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1. Do Gabinete da Vice-Presidência 
1.1. Meta Principal 

 

No curto período de menos de um ano, priorizou-se o prosseguimento do exame dos 

recursos extraordinários sobrestados na Vice-Presidência, pertinente ao tema de repercussão geral 

tombado no STF sob o nº 190, cujo leading case – RE nº 586.453, de relatoria da Ministra Ellen 

Grace, fora julgado em 20/02/2013, em número de 8.300 (sendo que destes 5.245 envolve 

Petrobrás e Petros). Nele abordou-se a controvérsia em torno da competência do Judiciário do 

Trabalho para processamento e julgamento de ações de complementação de pensão e de 

aposentadoria paga por entidade de previdência privada. 

A primazia deu-se não só pela relevância da matéria para o Judiciário do Trabalho, mas, 

sobretudo pela angústia dos reclamantes, na maioria pessoas idosas, que aguardavam o desfecho 

de suas demandas judiciais. 

Somam-se ao quantitativo referente ao tema acima mencionado, mais 1.781 processos 

que se refere a temas diversos, o que totaliza 9.781 processos. 
   

1.2. Movimentação Processual em 2013 
1.2.1. Processos enviados ao Gabinete da Vice-Presidência pela Coordenadoria de 

Recursos para juízo de admissibilidade do recurso extraordinário: 
 

No período de 12/03/2013 a 19/02/2014, a movimentação processual no âmbito da 

Vice-Presidência superou os 41.000 (quarenta e um mil) processos, conforme 

descrições a seguir relacionadas: 

Cód. Descrição do Motivo de Andamento Quant. Processos 
612 Concluso ao Ministro Vice-Presidente do TST 188 
595 Concluso para despacho do Ministro Vice-Presidente do TST – Diversos 1.367 
708 Concluso para despacho do Ministro Vice-Presidente do TST – RE 22.571 
784 Conclusos os autos para despacho da petição de acordo 667 
785 Conclusos os autos para despacho da petição de desistência 1.074 
786 Conclusos os autos para decisão após retorno do STF 5 
788 Remetidos os autos para apreciar petição de recurso 4.607 
789 Remetidos os autos para apreciar petição de recurso contra sobrestamento 265 
798 Conclusos os autos para despacho do RE sobrestado 10.000 
799 Conclusos os autos para despacho de petições de RE e Embargos 846 

Total 41.590 
Tabela 01 – registro quantitativo da movimentação processual do período mencionado 
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1.2.2. Processos encaminhados pelo Ministro Vice-Presidente à Coordenadoria de 

Recursos, após o exame de admissibilidade do recurso extraordinário, no 

período de 12/03/2013 a 19/02/2014: 
 

Código Descrição do Motivo de Andamento Quant. Processos 
121 Despacho para publicação – decisão monocrática 1.365 
122 Despacho para publicação – despacho ordinatório 2.776 
126 Para publicação de despacho – Recurso Extraordinário 7.922 
445 Para cumprir despacho 331 
680 Remetidos os autos para publicação de despacho – sobrestamento 13.611 
736 Autos remetidos para cumprimento de despacho – Remessa ao STF 796 
818 Autos remetidos para publicar despacho de prosseguimento do RE 9.015 

- Diversos 784 
Total 36.600 

Tabela 02 – registro quantitativo dos processos despachados no período mencionado 
 

1.2.3. Processos encaminhados pela Secretaria do Órgão Especial ao Gabinete da Vice-

Presidência no período d 12/03/2013 a 17/02/2014: 
 

Processos recebidos no Gabinete da Vice-Presidência no período de 12/03/2013 a 

17/02/2014: 

Descrição do Motivo de Andamento Quant. Processos 
1. Agravos 3.372 
2. Embargos de Declaração 119 
3. Outros 18 

Total 3.509 
Tabela 03 – registro da movimentação processual da Secretaria do Órgão Especial para o Gabinete da Vice-Presidência 

 

1.2.4. Processos encaminhados pelo Gabinete da Vice-Presidência à Secretaria do 

Órgão Especial no período de 12/03/2013 a 14/02/2014: 

