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Anexo I 
 

IRDR – TRT da 2ª Região 

Tema 
nº 

Descrição / Processo Origem Publicação da decisão de 
admissão 

Situação do Tema 

01 Cabimento de corte rescisório de títulos judiciais acobertados pela coisa julgada e nos 
quais foram deferidas parcelas com base no artigo 97 da lei orgânica do município de 
Guarulhos. 
 
AR-1001791-83.2015.5.02.0000 
Tribunal Pleno:  0000444-95.2016.5.02.0000 
CNJ NUT 5.02.1.00001 

Publicado no DOe em 
28/11/2016  

(Admissão do incidente e 
determinação de suspensão 
das ações rescisórias sobre o 

tema) 

Pendentei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://consulta.pje.trtsp.jus.br/visualizador/pages/conteudo.seam?p_tipo=2&p_grau=2&p_id=WH%2FMY%2BxQN%2BLfN5%2F5oMAy%2Bw%3D%3D&p_idpje=qTF8MhizZws%3D&p_num=qTF8MhizZws%3D&p_npag=x
http://www.trtsp.jus.br/images/NUGEP/Oficio/DOe28112016.pdf
http://www.trtsp.jus.br/images/NUGEP/Oficio/DOe28112016.pdf
http://aplicacoes8.trtsp.jus.br/sis/sdci/index/index/orgao/8
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Anexo II 

 
Temas de Recurso de Revista Repetitivo (RRR) com teses firmadas: 
 

Tema 
nº 

Descrição / Processo Origem Publicação da 
decisão de 
afetação 

Situação do Tema Tese Firmada 

01 Dano Moral. Exigência de Certidão 
Negativa de Antecedentes 
Criminais. 
 
TST-RR-243000-58.2013.5.13.0023 
TST-RR-184400-89.2013.5.13.0008 
 

DeJT 
22/04/2016 

 
(Sessão em 

26/03/2015) 
 
Obs.: Houve 
dilação do prazo 
de suspensão 
dos processos 
por mais 4 
meses, 
conforme 
OFÍCIO.CIRC.TST
.GP Nº 0905, de 
27/10/2016. 

Mérito julgado 
(sessão em 

20/04/2017), sem 
trânsito em julgado. 

 

Acórdão publicado em 22/09/2017. 

 
INCIDENTE DE RECURSO DE REVISTA REPETITIVO. TEMA Nº 0001. DANO 
MORAL. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. 
CANDIDATO A EMPREGO 
1. 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 em 
lei, da natureza do ofício ou do grau especial de fidúcia exigido.  
2. 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 instituições 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.  
3. A exigência de Certidão de Antecedentes Criminais, quando ausente 
alguma das justificativas supra, caracteriza dano moral in re ipsa, passível 
de indenização, independentemente de o candidato ao emprego ter ou 
não sido admitido. 

http://www.tst.jus.br/documents/10157/24493774/2017.12.18+-+Res-235-Anexo-I-B+-+Tema+01.pdf/049594c7-215b-1956-ff8e-5029a2cb9fec
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=184400&digitoTst=89&anoTst=2013&orgaoTst=5&tribunalTst=13&varaTst=0008&submit=Consultar
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaDocumento/despacho.do?anoProcInt=2014&numProcInt=241821&dtaPublicacaoStr=20/04/2016%2019:00:00
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaDocumento/despacho.do?anoProcInt=2014&numProcInt=241821&dtaPublicacaoStr=20/04/2016%2019:00:00
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/decisaoForm.do?numInt=89505&anoInt=2014&codOrgaoJudic=53&anoPauta=2015&numPauta=8&tipSessao=O
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/decisaoForm.do?numInt=89505&anoInt=2014&codOrgaoJudic=53&anoPauta=2015&numPauta=8&tipSessao=O
http://www.trtsp.jus.br/images/NUGEP/Oficio/RRR-Tema01-dilatasuspensao.pdf
http://www.trtsp.jus.br/images/NUGEP/Oficio/RRR-Tema01-dilatasuspensao.pdf
http://www.trtsp.jus.br/images/NUGEP/Oficio/RRR-Tema01-dilatasuspensao.pdf
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaDocumento/acordao.do?anoProcInt=2014&numProcInt=241821&dtaPublicacaoStr=22/09/2017%2007:00:00&nia=6955898
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Tema 
nº 

Descrição / Processo Origem Publicação da 
decisão de 
afetação 

Situação do Tema Tese Firmada 

02 Bancário. Horas Extras. Divisor. 
Bancos Públicos e Privados 
 
TST-IRR-000849-83.2013.5.03.0138 
TST- RR -144700-24.2013.5.13.0003 
 

DeJT 
07/01/2016 

 
(Sessão em 

18/06/2015) 
 

 

Mérito julgado 
(sessão em 

21/11/2016), sem 
trânsito em julgado. 

 

Acórdão publicado em 19/12/2016. 
 

INCIDENTE DE JULGAMENTO DE RECURSOS DE REVISTA REPETITIVOS. 
RECURSOS DE REVISTA REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 
REPETITIVO Nº 0002 - BANCÁRIO. SALÁRIO-HORA. DIVISOR. FORMA 
DE CÁLCULO. EMPREGADO MENSALISTA. FIXAÇÃO DAS TESES 
JURÍDICAS, DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA – ARTIGOS 896-C da CLT e 
926, § 2º, e 927 do CPC. 
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. 
2. O divisor corresponde ao número de horas remuneradas pelo 
salário mensal, independentemente de serem trabalhadas ou não. 
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. 
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. 
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. 
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); 
7. As normas coletivas dos bancários não atribuíram aos sábados a 
natureza jurídica de repouso semanal remunerado. 
 
