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... continua em vigor, em face da atual Constituição,
 a súmula 339 (‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não 
tem função legislativa, aumentar vencimentos de servi-
dores públicos, sob fundamento de isonomia’), 
porquanto o...

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função 
legislativa, aumentar vencimentos de servidores 
públicos sob o fundamento de isonomia.

Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário
mínimo não pode ser usado como indexador de base
 de cálculo de vantagem de servidor público ou de 
empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

A vedação da vinculação do salário-mínimo, constante
do inc. IV do art. 7º da Carta Federal, visa a impedir a
utilização do referido parâmetro como fator de indexa-
ção para obrigações sem conteúdo salarial ou alimentar.
Entretanto,...

“EMENTA: PENSÃO ESPECIAL. FIXAÇÃO COM 
BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. C.F., ART. 7º, IV.

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) 
a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora 
não declare expressamente a inconstitucionalidade 
de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua 
incidência, no todo ou em parte.

... Tribunal Superior do Trabalho. Consoante alega, a 
condenação a si imposta – pagamento de verbas tra-
balhistas devidas por prestadora de serviços terceiri-
zados, presente a responsabilização subsidiária – 
ocorreu mediante pronunciamento do órgão fracionário, 
sem observação da cláusula de reserva do plenário.

No mérito, busca ver cassado o acórdão questionado,
para garantir-se a autoridade do teor do Verbete 
Vinculante nº 10 da Súmula do Supremo.

Fig. 1. Three potential citations to different binding precedents – original texts (in Portuguese) shown. (left) a document with the entire BP 37’s text
but published before creating this binding precedent. (middle) a document published before the creation of BP 4 that potentially cites its underlying
reasoning. (right) a document potentially citing BP 10 while adopting a different terminology to refer to this binding precedent (unlabeled document).

1 ORIGINAL IMAGES IN PORTUGUESE

Through two usage scenarios (Sect. 7) validated by domain experts,
our paper demonstrates the usefulness of LegalVis to assist users in
exploring legal documents and binding precedents. In the first usage
scenario, we focused on highlighting the system’s capabilities in iden-
tifying potential citations under different situations. Here, we show
in Fig. 1 the original texts (in Portuguese) of those parts of the bind-
ing precedents and documents explored throughout this scenario. Our
second usage scenario, by its turn, showed an exploratory analysis that
aimed to find patterns and behaviors related to particular justices and
types of documents. To help in the analysis, we presented parts of a
decision reported by justice Edson Fachin (Fig. 8 (d)). Here, Fig. 2
shows the original texts (in Portuguese) that compose those parts.
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Colhe-se excerto da decisão proferida pelo Ministro Teori 
Zavascki nos autos do aludido Inquérito 4.231:

‘‘...figurarem como investigadas em procedimentos cuja gênese 
se acha nesta Corte, por ilicitudes apuradas em contratos com 
a Petrobras,...

(...) Aliás, o próprio Procurador-Geral, em manifestação na 
Pet 6.014, afirmou não haver conexão entre os fatos 
apurados na operação lava-jato e aqueles relacionados a...’’

Portanto, na linha do que decidido pelo saudoso Ministro Teori 
Zavascki nos autos do Inquérito 4.231 - em questão muito 
assemelhada -, a tramitação sob...

É imperioso pontuar, também, o que já decidido em hipóteses 
semelhantes, especificamente no sentido de que até mesmo a 
tramitação dos Inquéritos 4.325 e 4.326, sob minha relatoria, 
não implica...
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Fig. 2. Original parts (in Portuguese) of a decision reported by Edson
Fachin that is related to other reported by Teori Zavascki on the Lava
Jato operation.



2 WORD COUNT HISTOGRAM

Fig. 3 shows a word count histogram of the documents considered in
our study (i.e., 29,743 documents that explicitly cite at least one of the
ten most cited BPs plus 30,000 documents without explicit citations).
In general, we have less than four thousand words.
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Fig. 3. Word count histogram of our filtered dataset.
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