
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o objetivo de conferir maior efetividade à Resolução n. 235 do CNJ, de 13 de julho de 

2016, o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (Nugep), supervisionado pela Comissão 

Gestora de Precedentes e coordenado pela 1ª Vice-Presidência do TRTMG, desenvolveu o 

boletim ora apresentado. 

 

Esta edição inaugural abrange o período compreendido entre janeiro e julho de 2019. As 

edições subsequentes serão encaminhadas mensalmente, por e-mail, e conterão informações 

a respeito dos principais andamentos verificados nos processos de interesse da Justiça do 

Trabalho, relativos a: 

 

 Repercussão Geral, 

 Ações de Controle Concentrado (ADI, ADC, ADPF), 

 Incidente de Recurso de Revista Repetitivo (IRRR), Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas (IRDR) e demais Casos Repetitivos1, 

 Incidente de Assunção de Competência (IAC) e 

 Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade (ArgInc). 

 

De caráter meramente informativo, o Boletim de Precedentes permite a consulta unificada, 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. 

 

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

 

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

E-mail: nugep@trt3.jus.br 

Telefone: (31) 3228-7194 

                                                           
1 Recurso Extraordinário (RE), Recurso Especial (REsp), CC (Conflito de competência) e Embargos de Divergência 
(Embargos). 

   

       Boletim de 

       PRECEDENTES 
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Para consulta aos principais temas de Repercussão Geral, clique aqui. 

 
Tema: 112 

Processo: RE 587.982 

Título: Conversão de precatórios expedidos antes da Emenda Constitucional nº 37/2002 em 

requisições de pequeno valor. 

Determinação de suspensão: NÃO (Tema julgado). 

Eventos: Acórdão publicado em 12/4/2019. Trânsito em julgado em 25/4/2019. 

 

Tema: 131  

Processo: RE 589.998 

Título: Despedida imotivada de empregados de Empresa Pública. 

Determinação de suspensão: NÃO (Tema julgado). 

Evento: Trânsito em julgado em 18/2/2019. 

 
Tema: 497 

Processo: RE 629.053 

Título: Proteção objetiva da estabilidade de empregada gestante, em virtude de rescisão 

imotivada do contrato de trabalho. 

Determinação de suspensão: NÃO (Tema julgado). 

Eventos: Acórdão publicado em 27/2/2019. Trânsito em julgado em 9/3/2019. 

 
Tema: 739 

Processo: ARE 791.932 

Título: 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. 

Determinação de suspensão: NÃO (Tema julgado). 

Eventos: Acórdão publicado em 6/3/2019. Trânsito em julgado em 14/3/2019. 

 
Tema: 897 

Processo: RE 852.475 

Título: Prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos 

por ato de improbidade administrativa. 

Determinação de suspensão: NÃO 

Evento: Acórdão publicado em 25/3/2019. 

 

REPERCUSSÃO GERAL - STF 
 

https://portal.trt3.jus.br/internet/jurisprudencia/repercussao-geral-e-controle-concentrado-adi-adc-e-adpf-stf/repercussao-geral-informacoes-gerais/temas-sobrestados-pelo-trt-da-3a-regiao-por-determinacao-do-stf
https://portal.trt3.jus.br/internet/jurisprudencia/repercussao-geral-e-controle-concentrado-adi-adc-e-adpf-stf/downloads/repercussao-geral/Acordao_Tema_112_RG_STF.pdf
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4245763&numeroProcesso=688267&classeProcesso=RE&numeroTema=1022
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4245763&numeroProcesso=688267&classeProcesso=RE&numeroTema=1022
https://portal.trt3.jus.br/internet/jurisprudencia/repercussao-geral-e-controle-concentrado-adi-adc-e-adpf-stf/downloads/repercussao-geral/Acordao_Tema_497_RG_STF.pdf
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4245763&numeroProcesso=688267&classeProcesso=RE&numeroTema=1022
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4245763&numeroProcesso=688267&classeProcesso=RE&numeroTema=1022
https://portal.trt3.jus.br/internet/jurisprudencia/repercussao-geral-e-controle-concentrado-adi-adc-e-adpf-stf/downloads/repercussao-geral/copy_of_Acordao_Tema_739.pdf
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4245763&numeroProcesso=688267&classeProcesso=RE&numeroTema=1022
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4245763&numeroProcesso=688267&classeProcesso=RE&numeroTema=1022
https://portal.trt3.jus.br/internet/jurisprudencia/repercussao-geral-e-controle-concentrado-adi-adc-e-adpf-stf/downloads/repercussao-geral/Acordao_Tema_897_RG_STF.pdf
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Tema: 990 