Modulação de Efeitos. 
Para fins de observância obrigatória das teses afirmadas neste 

http://www.tst.jus.br/documents/10157/24493774/2017.12.18+-+Res-235-Anexo-I-B+-+Tema+02.pdf/3474b427-477d-1f63-2720-b0050ba886c5
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=144700&digitoTst=24&anoTst=2013&orgaoTst=5&tribunalTst=13&varaTst=0003&submit=Consultar
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaDocumento/despacho.do?anoProcInt=2014&numProcInt=250270&dtaPublicacaoStr=18/12/2015%2019:00:00
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaDocumento/despacho.do?anoProcInt=2014&numProcInt=250270&dtaPublicacaoStr=18/12/2015%2019:00:00
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/decisaoForm.do?numInt=250270&anoInt=2014&codOrgaoJudic=53&anoPauta=2015&numPauta=18&tipSessao=O
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/decisaoForm.do?numInt=250270&anoInt=2014&codOrgaoJudic=53&anoPauta=2015&numPauta=18&tipSessao=O
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaDocumento/acordao.do?anoProcInt=2014&numProcInt=250270&dtaPublicacaoStr=19/12/2016%2007:00:00&nia=6806411
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Tema 
nº 

Descrição / Processo Origem Publicação da 
decisão de 
afetação 

Situação do Tema Tese Firmada 

incidente (artigos 927, IV, e 489, § 1º, VI, do CPC, 896-C, § 11, da CLT e 
15, I, “a”, da Instrução Normativa n. 39 deste Tribunal), 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. 

04 Multa do artigo 475-J da Lei 
5.869/73. Inaplicabilidade ao 
processo do trabalho. 

 
TST-IRR-001786-24.2015.5.04.0000 

DeJT 
02/06/2016 

 
(Sessão em 

05/05/2016) 
 
 

 

Mérito julgado 
(sessão em 

21/08/2017), sem 
trânsito em julgado. 

 

Acórdão publicado em 30/11/2017. 

 
INCIDENTE DE RECURSO DE REVISTA REPETITIVO. TEMA Nº 0004. 
MULTA. ARTIGO 523, § 1º, CPC/2015 (ARTIGO 475-J, CPC/1973). 
INCOMPATIBILIDADE. PROCESSO DO TRABALHO 
A multa coercitiva do art. 523, § 1º, do CPC de 2015 (art. 475-J do CPC 
de 1973) não é compatível com as normas vigentes da CLT por que se 
rege o Processo do Trabalho, ao qual não se aplica. 

05 Adicional de insalubridade. 
Utilização de fones de ouvido. 
Operador de telemarketing. 

 
TST-RR-000356-84.2013.5.04.0007 

DeJT 
04/08/2016 

 
(Sessão em 
05/05/2016 

Mérito julgado 
(sessão em 

25/05/2017), com 
trânsito em julgado 

em 16/08/2017. 

Acórdão publicado em 02/06/2017. 
 
INCIDENTE DE JULGAMENTO DE RECURSOS DE REVISTA E DE 
EMBARGOS REPETITIVOS. RECURSO DE REVISTA REPRESENTATIVO 
DA CONTROVÉRSIA. TEMA REPETITIVO Nº 0005 - ADICIONAL DE 
INSALUBRIDADE. UTILIZAÇÃO DE FONES DE OUVIDO. OPERADOR 
DE TELEMARKETING. FIXAÇÃO DAS TESES JURÍDICAS. ARTS. 896-C 

http://www.tst.jus.br/documents/10157/24493774/2017.12.18+-+Res-235-Anexo-I-B+-+Tema+04.pdf/2702511a-6657-6823-33da-a3c6cbb6df99
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=1786&digitoTst=24&anoTst=2015&orgaoTst=5&tribunalTst=04&varaTst=0000&submit=Consultar
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaDocumento/despacho.do?anoProcInt=2015&numProcInt=276484&dtaPublicacaoStr=01/06/2016%2019:00:00
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaDocumento/despacho.do?anoProcInt=2015&numProcInt=276484&dtaPublicacaoStr=01/06/2016%2019:00:00
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/decisaoForm.do?numInt=276484&anoInt=2015&codOrgaoJudic=53&anoPauta=2016&numPauta=11&tipSessao=O
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/decisaoForm.do?numInt=276484&anoInt=2015&codOrgaoJudic=53&anoPauta=2016&numPauta=11&tipSessao=O
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaDocumento/acordao.do?anoProcInt=2015&numProcInt=276484&dtaPublicacaoStr=30/11/2017%2007:00:00&nia=7037198
http://www.tst.jus.br/documents/10157/24493774/2017.12.18+-+Res-235-Anexo-I-B+-+Tema+05.pdf/36e0cc89-9e66-feba-8ad7-81ad8e55b7f9
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=356&digitoTst=84&anoTst=2013&orgaoTst=5&tribunalTst=04&varaTst=0007&submit=Consultar
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaDocumento/despacho.do?anoProcInt=2016&numProcInt=29495&dtaPublicacaoStr=03/08/2016%2019:00:00
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaDocumento/despacho.do?anoProcInt=2016&numProcInt=29495&dtaPublicacaoStr=03/08/2016%2019:00:00
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/decisaoForm.do?numInt=29495&anoInt=2016&codOrgaoJudic=53&anoPauta=2016&numPauta=11&tipSessao=O
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/decisaoForm.do?numInt=29495&anoInt=2016&codOrgaoJudic=53&anoPauta=2016&numPauta=11&tipSessao=O
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaDocumento/acordao.do?anoProcInt=2016&numProcInt=29495&dtaPublicacaoStr=02/06/2017%2007:00:00&nia=6926266
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Tema 
nº 

