, que ocorreu em 

14/6/2022 (AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE COTAS..., 2022). 

Louváveis as iniciativas dos Ministros, considerando que o processo tradicional 

pode não ser suficiente para “atacar a causa e prevenir novas demandas; o próprio 

juiz amarrado pelo modelo, passa a fazer parte do problema, pois que o desafio 

envolve a coletividade dos juízes, e não somente um em particular (a cada vez)” 

(PILATI, 2017, p. 84), assim porque inafastável que a audiência pública pode ser 
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importante forma de legitimar as decisões da Corte, com reflexos nas instâncias 

inferiores. 

4.2 A motivação e o fundamento das audiências públicas 

Como referido, com exceção da primeira audiência pública da história do TST, 

as demais foram convocadas com o seguinte embasamento legal: artigo 10 da IN nº 

38/2015 do TST. 

Porém a análise dos despachos de designação das audiências, ou dos editais, 

no caso da audiência pública da terceirização e da que tratou da cota de pessoas com 

deficiência em serviços aeroportuários, permite observar que, além da disposição 

legal, todas as decisões trazem fundamento e objetivo para sua convocação. Sendo 

fundamento entendido como “base sólida que legitima ou autoriza algo; motivo, razão” 

e objetivo no sentido de “aquilo que se pretende alcançar quando se realiza uma ação; 

propósito” (HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 938 e 1371). 

No Quadro 3 estão relacionados os processos, assuntos, fundamentos e 

objetivos expressos nas decisões de designação das audiências públicas no TST. 

 

Quadro 3. Audiências públicas no TST 

Audiências públicas no Tribunal Superior do Trabalho 

1. não há processo Assunto: Terceirização 

Convocada pelo presidente do 
TST, ministro João Oreste 
Dalazen 

Fundamento: Objetivo: 

data da audiência: 4 e 5/10/2011 5 mil recursos no TST discutindo a 
licitude da terceirização; “milhares 
de outros processos tramitam 
perante a Justiça do Trabalho 
brasileira, com igual objeto”; “tais 
processos suscitam múltiplas, 
tormentosas e atormentadoras 
questões sobre a terceirização 
nas relações individuais e 
coletivas de trabalho” e 
repercussão geral do tema 

ouvir o pronunciamento de 
pessoas com experiência e 
reconhecida autoridade em 
matéria de terceirização, 
objetivando esclarecer 
questões fáticas, técnicas 
(não jurídicas), científicas, 
econômicas e sociais 
relativas ao fenômeno da 
subcontratação de mão de 
obra por meio de interposta 
pessoa 

2. IRR-849-
83.2013.5.03.0138 

Assunto: Bancários. Hora extra. Divisor 

Convocada pelo ministro relator 
Cláudio Brandão 

Fundamento: Objetivo: 

data da audiência: 16/5/2016 relevância do tema e a grande 
quantidade de controvérsia 

obtenção de informações 
úteis à formação do 
convencimento dos 
ministros acerca da melhor 
solução 

http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=849&digitoTst=83&anoTst=2013&orgaoTst=5&tribunalTst=03&varaTst=0138&submit=Consultar
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=849&digitoTst=83&anoTst=2013&orgaoTst=5&tribunalTst=03&varaTst=0138&submit=Consultar
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3. RR-243000-
58.2013.5.13.0023 

Assunto: Indenização por danos morais por exigência de certidão 
de antecedentes criminais  

Convocada pelo ministro relator 
Márcio Eurico Vitral Amaro 

Fundamento: Objetivo: 

data da audiência: 28/6/2016 para completa instrução do 
procedimento 

ouvir depoimentos de 
pessoas com experiência e 
conhecimento na matéria 
bem como esclarecer 
questões e circunstâncias 
de fatos subjacentes à 
controvérsia 

4. IRR-69700-
28.2008.5.04.0008 

Assunto: Aplicação da Lei de Falências ou o entendimento da OJ 
411 da SDBI-1 do TST à TAP MANUTENÇÃO E ENGENHARIA 
BRASIL S.A  

Convocada pelo ministro relator 
Caputo Bastos 

Fundamento: Objetivo: 

data da audiência: 7/2/2017 reabertura da instrução 
processual para propiciar o amplo 
debate sobre as circunstâncias de 
fato subjacentes à controvérsia 

conferir maior legitimidade 
institucional ao julgado e 
segurança jurídica às partes 
dos processos com causa 
idêntica 

5. IRR-21900-
13.2011.5.21.0012 

Assunto: Adicionais normativos e seus reflexos a empregados da 
Petrobrás S.A. 

Convocada pelo ministro relator 
Alberto Luiz Bresciani de Fontan 
Pereira 

Fundamento: Objetivo: 

data da audiência:27/10/2017 a complexidade e relevância da 
questão a ser dirimida, de um 
lado, e a expressiva quantidade 
de interessados em ingressar na 
lide como amicus curiae, de outro 

obter elementos 
complementares ao 
deslinde da controvérsia, na 
averiguação da 
possibilidade jurídica de 
incluir ou excluir de parcela 
prevista em norma coletiva, 
os adicionais legais, 
constitucionais e normativos 
e de respaldar a formação 
do convencimento dos 
ministros para a decisão 
jurisdicional 

6. IRR-1325-
18.2012.5.04.0013 

Assunto: risco à saúde e à integridade física dos trabalhadores 
expostos à radiação ionizante dos aparelhos de raios X móveis 
para fins de recebimento do adicional de periculosidade 

Convocada pelo ministro relator 
Augusto César Leite de Carvalho 

Fundamento: Objetivo: 

data da audiência: 2/3/2018 enriquecer o debate ouvir pessoas com 
experiência e conhecimento 
sobre a questão debatida 

7. IRR-1086-
51.2012.5.15.0031 e 
IRR-11796-
60.2014.5.02.0382 

Assunto: adicional de insalubridade aos trabalhadores da 
Fundação Casa 

Convocada pelo ministro relator 
Carlos Scheuermann 

Fundamento: Objetivo: 

data da audiência: 15/6/2018 completa instrução do 
procedimento, considerando a 
relevância da tese jurídica a ser 
debatida 

a participação dos 
representantes das 
entidades estaduais 
responsáveis pela execução 
das medidas 
socioeducativas aplicáveis a 
adolescentes autores de 

http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=243000&digitoTst=58&anoTst=2013&orgaoTst=5&tribunalTst=13&varaTst=0023&submit=Consultar
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=243000&digitoTst=58&anoTst=2013&orgaoTst=5&tribunalTst=13&varaTst=0023&submit=Consultar
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=69700&digitoTst=28&anoTst=2008&orgaoTst=5&tribunalTst=04&varaTst=0008&submit=Consultar
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=69700&digitoTst=28&anoTst=2008&orgaoTst=5&tribunalTst=04&varaTst=0008&submit=Consultar
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=21900&digitoTst=13&anoTst=2011&orgaoTst=5&tribunalTst=21&varaTst=0012&submit=Consultar
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=21900&digitoTst=13&anoTst=2011&orgaoTst=5&tribunalTst=21&varaTst=0012&submit=Consultar
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=1325&digitoTst=18&anoTst=2012&orgaoTst=5&tribunalTst=04&varaTst=0013&submit=Consultar
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=1325&digitoTst=18&anoTst=2012&orgaoTst=5&tribunalTst=04&varaTst=0013&submit=Consultar
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=1086&digitoTst=51&anoTst=2012&orgaoTst=5&tribunalTst=15&varaTst=0031&submit=Consultar
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=1086&digitoTst=51&anoTst=2012&orgaoTst=5&tribunalTst=15&varaTst=0031&submit=Consultar
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=1001796&digitoTst=60&anoTst=2014&orgaoTst=5&tribunalTst=02&varaTst=0382&submit=Consultar
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=1001796&digitoTst=60&anoTst=2014&orgaoTst=5&tribunalTst=02&varaTst=0382&submit=Consultar
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atos infracionais e os 
representantes dos seus 
empregados; os integrantes 
da Sociedade Brasileira de 
Infectologia; e os peritos que 
atuam nos Tribunais 
Regionais do Trabalho da 2ª 
e da 15ª Região. 

8. AIRR-11002127-

37.2014.5.02.319 e RR-
1564-80.2011.5.02.0023 

Assunto: cota de pessoas com deficiência em serviços 
aeroportuários 

Convocada pelo ministro relator 
Cláudio Brandão 

Fundamento: Objetivo: 

data da audiência: 14/6/2022 Não há Obter informações úteis à 
instrução de tentativa de 
conciliação em curso 

Fonte: Elaboração própria, 2022. 

 

Apenas o ministro Claudio Brandão foi responsável pela convocação de duas 

audiências em processos em que era relator. A designação das outras seis foi por 

ministros distintos. 

O artigo 10 da IN nº 38/2015 traz como fundamento para a audiência pública a 

instrução do procedimento e como objetivo ouvir depoimentos de pessoas com 

experiência e conhecimento na matéria para esclarecimento de questões ou 

circunstâncias de fato subjacentes à controvérsia objeto do incidente de recursos 

repetitivos. 

Ainda que apenas quatro das decisões anteriores mencionem expressamente a 

instrução processual como fundamento da designação da audiência pública no caso 

concreto, a leitura das demais permite reconhecer que os fundamentos se repetem, 

como mostrado na Figura 2. 

Há na fundamentação das decisões de designação, obrigatória presunção da 

existência de efetiva repetição de processos com controvérsia sobre a mesma 

questão unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica 

(CPC, artigo 976), porque aconteceram em sede de incidentes de resolução de 

demandas repetitivas. Excepcionam-se a primeira, sobre terceirização, quando o 

instrumento não era previsto legalmente, e a última audiência pública realizada, 

tratando das cotas de deficientes em serviços aeroportuários, que não traz 

fundamento explícito, mas tinha por objetivo instruir tentativa de conciliação. 

http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=1086&digitoTst=51&anoTst=2012&orgaoTst=5&tribunalTst=15&varaTst=0031&submit=Consultar
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=1086&digitoTst=51&anoTst=2012&orgaoTst=5&tribunalTst=15&varaTst=0031&submit=Consultar
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Figura 2. Fundamentos nas decisões de designação das audiências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A maioria das decisões traz, ainda, a relevância do tema como fundamento para 

a designação. Há nessa identificação a possibilidade de constatação de que as 

audiências têm relação estreita com o incidente de resolução de demandas 

repetitivas. Afinal, o artigo 2º da IN nº 38/2015 permite a afetação pela Turma da 

questão em que há multiplicidade de recursos de revista ou de embargos à Subseção 

de Dissídios Individuais I (SDI-1) ou ao Tribunal Pleno, por decisão da maioria simples 

de seus membros, mediante requerimento de um dos ministros que a compõem, 

considerando a relevância da matéria ou a existência de entendimentos divergentes 

entre os ministros da Subseção ou das Turmas do TST. 

Pode ser considerado relevante um tema que atinge grande número de pessoas, 

seja pela sua natureza, como a indenização por danos morais decorrente da exigência 

de certidão de antecedentes criminais; seja pelo grande número de processos, como 

o divisor de horas extras dos bancários. 

As oito decisões explicitaram, ainda, objetivos que foram indicados pelos 

ministros relatores nas decisões que convocaram as audiências públicas (Quadro 4). 

Também há, entre os objetivos listados nas decisões de designação, intrínseca 

relação com a instrução do processo, porque é o convencimento para decisão a 

motivação. É possível concluir que “ouvir pessoas com experiência”, “obter 

informações úteis” e “formar convencimento dos ministros” são objetivos da mesma 

natureza, porque têm por finalidade incrementar a qualidade do julgamento. 

instrução do processo 

grande número de interessados 

grande controvérsia 

questão de fato 

complexidade do tema 

relevância do tema 
ampliação do debate 
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Quadro 4. Objetivos expressos nas decisões que determinaram as audiências 
públicas 

Objetivos nº de vezes em que foram 
mencionados nas decisões 

Ouvir pessoas com experiência 4 

Obter informações úteis 2 

Formar convencimento dos ministros 2 

Conferir legitimidade institucional ao julgado 1 

Dar segurança jurídica 1 

Fonte: Elaboração própria, 2022. 

