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Interpretação, Integração e Eficácia da norma processual no tempo e no espaço 

- Interpretação: significado e alcance.  

- Métodos de interpretação: a) gramatical; b) lógica; c) 
teleológica; d) histórica; e) sistemática. 

- Resultados da interpretação: literal, extensiva ou restritiva. 

 

- Integração: preenchimento de lacunas. 

- Métodos de integração: a) analogia; b) usos e costumes; c) 
princípios gerais; d) equidade (artigo 127 do CPC); e) 
jurisprudência (Súmulas e OJs do TST); f) direito comparado. 
Artigo 8º da CLT e 126 do CPC. 

 



Interpretação, Integração e Eficácia da norma processual no tempo e no espaço 

Art. 8º, CLT. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta 
de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela 
jurisprudência, por analogia, por eqüidade e outros princípios e normas 
gerais de direito, principalmente do direito 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.  

Parágrafo único - O direito comum será fonte subsidiária do direito do 
trabalho, naquilo em que não for incompatível com os princípios 
fundamentais deste.  

Art. 126, CPC. O juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando 
lacuna ou obscuridade da lei. No julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as 
normas legais; não as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos 
princípios gerais de direito. 

 



Interpretação, Integração e Eficácia da norma processual no tempo e no espaço 

- Eficácia da norma processual no tempo: artigo 1º da LINDB. 

Tempus regit actum (artigo 1211 do CPC). Exceção: atos 

processuais individualmente considerados (artigo 912 da CLT). 

LINB, Art. 1º  Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em 

todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada. 

CPC, Art. 1.211. Este Código regerá o processo civil em todo o 

território brasileiro. Ao entrar em vigor, suas disposições aplicar-se-ão 

desde logo aos processos pendentes. 

CLT, Art. 912. Os dispositivos de caráter imperativo terão aplicação 

imediata às relações iniciadas, mas não consumadas, antes da 

vigência desta Consolidação. 

  
 

 



Interpretação, Integração e Eficácia da norma processual no tempo e no espaço 

- Eficácia da norma processual no espaço: artigo 22, I da 
CR/88 e artigo 651 da CLT. Nova interpretação do TST. Súmula 
207 do TST x artigo 3º da lei 7.064/82. 

CLT, Art. 651 - A competência das Juntas de Conciliação e 

Julgamento é determinada pela localidade onde o empregado, 

reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que 

tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro. 

§ 1º - Quando for parte de dissídio agente ou viajante comercial, a 
competência será da Junta da localidade em que a empresa tenha 
agência ou filial e a esta o empregado esteja subordinado e, na falta, 
será competente a Junta da localização em que o empregado tenha 
domicílio ou a localidade mais próxima. 

  
 

 



Interpretação, Integração e Eficácia da norma processual no tempo e no espaço 

CLT, Art. 651 – (...) 
§ 2º - A competência das Juntas de Conciliação e Julgamento, 
estabelecida neste artigo, estende-se aos dissídios ocorridos em 
agência ou filial no estrangeiro, desde que o empregado seja 
brasileiro e não haja convenção internacional dispondo em contrário. 
§ 3º - Em se tratando de empregador que promova realização de 
atividades fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado ao 
empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato 
ou no da prestação dos respectivos serviços. 

Súmula 207 do TST (cancelada). CONFLITOS DE LEIS 
TRABALHISTAS NO ESPAÇO. PRINCÍPIO DA "LEX LOCI 
EXECUTIONIS”. A relação jurídica trabalhista é regida pelas leis 
vigentes no país da prestação de serviço e não por aquelas do local da 
contratação.  

 

  
 

 