Descrição / Processo Origem Publicação da 
decisão de 
afetação 

Situação do Tema Tese Firmada 

DA CLT, 926, § 2º, E 927 DO CPC. 
1. O reconhecimento da insalubridade, para fins do percebimento 
do adicional previsto no artigo 192 da CLT, não prescinde do 
enquadramento da atividade ou operação na relação elaborada 
pelo Ministério do Trabalho ou da constatação de extrapolação de 
níveis de tolerância fixados para agente nocivo expressamente 
arrolado no quadro oficial. 
2. A atividade com utilização constante de fones de ouvido, tal 
como a de operador de telemarketing, não gera direito ao 
adicional de insalubridade, tão somente por equiparação aos 
serviços de telegrafia e radiotelegrafia, manipulação em aparelhos 
do tipo Morse e recepção de sinais em fones, descritos no Anexo 
13 da Norma Regulamentadora 15 da Portaria nº 3.214/78 do 
Ministério do Trabalho. 

06 Responsabilidade subsidiária. Dono 
da Obra. Aplicação da Orientação 
Jurisprudencial 191 da SBDI-1 
limitada à Pessoa Física ou Micro e 
Pequenas Empresas. 

 
TST-IRR-000190-53.2015.5.03.0090 

DeJT 
07/06/2016 

 
(Sessão em 

05/05/2016) 

Mérito julgado 
(sessão em 

11/05/2017), sem 
trânsito em julgado. 

 
Obs.:. Suspenso o 

julgamento para vista 
regimental em 
09/11/2017.ii 

 

Acórdão publicado em 30/06/2017.iii 
 
INCIDENTE DE RECURSO DE REVISTA REPETITIVO. TEMA Nº 0006. 
CONTRATO DE EMPREITADA. DONO DA OBRA. RESPONSABILIDADE. 
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 191 DA SbDI-1 DO TST VERSUS 
SÚMULA Nº 42 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA 
REGIÃO 
1. A exclusão de responsabilidade solidária ou subsidiária por 
obrigação trabalhista, a que se refere a Orientação Jurisprudencial nº 
191 da SbDI-1 do TST, não se restringe a pessoa física ou micro e 
pequenas empresas. Compreende igualmente empresas de médio e 
grande porte e entes públicos. 
2. A excepcional responsabilidade por obrigações trabalhistas, 
prevista na parte final da Orientação Jurisprudencial nº 191 da SbDI-1 
do TST, por aplicação analógica do artigo 455 da CLT, alcança os casos 
em que o dono da obra de construção civil é construtor ou 
incorporador e, portanto, desenvolve a mesma atividade econômica 

http://www.tst.jus.br/documents/10157/24493774/2017.12.18+-+Res-235-Anexo-I-B+-+Tema+06.pdf/9b2780d2-e109-5216-debc-acc9b602b97e
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=190&digitoTst=53&anoTst=2015&orgaoTst=5&tribunalTst=03&varaTst=0090&submit=Consultar
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaDocumento/despacho.do?anoProcInt=2016&numProcInt=35317&dtaPublicacaoStr=06/06/2016%2019:00:00
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaDocumento/despacho.do?anoProcInt=2016&numProcInt=35317&dtaPublicacaoStr=06/06/2016%2019:00:00
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/decisaoForm.do?numInt=35317&anoInt=2016&codOrgaoJudic=53&anoPauta=2016&numPauta=11&tipSessao=O
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/decisaoForm.do?numInt=35317&anoInt=2016&codOrgaoJudic=53&anoPauta=2016&numPauta=11&tipSessao=O
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/decisaoForm.do?numInt=35317&anoInt=2016&codOrgaoJudic=53&anoPauta=2017&numPauta=31&tipSessao=O
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/decisaoForm.do?numInt=35317&anoInt=2016&codOrgaoJudic=53&anoPauta=2017&numPauta=31&tipSessao=O
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/decisaoForm.do?numInt=35317&anoInt=2016&codOrgaoJudic=53&anoPauta=2017&numPauta=31&tipSessao=O
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/decisaoForm.do?numInt=35317&anoInt=2016&codOrgaoJudic=53&anoPauta=2017&numPauta=31&tipSessao=O
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaDocumento/acordao.do?anoProcInt=2016&numProcInt=35317&dtaPublicacaoStr=30/06/2017%2007:00:00&nia=6924486
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Tema 
nº 

Descrição / Processo Origem Publicação da 
decisão de 
afetação 

Situação do Tema Tese Firmada 

do empreiteiro. 
3. Não é compatível com a diretriz sufragada na Orientação 
Jurisprudencial nº 191 da SbDI-1 do TST jurisprudência de Tribunal 
Regional do Trabalho que amplia a responsabilidade trabalhista do 
dono da obra, excepcionando apenas “a pessoa física ou micro e 
pequenas empresas, na forma da lei, que não exerçam atividade 
econômica vinculada ao objeto contratado”. 
4. Exceto ente público da Administração direta e indireta, se houver 
inadimplemento das obrigações trabalhistas contraídas por 
empreiteiro que contratar, sem idoneidade econômico-financeira, o 
dono da obra responderá subsidiariamente por tais obrigações, em 
face de aplicação analógica do art. 455 da CLT e de culpa in eligendo. 

07 TAP Manutenção e Engenharia 
Brasil S.A. Ilegitimidade Passiva. 
Grupo Econômico. 
Responsabilidade Solidária. 
Empresa que não mais integra o 
grupo econômico. 

 
TST-IRR-069700-28.2008.5.04.0008 
 

DeJT 
04/07/2016 

 
(Sessão em 

27/06/2016) 
 

Mérito julgado 
(sessão em 

25/05/2017), com 
trânsito em julgado 

em 22/08/2017. 
 