Processo: RE 1.055.941 

Título: Possibilidade de compartilhamento com o Ministério Público, para fins penais, dos 

dados bancários e fiscais do contribuinte, obtidos pela Receita Federal no legítimo exercício de 

seu dever de fiscalizar, sem autorização prévia do Poder Judiciário. 

Determinação de suspensão: SIM 

Evento: Decisão monocrática proferida em 16/7/2019, pendente de publicação. 

 

Tema: 1022 

Processo: RE 688.267 

Título: Dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia 

mista admitido por concurso público. 

Determinação de suspensão: SIM 

Eventos: Acórdão publicado em 11/2/2019. Decisão monocrática publicada em 13/6/2019. 

 

Tema: 1046 

Processo: ARE 1.121.633 

Título: Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não 

assegurado constitucionalmente. 

Determinação de suspensão: SIM 

Eventos: Acórdão que reconheceu a repercussão geral  publicado em 12/4/2019. Ofício 

Circular nº 5/SEJ/2019, de 2/7/2019. Decisão monocrática, de 28/6/2019, pendente de 

publicação. Ofício Circular n. 13/2019/Nugep TRT-MG, de 5/7/2019. Ofício Circular n. 

GVP1/9/2019 TRT-MG, de 24/7/2019. Ofício Circular n. GVP1/10/2019 TRT-MG, de 24/7/2019 

 

REPERCUSSÃO GERAL - STF 

 
 

Para consulta às principais ações de controle concentrado (ADI, ADC e ADPF), 

clique aqui. 

 
 

ADI 5794 

Título: Ação direta de inconstitucionalidade. Direito do trabalho. Lei 13.467/2017. Alterações 

nos arts. 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da CLT. Revogação dos arts. 601 e 604 da CLT. 

Inclusão do art. 611-B-XXVI na CLT. Contribuição Sindical. Desconto em folha. Autorização 

prévia. Supressão da Compulsoriedade do Recolhimento. 

Determinação de suspensão: NÃO  

Evento: Acórdão publicado em 23/4/2019. 

 