Vale considerar que o objetivo de conferir legitimação ao julgado aparece em 

apenas uma das fundamentações, mas a observação das convocações de 

audiências, das próprias audiências e das decisões proferidas nos casos em que elas 

ocorreram destacou a importância do instrumento para fortalecer o julgamento, ainda 

que tal intenção não esteja expressa. 

A deliberação sobre a audiência pública deve evidenciar esforços para respeitar 

procedimentos e funcionar como alternativa para construir a decisão com coerência, 

fundamentação e contraditório. É verdadeira a instrução do processo envolvendo mais 

atores, à vista da relevância do tema objeto do incidente de recurso repetitivo. 
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5 A PRÁTICA DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. ANÁLISE 

Vamos sair um pouco pra dançar 
Vamos ver a vida 

Sobre outras curvas, outros aspectos 
Sem muita loucura 

Te conheço já há tanto tempo 
Não quero te ver mal 

Mas um momento é apenas um momento 
(Vanessa da Mata) 

5.1 Caso 1: Divisor de horas extras dos bancários 

A primeira audiência escolhida para aprofundamento se justifica porque, dentre 

os assuntos mais recorrentes entre os casos novos recebidos na Justiça do Trabalho 

em 2019, estão as horas extras. Sem somar os processos cujo assunto indicado foi 

adicional de horas extras e reflexos, as horas extras apareceram em 363.277 novos 

processos, figurando em 8º lugar dentre os assuntos mais recorrentes (TST, 2020, 

p. 62). 

Junto ao Tribunal Superior do Trabalho, em 2019, as horas extras foram o 

assunto mais recorrente nos processos que tramitaram pelo Tribunal (45.710 

processos) e ficaram em 4º lugar dentre as matérias mais repetidas nas decisões de 

2º grau (TST, 2020, p. 63). 

Além da recorrência sobre horas extras, os bancos figuram, como já referido, 

dentre os maiores litigantes na Justiça do Trabalho (CSJT). 

De muitas diferentes formas, nós todos trabalhamos. E a ideia do que seria 

trabalho tem razão pessoal e comportamental. Mas nada disso ocorre num vácuo 

cultural. Afinal, nossa cultura nos imprime sentido sobre as coisas, porque modela 

nossas expectativas e percepções (FINEMAN, 2012, p. 1). 

Nessa esteira, a ideia de trabalho se opõe, na sociedade ocidental dita civilizada, 

à noção de lazer, de descanso. E a problemática da duração do trabalho, numa leitura 

pragmática, não está relacionada ao seu conteúdo, mas, em verdade, à sua limitação 

por razões de ordem ética, cultural, biológica, técnica e até econômica (PIROLO, 

2011, p. 9). 

Ainda que falte disposição legal clara a respeito, é possível resumir que 

o trabalhador permanece adstrito ao exercício de sua atividade quando, 

durante o período de trabalho (normal ou suplementar), está juridicamente 

obrigado a obedecer às instruções do empregador, não beneficiando por 

esse motivo de autonomia (ou de um grau de autonomia relevante) para 
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gerir o seu próprio tempo, como sucede durante os períodos de descanso 

(FERNANDES, 2018, p. 15). 

Em trabalho de 2009, analisando a jornada de trabalho no mundo, a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) reitera que os 

ajustes de duração decente do trabalho precisam atender a cinco critérios 

interconectados, razão pela qual esses arranjos devem: • preservar saúde e 

segurança; • ser favoráveis à família; • promover a igualdade entre os sexos; 

• aumentar a produtividade; e • facilitar a escolha e a influência do 

trabalhador quanto à jornada de trabalho (LEE; MCCANN; MESSENGER, 

2009, p. 165). 

A principal obrigação do empregado numa relação de emprego é o trabalho e a 

do empregador é o pagamento de salário. Por isso, essencial é a imposição de limites 

à duração do trabalho. Süssekind (2004, p. 224) menciona três fundamentos para tal 

sistema jurídico: 

a) de natureza biológica, porque elimina ou reduz os problemas psicofisiológicos 

oriundos da fadiga; 

b) de caráter social, por ensejar a participação do trabalhador em atividades 

recreativas, culturais ou físicas, propiciar-lhe a aquisição de conhecimentos e 

ampliar-lhe a convivência com a família; 

c) de ordem econômica, porquanto restringe o desemprego e aumenta a 

produtividade do trabalhador, mantendo-o efetivamente na população 

economicamente ativa. 

Independentemente da natureza do trabalho, há importância essencial na 

conciliação da vida com o trabalho e é cada vez mais necessária a preocupação com 

os limites ao tempo à disposição do empregador, na medida em que o 

mundo é sempre mais fragmentado, contraditório, desigual. O Estado perde 

força. O capital derruba fronteiras. Aumenta o desemprego, renasce o 

subemprego e o sindicato se enfraquece. As leis que protegem o trabalhador 

já parecem um campo minado: a cada passo podem explodir a seus pés 

(PIMENTA, 2004, p. 156). 

Segundo o senso comum e o que se distribui na imprensa em geral, o mundo 

parece enxergar que 

bastaria abolir a proibição de trabalho noturno, o descanso dominical e a 

regulamentação dos despedimentos, restringir a liberdade sindical e o direito 
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de greve, e entregar aos mercados os serviços públicos e a proteção social, 

acabar, em suma, com a “miragem da justiça social”, para reavivar a 

prosperidade e o pleno emprego (SUPIOT, 2016, p. LXVII). 

A riqueza de um país não está no trabalho em excesso, senão na disponibilidade 

de tempo para a vida (CASTILLO, 2015, p. 25). E, além das inúmeras peculiaridades 

que envolvem as relações de trabalho hoje, certamente a duração do trabalho, ao 

implicar a mobilização do recurso humano, traz desdobramentos significativos para a 

coletividade. 

Atinge-se a questão do tempo à disposição para o trabalho e para a vida, por 

exemplo, com remuneração por resultado e sem controle de horas dedicadas para o 

trabalho. A possibilidade de maiores ganhos quanto mais se trabalha, sem qualquer 

limitação, submete o trabalhador a condições de seu próprio limite, físico e emocional. 

Aliás, os reiterados conflitos envolvendo o salário por produção e o excesso de 

trabalho pelo empregado cortador de cana culminaram na Orientação Jurisprudencial 

nº 235 da SDI-1 do TST, cuja diretriz reconhece ser devido o pagamento das horas 

extras trabalhadas, além do adicional pelo trabalho em tais condições. Isso porque 

não se pode limitar à produtividade a remuneração daquele que trabalha com excesso 

de esforço físico, na medida em que há evidente prejuízo da saúde do indivíduo, com 

sérios resultados para a sociedade. Além da desumanidade na forma de 

remuneração, as consequências previdenciárias são importantes e não devem ser 

ignoradas. 

Dos cortadores de cana — ainda existem, não custa reforçar —, que, além do 

cansaço físico, sofrem o impacto psicológico do trabalho, porque muitos são 

descartados precocemente pelas usinas e contra tal sentimento se veem dispostos a 

acumular mais e mais trabalho para demonstrar que não são preguiçosos, pode-se 

dizer que as mudanças no setor produtivo foram capazes de alterar a métrica sempre 

considerada para a questão da duração do trabalho urbano, incorporando-se a ideia 

do resultado financeiro intrinsecamente ligado à produção, sem qualquer limite. 

O termo indústria 4.0, difundido pelo governo alemão nos anos 2011, traduz um 

“conjunto de tecnologias inovadoras, como a nanotecnologia, as plataformas digitais, 

a inteligência artificial (IA), a robótica, a internet das coisas, entre outras, que 

representam um salto de qualidade na capacidade de organizar e de controlar o 

trabalho” (GONSALES, 2020, p. 125). 
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Os impactos da inegável automação afetarão entre 400 e 800 milhões de 

trabalhadores até 2030 e variam entre a perda do emprego para um sistema 

considerado inteligente e a necessidade de adaptação para exercício do trabalho 

compartilhado entre homem-máquina. No Brasil, as estimativas giram em torno de 

15,7 milhões de trabalhadores afetados. E, de acordo com pesquisa do Fórum 

Econômico Mundial de 2015 com diretores das áreas de RH em 15 países, 44% das 

respostas reconhecem a mudança do ambiente do local de trabalho como o maior 

impacto do reflexo da automação, nisso incluído o home office, ou seja, o teletrabalho 

realizado de casa (AFONSO, 2020, p. 167). 

A subida do desemprego transporta o trabalho para uma condição de bem raro 

e escasso. 

Além da inegável precarização das relações de trabalho, no final do século XX 

sedimentou-se um processo de ruptura da identidade coletiva, com a implantação de 

estratégias de controle do trabalho mais sutis do que as utilizadas pelo modelo fordista 

de produção, por exemplo. Durante o toyotismo, o “empregador começou a trabalhar 

valores subjetivos dos empregados, na tentativa de inseri-los cada vez mais na 

concepção de trabalho idealizado na empresa” (DELGADO, 2004, p. 139). 

Mesmo o teletrabalho, apesar de indicar a ausência de cobrança e ordens diretas 

do chefe, porque realizado noutro endereço que não o do empregador, como 

observado por Viana (2004), não impede as cobranças da própria máquina, afinal 

“estudos da própria IBM mostram que o computador constrange ao trabalho”. E menos 

tempo na empresa representa, ao contrário do descanso, a empresa chegando à casa 

do empregado (VIANA, 2004, p. 163). 

A organização do trabalho deixa de considerar a disposição do empregado por 

tempo e dentro dos limites do contrato de emprego, em que o tempo era uma 

referência objetiva (fordismo) e a saída do empregador para adaptação às suas 

necessidades significava recorrer às horas extraordinárias. Atualmente, há “extensão 

do âmbito da subordinação para a esfera privada do trabalhador” porque o trabalho 

se sobrepõe à vida privada (SUPIOT, 2003, p. 129). 

E a métrica do tempo à disposição passa a ser substituída pela produtividade do 

trabalhador, submetido à sua regulamentação. Com a busca incansável pelo resultado 

e entregue à própria organização do tempo, o empregado, porém, se submete a 

condições cada vez mais deteriorantes. 
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Tal conjunção explosiva é ambiente propício a conflitos e a Justiça do Trabalho 

é conhecida por ser a justiça dos desempregados, afinal, quem “está empregado não 

procura os seus direitos na Justiça porque as relações de emprego estão cada vez 

mais precarizadas”, afirmou o ministro Francisco Fausto, presidente do TST em 2003, 

ao referir a levantamento do TST à época, dando conta de que 80% dos processos 

que chegavam à mão dos juízes eram movidos por quem não tinha emprego 

(FERNANDES; ROLLI, 2003). 

O movimento da distribuição de novos processos na Justiça do Trabalho tem 

relação intrínseca com o desempenho da economia. A prática forense permite 

visualizar, por exemplo, que em 2020 o aviso prévio, verba decorrente da extinção do 

contrato, foi o assunto campeão das reclamações trabalhistas novas, como, aliás, 

relata a estatística do TST. É notório que o desempenho da economia tem ficado 

aquém do ordinário, em razão do extraordinário momento pandêmico, e as dispensas 

sem o pagamento das verbas decorrentes da rescisão são cada vez mais frequentes. 

Segundo observa Pimenta (2004), as empresas com razoável nível de 

organização fazem a conta da relação custo-benefício para cumprir, ou não, a 

legislação trabalhista e conclui, pontuando que: 

hoje o verdadeiro problema do Direito do Trabalho em nosso país é a falta 

da efetividade da tutela jurisdicional trabalhista (o que torna extremamente 

vantajoso para grande número de empregadores, do ponto de vista 

econômico, descumprir as mais elementares obrigações trabalhistas), 

criando uma verdadeira cultura do inadimplemento, em verdadeira 

concorrência desleal com a parcela ainda significativa dos empregadores 

que cumprem rigorosamente suas obrigações trabalhistas, legais e 

convencionais (PIMENTA, 2004, p. 341). 