 

 

Acórdão publicado em 03/07/2017. 

 
I) por maioria, fixar a seguinte tese no presente incidente: nos termos 
dos artigos 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei nº 11.101/2005, a TAP 
MANUTENÇÃO E ENGENHARIA BRASIL S.A. não poderá ser 
responsabilizada por obrigações de natureza trabalhista da VARIG S.A. 
pelo fato de haver adquirido a VEM S.A., empresa que compunha 
grupo econômico com a segunda. 

 
 
 

http://www.tst.jus.br/documents/10157/24493774/2017.12.18+-+Res-235-Anexo-I-B+-+Tema+07.pdf/788b4497-a9fb-45ac-0044-f5535121e440
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://aplicacao5.tst.jus.br/consultaDocumento/despacho.do?anoProcInt=2011&numProcInt=97110&dtaPublicacaoStr=01/07/2016%2019:00:00
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaDocumento/despacho.do?anoProcInt=2011&numProcInt=97110&dtaPublicacaoStr=01/07/2016%2019:00:00
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/decisaoForm.do?numInt=97110&anoInt=2011&codOrgaoJudic=360&anoPauta=2016&numPauta=4&tipSessao=O
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/decisaoForm.do?numInt=97110&anoInt=2011&codOrgaoJudic=360&anoPauta=2016&numPauta=4&tipSessao=O
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaDocumento/acordao.do?anoProcInt=2011&numProcInt=97110&dtaPublicacaoStr=03/07/2017%2007:00:00&nia=6926316
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Temas de Recurso de Revista Repetitivo (RRR) pendentes: 
 

Tema 
nº 

Descrição / Processo Origem Publicação da decisão de 
afetação 

Situação do Tema 

03 Honorários Advocatícios sucumbenciais. 

 
TST-RR-000341-06.2013.5.04.0011 

DeJT 01/07/2016 
 

(Sessão em 03/03/2016) 

Pendente 

08 Agente de Educação da Fundação Casa. Adicional de Insalubridade. Laudo Pericial. 
Súmula 448, I, do TST. 

 
TST-IRR-001086-51.2012.5.15.0031 

DeJT 04/09/2017 
 

(Sessão em 15/12/2016) 

Pendente 

09 Repouso semanal remunerado - RSR - integração das horas extraordinárias habituais - 
repercussão nas demais parcelas salariais - bis in idem - edição de Súmula do TRT da 5ª 
Região contrária a jurisprudência iterativa e notória do Tribunal Superior do Trabalho 
(Orientação Jurisprudencial 394 da SBDI-1 do TST). 
 
TST-IRR-010169-57.2013.5.05.0024 

DeJT 26/04/2017 

(Sessão em 09/02/2017) 

 

Pendente 
(Suspenso para possível 

revisão da OJ 394 da SBDI-1 
do TST).iv 

 

10 Direito de adicional de periculosidade, decorrente da exposição do empregado à 
radiação ionizante oriunda de equipamento de Raio-X móvel em emergências e salas de 
cirurgia. 
 
TST-IRR-001325-18.2012.5.04.0013 

DeJT 17/05/2017  

(Sessão em 09/02/2017) 

Pendente 

11 Validade da dispensa do empregado em face de conteúdo de norma interna da empresa 
WMS, que previu no programa denominado 'Política de Orientação para Melhoria' 
procedimentos específicos que deveriam ser seguidos antes da dispensa de seus 
trabalhadores.  
 
TST-IRR-000872-26.2012.5.04.0012 

DeJT 08/01/2018 

(Sessão em 09/02/2017) 

Pendente 

12 SERPRO - Prêmio de Produtividade - Supressão - Prescrição. 

 
TST-IRR-021703-30.2014.5.04.0011 

DeJT 17/03/2017  

(Sessão em 09/02/2017) 