Processos solucionados pelo Ministro Vice-Presidente e encaminhados à Secretaria do 
Órgão Especial no período de 12/03/2013 a 17/02/2014: 

Descrição do Motivo de Andamento Quant. Processos 
1. Agravos 1.440 
2. Embargos de Declaração 88 
3. Acordo e Desistência 248 
4. Outros 16 
5. SUBTOTAL 1.792 
6. Sobrestados na CREC 1.336 

Total 3.128 
Tabela 04 – registro da movimentação processual do Gabinete da Vice-Presidência para a Secretaria do Órgão Especial 
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1.2.5. Processos pendentes de julgamento no Órgão Especial 

Processos com visto do Ministro Vice-Presidente que aguardam, na Secretaria do Órgão 

Especial, inclusão em pauta de julgamento: 

Processos Pendentes de Julgamento Quant. Processos 
1. Agravos aguardando pauta 110 
2. Outros (PGT) 4 

Total 114 
Tabela 05 – registro dos processos liberados pelo Gabinete da Vice-Presidência para julgamento 

No período assinalado, a movimentação processual do Gabinete da Vice-Presidência totalizou 

39.842 processos liberados para as respectivas unidades. 
 

7. Núcleo de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos - NURER 

2.1. Da Criação do NURER 

O Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 160, de 19 de outubro de 2012, dispondo 

sobre a criação e organização dos Núcleos de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos no âmbito dos 

Tribunais Superiores, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e nos Tribunais Regionais Federais.  

Essa previsão se tornou realidade no Tribunal Superior do Trabalho em 5 de março de 

2013, mediante o Ato nº 158/GDGSET.GP, com a instituição do Núcleo de Repercussão Geral e 

Recursos Repetitivos – NURER, unidade administrativa vinculada à Vice-Presidência do Tribunal. 

Suas atribuições foram enumeradas no artigo 2º do referido ato, valendo destacar as 

previstas nos incisos II, IV, V, VI, VII, VIII e IX, a saber: 

[...] 
 II – uniformizar o gerenciamento dos processos submetidos à 

sistemática da repercussão geral;  
III – monitorar os recursos dirigidos ao Supremo Tribunal 

Federal, a fim de identificar controvérsias e subsidiar a seleção, pelo 
órgão competente, de 1 (um) ou mais recursos representativos da 
controvérsia;  

IV – manter e disponibilizar dados atualizados sobre os recursos 
sobrestados no Tribunal, identificando o acervo a partir do tema e do 
recurso paradigma conforme a classificação realizada pelo Supremo 
Tribunal Federal;  

V – auxiliar os órgãos julgadores na gestão do acervo sobrestado;  
VI – informar o julgamento e a publicação dos acórdãos dos 

recursos paradigmas e assegurar o encaminhamento dos processos 

http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/resolucoespresidencia/21725-resolucao-n-160-de-19-de-outubro-de-2012
http://aplicacao.tst.jus.br/dspace/bitstream/handle/1939/29156/2013_ato0158.pdf?sequence=1
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sobrestados ao órgão julgador competente, para as providências 
previstas no § 3º do art. 543-B do Código de Processo Civil;  

VII – elaborar, trimestralmente, relatório quantitativo dos 
recursos sobrestados no Tribunal, o qual deverá conter a respectiva 
vinculação aos temas e recursos paradigmas no Supremo Tribunal 
Federal;  

VIII – acompanhar, junto à Vice-Presidência, os processos 
devolvidos pelo Supremo Tribunal Federal para aplicação de 
precedente de repercussão geral indicado, com a finalidade de 
monitorar o quantitativo de processos devolvidos, bem como as 
matérias versadas nos recursos;  

IX – manter atualizada, no sítio eletrônico do Tribunal Superior 
do Trabalho, área destinada a informar ao público a situação jurídica 
das questões constitucionais de interesse da Justiça do Trabalho que 
estejam submetidas à sistemática da repercussão geral.  

 

2.2. Relatório Mensal de Processos Sobrestados 

O relatório mensal produzido pelo Núcleo de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos, 

em abril de 2013, trouxe informações recuperadas de antiga e frágil base de dados, considerando 

que não era permitida a individualização dos processos sobrestados, ou do tema/controvérsia a ele 

vinculado, solução só alcançada a partir do relatório de agosto de 2013.  
 