ADI, ADC E ADPF - STF 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4245763&numeroProcesso=688267&classeProcesso=RE&numeroTema=1022
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4245763&numeroProcesso=688267&classeProcesso=RE&numeroTema=1022
https://portal.trt3.jus.br/internet/jurisprudencia/repercussao-geral-e-controle-concentrado-adi-adc-e-adpf-stf/downloads/repercussao-geral/Tema_1022___RG_reconhecida.pdf
https://portal.trt3.jus.br/internet/jurisprudencia/repercussao-geral-e-controle-concentrado-adi-adc-e-adpf-stf/downloads/repercussao-geral/Decisao_Tema_1022_RG_STF.pdf
https://portal.trt3.jus.br/internet/jurisprudencia/repercussao-geral-e-controle-concentrado-adi-adc-e-adpf-stf/downloads/repercussao-geral/Acordao_Tema_112_RG_STF.pdf
https://portal.trt3.jus.br/internet/jurisprudencia/repercussao-geral-e-controle-concentrado-adi-adc-e-adpf-stf/downloads/repercussao-geral/copy2_of_Oficio_Circular_n._5_SEJ_2019.pdf
https://portal.trt3.jus.br/internet/jurisprudencia/repercussao-geral-e-controle-concentrado-adi-adc-e-adpf-stf/downloads/repercussao-geral/copy2_of_Oficio_Circular_n._5_SEJ_2019.pdf
https://portal.trt3.jus.br/internet/jurisprudencia/repercussao-geral-e-controle-concentrado-adi-adc-e-adpf-stf/downloads/repercussao-geral/copy_of_Decisao_STF_Tema_1046_RG.pdf
https://portal.trt3.jus.br/internet/jurisprudencia/repercussao-geral-e-controle-concentrado-adi-adc-e-adpf-stf/downloads/repercussao-geral/Oficio_Circular_n._13_2019_NUGEP_TRTMG.pdf
https://portal.trt3.jus.br/internet/jurisprudencia/repercussao-geral-e-controle-concentrado-adi-adc-e-adpf-stf/downloads/repercussao-geral/Of._Circular_n._9_2019_1a_VP_Juizes.pdf
https://portal.trt3.jus.br/internet/jurisprudencia/repercussao-geral-e-controle-concentrado-adi-adc-e-adpf-stf/downloads/repercussao-geral/Of._Circular_n._9_2019_1a_VP_Juizes.pdf
https://portal.trt3.jus.br/internet/jurisprudencia/repercussao-geral-e-controle-concentrado-adi-adc-e-adpf-stf/downloads/copy_of_Of._Circular_n._10_2019_1a_VP_Desemb..pdf
https://portal.trt3.jus.br/internet/jurisprudencia/repercussao-geral-e-controle-concentrado-adi-adc-e-adpf-stf/controle-concentrado-temas-de-interesse-da-justica-do-trabalho
https://portal.trt3.jus.br/internet/jurisprudencia/repercussao-geral-e-controle-concentrado-adi-adc-e-adpf-stf/downloads/controle-concentrado-adi/Acordao_ADI_5794.pdf
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ADI 5938 

Título: Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra as partes 

finais dos incisos II e III do art. 394-A da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT (Decreto-Lei 

n.º 5.452/1943) com a redação dada pelo art. 1º da Lei 13.467/2017 ("Lei da Reforma 

Trabalhista"). 

Determinação de suspensão: NÃO  

Eventos: Decisão monocrática publicada em 3/5/2019. Ata de julgamento publicada em 

4/6/2019. 

 
ADC 62 

Título: Art. 702, inciso I, alínea “f” e parágrafos 3º e 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), com a redação que lhe foi dada pela Lei 13.467/2017. 

Determinação de suspensão: NÃO  

Evento: Autuada em 18/3/2019. 

 

 

 

Para consulta aos temas de IRRR, clique aqui. 

 

Tema: 13 

Processos: TST-IRR-21900-13.2011.5.21.0012 e TST-IRR-118-26.2011.5.11.0012 

Título: 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. 

Determinação de suspensão: SIM 

Eventos: Despacho publicado em 28/3/2019. Despacho publicado em 17/5/2019. 

 
Tema: 14 

Processo: TST-IRR-1384-61.2012.5.04.0512 

Título: Intervalo intrajornada - concessão parcial - aplicação analógica do artigo 58, § 1º, da 

CLT. 

Determinação de suspensão: NÃO (Tema julgado). 

Evento: Acórdão publicado em 10/5/2019. 

 

 

 

 IRRR - TST 

 ARGINC - TST 

https://portal.trt3.jus.br/internet/jurisprudencia/repercussao-geral-e-controle-concentrado-adi-adc-e-adpf-stf/downloads/controle-concentrado-adi/Decisao_ADI_5938.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5447065
https://portal.trt3.jus.br/internet/jurisprudencia/incidentes-suscitados-irr-iac-arginc-tst/casos-repetitivos-tst
file:///D:/Matheus/TRT/PASTA%20M/teletrabalho/2019/4%207%2019/ED-IRR-21900-13_2011_5_21_0012.pdf
file:///D:/Matheus/TRT/PASTA%20M/teletrabalho/2019/4%207%2019/ED-IRR-21900-13_2011_5_21_0012.pdf
https://portal.trt3.jus.br/internet/jurisprudencia/incidentes-suscitados-irr-iac-arginc-tst/downloads/irr/Acordao_IRR_1384_61.2012.5.04.0512.pdf
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Para consulta aos incidentes de arguição de inconstitucionalidade (ArgIncs) do 

TST, clique aqui. 