Pendente 

http://www.tst.jus.br/documents/10157/24211934/2017.03.01+-+Res-235-Anexo-I-B+-+Tema+03.pdf/88817e86-4e08-d53e-fc50-51e2aa6906d7
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=341&digitoTst=06&anoTst=2013&orgaoTst=5&tribunalTst=04&varaTst=0011&submit=Consultar
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaDocumento/despacho.do?anoProcInt=2015&numProcInt=225840&dtaPublicacaoStr=30/06/2016%2019:00:00
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/decisaoForm.do?numInt=225840&anoInt=2015&codOrgaoJudic=53&anoPauta=2016&numPauta=4&tipSessao=O
http://www.tst.jus.br/documents/10157/24493774/2017.12.18+-+Res-235-Anexo-I-B+-+Tema+08.pdf/b3837117-8dde-d161-5d50-06dd74fb394f
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://aplicacao5.tst.jus.br/consultaDocumento/despacho.do?anoProcInt=2014&numProcInt=240915&dtaPublicacaoStr=01/09/2017%2019:00:00
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/decisaoForm.do?numInt=240915&anoInt=2014&codOrgaoJudic=53&anoPauta=2016&numPauta=34&tipSessao=O
http://www.tst.jus.br/documents/10157/24493774/2017.12.18+-+Res-235-Anexo-I-B+-+Tema+09.pdf/54c24a6f-3ffc-80c1-1794-7c1c8d9477a9
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/resumoForm.do?consulta=1&numeroInt=96341&anoInt=2016&qtdAcesso=58070097
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaDocumento/despacho.do?anoProcInt=2016&numProcInt=96341&dtaPublicacaoStr=25/04/2017%2019:00:00
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/decisaoForm.do?numInt=96341&anoInt=2016&codOrgaoJudic=53&anoPauta=2017&numPauta=2&tipSessao=O
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/decisaoForm.do?numInt=96341&anoInt=2016&codOrgaoJudic=53&anoPauta=2017&numPauta=36&tipSessao=O
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/decisaoForm.do?numInt=96341&anoInt=2016&codOrgaoJudic=53&anoPauta=2017&numPauta=36&tipSessao=O
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/decisaoForm.do?numInt=96341&anoInt=2016&codOrgaoJudic=53&anoPauta=2017&numPauta=36&tipSessao=O
http://www.tst.jus.br/documents/10157/24493774/2017.12.18+-+Res-235-Anexo-I-B+-+Tema+10.pdf/991aff96-a607-da35-be47-a10f8d48c3ff
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://aplicacao5.tst.jus.br/consultaDocumento/despacho.do?anoProcInt=2014&numProcInt=105786&dtaPublicacaoStr=16/05/2017%2019:00:00
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/decisaoForm.do?numInt=105786&anoInt=2014&codOrgaoJudic=53&anoPauta=2017&numPauta=2&tipSessao=O
http://www.tst.jus.br/documents/10157/24211934/2017.03.01+-+Res-235-Anexo-I-B+-+Tema+11.pdf/d76717a6-9112-4a5d-dfff-55941b8f90d8
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=872&digitoTst=26&anoTst=2012&orgaoTst=5&tribunalTst=04&varaTst=0012&submit=Consultar
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaDocumento/despacho.do?anoProcInt=2013&numProcInt=188732&dtaPublicacaoStr=19/12/2017%2019:00:00
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/decisaoForm.do?numInt=188732&anoInt=2013&codOrgaoJudic=53&anoPauta=2017&numPauta=2&tipSessao=O
http://www.tst.jus.br/documents/10157/24493774/2017.12.18+-+Res-235-Anexo-I-B+-+Tema+12.pdf/35c1d187-8959-5ced-ff7d-0480cff3f482
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=21703&digitoTst=30&anoTst=2014&orgaoTst=5&tribunalTst=04&varaTst=0011&submit=Consultar
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaDocumento/despacho.do?anoProcInt=2015&numProcInt=292926&dtaPublicacaoStr=16/03/2017%2019:00:00
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/decisaoForm.do?numInt=292926&anoInt=2015&codOrgaoJudic=53&anoPauta=2017&numPauta=2&tipSessao=O
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Tema 
nº 

Descrição / Processo Origem Publicação da decisão de 
afetação 

Situação do Tema 

13 Interpretação de cláusulas de convenções coletivas de trabalho dos petroleiros, em que 
se assegurou o pagamento da parcela denominada RMNR", matéria referente ao tema 
"Petrobrás. Complementação da Remuneração Mínima por Nível e Regime-RMNR. Base 
de Cálculo, Norma Coletiva. Interpretação. Adicionais Convencionais. 
 
TST-IRR-021900-13.2011.5.21.0012 

DeJT 20/04/2017 

(Sessão de 16/03/2017) 

Pendente 

14 Intervalo intrajornada - concessão parcial - aplicação analógica do artigo 58, § 1º, da 
CLT.  

 
TST-IRR-001384-61.2012.5.04.0512 

DeJT 04/07/2017 

(Sessão em 20/04/2017) 

Pendente 

15 Possibilidade de cumulação do 'Adicional de Atividade de Distribuição e/ou Coleta 
Externa - AADC' com o 'Adicional de Periculosidade', previsto no § 4º do art. 193 da CLT 
aos empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, que 
desempenham a função de carteiro motorizado (Função Motorizada 'M' e 'MV'), 
utilizando-se de motocicletas 

 
TST-IRR-001757-68.2015.5.06.0371 

DeJT 27/06/2017 
 

(Sessão em  11/05/2017) 

Pendente 

16 Adicional de Periculosidade. Artigo 193, inciso II, da CLT. Fundação Casa. Agente de 
Apoio Socioeducativo. Atividades e Operações Perigosas. Anexo 3 da NR 16 (Portaria 
1.885/2013 - Ministério do Trabalho) 

 
TST-IRR-1001796-60.2014.5.02.0382 

DeJT 04/09/2017 

(Sessão em 10/08/2017) 

Pendente 

17 Cumulação de Adicionais de Periculosidade e de Insalubridade amparados em fatos 
geradores distintos e autônomos. 

 
TST-IRR -0000239-55.2011.5.02.0319 

DeJT 21/11/2017 
 

(Sessão em 05/10/2017) 
 