2.2.1. Primeiro Relatório - Temas de Repercussão Geral com mais de mil Processos 

Sobrestados 

O relatório dos processos sobrestados pela sistemática da repercussão geral, 

elaborado em abril de 2013, permitiu detectar-se quais eram os temas que causavam 

maior impacto para a Justiça do Trabalho e que contavam com mais de mil processos 

nessa condição. A título exemplificativo, destaca-se, na tabela abaixo, o número do 

tema e o total de processos sobrestados a ele vinculados. 

Tema Quant. Sobrestados 
1. Tema nº 131 1.075 
2. Tema nº 152 1.997 
3. Tema nº 190 5.138 
4. Tema nº 246 15.415 
5. Tema nº 355 1.066 
6. Tema nº 591 1.034 
7. Tema nº 606 1.093 
Tabela 06 – Temas com mais de mil processos sobrestados em abril/2013 
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2.2.2. Temas de Repercussão Geral com mais de mil Processos Sobrestados – 

Fevereiro/2014 

O relatório correspondente aos dados recuperados em janeiro e fevereiro de 

2014, após a correção das falhas verificadas no curso de 2013, se apresenta preciso. 

Isso foi possível a partir do total acesso aos processos sobrestados e a respectiva 

vinculação de um ou mais temas identificados no despacho de sobrestamento 

produzido no gabinete da Vice-Presidência do TST. 

A tabela a seguir permite identificar os temas de repercussão geral que 

atualmente causam maior impacto para a Justiça do Trabalho, destacando aqueles com 

mais de mil processos na condição de sobrestado. 

Número do Tema Quant. Sobrestados 
1. Tema nº 131 1.098 
2. Tema nº 152 2.227 
3. Tema nº 246 25.170 
4. Tema nº 355 1.175 
5. Tema nº 606 1.305 
6. Controvérsia nº 16 1.989 

Tabela 07 – Temas com mais de mil processos sobrestados em fevereiro/2014 
 

2.3. Página Eletrônica da Repercussão Geral – Internet do TST  

Iniciados os trabalhos do Núcleo de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos, uma das 

primeiras providências adotadas foi a criação da página eletrônica para disponibilização de dados 

atualizados sobre os processos sobrestados, materializado em tabelas relacionando os temas e 

controvérsias de interesse da Justiça do Trabalho, nos termos do inciso IV do artigo 2º da Resolução 

CNJ nº 160/2012. 

Para possibilitar uma fácil visualização e acesso às informações acerca dos temas e 

controvérsias submetidos à sistemática da repercussão geral, de interesse da Justiça do Trabalho, foi 

disponibilizado link na página inicial da “Internet TST” - Repercussão Geral, posicionado logo 

abaixo dos links do Portal do advogado, PJe-JT e Corregedoria-Geral, conforme demonstração a 

seguir (figura 1). 
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Figura 1 - visão parcial da tela inicial da Internet do TST 

Ao clicar no link selecionado o interessado é direcionado para uma página eletrônica com 

descrição sucinta da previsão e criação do NURER, deste modo gravada:  
A Resolução nº 160, de 19 de outubro de 2012, do Conselho Nacional de Justiça, prevê que em cada 

tribunal seja criado um Núcleo de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos – NURER. O Ato nº 158/GDGSET.GP, 

de 05 de março de 2013, instituiu referida unidade no Tribunal Superior do Trabalho, subordinando-a, 

administrativamente, à Vice-Presidência. 

Dentre outras atribuições, o NURER/TST manterá atualizada, no sítio eletrônico do TST, área destinada a 

divulgar ao público a situação jurídica das questões constitucionais de interesse da Justiça do Trabalho que estejam 

submetidas à sistemática da repercussão geral. 

Com a criação do NURER/TST, o Vice-Presidente, Ministro Antonio José de Barros Levenhagen, 

determinou que fossem envidados os esforços necessários para, em curto prazo, disponibilizar ao público interessado 

acesso às citadas informações. 