 

ArgInc-696-25.2012.5.05.0463 

Título: Arguição de Inconstitucionalidade da alínea "f" do inciso I e dos §§ 3º e 4º do art. 702 

da CLT, com a redação conferida pela Lei n. 13.467/2017. 

Determinação de suspensão: NÃO 

Eventos: Adiado julgamento em 20/3/2019. Processo suspenso por decisão judicial em 

21/3/2019 (aguarda decisão ADC 62). Suspensão mantida em 25/7/2019. 

 

 

 

Para consulta aos principais casos repetitivos do STJ, clique aqui. 

 

Tema: 955 

Processo: REsp 1312736/RS 

Título: Inclusão, nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria das  horas 

extraordinárias habituais, incorporadas ao salário do participante de plano de previdência 

privada por decisão da justiça trabalhista. 

Determinação de suspensão: NÃO (Tema julgado). 

Evento: Trânsito em julgado em 28/3/2019. 

 

Tema: 989 

Processos: REsp 1680318/SP e REsp  1708104/SP 

Título: Definir se o ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa faz jus à 

manutenção no plano de saúde coletivo empresarial quando, na atividade, a contribuição foi 

suportada apenas pela empresa empregadora. 

Determinação de suspensão: NÃO (Tema julgado). 

Evento: Trânsito em julgado em 14/3/2019. 

 
Tema: 1012 

Processos: REsp 1756406/PA, REsp 1703535/PA e REsp 1696270/MG 

Título: Possibilidade de manutenção de penhora de valores via sistema BACENJUD no caso 

de parcelamento do crédito fiscal executado (art. 151, VI, do CTN). 

Determinação de suspensão: NÃO  

Evento: Acórdão que afetou o processo ao rito dos repetitivos, de 28/5/2019. 

 

 

 CASOS REPETITIVOS - STJ 

 IAC - STJ 

https://portal.trt3.jus.br/internet/jurisprudencia/incidentes-suscitados-irr-iac-arginc-tst/incidentes-de-arguicao-de-inconstitucionalidade-arginc-tst
https://portal.trt3.jus.br/internet/jurisprudencia/stj-repetitivos/casos-repetitivos-stj
https://portal.trt3.jus.br/internet/jurisprudencia/stj-repetitivos/downloads/Decisao_STJ_Tema_1012.pdf
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Para consulta a IAC do STJ, clique aqui. 

 

Tema: 5 

Processo: REsp n. 1.799.343/SP 

Título: Justiça competente para julgamento de demandas relativas a contrato de plano de saúde 

assegurado em contrato de trabalho, acordo ou convenção coletiva. 

Determinação de suspensão: NÃO  

Evento: Acórdão de admissibilidade publicado em 16/4/2019. 

 

 
 

 

Para consulta aos temas de IRDR, clique aqui. 
 

 

Tema: 2 

Processo: IncResDemRept-0011103-68.2018.5.03.0000 

Processo paradigma: TRT-0010076-51.2018.5.03.0129 ROPS 

Título: Relação de emprego doméstico. Multas dos artigos 467 e 477 da CLT. Aplicabilidade. 

Determinação de suspensão: SIM 

Evento: Julgamento iniciado em 11/7/2019. Prosseguimento previsto para a sessão plenária 

do dia 8/8/2019, a fim de que se alcance o quórum de maioria absoluta para edição de tese 

jurídica. 