Pendente 

http://www.tst.jus.br/documents/10157/24303588/2017.05.12+-+Res-235-Anexo-I-B+-+Tema+13.pdf/52f52f17-eee0-0662-b59a-5f6114bb3f53
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://aplicacao5.tst.jus.br/consultaDocumento/despacho.do?anoProcInt=2012&numProcInt=82434&dtaPublicacaoStr=06/04/2017%2019:00:00
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/decisaoForm.do?numInt=82434&anoInt=2012&codOrgaoJudic=53&anoPauta=2017&numPauta=6&tipSessao=O
http://www.tst.jus.br/documents/10157/24303588/2017.05.12+-+Res-235-Anexo-I-B+-+Tema+14.pdf/c2bf35fb-e71a-9182-d9a7-d67c84921d64
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=1384&digitoTst=61&anoTst=2012&orgaoTst=5&tribunalTst=04&varaTst=0512&submit=Consultar
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaDocumento/despacho.do?anoProcInt=2015&numProcInt=281634&dtaPublicacaoStr=03/07/2017%2019:00:00
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/decisaoForm.do?numInt=281634&anoInt=2015&codOrgaoJudic=53&anoPauta=2017&numPauta=10&tipSessao=O
http://www.tst.jus.br/documents/10157/24303588/2017.05.12+-+Res-235-Anexo-I-B+-+Tema+15.pdf/b48d1337-0a27-108c-9403-8c81b6a5a97c
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=1757&digitoTst=68&anoTst=2015&orgaoTst=5&tribunalTst=06&varaTst=0371&submit=Consultar
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaDocumento/despacho.do?anoProcInt=2016&numProcInt=238806&dtaPublicacaoStr=26/06/2017%2019:00:00
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaDocumento/despacho.do?anoProcInt=2016&numProcInt=238806&dtaPublicacaoStr=26/06/2017%2019:00:00
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaDocumento/despacho.do?anoProcInt=2016&numProcInt=238806&dtaPublicacaoStr=26/06/2017%2019:00:00
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/decisaoForm.do?numInt=238806&anoInt=2016&codOrgaoJudic=53&anoPauta=2017&numPauta=13&tipSessao=O
http://www.tst.jus.br/documents/10157/24493774/2017.12.18+-+Res-235-Anexo-I-B+-+Tema+16.pdf/40c0f0b1-5dca-b779-2c89-3e7f7bc2b937
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=1001796&digitoTst=60&anoTst=2014&orgaoTst=5&tribunalTst=&varaTst=&submit=Consultar
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaDocumento/despacho.do?anoProcInt=2016&numProcInt=74200&dtaPublicacaoStr=01/09/2017%2019:00:00
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/decisaoForm.do?numInt=74200&anoInt=2016&codOrgaoJudic=53&anoPauta=2017&numPauta=21&tipSessao=O
http://www.tst.jus.br/documents/10157/24474256/2016.10.11+-+Res-235-Anexo-I-B+-+Temas+17.pdf/b9a25a6f-cd14-f1ac-4caa-339f4d257161
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=239&digitoTst=55&anoTst=2011&orgaoTst=5&tribunalTst=02&varaTst=0319&submit=Consultar
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaDocumento/despacho.do?anoProcInt=2014&numProcInt=235432&dtaPublicacaoStr=14/12/2017%2019:00:00
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaDocumento/despacho.do?anoProcInt=2014&numProcInt=235432&dtaPublicacaoStr=14/12/2017%2019:00:00
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaDocumento/despacho.do?anoProcInt=2014&numProcInt=235432&dtaPublicacaoStr=14/12/2017%2019:00:00
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/decisaoForm.do?numInt=89505&anoInt=2014&codOrgaoJudic=53&anoPauta=2015&numPauta=8&tipSessao=O
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/decisaoForm.do?numInt=235432&anoInt=2014&codOrgaoJudic=53&anoPauta=2017&numPauta=28&tipSessao=O
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Anexo III 
 

IAC – TST 

Tema 
nº 

Descrição / Processo Origem Admissão Situação do Tema 

01 Prevalência ou não da Convenção n. 132 da Organização Internacional do Trabalho 
sobre o art. 146, parágrafo único, da CLT. 

 
IAC-000423-11.2010.5.09.0041 

Inadmitido em 23/02/2017, 
com acórdão publicado no 

DeJT em 17/03/2017. 
 

Pendente 

02 Gestante. Trabalho Temporário. Lei 6.019/1974. Garantia Provisória de Emprego. 
Súmula 244, item III, do TST. (aguardando delimitação pelo Relator) 
 
IAC-0005639-31.2013.5.12.0051 

Admitido em 10/08/2017,  
com acórdão publicado no 

DeJT em 09/10/2017. 

Pendente  

 

 

 

http://www.tst.jus.br/documents/10157/24212341/2017.02.24+-+Res-235-Anexo-V+-+IAC+01.pdf/01d1ea68-82e0-9e9a-0412-ac64409f4ec7
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=423&digitoTst=11&anoTst=2010&orgaoTst=5&tribunalTst=09&varaTst=0041&submit=Consultar
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/decisaoForm.do?numInt=177515&anoInt=2011&codOrgaoJudic=53&anoPauta=2017&numPauta=4&tipSessao=O
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaDocumento/acordao.do?anoProcInt=2011&numProcInt=177515&dtaPublicacaoStr=17/03/2017%2007:00:00&nia=6856015
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaDocumento/acordao.do?anoProcInt=2011&numProcInt=177515&dtaPublicacaoStr=17/03/2017%2007:00:00&nia=6856015
http://www.tst.jus.br/documents/10157/24423120/2017.09.11+-+Res-235-Anexo-V+-+IAC+02.pdf/de199bd9-504c-4358-5057-286e9a46d3ef
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=5639&digitoTst=31&anoTst=2013&orgaoTst=5&tribunalTst=&varaTst=&submit=Consultar
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/decisaoForm.do?numInt=36683&anoInt=2015&codOrgaoJudic=53&anoPauta=2017&numPauta=21&tipSessao=O
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaDocumento/despacho.do?anoProcInt=2015&numProcInt=36683&dtaPublicacaoStr=06/10/2017%2019:00:00
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaDocumento/despacho.do?anoProcInt=2015&numProcInt=36683&dtaPublicacaoStr=06/10/2017%2019:00:00
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Anexo IV 

 
STJ -  Recurso Especial Repetitivo (RespR) com determinação de suspensão de processos em matérias de interesse da Justiça do Trabalho. 
 

Tema 
nº 

Descrição / Processo Origem Publicação da decisão de 
afetação 

Situação do Tema 

964 A definição da competência para o julgamento das demandas onde se 
discute a contribuição sindical dos servidores públicos estatutários. 
 
