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APRESENTAÇÃO
De caráter meramente informativo, este Boletim de Precedentes permite a consulta unificada
aos processos abaixo enumerados, no âmbito do STF, STJ, TST e TRTMG, auxiliando
magistrados e servidores na adoção de providências alusivas à suspensão de processos e
aplicação de teses jurídicas fixadas.

Confira-se os principais andamentos nos processos de interesse da Justiça do Trabalho,
relativos a:

a) Repercussão Geral,
b) Ações de Controle Concentrado (ADI, ADC, ADPF),
c) Incidente de Recurso de Revista Repetitivo (IRRR), Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) e demais Casos Repetitivos1,
d) Incidente de Assunção de Competência (IAC) e
e) Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade (ArgInc).

Para otimizar a navegação, disponibilizaram-se links para o conteúdo de maior interesse.

A equipe do Nugep coloca-se à disposição para eventuais dúvidas ou sugestões.

E-mail: nugep@trt3.jus.br
Telefone: (31) 3228-7194
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Recurso Extraordinário (RE), Recurso Especial (REsp), CC (Conflito de competência) e Embargos de Divergência
(Embargos).

REPERCUSSÃO GERAL - STF
Para consulta aos principais temas de Repercussão Geral, clique aqui.
Tema: 137
Processo: RE 590871
Título: Prazo para a Fazenda Pública opor embargos à execução.
Determinação de suspensão: NÃO (Tema julgado).
Evento: Trânsito em julgado em 28/01/2020.
RCUSSÃO GEL - STF

ADI, ADC E ADPF - STF
Para consulta às principais ações de controle concentrado (ADI, ADC e ADPF),
clique aqui.
ADPF 381
Objeto: Decisões da Justiça do Trabalho que afastam normas coletivas de trabalho que
estabeleceram que o art. 62, I, da CLT se aplica aos motoristas profissionais externos do setor
de transportes de cargas.
Determinação de suspensão: SIM
Evento: Medida cautelar de sobrestamento em 19/12/2019.

IRRR - TST
_

IAC - TST
_

ARGINC - TST
_
_

IRDR –_TRTMG
_

IAC - TRTMG
_

ARGINC - TRTMG
_
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PAUTA DO TRIBUNAL PLENO
Previsto para o dia 13/02/2020:
- IRDR n. 0011325-36.2018.5.03.0000. Tema 5 de IRDR. Título: IMBEL - Indústria de Material
Bélico do Brasil - Alteração de cláusulas de plano de saúde.
Evento: prosseguimento do julgamento.

DESTAQUES

Clique nos itens abaixo e confira o conteúdo sobre julgamentos de temas de
repercussão geral, casos repetitivos, sobrestamento de processos e formação de
precedentes judiciais, disponível no Portal do TRT da 3ª Região.



Lista compilada de temas suspensos
Suspensões vigentes no âmbito deste Tribunal por tema.



Repercussão Geral, ADI, ADC e ADPF - STF
Andamentos, decisões e teses firmadas em Repercussão Geral e controle concentrado
(ADI, ADC e ADPF), nos processos de interesse da Justiça do Trabalho, por tema.



IRRR, IAC e ArgInc - TST
Andamentos, decisões e teses firmadas em IRRR, IAC e ArgInc por tema.



IRDR, IAC e ArgInc - TRT da 3ª Região
Andamentos, decisões e teses firmadas por este Tribunal em IRDR, IAC e ArgInc por
tema.



Súmulas, teses jurídicas e precedentes, OJs, TJPs e precedentes normativos
Verbetes de jurisprudência editados pelo TRTMG.



Livro de Jurisprudência Consolidada
Jurisprudência consolidada com notas remissivas - TRT da 3ª Região e TST. Disponível
nas versões “completa” e “compilada”.



A lista completa dos temas encontra-se disponível no Portal deste Tribunal, menu

“Jurisprudência”.
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Os Boletins de Precedentes podem ser consultados no Portal TRTMG, menu

“Jurisprudência”, “Boletim de Precedentes - TRT-MG”, ou neste link.

 Os processos sobrestados em virtude de julgamentos de repercussão geral, casos
repetitivos e incidente de assunção de competência devem ser confirmados diariamente, nos
termos do art. 13, § 2º, da Resolução CNJ n. 235/2016.
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