 

Tema: 3 

Processo: IncResDemRept-0011161-71.2018.5.03.0000 

Processo paradigma: TRT-0011340-22.2017.5.03.0038 RO 

Título: É possível conceder prazo para a parte recorrente recolher ou comprovar o preparo das 

custas processuais e/ou depósito recursal não quitados ou não comprovados no prazo do 

recurso para fins de sua admissibilidade? 

Determinação de suspensão: NÃO 

Evento: Julgado em 11/7/2019. Acórdão, que fixou a tese jurídica, pendente de publicação. 

 

Tema: 4 

Processo: IncResDemRept-0011146-05.2018.5.03.0000 

Processo paradigma: TRT-0010678-13.2017.5.03.0053 RO 

Título: Auxílio refeição. Banco do Brasil. Empregados admitidos antes de set/1987. Natureza 

jurídica. Salarial x indenizatória. 

Determinação de suspensão: NÃO 

Evento: Acórdão de admissibilidade publicado em 18/2/2019. 

IRDR - TRTMG 

https://portal.trt3.jus.br/internet/jurisprudencia/stj-repetitivos/stj-iac
https://portal.trt3.jus.br/internet/jurisprudencia/stj-repetitivos/downloads/IAC_5_STJ_Acordao.pdf
https://portal.trt3.jus.br/internet/jurisprudencia/incidentes-suscitados-irdr-iac-arginc-iuj-trt-mg/irdr
https://pje-consulta.trt3.jus.br/consultaprocessual/pages/consultas/DetalhaProcesso.seam?p_num_pje=242733&p_grau_pje=2&cid=3997
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Tema: 5 

Processo: IncResDemRept-0011325-36.2018.5.03.0000 

Processo paradigma: TRT-0011720-45.2017.5.03.0038 RO 

Título: IMBEL – Indústria de Material Bélico do Brasil. Alteração de cláusulas de plano de 

saúde. Elevação dos percentuais de contribuição dos empregados. Alteração contratual lesiva. 

Determinação de suspensão: NÃO 

Evento: Acórdão de admissibilidade publicado em 18/2/2019. 

 

 

 

Tema: 1 

Processo: IAC 0010100-78.2018.5.03.0000 

Processo paradigma: TRT-0010853-78.2015.5.03.0149-AP 

Título: Extensão das prerrogativas da Fazenda Pública a autarquias que exploram atividade 

econômica. 

Determinação de suspensão: NÃO. Tema julgado. 

Evento: Julgado em 11/7/2019. Acórdão, que fixou a tese jurídica, pendente de publicação. 

 

 

 
 

Para consulta aos incidentes de arguição de inconstitucionalidade (ArgIncs) do 

TRTMG, clique aqui. 

 

ArgInc-0011353-04.2018.5.03.0000 

Processo paradigma: TRT-0002141-84.2013.5.03.0112 ROPS 

Título: Arguição de Inconstitucionalidade do §1º do art. 25 da Lei n. 8.987/1995. 

Determinação de suspensão: NÃO 

Eventos: Decisão monocrática publicada em 24/1/2019. Trânsito em julgado em 6/2/2019. 

 
ArgInc-0011370-40.2018.5.03.0000 

Processo paradigma: TRT-0002499-22.2013.5.03.0024 

Título: Arguição de Inconstitucionalidade do §1º do art. 25 da Lei n. 8.987/1995. 

Determinação de suspensão: NÃO 

Evento: Trânsito em julgado em 31/1/2019. 