O público interessado poderá visualizá-las no Portal do TST, clicando no link "Repercussão Geral" ou no 

"Portal do Advogado" ou, ainda, no "Menu de acesso rápido, Jurisprudência/Repercussão Geral". 

Os links que remetem às tabelas de temas de repercussão geral e de recursos representativos da 

controvérsia permitem, ambos, consulta rápida ao andamento dos processos paradigmas que tramitam no Supremo 

Tribunal Federal, com informações atualizadas. 

Conteúdo de Responsabilidade do Nurer/GVP 

E-mail: nurer@tst.jus.br 

Telefone: (61) 3043-7082/7016 

  

http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/resolucoespresidencia/21725-resolucao-n-160-de-19-de-outubro-de-2012
http://aplicacao.tst.jus.br/dspace/bitstream/handle/1939/29156/2013_ato0158.pdf?sequence=1
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Também foram disponibilizados, na mesma página eletrônica, dois links de acesso às 

informações atinentes aos processos paradigmas dos Temas de Repercussão Geral e de 

Representativos da Controvérsia, identificados na gravura abaixo (figura 2). 

 
Figura 2 - contendo apenas o detalhe mencionado da tela 

Ao clicar em Temas de Interesse da Justiça do Trabalho o interessado é 

direcionado ao endereço eletrônico: 

http://www.tst.jus.br/documents/10157/1209996/Temas+de+repercuss%C3%A3o+geral+de+Interesse+da+JT+2, 

para visualizar a tabela com as informações necessárias ao acompanhamento do 

andamento dos processos paradigmas (figura 3). 

 
Figura 3 - visão parcial da tabela 

Em relação aos Recursos Representativos da Controvérsia, o interessado é 

dirigido ao endereço eletrônico: 
http://www.tst.jus.br/documents/10157/1209996/Recursos%C2%A0Representativos%C2%A0da%C2%A0Controv%

C3%A9rsia%C2%A0de%C2%A0Interesse%C2%A0da%C2%A0JT.pdf, 

para visualizar a tabela contendo as informações necessárias ao acompanhamento dos 

processos paradigmas das controvérsias ali incluídos pelo STF (figura 4). 

http://www.tst.jus.br/documents/10157/1209996/Temas+de+repercuss%C3%A3o+geral+de+Interesse+da+JT+2
http://www.tst.jus.br/documents/10157/1209996/Recursos%C2%A0Representativos%C2%A0da%C2%A0Controv%C3%A9rsia%C2%A0de%C2%A0Interesse%C2%A0da%C2%A0JT.pdf
http://www.tst.jus.br/documents/10157/1209996/Recursos%C2%A0Representativos%C2%A0da%C2%A0Controv%C3%A9rsia%C2%A0de%C2%A0Interesse%C2%A0da%C2%A0JT.pdf
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Figura 4 - visão parcial da tabela 

 

2.4. Página Eletrônica da Repercussão Geral – Intranet TST  

Para o acesso à tabela contendo todos os temas de repercussão geral e as 

controvérsias de interesse da Justiça do Trabalho, foi disponibilizado para o usuário 

interno, na Intranet do TST, posicionado na parte inferior da tela inicial e abaixo do 

subitem Jurisprudência, link de acesso a uma tabela com informações acerca dos 

paradigmas de todos os temas de repercussão geral e das controvérsias de interesse da 

Justiça do Trabalho, segundo ilustração abaixo: 

  
Figura 5 apenas com o detalhe da tela mencionado 
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A atualização dessas tabelas ocorre semanalmente ou, mais amiúde, se 

alterações significativas o exigir. 

2.5. Texto Padronizado para Lançamento da Tramitação  

Com as consultas feitas aos despachos de sobrestamento proferidos pelo Ministro Vice-

Presidente do TST e com a análise da descrição sucinta do tema constante das tabelas divulgadas 

no sítio do Supremo Tribunal Federal, foi possível estabelecer-se um padrão para os textos a 

serem lançados na tramitação dos processos sobrestados em razão da sistemática da repercussão 

geral. 

