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T rata-se de Incidente de Recurso Repetitivo relatado pelo
Exmo. Sr. Min. A ugusto César Leite de Carvalho, sobre a seguinte
questão ju ríd ica :
“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. ” (decisão proferida pelo
Exmo. Sr. Min. Augusto César Leite de Carvalho em 12.maio.2017)
Por

cópia

deste

despacho,

do

O fício

TST.GMACC

n°

24/2017 e da decisão do Exmo. Sr. Min. Augusto César Leite de
C arvalho, dê-se ciência ao NUGEP - Núcleo de G erenciam ento de
P recedentes para as providências elencadas na Resolução CNJ n°
235/2016, notadam ente registro no sítio eletrônico deste Regional na
In te rn e t

e

com unicação

à

S ecretaria

de

D issídios

C oletivos

e

Individuais, S ecretaria de Recurso de Revista, S ecretaria de R ecursos,
S ecretarias

dos

Órgãos

Colegiados

deste

Regional

e aos

Exmos.

D esem bargadores, a fim de que suspendam os processos sobre essa
questão (arts. 6“ e 9° da Instrução Norm ativa 38/2015 do TST).
R equisite-se á S ecretaria de Recurso de R evista processos
re p re senta tivos da controvérsia, se houver, até o lim ite de 02 (dois),
preferencia lm ente aqueles com peculiaridades que am pliem o quadro
fá tic o e o alcance da decisão a ser tomada pela SbDI-1 do C. T ribunal
S uperior do Trabalho.
O ficie-se ao Exmo. Sr. Min. Presidente do Tribunal S uperior
do T rabalho para inform á-lo sobre as providências tom adas por este
R egional e ao Exmo. Sr. Min. R elator para prestar inform ações.
Suspendo a tram itação dos recursos de revista e agravos
de instrum ento em recurso de revista em casos idênticos à tese afetada
(art. 6° da IN 38/2015 do TST).
Cum pra-se.
Belo Horizonte, 24 de m aio de 2017
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