REsp 147.784/PR 
REsp 148.519/MT 

DeJT 03/10/2016 

 

 

Canceladov 
 
Processo desafetado em 25/10/2017.  
Observação: Proclamação Final de 
Julgamento: "A Seção, por maioria, vencidos 
os Srs. Ministros Relator, Assusete 
Magalhães e Sérgio Kukina, de ofício, 
desafetou o conflito do rito dos repetitivos 
e julgou prejudicado o agravo interno, nos 
termos do voto do Sr. Ministro Napoleão 
Nunes Maia Filho, que lavrará o acórdão."  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?&l=10&i=964&tt=T
http://www.stj.jus.br/webstj/Processo/justica/jurisprudencia.asp?valor=201601931112
http://www.stj.jus.br/webstj/Processo/justica/jurisprudencia.asp?valor=201602292682
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=MON&sequencial=64912249&num_registro=201601931112&data=20161003&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=MON&sequencial=64912249&num_registro=201601931112&data=20161003&formato=PDF
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Anexo V 
 
STF - Ações de Controle Concentrado (ADC, ADI e ADPF) com suspensão nacional em matérias de interesse da Justiça do Trabalho 

 

Descrição do Tema / Processo Origem Publicação da determinação da 
suspensão nacional 

Situação do Tema 

Aplicação da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas. 
 
ADPF 323 

DJe em 19/10/2016 (Liminar 

deferida em 14/10/2016 para 
determinar a suspensão de todos os 
processos no âmbito da Justiça do 

Trabalho) 

 

Pendente 
 

Direito do Trabalho. Medida Cautelar em Ação Declaratória de Constitucionalidade. 
Transporte Rodoviário de Cargas. Terceirização da atividade-fim. Medida Cautelar deferida. 
 
ADC 48 

DJe em 01/02/2018 (Medida 
cautelar deferida em 19/12/2017 

para determinar a imediata 
suspensão de todos os feitos que 

envolvam a aplicação dos artigos 1º, 
caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, 

e 5º, caput, da Lei 11.442/2007) 

Pendente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=323&classe=ADPF&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPeca.asp?id=310538275&tipoApp=.pdf
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=5245418
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPeca.asp?id=313533883&tipoApp=.pdf
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STF - Temas de Repercussão Geral com suspensão nacional em matérias de interesse da Justiça do Trabalho e com teses firmadas. 

 

Tema 
nº 

Descrição / Processo Origem Publicação da 
determinação da 

suspensão nacional 

Situação do Tema Tese Firmada 

32 Reserva de lei complementar para instituir 
requisitos à concessão de imunidade tributária 
às entidades beneficentes de assistência social. 
 
RE 566622 

DJe em 1/08/2016 Mérito julgado (sessão 
em 23/02/2017), sem 
trânsito em julgado. 

 

Acórdão publicado no DJe em 23/08/2017. 

Tese firmada na sessão plenária realizada em 
23/02/2017:  “Os requisitos para o gozo de 
imunidade hão de estar previstos em lei 
complementar.” 

45 Possibilidade de execução provisória de 
obrigação de fazer contra a Fazenda Pública. 
 
RE 573872 

DJe em 28/10/2016 Mérito julgado (sessão 
em 24/05/2017), com 

trânsito em julgado em 
06/10/2017. 

Acórdão publicado no DJe em 11/09/2017. 

Tese firmada na sessão plenária realizada em 
24/05/2017: “A execução provisória de obrigação 
de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o 
regime constitucional dos precatórios.” 

131 Despedida imotivada de empregados de 
empresa pública. 
 
RE 589998 

DJe em 10/05/2017  Mérito julgado (sessão 
em 21/03/2013), sem 
trânsito em julgado. 

Acórdão publicado no DJe em 12/09/2013. 

Tese firmada na sessão realizada em 21/03/2013: 
“Os empregados públicos das empresas públicas e 
sociedades de economia mista não fazem jus à 
estabilidade prevista no art. 41 da Constituição 
Federal, mas sua dispensa deve ser motivada.” 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2565291&numeroProcesso=566622&classeProcesso=RE&numeroTema=32
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2565291
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPeca.asp?id=309858595&tipoApp=.pdf
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarConsolidada.asp?classe=RE&numero=566622&origem=AP
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2582896&numeroProcesso=573872&classeProcesso=RE&numeroTema=45
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=2582896
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPeca.asp?id=310626040&tipoApp=.pdf
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPeca.asp?id=312690275&tipoApp=.pdf
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2627681&numeroProcesso=589998&classeProcesso=RE&numeroTema=131
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=2627681
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPeca.asp?id=311767661&tipoApp=.pdf
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPeca.asp?id=169674101&tipoApp=.pdf
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STF - Temas de Repercussão Geral com suspensão nacional em matérias de interesse da Justiça do Trabalho - Pendentes  

 

Tema 
nº 

Descrição / Processo Origem Publicação da determinação 
da suspensão nacional 

Situação do Tema 

112 Conversão de precatórios expedidos antes da Emenda Constitucional nº 37/2002 em 
requisições de pequeno valor. 
 
 RE 587982 

DJe em 26/10/2016 Pendente 

521 Quebra da ordem cronológica do pagamento de precatórios alimentares para fins de 
sequestro de recursos públicos. 
 
 RE 612707 

DJe em 26/10/2016 Pendente 

739 Possibilidade de recusa de aplicação do art. 94, II, da Lei 9.472/1997 em razão da 
invocação da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, sem observância da regra 
de reserva de plenário. 
 
ARE 791932 

DJe em 26/06/2014 vi Pendente 
 

Obs.: Repercussão Geral 
reconhecida na égide do CPC de 
1973 e art. 328-A, §1º do RISTF. 

897 Prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos 
por ato de improbidade administrativa. 
 
RE 852475 

DJe em 21/06/2016 Pendente 

933 Balizas constitucionais para a majoração de alíquota de contribuição previdenciária de 
regime próprio de previdência social. 
 