 

ArgInc-0011840-71.2018.5.03.0000 

Processo paradigma: TRT-0010219-39.2015.5.03.0131 AP 

ARGINC - TRTMG 

IAC - TRTMG 

https://pje-consulta.trt3.jus.br/consultaprocessual/pages/consultas/DetalhaProcesso.seam?p_num_pje=242733&p_grau_pje=2&cid=3997
https://portal.trt3.jus.br/internet/jurisprudencia/incidentes-suscitados-irdr-iac-arginc-iuj-trt-mg/incidentes-de-arguicao-de-inconstitucionalidade-arginc-trt3
https://portal.trt3.jus.br/internet/jurisprudencia/incidentes-suscitados-irdr-iac-arginc-iuj-trt-mg/downloads/arginic/Decisao_ArgInc___0011353_04.2018.pdf
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Título: Arguição de Inconstitucionalidade da integralidade do disposto no § 7º do art. 879 da 

CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017, bem como da expressão "equivalentes à 

TRD", disposta no caput do art. 39 da Lei 8.177/1991. 

Determinação de suspensão: NÃO 

Eventos: Acórdão publicado em 24/4/2019. Edição da Súmula n. 73. 

 

ArgInc-0011599-97.2018.5.03.0000 

Processo paradigma: TRT-0011016-87.2017.5.03.0149 RO 

Título: Arguição de Inconstitucionalidade do art. 878 da CLT, na redação dada pela Lei 

13.467/2017. 

Determinação de suspensão: NÃO 

Eventos: Julgado em 9/5/19. Arguição rejeitada. Acórdão publicado em 17/5/2019.  

 
ArgInc-0010639-44.2018.5.03.0000 

Processo paradigma: TRT-001467-90.2014.5.03.0106 RO 

Título: Arguição de Inconstitucionalidade do §1º do art. 25 da Lei n. 8.987/1995. 

Determinação de suspensão: NÃO 

Evento: Julgado em 11/7/19. ArgInc não conhecida, por perda de objeto. Acórdão pendente de 

publicação. 

 

ArgInc-0011188-54.2018.5.03.0000 

Processo paradigma: TRT-0010077-91.2017.5.03.0025 RO 

Título: Arguição de Inconstitucionalidade do §1º do art. 25 da Lei n. 8.987/1995. 

Determinação de suspensão: NÃO 

Evento: Julgado em 11/7/19. ArgInc não conhecida, por perda de objeto. Acórdão pendente de 

publicação. 

 

 

 
 

Para consulta aos IUJs, clique aqui. 
 

 

IUJ-0011553-45.2017.5.03.0000 

Processo paradigma: TRT-0001460-32.2015.5.03.0052 RO 

Título: Multa do art. 477, § 8º, da CLT. Falecimento do empregado. Incidência. 

Determinação de suspensão: NÃO (Incidente arquivado). 

Evento: Acórdão publicado em 26/3/2019. 

 

 

IUJ - TRTMG 

LISTA COMPLETA DE TEMAS 

https://portal.trt3.jus.br/internet/jurisprudencia/incidentes-suscitados-irdr-iac-arginc-iuj-trt-mg/downloads/arginic/copy5_of_ACORDAO_22_abril.pdf
https://portal.trt3.jus.br/internet/jurisprudencia/incidentes-suscitados-irdr-iac-arginc-iuj-trt-mg/downloads/arginic/copy5_of_ACORDAO_22_abril.pdf
https://portal.trt3.jus.br/internet/jurisprudencia/uniformizacao-de-jurisprudencia/sumulas#sum73ok
https://portal.trt3.jus.br/internet/jurisprudencia/incidentes-suscitados-irdr-iac-arginc-iuj-trt-mg/iuj
https://portal.trt3.jus.br/internet/jurisprudencia/incidentes-suscitados-irdr-iac-arginc-iuj-trt-mg/downloads/IUJ/Acordao_IUJ_0011553_45.2017.5.03.0000.pdf
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ATENÇÃO! 

 

 A lista completa dos temas e ações correspondentes encontra-se disponível no Portal 

deste Tribunal, menu “Jurisprudência”. 

 

 Este boletim pode ser consultado neste link, ou no Portal TRTMG, menu 

“Jurisprudência”, “Nugep – Núcleo de Gerenciamento de Precedentes”. 

https://portal.trt3.jus.br/internet/jurisprudencia