Como “tudo que é disciplinado pelo direito vai parar no Poder Judiciário numa 

eventualidade de ameaça ou violação” (WATANABE, 2003, p. 19) e apesar de alguns 

acreditarem que “a adoção de regras rígidas estabelecidas por lei mais atrapalha do 

que ajuda” (PASTORE; MASCARO; PASTORE, 2020), o ambiente não está propício 

para regulamentação por meio de normas coletivas, considerando o esvaziamento da 

atividade sindical com a reforma trabalhista de 2017. E questões trabalhistas sem 

regulação estatal inexoravelmente submetem o trabalhador à sua condição primitiva 

de hipossuficiência perante a regulação do capital. 
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E os bancos que “caracterizam-se por um processo permanente de 

reestruturação produtiva e organizacional” (NOGUEIRA, 2020, p. 237) são litigantes 

habituais da Justiça do Trabalho, notadamente no que diz respeito à jornada de 

trabalho do bancário. A regra, segundo a CLT, é a duração normal do trabalho dos 

empregados em bancos ser de “6 (seis) horas contínuas nos dias úteis, com exceção 

dos sábados, perfazendo um total de 30 (trinta) horas de trabalho por semana” (CLT, 

artigo 224). As constantes demandas envolvendo as instituições bancárias discutem 

a exceção a tal regra. O objetivo do banco sempre é enquadrar o empregado na 

exceção do artigo 224, já que “funções de direção, gerência, fiscalização, chefia e 

equivalentes ou que desempenhem outros cargos de confiança desde que o valor da 

gratificação não seja inferior a um terço do salário do cargo efetivo” não se sujeitam 

ao limite de seis horas diárias, mas ao parâmetro constitucional de jornada de oito 

horas diárias. 

Por conta da discussão mais frequente a respeito da cada vez mais intensa 

flexibilização da jornada de trabalho do bancário, as horas extras e suas 

consequências são assunto reiterado nas reclamações trabalhistas envolvendo 

bancários. 

Não há nos relatórios de números da Justiça de Trabalho tais dados isolados, 

mas é possível reconhecer pela prática forense a frequente existência, nas demandas 

envolvendo bancos e bancários, de pretensões relacionadas a horas extras. E o 

divisor de horas — quantidade de horas que o empregado trabalha num mês — é 

elemento constante nas reclamações trabalhistas, porque a CLT faz expressa 

referência sobre o sábado e dias úteis (CLT, artigo 224, caput) e há necessidade do 

cômputo dos descansos semanais remunerados, quando do cálculo das horas extras. 

A matéria foi objeto da audiência pública realizada em 16/5/2016 no TST, no 

processo 849-83.2013.5.03.0138, acolhido como IRR pela 4ª Turma do Tribunal. O 

caso chegou ao TST por recurso de revista interposto pelo Banco Santander (Brasil) 

S.A. contra acórdão do TRT da 3ª Região, de Minas Gerais, num processo movido por 

uma bancária, em que se discute, dentre outros temas, o divisor a ser utilizado para o 

cálculo das horas extras do empregado bancário. A tese do banco é no sentido de que 

a previsão da cláusula 8ª da norma coletiva dos bancários e a inteligência da Súmula 

124 do TST não repercutem no divisor das horas dos bancários. 
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Acolhido como incidente de recursos repetitivos, a relatoria foi distribuída ao 

ministro Cláudio Brandão, que designou audiência pública (TST, 2016) com o objetivo 

de que fosse respondida a seguinte questão: 

BANCÁRIO. HORAS EXTRAS. DIVISOR. A definição do sábado como dia 

de repouso semanal remunerado, por norma coletiva da categoria dos 

bancários, mesmo que apenas para fins de reflexos das horas extras 

habituais, acarreta alteração no divisor utilizado para cálculo das horas 

extraordinárias, nos termos da Súmula nº 124 deste Tribunal? 

Para análise do caso foram acessados no sítio do TST a ata e o vídeo da 

audiência pública e a consulta processual do processo RR-849-83.2013.5.03.0138, 

em especial, os despachos e acórdãos proferidos. Vale registrar que a consulta 

processual só faz referência às peças protocoladas pelas partes, mas não permite a 

visualização. 

O ministro Cláudio Brandão, relator do IRR, indeferiu 11 requerimentos 

formulados para exposição, porque entendeu não haver qualquer vinculação a 

entidades ou órgãos cuja atuação possa representar contribuição ao 

julgamento da questão jurídica controvertida, particularmente nos seus 

contornos fáticos relacionados à elaboração das normas coletivas que 

amparam a pretensão deduzida e as consequências por ela produzidas. 

(Destaque nosso). 

Dentre os requerimentos havia pretensão de exposição por associação de 

magistrados, pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), por escritórios de 

advocacia, além de requerimentos individuais. 

Os requerimentos deferidos foram organizados em cinco painéis, cada um deles 

sob a presidência de um ministro diferente. Alguns contaram com a participação de 

quatro expositores e outros com três expositores distintos. Os participantes eram, 

essencialmente, representantes das categorias dos empregados (bancários) e dos 

empregadores (bancos). E as exposições ocorreram conforme a proporção exposta 

no Quadro 5. 

Tal audiência pública foi a primeira do TST relacionada a um processo específico 

e, na fala do presidente da Corte à época, ministro Ives Gandra Filho, havia esperança 

de um novo modo de julgar, com a expectativa da definição mensal de temas para 

pacificação pelo Tribunal, transformando as decisões em súmulas ou orientações 
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jurisprudenciais vinculantes, para dar maior segurança ao sistema do Judiciário 

trabalhista (ATA DE REALIZAÇÃO..., 2016). 

Quadro 5. Participantes da audiência pública do divisor das horas extras do 
bancário 

Representantes de empregados 9 

Representantes de empregadores 6 

Representantes do Judiciário 2 

Fonte: Elaboração própria, 2022. 

Foram concedidos 15 minutos para a exposição de cada um dos 17 

participantes2, distribuídos em cinco painéis ao longo de dois dias. É possível perceber 

que o objetivo estava relacionado com o propósito das categorias dos empregados e 

dos empregadores nas negociações coletivas que se sucederam ao longo do tempo 

e resultaram em normas coletivas a respeito da repercussão de horas extras em dias 

de sábados e feriados. Mas as exposições trazem contribuições semelhantes às 

 
2 Primeiro Painel de exposições, sob a Presidência do Exmo. Ministro João Oreste Dalazen: 
A1: Dr. Ricardo Quintas Carneiro Confederação Nacional dos Trabalhadores das Empresas de Crédito 
(Contec). 
A2: Dr. Estêvão Mallet Federação Nacional dos Bancos (Fenaban). 
A3: Dr. Renata Silveira Veiga Cabral Fetec-CUT / SP) Contraf / CUT. 
A4: Dr. Magnus Ribas Apostólico — Confederação Nacional do Sistema Financeiro. 
 
Segundo Painel de exposições, sob a Presidência do Exmo. Ministro Augusto César Leite de Carvalho: 
B1: Dr. José Simpliciano Fontes Fernandes — Sindicato dos Bancários de Sergipe. 
B2: Dr. Valder Luiz Palombo Alberto Sindicato dos Bancos dos Estados de SP, PR, MT, MS, AC, AM, 
PA, AP, RO e RR. 
B3: Dra. Maria da Consolação Vegi da Conceição e Dr. Marcio Monteiro da Cunha — Sindicato dos 
Trabalhadores em Empresas do Ramo Financeiro do Grande ABC — Sindicato dos Bancários ABC. 
 
Terceiro Painel presidido pelo Exmo. Ministro Márcio Eurico Vitral Amaro: 
C1: Carlos Alberto Paes Marques de Oliveira — Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. 
C2: Igor de Oliveira Zwicker — Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. 
C3: Dr. Eduardo Henrique Marques Soares Fenae / Fetec Paraná/FetrafiNordeste. 
 
Quarto Painel de exposições, sob a Presidência do Exmo. Ministro Hugo Carlos Scheuermann: 
D1: Dr. Mozart Victor Russomano Neto — Banco Santander S.A. 
D2: Dr. Eduardo Araújo de Souza — Sindicato dos Bancários de Brasília. 
D3: Dr. Gryecos Attom Valente Loureiro — Caixa Econômica Federal. 
 
Quinto Painel de exposições, sob a Presidência do Exmo. Ministro Alexandre de Souza Agra 
Belmonte: 
E1: José Affonso Dalegrave Neto e Dr. Paulo Roberto Lemgruber Ebert — Associação Nacional dos 
Beneficiários REG e Replan (Anberr). 
E2: Dr. Nilo Jamardo da Cunha Beiro — Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro de Minas 
Gerais. 
E3: Dr. Paulo Roberto Alves da Silva — Fetec Centro Norte/Fetrafi RS / Fetrafi MG. 
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apresentadas num processo. Cada parte, empregados e empregadores, defendendo 

seu viés. 

Nem todos os 27 ministros do TST estavam presentes durante a audiência, mas 

mesmo os que não compareceram receberam o material correspondente e, segundo 

mencionado no curso dos trabalhos, alguns estavam assistindo à distância, pela 

internet, onde o vídeo está disponível (AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O DIVISOR..., 

2016). O conhecimento do conteúdo da audiência pública era necessário aos 

ministros porque o incidente de recurso repetitivo seria julgado pela Seção de Dissídio 

Individual 1, pacificando eventuais conflitos existentes no próprio Tribunal. Porém, 

como observa Sombra (2017, p. 249): 

Eis aqui aspecto acerca das audiências públicas a merecer críticas: a sua 

designação é fruto da conveniência de cada Ministro Relator, e não de uma 

deliberação coletiva da Corte, o que se reflete na baixa adesão às 

informações ali transmitidas. Tal prática produz um impacto considerável 

nos fundamentos empregados pelos demais Ministros e na forma de 

condução do julgamento em Plenário. 

Em especial essa audiência pública teve por justificativa a relevância do tema e 

a grande controvérsia relacionada à temática e por objetivo a obtenção de 

informações úteis à formação do convencimento dos ministros acerca da melhor 

solução sobre o divisor de horas extras dos bancários. 

Os debates abarcaram questões históricas, com retrospectos sobre a origem do 

Direito do Trabalho, relatos sobre a importância das negociações coletivas dos 

bancários e da evolução das decisões do TST a respeito das matérias relacionadas à 

categoria. Houve exposição a respeito da questão matemática envolvida, 

notadamente pelos dois participantes indicados pelo Judiciário que são calculistas no 

TRT da 5ª e da 8ª Região. 

As participações, ao longo da audiência, foram mencionando o que já havia sido 

exposto. A maioria dos participantes era de advogados. Como observaram vários dos 

ministros, as intervenções foram de extrema qualidade e esclareceram inúmeros 

pontos para facilitar a decisão pela Corte. Houve efetiva participação dos presentes, 

ainda que contrapostos seus posicionamentos, na construção do caminho para 

motivar o julgamento. 

Versaram sobre questões majoritariamente jurídicas. Por exemplo, o 

representante da Federação Nacional dos Bancos apontou que, antes da discussão 
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sobre o divisor, era fundamental entender se a previsão em norma coletiva de 

pagamento de reflexo de horas extras em sábado alterara a natureza jurídica desse 

dia. 

Em contraponto, o representante da Associação Nacional dos Beneficiários REG 

e Replan apontou que a natureza jurídica da verba deve ser declarada pelo julgador, 

porque a norma coletiva confere tratamento de repouso semanal remunerado ao 

sábado, mas não indica sua natureza. 