Essa tarefa levava em conta a limitação do espaço reservado para tal fim no SIJ e e-SIJ, 

que não poderia ser superior a 120 caracteres, o que exigiu a elaboração da tabela de 

“Complemento Padronizado de Sobrestados - Versão para Lançamento pela CREC”, 

exemplificada na figura 6. 

 
Figura 6 - visão parcial da tela 

A providência adotada resolvia a situação para os novos processos sobrestados. No 

entanto, para o acervo dos processos que já se encontravam sobrestados e que constavam dos 

relatórios até então apresentados, era necessária a consulta a cada um deles para se buscar, no 

despacho de sobrestamento, a identificação do tema respectivo. 

Destaque-se, ainda, que os relatórios extraídos com o auxílio da ferramenta 

informatizada oferecida pelo “Sistema de Apoio à Decisão, Business Object = BO” mostravam-se 

imprecisos, ante a inexistência de um “universo” específico para recuperação desses dados. 

  



 

12 
 

2.6. Vinculação de Temas e Controvérsias  

Diante de relatórios que não permitiam a constatação da vinculação de um tema ou 

controvérsia específica, individualizada nos processos já sobrestados, surgiu a necessidade de se 

buscar na área de informática a solução para que fosse possível recuperar, de maneira confiável, 

essas informações. Para tanto, solicitou-se: 

1) a criação de uma ferramenta de vinculação do tema ou controvérsia correspondente; e 

2) a criação, no Business Object = BO, do “universo” específico para recuperação das 

informações. 

Quanto ao item 1, buscou-se a elaboração de tabela específica, dentro do e-SIJ, para que 

ali se pudesse cadastrar, alterar ou excluir os temas e controvérsias (figura 7), e na tela de 

consulta foi inserida aba para a vinculação ou desvinculação dos referidos temas e controvérsias 

(figura 8). 

Atualmente, a vinculação é realizada pela Coordenadoria de Recursos – CREC, na pré-

triagem, ou pelo NURER, mediante análise dos despachos de sobrestamento dos processos. 

 
Figura 7 - visão parcial da tela 
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Figura 8 - visão parcial da tela 

8. Triagem dos Processos Encaminhados ao GVP 

Com a colaboração dos servidores da Coordenadoria de Recurso, instituiu-se a 

pré-triagem dos recursos extraordinários a serem encaminhados para juízo de 

admissibilidade do Ministro Vice-Presidente, a fim de facilitar a identificação da 

matéria abordada no apelo extremo e porventura submetida à sistemática da 

repercussão geral. 

Na sequência, para a consolidação da pré-triagem, gerou-se, numa parceria 

entre o NURER, a Coordenadoria de Recurso e a Secretaria de Tecnologia da 

Informação, ferramenta própria no e-SIJ, consistente na visualização da coluna de 

identificação do tema de repercussão geral ou de representativos da controvérsia 

vinculados ao recurso extraordinário e respectivo processo. 

9. Ferramenta “e-Retorno” para Receber Processos Restituídos pelo STF 

No intuito de aprimorar e agilizar o recebimento de processos encaminhados de 

forma eletrônica ao Supremo Tribunal Federal, e assim não retornavam ao TST, foram 

envidados esforços no sentido de dotar-se o Tribunal Superior do Trabalho de 

ferramenta tecnológica com essa finalidade. 
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Do trabalho conjunto entre o GVP, a CREC e a SETIN - Coordenadoria de 

Desenvolvimento de Sistemas – CDS, foi entregue e entrou imediatamente em 

produção a ferramenta denominada de “e-Retorno STF”. 

Essa ferramenta possibilita que os processos devolvidos pelo STF sejam 

recebidos automaticamente e, uma vez identificados seus números nesta Corte, as 

peças lá produzidas são instantaneamente adicionadas ao processo, poupando trabalho 

que demandaria tempo e constante fiscalização por parte dos servidores da CREC. 

Adaptações para situações diversas também foram previstas para a utilização 

do e-Retorno STF, exigindo, no entanto, a intervenção de um servidor para identificar 

o processo individual e adequadamente, na forma da figura abaixo: 

 
Figura 9 – pendências relativas a processos devolvidos pelo STF e registradas pela ferramenta e-Retorno STF 

 

Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2014. 

 

Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN 
Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 