ARE 875958 

DJe em 21/03/2017 Pendente 

944 Alcance da imunidade de jurisdição de Estado estrangeiro em relação a ato de império 
ofensivo ao direito internacional da pessoa humana. 
 
ARE 954858 

DJe em 08/06/2017 Pendente 
 

 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2621360&numeroProcesso=587982&classeProcesso=RE&numeroTema=112
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=2621360
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPeca.asp?id=310604657&tipoApp=.pdf
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=3870714&numeroProcesso=612707&classeProcesso=RE&numeroTema=521
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=3870714
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPeca.asp?id=310604660&tipoApp=.pdf
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4517937&numeroProcesso=791932&classeProcesso=ARE&numeroTema=739
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4517937
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPeca.asp?id=262554327&tipoApp=.pdf
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4670950&numeroProcesso=852475&classeProcesso=RE&numeroTema=897
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=4670950
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPeca.asp?id=309736841&tipoApp=.pdf
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4737198&numeroProcesso=875958&classeProcesso=ARE&numeroTema=933
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4737198
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPeca.asp?id=311431339&tipoApp=.pdf
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4943985&numeroProcesso=954858&classeProcesso=ARE&numeroTema=944
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4943985
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPeca.asp?id=311962568&tipoApp=.pdf
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i  Tese jurídica firmada na sessão plenária realizada em 23/10/2017, aguardando publicação do acórdão. 
ii Decisão: suspender o julgamento do processo em virtude de pedido de vista regimental, formulado pelo Exmo. Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, após os Exmos. 

Ministros João Oreste Dalazen, relator, e João Batista Brito Pereira terem votado no sentido de: (i) dar provimento aos embargos de declaração interpostos por Associação 
Brasileira do Agronegócio para, ao sanar omissão, mediante a atribuição de efeito modificativo, acrescer ao acórdão originário a tese  jurídica nº 5, de seguinte teor: "5ª) O 
entendimento contido na tese jurídica nº 4 aplica-se exclusivamente aos contratos de empreitada celebrados após 11 de maio de 2017, data do presente julgamento"; (ii) julgar 
prejudicado o exame dos embargos de declaração interpostos por APINE, CNI e ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO BRASIL S.A. quanto à modulação e, no mais, negar-lhes 
provimento. Obs.: I - O Exmo. Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte não participa do julgamento em razão de impedimento; II - Ausência justificada do Exmo. Ministro 
Renato de Lacerda Paiva, que não participaria do julgamento em virtude de impedimento. 
iii Não foi determinada a alteração da OJ 191, nos seguintes termos: “ Por maioria, examinando questão de ordem, rejeitar a proposta de suspensão da proclamação do resultado e 

a remessa dos autos ao Tribunal Pleno para deliberação sobre a alteração ou não da Orientação Jurisprudencial nº 191 da SbDI-1”. 
iv Decisão: por unanimidade, suspender a proclamação do resultado do julgamento para, nos termos do disposto no artigo 171, § 2º, do RITST, e, ouvida a Comissão de 

Jurisprudência e Precedentes Normativos desta Corte Superior, submeter à elevada apreciação do Tribunal Pleno a questão relativa à revisão ou cancelamento, se for o caso, da 
Orientação Jurisprudencial nº 394 SbDI-1 do TST, uma vez que a maioria dos ministros votava em sentido contrário ao disposto na referida Orientação Jurisprudencial, após os 
Exmos. Ministros Márcio Eurico Vitral Amaro, relator, Walmir Oliveira da Costa, revisor, Augusto César Leite de Carvalho, José Roberto Freire Pimenta, Hugo Carlos Scheuermann, 
Cláudio Mascarenhas Brandão, Renato de Lacerda Paiva, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira e Guilherme Augusto Caputo Bastos terem 
votado no sentido de "fixar, para o Tema Repetitivo nº 9, tese jurídica de observância obrigatória (arts. 896-C da CLT, 927, III, do CPC e 3º, XXIII, da Instrução Normativa nº 39/2015 
do TST), enunciada nos seguintes termos: "A majoração do valor do repouso semanal remunerado, decorrente da integração das horas extras habituais, deve repercutir no cálculo 
das demais parcelas que se baseiam no complexo salarial, não se cogitando de 'bis in idem' por sua incidência no cálculo das férias, da gratificação natalina, do aviso prévio e do 
FGTS”, e os Exmos. Ministros Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, João Batista Brito Pereira e Ives Gandra Martins Filho terem votado pela manutenção do entendimento constante da 
mencionada Orientação Jurisprudencial. Obs.: Será Relator no Tribunal Pleno, o Exmo. Ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, de acordo com o disposto no § 6º do artigo 171 do 
RITST; II - Falou pelo AMICUS CURIAE/CONSIF a Dra. Mayara Luiza Matos Loscha e pelo AMICUS CURIAE/CNI a Dra. Fernanda de Menezes Barbosa. 
v Decisão monocrática no processo de origem 147.784, determinando a retomada do andamento dos processos sobrestados, publicada no DJe em 30/10/2017. 
vi “(...) 5. Ante o exposto, defiro o pedido formulado, e, com fundamento no art. 328 do RISTF, determino o sobrestamento de todas a causas que apresentem questão idêntica à 

que será resolvida com foros de repercussão geral no presente caso, sem prejuízo do término de sua fase instrutória, bem como das execuções já iniciadas.(...)”  
 
 
 
 
  
 

 

http://www.trtsp.jus.br/images/NUGEP/Documentos/IRDRTema01andamento.pdf
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=MON&sequencial=77958997&num_registro=201601931112&data=20171030&formato=PDF
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