As sustentações abordaram essencialmente a questão do divisor, o descanso 

semanal remunerado e a jurisprudência consolidada pelo TST, como pode ser 

observado na análise da Figura 3, quantitativa do número de palavras com maior 

incidência durante a audiência, extraídas da transcrição. 

 

Figura 3. Nuvem de palavras resultante da análise da ata de audiência do 

caso 1: divisor de horas extras dos bancários

 

Fonte: Elaboração própria com a utilização do software Nvivo, 2022. 

 

Ainda que a participação tenha sido de maioria ligada aos empregados, houve a 

participação dos próprios bancos, interessados diretos no resultado do julgamento, 

além das associações que os representam. Enquanto a categoria dos empregados foi 

exclusivamente representada por associações, sindicatos e federações, a categoria 

econômica, dos bancos, compareceu e apresentou em causa própria sua versão 

sobre a resposta à pergunta formulada pelo TST, além de também ter sido 

representada por associações. 
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A participação dos trabalhadores de forma coletiva sempre resulta em maior 

articulação e força para as reivindicações. A união dos trabalhadores está no começo 

do fenômeno laboral e foi a resposta natural à injustiça e à exploração praticadas pelos 

empregadores. Segundo Rodriguez (2015, p. 57), a união resultou em atenção ao 

fenômeno do trabalho e essa atenção produziu a legislação protetiva. 

A hipossuficiência do empregado é relativizada quando a representação é por 

meio de entidades que agrupam os trabalhadores com vistas às defesas dos seus 

interesses. Afinal, os empregados são os jogadores eventuais e, na observação de 

Galanter (2018, p. 56), os jogadores habituais (ou litigantes habituais) têm mais 

condições de investir recursos necessários para assegurar a penetração das normas 

que lhes são favoráveis. Daí que, nesse caso, a medida democrática de formação de 

um amplo contraditório para propiciar a formação da convicção do magistrado permitiu 

a participação pessoal de apenas uma das partes, já que os empregados apenas 

foram representados por associações. 

Apesar de nenhum bancário ter se apresentado na audiência pública, porém a 

coletivização da representação dos empregados é medida de proteção, considerando 

que o conflito trabalhista envolve partes materialmente desiguais. 

No caso estudado, a qualidade dos debates na audiência pública teve importante 

papel para delimitar os argumentos das partes historicamente antagônicas. 

5.2 Caso 2: Dano moral por exigência de certidão negativa de antecedentes 

criminais 

Para julgamento do incidente de recurso repetitivo nº TST-RR-243000-

58.2013.5.13.0023, o ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, relator do incidente, 

designou audiência pública em decisão que admitiu alguns amigos da Corte para 

intervenção no processo. 

A questão submetida a julgamento foi a seguinte: “A exigência de apresentação 

de certidão de antecedentes criminais pelos candidatos ao emprego gera dano 

moral?”. 

A discussão se justifica porque a prova da discriminação pelo empregador ao 

não contratar um candidato a emprego com antecedentes criminais é de difícil 

produção, afinal raramente “o empregador ou seu preposto irá admiti-la e, como 

ninguém é obrigado a dizer por qual razão não contrata, bastará negar em silêncio” 
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(VIANA; PIMENTA, 2010, p. 138). E o direito a ser assegurado é do acesso ao 

trabalho. 

Necessário pontuar que os antecedentes criminais 

são empregados para a dosimetria da pena (art. 59, CP), decretação de 

prisões preventivas (art. 312 CPP), negação de liberdades (art. 323, III CPP) 

e revogação de suspensão condicional da pena (art. 709 § 2º CPP). Verifica-

se, desta forma, que o intuito da manutenção de antecedentes criminais 

possui interesse público, com a finalidade bem definida, uma vez que estes 

serão utilizados pelo juízo criminal nas hipóteses elencadas (PAULA; 

RIBEIRO, 2020, p. 16). 

A vedação à discriminação no trabalho encontra lugar no artigo 5º, caput e artigo 

3º, IV da Constituição da República. Além disso, o Brasil ratificou a Convenção nº 111 

da OIT, pelo Decreto nº 62.150/68, que no artigo 1, item a) define discriminação como 

“toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, religião, opinião 

política, ascendência nacional ou origem social, que tenha por efeito destruir ou alterar 

a igualdade de oportunidade ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão”. 

A legislação brasileira contempla, ainda, conforme disposto na Lei nº 9.029/95, 

a proibição da 

adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso 

à relação de trabalho, ou de sua manutenção, por motivo de sexo, origem, 

raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, 

idade, entre outros. 

Ao avaliar a questão da discriminação em razão da exigência do atestado de 

antecedentes criminais, na audiência pública, não estavam presentes todos os 

ministros (ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE “DANO MORAL..., 2016). 

Participaram, contribuindo na audiência, nove expositores, que foram divididos 

em três painéis3. Todos eram ligados ao mundo jurídico, inclusive o representante da 

 
3 Primeiro Painel de exposições, sob a Presidência do Exmo. Ministro João Oreste Dalazen: 
A1: Drª. Gabriela Neves Delgado — Advogada. 
A2: Dr. Paulo Roberto Alves da Silva — Advogado. 
A3: Dr. César Alexandre Marinho dos Santos — Professor. 
 
Segundo Painel de exposições, sob a Presidência do Exmo. Ministro Alexandre de Souza Agra 
Belmonte: 
B1: Dr. Ronaldo Curado Fleury — Procurador-Geral do Trabalho. Substituindo o Dr. Sandoval Alves 
da Silva, Procurador do Trabalho. 
B2: Drª Maria José Rocha Martins — Advogada. 
B3: Dr. Rafael Ramia Muneratti — Defensor Público do Estado de São Paulo. 
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JusLiberdade, associação sem fins lucrativos com interesse na pesquisa e debate 

jurídico. A importância social da discussão levou à audiência pública representante da 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o procurador-geral e o subprocurador-

geral do Trabalho à época, funcionando o defensor como promotor dos direitos 

humanos e na defesa dos direitos individuais e coletivos (CR, artigo 134) e o Ministério 

Público do Trabalho (MPT) como defensor da ordem jurídica, do regime democrático 

e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CR, artigo 129). 

No assunto em que há interesse de toda a sociedade, a divisão dos participantes 

não trouxe seleção de representantes dos empregados e dos empregadores. Os 

amigos da Corte, diante das variadas atividades que exercem, levaram contribuições 

de natureza essencialmente jurídicas e contaram sua experiência profissional para 

instrução do incidente. 

Observou o defensor público que, na sua visão, 

o Tribunal Superior do Trabalho pode, sim, colaborar com esta discussão, 

juntamente com o Supremo Tribunal Federal, no tratamento ao egresso, 

notadamente no auxílio ou na possibilidade de esse egresso conseguir um 

emprego formal, que, muitas vezes, é a única coisa que o afasta de uma 

possível reincidência, em um País como o nosso, em que os índices de 

reincidência chegam a 70%. Na maioria das vezes, a reincidência é de 

desempregados, que acabam, sem outra condição na vida, voltando a 

delinquir, como já fizeram anteriormente (TST, 2016, p. 28). 

Nenhum dos participantes se limitou a responder de forma positiva ou negativa 

à questão formulada. Isso porque todos ponderaram a possibilidade de exigência do 

documento nos casos autorizados por lei, que vem a ser o contrato de emprego do 

vigilante e do doméstico, antes da Lei Complementar nº 150/2015. 

Além dessas situações, o procurador-geral do MPT também considerou que, no 

cuidado de criança ou idoso, há legitimidade da exigência da certidão, por força do 

dever da família, da sociedade e do Estado de prover a dignidade, segurança e saúde 

à criança, ao adolescente e ao idoso (CR, artigo 227 e Estatuto do Idoso, artigo 3º). 

As manifestações durante a audiência, considerando a análise quantitativa pela 

nuvem de palavras elaborada a partir da ata de audiência (Figura 4), referiram, com 

 
Terceiro Painel, sob a Presidência do Exmo. Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão: 
C1: Dr. Manoel Jorge e Silva Neto — Subprocurador-Geral do Trabalho — Comissão de Defesa dos 
Direitos Fundamentais do Ministério Público. 
C2: Dr. Roberto Caldas Alvim de Oliveira — Advogado. 
C3: Sr. Arthur Beserra de Miranda — Diretor de Associação sem fins lucrativos. 
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maior frequência, além da questão da certidão de antecedentes criminais em si, a 

questão do trabalho, além da moral, ultrapassando a problemática da lei e a não 

existência de vedação para exigência do documento. 

 

Figura 4. Nuvem de palavras resultante da análise da ata de audiência do 

caso 2: dano moral por exigência de certidão negativa de antecedentes 

criminais

 

Fonte: Elaboração própria utilizando o software Nvivo, 2022. 

 

O debate versou essencialmente sobre a legitimidade de se ordenar a 

apresentação de um documento que pode discriminar o trabalhador, quando a lei não 

autoriza tal imposição, sendo a maioria contrária à exigência (Quadro 6). 

Quadro 6. Posicionamento dos participantes da audiência pública sobre a 
exigência de certidão negativa de antecedentes criminais 

Posicionamento 

pode exigir  4 

não pode exigir 5 

Fonte: Elaboração própria, 2022. 
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A discussão perpassou o aspecto da reinserção dos egressos do sistema 

prisional, a função social da empresa, o dever de informação, o direito à privacidade, 

focando a possibilidade de simples exigência da certidão sem amparo legal. 

A amplitude do debate deve-se ao fato de a política penitenciária brasileira se 

pautar 

na ressocialização do egresso, tendo no trabalho o principal fator de 

integração social, com o objetivo da redução da reincidência, da violência e 

da criminalidade, bem como do poder de persuasão e de agenciamento de 

pessoas pelos grupos organizados do crime. Em 2014 foi lançado o 

Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias — InfoPen — que 

consiste em um relatório descritivo e analítico com informações detalhadas 

sobre a atual situação do sistema penitenciário brasileiro. Na apresentação 

do levantamento, constata-se que o Brasil possui uma taxa de 300 presos 

para cada 100 mil habitantes, superando a taxa mundial de 144 presos e, 

em relação ao número absoluto, tem-se mais de 622 mil pessoas presas, 

saltando de noventa mil presos no início da década de noventa para mais 

de seiscentos mil em menos de 25 anos (PAULA; RIBEIRO, 2020, p. 20). 

Como o incidente tratava de tema mais relevante do que repetitivo, não havia 

antagonismo exacerbado de partes no processo e, por consequência, da audiência 

pública, o que permitiu uma desenvoltura maior dos participantes. 

Diferente da audiência sobre divisor de horas extras, em duas oportunidades os 

ministros que presidiam o debate formularam vários questionamentos aos 

expositores, trazendo inquietações relacionadas aos fundamentos expostos pelos 

participantes. Tal procedimento enriqueceu os esclarecimentos prestados, porque 

permitiu que a audiência fosse além da exposição, apresentando efetivo caráter 

dialógico, na medida em que dois intervenientes expressaram seu ponto de vista e 

interagiram com os ministros que decidiram o processo. 

O ministro relator registrou ao final não ter imaginado tanta polêmica a respeito 

do tema, porque a Corte enfrentava a matéria esporadicamente. Reconheceu que os 

debates travados e as manifestações dos participantes iluminaram a questão. 

Finalizou a audiência nos seguintes termos: “Evidentemente não saio daqui com meu 

voto pronto, mas já saio com muita clareza a respeito da matéria, com muito mais 

clareza do que tinha sobre ela até aqui” (ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE 

“DANO MORAL..., 2016). 

Nesse caso específico, houve um impacto positivo na construção da decisão a 

posteriori, como admitiu o próprio ministro relator, apesar de ser impróprio falar em 
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resultado da audiência pública, na medida em que não há solução ou voto, mas a 

colheita de sugestões, opiniões e comentários do cidadão (BIM, 2014, p. 85). 

5.3 Procedimentos e formalidades 

O método de trabalho que é o processo decorre da necessidade de solucionar 

as controvérsias oriundas do descumprimento das regras de direito material. Esse 

método de trabalho é dirigido pelo juiz, investido no poder de impor coercivamente a 

observância das normas não cumpridas de forma espontânea (BEDAQUE, 2010, 

p. 35). 

O Regimento Interno do TST, aprovado pela Resolução Administrativa nº 1937 

de 20/11/2017, traz no artigo 199 algumas orientações sobre o procedimento a ser 

observado quando da realização de audiências públicas no âmbito do Tribunal 

Superior do Trabalho: 

Art. 199. As audiências públicas serão realizadas nos dias e horários 

marcados pelo Presidente ou pelo relator, de ofício ou a requerimento, para 

colher informações de terceiros potencialmente atingidos pela decisão ou de 

especialistas na tese jurídica discutida, presente o Secretário do órgão 

competente, e atenderão ao seguinte procedimento: 

§ 1º A audiência pública será convocada por edital, publicado na página do 

Tribunal na rede mundial de computadores, no Diário Eletrônico da Justiça 

do Trabalho, tendo, ainda, ampla divulgação em veículos de comunicação 

apropriados às características do público destinatário. 

§ 2º O edital de convocação deverá conter o assunto da audiência, a 

indicação da questão específica objeto de discussão, a descrição do público 

destinatário do ato, a data, o local e o horário da sua realização e os critérios 

de inscrição e manifestação. 

§ 3º A convocação deverá ocorrer com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, salvo em situações de urgência. 

§ 4º Será garantida a participação das diversas correntes de opinião em 

torno da questão discutida. 

§ 5º O Ministério Público do Trabalho será intimado para participar da 

audiência. 

§ 6º A audiência pública será presidida pelo Ministro relator, a quem cabe 

selecionar previamente as pessoas que serão ouvidas, divulgar a lista de 

habilitados, determinar a ordem dos trabalhos e fixar o tempo de 

manifestação de cada um, que deve se restringir à questão discutida, sob 

pena de lhe ser cassada a palavra. 

§ 7º Todos os membros do órgão colegiado competente para o julgamento 

da causa podem participar da audiência e formular perguntas aos 

participantes, devendo a Secretaria respectiva dar-lhes ciência dos termos 

do edital de convocação por ofício específico encaminhado ao gabinete com 

a mesma antecedência da publicação do edital. 
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§ 8º A audiência pública será registrada em ata e mediante gravação de 

áudio e vídeo, bem como transmitida por meio da rede mundial de 

computadores e redes de televisão estatais, sempre que possível. 

§ 9º As questões levantadas durante a audiência pública, desde que 

relevantes para o julgamento da causa, deverão ser examinadas pelo órgão 

julgador, na forma do art. 489, § 1º, do CPC (TST, 2017). 

À época das audiências públicas tratadas neste trabalho não era esse o 

Regimento Interno em vigor, mas aquele aprovado pela Resolução Administrativa 

nº 1295, de 24 de abril de 2008. Nenhuma das audiências, com exceção da última, 

que trata da cota de pessoas com deficiência no setor aeroportuário, ocorreu após a 

alteração da legislação. Pelo texto anterior, as audiências públicas poderiam ser 

convocadas pelo presidente do TST, 

de ofício ou a requerimento de cada uma das Seções Especializadas ou de 

suas Subseções, pela maioria de seus integrantes, para ouvir o depoimento 

de pessoas com experiência e autoridade em determinada matéria, sempre 

que entender necessário o esclarecimento de questões ou circunstâncias de 

fato, subjacentes a dissídio de grande repercussão social ou econômica, 

pendente de julgamento no âmbito do Tribunal (artigo 35, XXXVI). (BRASIL, 

2016). 

O procedimento vinha previsto no artigo 189-A, com o seguinte teor: 

Art. 189-A. A audiência pública prevista no artigo 35, incisos XXXVI e 

XXXVII, deste Regimento será presidida pelo Presidente do Tribunal, 

observado, se for o caso, o disposto no inciso XXXI do mesmo dispositivo, 

e atenderá ao seguinte procedimento: 

I — o despacho que a convocar será amplamente divulgado e fixará prazo 

para a indicação das pessoas a serem ouvidas; 

II — havendo defensores e opositores relativamente à matéria objeto da 

audiência, será garantida a participação das diversas correntes de opinião; 

III — caberá ao Presidente do Tribunal selecionar as pessoas que serão 

ouvidas e divulgar a lista dos habilitados, sem prejuízo das que entender 

devam ser indicadas, determinando a ordem dos trabalhos e fixando o 

tempo que cada um disporá para se manifestar; 

IV — o depoente deverá limitar-se ao tema ou questão em debate; 

V — a audiência pública poderá ser transmitida pela TV Justiça, pela Rádio 

Justiça e pela rede mundial de computadores; 

VI — os trabalhos da audiência pública serão registrados e juntados aos 

autos do processo, quando for o caso, ou arquivados no âmbito da 

Presidência do Tribunal; 

VII — os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente do Tribunal ou, se 

for o caso, pelo Ministro que presidir a audiência. (TST, 2008). 
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Em ambas as normas, a decisão sobre a manifestação de terceiros é irrecorrível. 

Além disso, o requerimento para manifestação deve ser subscrito por procurador 

habilitado (artigo 35, XXXVII no anterior e artigo 41, XXXVII no Regimento Interno 

vigente). 

As diretrizes indicam um trâmite mínimo para a realização da audiência pública. 

A casuística evidencia uma dinâmica mais informal se comparada àquelas observadas 

nos julgamentos nas Turmas, nas Seções e no Pleno do TST. Nas duas audiências 

observadas, por exemplo, nenhum dos participantes fez uso da toga. 

Apesar da diferença no número de participantes entre os dois casos estudados, 

o tempo para manifestação foi sempre de 15 minutos para cada participante, 

observado e pontuado com frequência pelos ministros que conduziam os painéis. E 

tal período mostrou-se suficiente para a exposição de cada um dos participantes. 

Nas manifestações, com regularidade os participantes se referiram a um ponto 

trazido por um participante anterior, demonstrando efetiva participação e colaboração 

na audiência. Além disso, a grande maioria que falou à tribuna pontuou a satisfação 

de estar participando de um procedimento tão democrático e com possibilidade de 

registrar seus apontamentos sobre temas tão relevantes. 

Uma diferença essencial entre ambas, quanto ao procedimento, foi o número de 

participantes. Embora o tema da exigência da certidão de antecedentes interessasse 

a toda a sociedade, a que tratou do divisor contou com quase o dobro de participantes 

(9 e 17, respectivamente). 

Há que se ressalvar, contudo, a possibilidade de a exigência da certidão poder 

ser ultrapassada pelo próprio empregador com a consulta por iniciativa própria do 

documento de caráter público. Não é necessário solicitar ao empregado, é suficiente 

requerer a certidão pela internet, como acontece no Estado de São Paulo pelo sítio 

do Poupatempo (ATESTADO DE ANTECEDENTES, 2022), bastando conhecer a 

qualificação completa do empregado. Talvez tal alternativa e o fato de a questão 

envolvida cuidar de direito, via de regra, anterior ao contrato de trabalho, o número de 

interessados diretos é justificavelmente inferior à audiência pública que trata do divisor 

das horas extras dos bancários, em que os grupos são certos, determinados e, 

geralmente, cuidam de proteção de direitos — horas extras — que são buscados no 

Judiciário após o término do contrato de emprego. 

Em trabalho sobre a audiência pública na Justiça do Trabalho, Pilati (2017) 

aponta a necessidade de um procedimento dividido por fases e com planejamento e 
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não uma assembleia improvisada. Utilizando como parâmetro o Plano Diretor do 

Município, Pilati (2017, p. 72-78) identifica as seguintes fases que devem existir no 

procedimento da audiência pública: (a) fase preparatória; (b) fase da instalação; 

(c) fase da deliberação e execução do cronograma de atividades; (d) fase decisória: 

documento final, aprovação por plebiscito, referendo e outros instrumentos; 

(e) registro e previsão de revisão; (f) fase de encaminhamento: tramitação, aprovação 

e sanção; e (g) judicialização do plano diretor participativo. 

O autor desenvolveu com um grupo da Escola Judicial do TRT da 12ª Região 

minuta de Resolução regulamentando a realização de audiências públicas naquele 

Regional, além de minuta de Resolução de criação do Núcleo Permanente de 

Audiência Pública (NAP). Não há notícia, contudo, no sítio do Tribunal, de implantação 

das sugestões, mas a experiência traduzida no livro reforça a importância do 

procedimento para a solução de demandas repetitivas. 

Há necessidade de previsão do procedimento, por certo. Porém diretrizes 

abertas, sem tanta rigidez, demonstraram nas experiências do TST que existir 

flexibilidade para ajuste do procedimento à medida que se desenvolve a audiência é 

importante para a qualidade das exposições e instrução do processo. 

Por exemplo, os diálogos que aconteceram na audiência da certidão de 

antecedentes criminais não seriam possíveis na audiência sobre divisor de horas 

extras, seja em razão da diferença do número de participantes e a consequente 

duração do ato, seja em razão de trazer partes antagônicas e controvérsia 

extremamente delineada. 

A questão da decisão pelo presidente do TST sobre a participação dos amigos 

da Corte, sem possibilidade de interposição de recurso, não acarretou problemas ao 

andamento dos trabalhos. Não impediu a participação e apresentação de diversas 

correntes de opinião. 

Os procedimentos adotados nas duas audiências públicas estudadas 

confirmaram as características apontadas pelo Ipea na tentativa de definição do 

instituto. Tiveram caráter consultivo, pontual, foram presenciais, coletivas e com a 

manifestação oral dos participantes, ainda que alguns tenham apresentado material 

escrito aos ministros. A forma das audiências e a distribuição dos painéis permitiram 

franco debate entre os envolvidos; as audiências foram abertas aos interessados e 

continham regras específicas para seu funcionamento (Ipea, 2013). 
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5.4 O convencimento da Corte 

Ai que desgraça esta sorte que me assiste 
Ai mas que sorte eu viver tão desgraçada 

Na incerteza que nada mais certo existe 
Além da grande incerteza de não estar certa de nada 

(Ana Moura) 

Como já referido, não há resultado na audiência pública, mas existe dever do 

Tribunal de considerar os debates que se sucederam, porque se trata de prova e, 

como tal, deve ser apreciada quando da decisão. 

Como pontua Streck (2018), motivação não é o mesmo que fundamentação, sob 

pena de se admitirem a decisão e, na sequência, a motivação daquilo que já se 

decidiu. Senão, 

seria a morte da teoria do direito e do Direito Processual, porque a decisão 

ficaria refém da (boa ou má) vontade (de poder) do julgador. Se isso fosse 

verdade, o processo seria inútil. E tudo se transforma(ria) em argumentos 

finalísticos-teleológicos. O processo seria apenas um instrumento ou algo 

que coloca uma flambagem em escolhas discricionárias, quando não 

arbitrárias (STRECK, 2018, p. 13). 

Uma das perguntas a ser respondida pelo presente trabalho é qual a influência 

das audiências públicas nas decisões da Corte. O resultado, na análise dos casos 

escolhidos para estudo, em certa medida, confirma o prestígio da audiência pública 

nas decisões. 

No caso do divisor das horas extras do bancário, a audiência pública ocorreu em 

16/5/2016 e o acórdão foi publicado em 19/12/2016 (TST, SDI-1, 2016). A deliberação 

foi em sessão da SDI-1 do TST em 21/11/2016. O acórdão cita a audiência pública 

em quatro oportunidades. A primeira delas no relatório, com transcrição de trechos da 

manifestação de cada um dos participantes. Também refere que a ata da audiência 

pública acompanha o acórdão. 

Numa segunda ocasião, na decisão sobre os limites da autonomia sindical 

coletiva, o ministro relator observou que durante a audiência pública dois participantes 

reconheceram que as normas coletivas nem sempre refletem detalhes da negociação, 

o que acarreta a redação não tão clara das cláusulas normativas. Ao tratar da função 

do divisor no contexto da questão jurídica objeto da controvérsia, o ministro relator 

transcreveu trecho da manifestação de um dos participantes do Judiciário sobre a 

importância do diálogo entre o Direito e a matemática, no caso. 
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O Direito não é retórica. Não é um jogo argumentativo que visa o 

convencimento de outrem. Existem critérios, parâmetros que o próprio 

fenômeno jurídico nos dispõe. Por isso, não há esta liberdade para apreciar 

as provas, ainda que aparentemente “motivada” (STRECK, 2018, p. 15). 

A audiência pública, apesar de instruir o processo e servir ao objetivo de obter 

informações úteis, diante da participação quase exclusiva das partes antagonistas, 

serviu mais para firmar posição do que acrescentar à formação do convencimento dos 

ministros acerca da melhor solução para o caso, evidenciando 

íntima conexão entre contraditório e dever de fundamentação das decisões 

judiciais, de modo que este último induza uma verdadeira accountability no 

trabalho judicial, especialmente nesta sede e no que tange à análise do 

conjunto das provas: convencimento fundamentado (NUNES; DELFINO, 

2018, p. 121). 

O mapa de árvore do acórdão indica que a audiência pública não foi referida 

em quantidade significativa na decisão (Figura 5). 

 

Figura 5. Análise quantitativa das palavras no acórdão do caso 1: divisor 

de horas  

Fonte: Elaboração própria com o software Nvivo, 2022. 
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As referências à audiência pública, em verdade, foram praticamente 

protocolares na decisão, não enfrentando os argumentos trazidos, apenas relatando 

a manifestação de cada um. A leitura do acórdão não permite enxergar relação direta 

entre ela e a construção da decisão:   

 

Quadro 7. Referências à audiência pública no acórdão do caso 1 

Trecho do acórdão Sujeito da fala 
indicada no 
acórdão 

Repercussão na razão de 
decidir do acórdão 

“Foi realizada audiência pública para a ampla 
instrução do feito, com a participação de 
representantes dos empregados, empregadores 
e servidores especializados em cálculos 
trabalhistas, conforme ata e material juntados 
às fls. 6904/7060” 

O acórdão 
relacionou os 
pontos principais 
de todos os 
participantes da 
audiência 
pública 

Nenhuma porque se trata do 
relatório 

“Não sem antes pontuar que nenhum dos 
contendores carreou aos autos documentos 
que pudessem identificar a real intenção no 
processo de negociação. Muito ao contrário, 
reconheceram (Federação dos Trabalhadores 
das Empresas de Crédito – FETEC/CUT e a 
Confederação Nacional dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro – CONTRAF), na audiência 
pública, que nem sempre é possível refletir nas 
normas coletivas os ,pormenores das “mesas 
de negociação”, o que acaba dando espaço 
para redações não tão claras”. 

Representante 
dos 
empregados:  
Federação dos 
Trabalhadores 
das Empresas 
de Crédito – 
FETEC/CUT e 
Confederação 
Nacional dos 
Trabalhadores 
do Ramo 
Financeiro – 
CONTRAF 

Não compõe o núcleo da 
controvérsia, mas é conexa 
ao que está sendo decidido  

“Não é, portanto, debate meramente aritmético, 
embora, como ressaltado pelo servidor Igor de 
Oliveira Zwicker, Especialista na Área de 
Cálculos do TRT-8, na audiência pública, “o 
Direito dialoga com a Matemática, na medida 
em que o divisor não é um direito [..] é um mero 
cálculo lógico, matemático, aritmético”. Assim 
deve ser compreendida a controvérsia. Não 
está em jogo o divisor; ele ocupa papel 
acessório. Busca-se identificar o valor unitário 
da hora-normal trabalhada, para os 
empregados que percebem salário mensal, e, 
para tanto, o divisor é a ferramenta necessária 
para o cálculo aritmético”. 

Representante 
do Judiciário, 
servidor 
especialista na 
área de cálculos 
do TRT da 8ª 
Região 

Não houve, já que o acórdão 
fala que o cálculo aritmético 
do divisor ocupa lugar 
acessório e não principal 

Se fosse preservado o critério até então 
adotado (horas/dia x 30), sem ser influenciado 
pelo número efetivo de dias de trabalho por 
semana, o divisor, também nesse caso, seria 
definido pela mesma regra, ou seja, 8 horas/dia 
x 30, resultado: 240 (reduzido para 220, em 
função do limite constitucional), o que 
significava concluir que a redução do número 
de horas de trabalho por semana, sem 
modificação do limite diário, não afetaria o 
cálculo da hora-normal de trabalho, argumento 

Representante 
do Judiciário, 
servidor do TRT 
da 5ª Região 

Nenhuma porque a razão de 
decidir foi noutro sentido 
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sustentado na audiência pública pelo servidor 
Carlos Alberto Paes Marques de Oliveira, do 
TRT da 5ª Região. Contudo, não é essa a tese 
que o Tribunal vem adotando desde a edição 
da citada Súmula n. 431, como comprovam 
alguns dos precedentes que lhe deram origem: 

Fonte: Elaboração própria, 2022. 

 

Já no procedimento que tratou da indenização por danos morais por exigência 

de certidão de antecedentes criminais, o acórdão traz 12 referências ao termo 

audiência pública, que ocorreu em 28/06/2016. O julgamento do incidente se deu em 

20/04/2017 pela SDI1 do TST. Referências à audiência pública no acórdão do caso e 

oito das referências ao termo audiência pública aconteceram no relatório do acórdão, 

que trouxe, inclusive, transcrição da decisão que a convocou.  

No corpo da decisão há referências ao termo com indicação de argumentos 

relevantes de cada participante.  

 

Quadro 8. Referências à audiência pública no acórdão do caso 2 

Trecho do acórdão Sujeito da fala 
indicada no 

acórdão 

Repercussão na razão 
de decidir do acórdão 

“A influência da audiência pública em 
julgamento que envolve matéria de alta 
sensibilidade, como a ora examinada, pode ser 
percebida à leitura do relatório desta decisão, 
com a pormenorização de cada uma das 
interlocuções, e pela síntese das várias 
manifestações que são referidas em seguida 
com a indicação dos tópicos relevantes de 
argumentação”. 

Todos Indica exatamente a 
importância da audiência 
pública para o 
convencimento dos 
magistrados e a motivação 
da decisão 

“A compilação dos fundamentos sem a 
distinção, neste primeiro momento, entre as 
premissas favoráveis à licitude da exigência de 
certidão e as premissas contrárias (reputando-a 
ilícita), pode assim ser esquematizada: 
a) não vulnera o princípio da isonomia a 
conduta per se de exigir de todos os candidatos 
ao emprego a certidão de antecedentes 
criminais (exigência seria lícita); 
b) o aspecto de as certidões serem de domínio 
público, podendo ser obtidas por qualquer 
interessado, afasta a responsabilidade do 
empregador (exigência seria lícita);  
c) o fato de o empregador não promover 
investigação sobre a vida pregressa dos 
candidatos a emprego, à sua revelia, mas a 
eles pedir a malsinada certidão, impede seja 
responsabilizado o empregador (exigência seria 
lícita);  
d) a existência de precedente do TRT da 13ª 
Região, consubstanciado no julgamento do IUJ 

Todos os 
interlocutores, sem 
distinção do 
participante, mas 
considerando a 
exigência lícita ou 
ilícita da certidão 

A ponderação do Ministro 
tem influência direta na 
tese jurídica aprovada pela 
SDI1 
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0013800-59.2013.5.13.0000, segundo o qual a 
exigência de certidão de antecedentes criminais 
em fase pré-contratual, quando o trabalhador é 
admitido e presta serviço, não gera dano moral 
(exigência seria lícita);  
e) haveria violação do princípio da dignidade da 
pessoa humana se certidão positiva houvesse 
impedido a contratação e, portanto, a 
reinserção social de trabalhador que já 
houvesse cumprido sua pena (exigência seria 
ilícita); 
f) a exigência de certidão criminal negativa no 
setor de transporte de cargas protege interesse 
da coletividade em razão da possibilidade de 
roubo das cargas de alto valor (exigência seria 
lícita);  
g) mesmo em ambientes de trabalho não 
susceptíveis a risco, o CNJ exige a certidão de 
antecedentes criminais, o que legitimaria a 
exigibilidade em qualquer atividade (exigência 
seria lícita);  
h) o art. 16 da Lei 7102/1983 prevê a 
exigibilidade de certidão de antecedentes 
criminais para agentes de segurança e 
transporte de valores em estabelecimentos 
bancários e congêneres (exigência seria lícita); 
i) o art. 2º da Lei 9051/1995 não autoriza o 
acesso indiscriminado aos antecedentes 
criminais (exigência seria ilícita);  
j) a prévia ciência, pretendida pelo empregador, 
acerca de antecedentes criminais não garante 
um meio ambiente saudável e seguro, 
revelando apenas a inaptidão do setor de 
recursos humanos de aferir a predisposição 
para o crime, tanto mais se outras medidas 
preventivas (teste psicológico, dinâmica de 
grupo etc.) e mais adequadas não são 
utilizadas para esse fim (exigência seria ilícita);  
k) a exigência de certidão de antecedentes 
criminais vulnera os princípios constitucionais 
da dignidade da pessoa humana e do valor 
social do trabalho (exigência seria ilícita);  
l) a exigência de certidão de antecedentes 
criminais conspira contra a possibilidade de 
reabilitação do apenado que os artigos 743, 
744, 748 e 749 do Código de Processo Penal 
asseguram, frustrando ainda os propósitos do 
livramento condicional consagrados no art. 710 
do mesmo CPP (exigência seria ilícita); 
m) a exigência de certidão de antecedentes 
criminais não compromete o direito à 
preservação da intimidade ou da honra do 
trabalhador (exigência seria lícita); 
n) mesmo quando o empregado não é 
contratado, comprovadamente, em razão de 
estar cumprindo sentença criminal, tal situação 
causa apenas embaraço ou frustração, mas 
não evidencia qualquer transtorno aos direitos 
da personalidade (exigência seria lícita); 
o) a partir do momento em que o Estado-
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Administração não fornece ao Estado-Juiz 
condições de aplicabilidade da Lei de 
Execuções Penais (Lei nº 7.210/84 - LEP), em 
sua plenitude, com acesso a toda a 
infraestrutura de efetiva ressocialização da 
pessoa nela disposta, não pode o ônus de tal 
omissão, no final da cadeia de reinserção social 
no mercado de trabalho, recair exclusivamente 
sobre o empregador da iniciativa privada 
(exigência seria lícita);  
p) a discriminação que se quer combater na 
esfera trabalhista refere-se à condição pessoal 
e existencial, do indivíduo, e não às escolhas 
morais que fez, dentre as quais a eventual 
prática de crimes (exigência seria lícita); 
q) o trabalho na agroindústria implica o 
manuseio de facas e instrumentos 
perfurocortantes, o bastante para justificar a 
exigência, no caso, de antecedentes criminais 
(exigência seria lícita); 
r) a exigência de certidão negativa de 
antecedentes criminais serve a propósito 
diverso daquele para o qual tal certidão fora 
concebida (exigência seria ilícita); 
s) a exigência de certidão negativa de 
antecedentes criminais contrasta com o direito 
fundamental de o trabalhador exercer 
livremente a sua profissão e gera a virtual 
estigmatização daquele que está criminalmente 
apenado em razão de fato pretérito, sem 
relação com as habilidades e a conduta que se 
haveria de medir para o emprego por vir 
(exigência seria ilícita); 
t) a prevalecer a tese de que haveria direitos da 
personalidade sendo vulnerados, a vulneração 
assim operada não poderia configurar-se 
apenas no âmbito da empresa privada, se 
iguais aspectos e valores estariam presentes 
nos serviços públicos em que as mesmas 
circunstâncias se dariam (exigência seria 
lícita)”. 

“A possibilidade, aventada pelo douto defensor 
público que interagiu na audiência pública, Dr. 
Rafael Muneratti, de o sistema de informações 
estar circunstancialmente defasado e atestar 
andamento processual inverídico (omitindo, por 
exemplo, o cumprimento integral da pena e 
informando, ao revés, que o candidato ao 
emprego ainda responde a processo-crime), 
gera, em princípio, a responsabilização do 
Estado, sem prejuízo de impor-se ao 
empregador a reparação por haver segregado, 
concretamente, aquele a quem não poderia 
discriminar”. 

Defensor público O registro não repercutiu 
na razão de decidir do 
TST 
 

“Um oportuno parêntese: conforme observou a 
professora Gabriela Delgado, ao participar da 
audiência pública, a certidão de antecedentes 
criminais nada informa acerca da aptidão ou 
habilidade técnica para o trabalho, pois tem 
referência inclusive a fatos pretéritos que não 

Professora de 
Direito do Trabalho 

É conexo, mas não razão 
de decidir no acórdão 
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se comunicam, em essência, com o emprego 
futuro”. 

“Ao que penso, não é válido afirmar que todas 
as hipóteses de desigualação, em 
consequência da apresentação de certidão 
positiva de antecedentes criminais, seriam 
ilícitas. Embora já houvesse externado essa 
posição em outros processos, fundado sempre 
no compromisso com a reinserção social que 
extraio confortavelmente do sistema jurídico, a 
interação com os interlocutores sociais, 
sobretudo na audiência pública que precedeu a 
este julgamento, convenceu-me que o propósito  
de ressocialização é em verdade um ponto de 
partida, mas haverão de ser consideradas as 
balizas legais e jurisprudenciais que buscam 
contemporizar esse justo desígnio com 
interesses igualmente albergados pelo 
ordenamento jurídico”. 

Nenhum em 
particular, mas as 
colaborações em 
audiência pública 

Relação direta com a 
razão de decidir e a tese 
fixada pelo TST 

Fonte: Elaboração própria, 2022. 

 

Há, portanto, expressa referência pelo Ministro João Oreste Dalazen, relator do 

incidente de recursos repetitivos, das discussões levadas a efeito na audiência 

pública, ainda que as palavras relacionadas à audiência pública não sejam as mais 

recorrentes segundo mapa de árvore para avaliação quantitativa: 

 

Figura 6. Análise quantitativa das palavras no acórdão do caso 2: certidão 

de antecedentes criminais 

 

Fonte: Elaboração própria de mapa de árvore com o software Nvivo, 2022 
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Apesar da análise quantitativa demonstrar o contrário, nesse julgamento, em 

especial, o convencimento da corte foi efetivamente influenciado pela audiência 

pública, cujo objetivo era ouvir depoimentos de pessoas com experiência e 

conhecimento na matéria, bem como esclarecer questões e circunstâncias de fatos 

subjacentes à controvérsia. Importante registrar, ademais, que o Ministro relator nesse 

caso deve ser, por certo, entusiasta das audiências públicas. Afinal, como antes 

relatado, enquanto na Presidência foi responsável pela convocação da primeira 

audiência pública da história do TST, que versou sobre terceirização. 

Há, contudo, uma citação interessante, quando o ministro relator indica 

expressamente a fala de uma das participantes da audiência para motivar sua 

decisão: 

Um oportuno parêntese: conforme observou a professora Gabriela Delgado, 

ao participar da audiência pública, a certidão de antecedentes criminais 

nada informa acerca da aptidão ou habilidade técnica para o trabalho, pois 

tem referência inclusive a fatos pretéritos que não se comunicam, em 

essência, com o emprego futuro. (TST, 2016) 

Mais ainda, ao concluir a decisão, antes de fixar a tese jurídica, o ministro João 

Oreste Dalazen, relator do incidente de recursos repetitivos, reconheceu 

expressamente a motivação da decisão em razão da discussão do tema na audiência 

pública (TST, 2016, p. 31): 

Embora já houvesse externado essa posição em outros processos, fundado 

sempre no compromisso com a reinserção social que extraio 

confortavelmente do sistema jurídico, a interação com os interlocutores 

sociais, sobretudo na audiência pública que precedeu a este julgamento, 

convenceu-me que o propósito de ressocialização é em verdade um ponto 

de partida, mas haverão de ser consideradas as balizas legais e 

jurisprudenciais que buscam contemporizar esse justo desígnio com 

interesses igualmente albergados pelo ordenamento jurídico. 

Os dois incidentes fixaram teses jurídicas e a decisão no IRR-849-

83.2013.5.03.0138 alterou a redação da Súmula nº 124 do TST (Resolução 

nº 219/2017, DEJT divulgado em 28, 29 e 30/6/2017, republicada — DEJT divulgado 

em 12, 13 e 14/7/2017). Foi fixada tese pelo TST, nos seguintes termos: 

1. O número de dias de repouso semanal remunerado pode ser ampliado 

por convenção ou acordo coletivo de trabalho, como decorrência do 

exercício da autonomia sindical [decidido por unanimidade]; 
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2. O divisor corresponde ao número de horas remuneradas pelo salário 

mensal, independentemente de serem trabalhadas ou não [decidido por 

maioria]; 

3. O divisor aplicável para cálculo das horas extras do bancário, inclusive 

para os submetidos à jornada de oito horas, é definido com base na regra 

geral prevista no artigo 64 da CLT (resultado da multiplicação por 30 da 

jornada normal de trabalho), sendo 180 e 220, para as jornadas normais de 

seis e oito horas, respectivamente [decidido por maioria]; 

4. A inclusão do sábado como dia de repouso semanal remunerado, no caso 

do bancário, não altera o divisor, em virtude de não haver redução do 

número de horas semanais, trabalhadas e de repouso [decidido por maioria]; 

5. O número de semanas do mês é 4,2857, resultante da divisão de 30 (dias 

do mês) por 7 (dias da semana), não sendo válida, para efeito de definição 

do divisor, a multiplicação da duração semanal por 5 [decidido por maioria]; 

6. Em caso de redução da duração semanal do trabalho, o divisor é obtido 

na forma prevista na Súmula n. 431 (multiplicação por 30 do resultado da 

divisão do número de horas trabalhadas por semana pelos dias úteis) 

[decidido por maioria]. Vencidos quanto aos itens 2, 3, 4, 5 e 6, os Exmos. 

Ministros Aloysio Corrêa da Veiga, Ives Gandra Martins Filho, Emmanoel 

Pereira, José Roberto Freire Pimenta e Alexandre de Souza Agra Belmonte. 

Pelo voto prevalente da Presidência, que as normas coletivas dos bancários 

não atribuíram ao sábado a natureza jurídica de repouso semanal 

remunerado, vencidos os Exmos. Ministros Cláudio Mascarenhas Brandão, 

relator, Emmanoel Pereira, Aloysio Corrêa da Veiga, Augusto César Leite 

de Carvalho, José Roberto Freire Pimenta, Hugo Carlos Scheuermann e 

Alexandre de Souza Agra Belmonte. 

Por maioria, modular os efeitos dessa decisão, a fim de definir que a nova 

orientação será aplicada: a) a todos os processos em curso na Justiça do 

Trabalho, à exceção apenas daqueles nos quais tenha sido proferida 

decisão de mérito sobre o tema, emanada de Turma do TST ou da SBDI-1, 

no período de 27/09/2012 (DEJT em que se publicou a nova redação da 

Súmula 124, I, do TST) até 21/11/2016 (data de julgamento do presente 

IRR); b) às sentenças condenatórias de pagamento de hora extra de 

bancário, transitadas em julgado, ainda em fase de liquidação, desde que 

silentes quanto ao divisor para o cálculo. Definidos esses parâmetros, para 

o mesmo efeito e com amparo na orientação traçada pela Súmula n. 83 

deste Tribunal, as novas teses não servirão de fundamento para a 

procedência de pedidos formulados em ações rescisórias. Vencidos, 

parcialmente, os Exmos. Ministros João Batista Brito Pereira, José Roberto 

Freire Pimenta e Hugo Carlos Scheuermann, que também votavam pela 

modulação, mas de forma mais ampla, e, totalmente, os Exmos. Ministros 

Márcio Eurico Vitral Amaro, Ives Gandra Martins Filho e Augusto César Leite 

de Carvalho, que votavam pela não modulação dos efeitos da presente 

decisão. Pelo voto prevalente da Presidência, não suspender a proclamação 

do resultado do presente julgamento, determinar a observância do 

procedimento previsto na Resolução nº 235/2016 do Conselho Nacional de 

Justiça e, independentemente da remessa dos presentes autos, ouvida a 

Comissão de Jurisprudência e Precedentes Normativos, submeter à elevada 

apreciação do Tribunal Pleno a proposta de revisão do enunciado da Súmula 

nº 124, vencidos os Exmos. Ministros José Roberto Freire Pimenta, Renato 

de Lacerda Paiva, Aloysio Corrêa da Veiga, Augusto César Leite de 
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Carvalho, Hugo Carlos Scheuermann, Alexandre de Souza Agra Belmonte 

e Cláudio Mascarenhas Brandão, relator4. 

No caso do divisor das horas extras, a audiência pública serviu, conforme o 

acórdão, para pontuar a posição de cada um dos participantes e permitir a exata 

controvérsia. Mas não há relação entre o produzido na audiência e a racionalidade da 

decisão proferida, exceto no que tange à demonstração da existência de polos 

claramente opostos. 

Já na decisão sobre a certidão de antecedentes criminais, os esclarecimentos 

foram além da contraposição. Os participantes acrescentaram informações 

importantes e que instruíram o convencimento na formulação da decisão. 

Observa Taruffo (2012) que a motivação, em qualquer texto, não traz os 

procedimentos mentais, a sequência de pensamentos e de estados psicológicos que 

conduziram o autor a construir sua argumentação. Não há necessidade, aliás seria 

impossível, de a decisão trazer o caminho “lógico-psicológico que o juiz seguiu para 

chegar à formulação final de sua decisão” e, por isso, não importam seus humores, 

sentimentos e tudo o mais que se passou no seu interior. 

O que interessa verdadeiramente é o resultado de tudo isso: justamente um 

texto que narra os fatos da causa, ou seja, a versão dos fatos que o juiz 

considera correspondente à realidade dos eventos narrados, explicando as 

razões pelas quais considera tais fatos verdadeiros (por exemplo, 

sustentando ser confiável aquela testemunha) (TARUFFO, 2012, p. 271). 

A motivação da decisão do incidente de recursos repetitivos, no qual a audiência 

pública tem lugar, vai além da exigência constitucional da fundamentação (CR, artigo 

93, IX), já que é a explicitação para sociedade da razão da decisão adotada. E a 

motivação em audiência pública, que ouviu depoimentos de pessoas com experiência 

e conhecimento na matéria, esclarecendo questões e circunstâncias de fatos 

subjacentes à controvérsia, é efetiva democracia. 

A legitimação da decisão, apesar da ampla instrução com as audiências públicas 

motivando sua construção, contudo, não é suficiente para interromper a atuação dos 

litigantes habituais. Apesar de publicados acórdãos em 2017, nos dois casos foram 

interpostos vários Embargos de Declaração, Recursos Extraordinários e, no caso do 

 
4 O quadro com a questão submetida a julgamento e outras informações está disponível em 
https://cutt.ly/ZCvtF6L. Acesso em: 28 mar. 2022. 
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divisor de horas extras, agravo em Recurso Extraordinário, impedindo o trânsito em 

julgado da decisão construída e proferida. 

No caso da certidão de antecedentes criminais, apesar da decisão do Tema 1, 

reconhecendo a indenização por danos morais diante da exigência do documento, a 

mesma reclamada (Alpargatas S.A.) possuía vários processos tramitando perante o 

TST com o mesmo objeto (por exemplo, RR-130807-63.2014.5.13.0024,  

RR-146100-13.2013.5.13.0023, RR-50600-59.2013.5.13.0009, AIRR-976-

88.2016.5.13.0024, dentre outros), mas todos anteriores à decisão pela SDI-1, que 

fixou a seguinte tese jurídica: 

I) não é legítima e caracteriza lesão moral a exigência de Certidão de 

Antecedentes Criminais de candidato a emprego quando traduzir tratamento 

discriminatório ou não se justificar em razão de previsão de lei, da natureza 

do ofício ou do grau especial de fidúcia exigido. Vencidos parcialmente os 

Exmos. Ministros João Oreste Dalazen, Emmanoel Pereira e Guilherme 

Augusto Caputo Bastos; 

II) a exigência de Certidão de Antecedentes Criminais de candidato a 

emprego é legítima e não caracteriza lesão moral quando amparada em 

expressa previsão legal ou justificar-se em razão da natureza do ofício ou 

do grau especial de fidúcia exigido, a exemplo de empregados domésticos, 

cuidadores de menores, idosos ou deficientes (em creches, asilos ou 

intuições afins), motoristas rodoviários de carga, empregados que laboram 

no setor da agroindústria no manejo de ferramentas de trabalho 

perfurocortantes, bancários e afins, trabalhadores que atuam com 

substâncias tóxicas, entorpecentes e armas, trabalhadores que atuam com 

informações sigilosas. Vencidos parcialmente os Exmos. Ministros Augusto 

César de Carvalho, relator, Aloysio Corrêa da Veiga, Walmir Oliveira da 

Costa e Cláudio Mascarenhas Brandão, que não exemplificavam; 

III) a exigência de Certidão de Antecedentes Criminais, quando ausente 

alguma das justificativas de que trata o item II, supra, caracteriza dano moral 

in re ipsa, passível de indenização, independentemente de o candidato ao 

emprego ter ou não sido admitido. Vencidos, parcialmente, os Exmos. 

Ministros João Oreste Dalazen, Emmanoel Pereira e Guilherme Augusto 

Caputo Bastos e, totalmente, os Exmos. Ministros Aloysio Corrêa da Veiga, 

Renato de Lacerda Paiva e Ives Gandra Martins Filho (TST, 2022b). 

Porém a busca dos temas “certidão de antecedentes criminais” e “danos morais” 

na jurisprudência do TRT da 2ª Região devolve 32 acórdãos, sendo 24 posteriores a 

22/9/2017, data da publicação do acórdão do Tema 1. Dentre esses há quatro 

acórdãos, proferidos nos processos nº 1001127-32.2017.5.02.0372, 1001586-

34.2019.5.02.0511, nº 1000528-97.2018.5.02.0521 e nº 1000137-70.2018.5.02.0060, 

em que a decisão não considera que a exigência caracteriza indenização por danos 
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morais, nos termos do decidido pelo TST. Aliás, os acórdãos sequer mencionam o 

enfrentamento da questão. 

Por outro lado, 20 dos acórdãos fazem referência expressa à decisão pelo TST 

do Tema objeto do incidente. 

Tais constatações evidenciam que a realização da audiência pública para 

instrução e o convencimento da Corte é importante na gestão dos processos em 

litigância repetitiva quando motiva a construção da decisão com qualidade e não 

quando cumpre mera formalidade. 
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6 CONCLUSÃO 

Eu tenho acordado cedo e me sinto ótima 
Eu gosto do gosto da coragem 

A melhor viagem é seguir a trilha que eu abri 
(Banda do Mar) 

Como observa Silveira (2020), considerar “a litigiosidade como parte da cultura 

brasileira é um falso pressuposto” e não é suficiente para traduzir a relação entre o 

amplo acesso e a ineficiência. Ainda que o autor traga referência à ineficiência 

financeira, é certo que a conclusão pode ser considerada sob vários aspectos, na 

medida em que “o uso de meios inadequados de acesso à justiça/Judiciário resultará 

em ineficiência e, por conseguinte, em afronta à boa gestão dos recursos, condição 

de concretização de diversos outros direitos fundamentais” (SILVEIRA, 2020, p. 58). 

Porém o fato é que há volume importante de processos tramitando no Judiciário 

trabalhista, onde há litigantes eventuais de um lado (empregados) e litigantes 

habituais do outro (empregadores), tratando, contudo, de lesões repetidas, como pode 

ser observado nos casos das audiências públicas realizadas pelo TST. Há também 

insistentes tentativas do Judiciário de ajuste para ultrapassar as dificuldades que se 

apresentam, considerando que os 

vínculos sociais se estabelecem sobre uma base territorial cada vez mais 

extensa, em tempos cada vez mais intensos, com uma participação de 

milhares de sujeitos que atuam entre si ao mesmo tempo, incrementando a 

complexidade. Tudo está interconectado e os vínculos de causa e efeito se 

estabelecem em múltiplos níveis difíceis de discernir, de maneira que uma 

perturbação, muito débil a princípio, é suficiente para impor 

progressivamente um novo ritmo macroscópico (LORENZETTI, 2011, 

p. 67). 

Para a instrução dos incidentes de recursos repetitivos, as audiências públicas 

podem proteger direitos de forma coletiva, instruindo o processo e expandindo o 

campo de visão do julgador, sem extrapolar as limitações impostas pelo princípio da 

inércia e a independência funcional, porque fortalecem a decisão proferida e, além 

disso, geram debate sobre a efetiva proteção de direitos em razão do campo 

representativo das partes que dela participam, com verdadeira postura ativa do 

Judiciário na solução de casos com matérias relevantes. 

Nos dois casos analisados, as especialidades dos participantes eram ligadas ao 

mundo jurídico e, no caso a respeito do divisor bancário, a polarização na audiência, 
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com equilíbrio na divisão dos participantes, deixou as ideias bem claras. Aliás, foi 

possível perceber nítida diferença no desenvolvimento das audiências no que diz 

respeito à forma da contribuição dos expositores. 

Na questão que envolveu os bancos e bancários, ficou evidente a explícita 

manifestação de polos opostos, cada qual defendendo sua posição; enquanto a 

audiência que tratou da certidão de antecedentes foi visivelmente mais colaborativa, 

sem tanto antagonismo. Ambas revelaram a importância do procedimento pela 

riqueza dos debates, destacando-se o caso da certidão de antecedentes criminais, 

em que a motivação do acórdão se justifica na própria audiência pública, atribuindo 

maior legitimidade à decisão. 

Não existe mágica para lidar com o grande número de processos. Aliás, o 

crescente volume não poder ser considerado prejuízo, se o viés de observação for do 

ponto de vista do acesso à justiça, já que pode indicar democratização do acesso. A 

análise deve considerar outras variantes para evolução do conceito. No dizer de 

Kazuo Watanabe (2019, p. 3): a preocupação deve ser de prover o acesso à ordem 

jurídica justa. 

Há, contudo, que se debruçar para além dos números dos processos, 

notadamente porque eles estão relacionados diretamente com as características do 

conflito que, na Justiça do Trabalho, remete à luta entre capital e trabalho. 

Nessa esteira, apesar de não haver previsão da audiência pública no TRT da 2ª 

Região, por exemplo, seu Regimento Interno fala na aplicação do CPC para 

processamento dos incidentes de demandas repetitivas. Caberia, portanto, a 

combinação da determinação administrativa, fazendo uso do poder-dever do artigo 30 

da LINDB como mecanismo que pode permitir a autorização pelo Tribunal das 

consultas ou audiências públicas e até como forma de dar tratamento jurisdicional de 

litigância repetitiva. A título de exemplo, a audiência pública poderia ser instrumento 

preparatório de instrução coletiva de processos que tratam do mesmo tema objeto de 

prova pericial técnica, a fim de evitar a repetição da colheita de provas a respeito de 

uma isolada situação de fato, eventualmente tratando de idêntica situação em 

variados processos. 

Fica o ensinamento de Cappelletti (1999, p. 101), de que 

exatamente na “natureza” do processo jurisdicional é que os juízes podem 

encontrar o antídoto mais formidável contra o perigo de perderem contato 

com a comunidade. Também quando chamados a decidir disputas de amplo 
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significado político-social — como ocorre amiúde, especialmente no campo 

da justiça constitucional e nos litígios envolvendo categorias de pessoas ou 

interesses públicos. 

Esse instituto é recurso para gestão de processos pelo Judiciário e sua mais 

recorrente utilização permitiria incrementar o procedimento e envolver os juízes na 

capacidade do mecanismo de lidar com a repetição, com a participação democrática 

e atenção ao conflito posto. Ainda que pareça serem as medidas de política judiciária 

formuladas para lidar sempre com os litigantes habituais, não é possível afastar a 

realidade de ter de trabalhar com a grande massa de processos que os acompanha. 

Na circunstância dos precedentes, vale dizer, o Poder Judiciário decide questões em 

retrospectiva. Já a adoção de procedimentos para enfrentamento da litigância 

repetitiva, sob a óptica do artigo 30 da LINDB, permite à autoridade antecipar o uso 

de recursos a fim de legitimar a produção de normas complementares cujo objetivo é 

impor previsibilidade ao tratamento dos processos. 

Numa estratégia que buscou racionalizar as pequenas e repetidas causas na 

justiça cível, ao tratar do juiz em ação no Juizado Especial Cível, Vianna et al. (2014, 

p. 243) ponderam que 

há juízes e juízes. A pesquisa surpreendeu juízes que, em nome do 

verdadeiro espírito da Lei nº 9.099, mostram-se muito empenhados em dar 

respostas às angústias dos reclamantes, fornecendo sugestões acerca de 

um encaminhamento mais adequado para o seu problema, encorajando-os 

a prosseguir, dando claras demonstrações de que estão ali para defender o 

homem comum em face das grandes e pequenas empresas, enfim, 

assumindo funções claramente pedagógicas. 

Contudo, para o volume de processos, o juiz não pode ser o único ator, sendo 

necessária a participação da administração dos Tribunais com a previsão de 

procedimentos para enfrentamento da repetição. E, vale dizer, o proclamado combate 

à lentidão, que está na pauta da política judiciária desde antes da reforma do Judiciário 

pela EC 45/2004, não pode se resumir ao enfrentamento da quantidade, sob pena de 

atacar a consequência e não a causa. 

Ainda que não exista prioridade, o foco na prestação jurisdicional com qualidade, 

não tão programática, representa uma alternativa importante para permitir melhor 

previsibilidade no enfrentamento e solução dos conflitos. O caminho da audiência 

pública da certidão de antecedentes assim o demonstrou. A produção de informação 

importante, com a troca, o diálogo, a colaboração em assunto de relevância resultou 
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em decisão motivada pelo mecanismo e na fixação da Tese 1 do TST em incidente 

de recursos repetitivos, que foi observada, como referido, na maioria dos julgamentos 

do TRT da 2ª Região a respeito da matéria. 

Todas as tentativas de pensar o Judiciário são fundamentais, pois, desde a 

Constituição de 1988, é importante personagem da vida republicana brasileira e não 

pode ter suas discussões limitadas a seus profissionais, porque elas envolvem 

questões públicas e do interesse de todos. 

Em perspectiva, há questões cruciais ainda sem respostas, como exemplos cito: 

(a) Qual a razão de o TST não ter convocado nenhuma audiência pública entre 

2018 e 2022? 

(b) Os recursos interpostos pelos litigantes habituais das decisões nos incidentes 

de recurso repetitivo fazem qualquer menção à audiência pública? 

(c) Seria possível uma agenda determinada pela direção do Tribunal para 

realização sistemática de audiências públicas em casos relevantes? 

(d) Audiências públicas em 1º grau de jurisdição teriam qual efeito sobre os 

processos iguais tramitando em outras varas da mesma comarca? 

As audiências públicas na Justiça do Trabalho abrem inúmeras possibilidades 

de pesquisa com o fim de serem mecanismos democráticos de construção da decisão 

judicial. 
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