TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL DE INTERESSE DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Tema nº

Processo

Descrição Sucinta do Tema

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-560626

Reserva de lei complementar para a suspensão da contagem do prazo prescricional para causas de
pequeno valor.

Processo de Origem

2

TRF4 AC-199571000236725/RS

Informações atualizadas em 19/12/2022: Temas 598, 1097, 1142, 1143 e 1241. Informações atualizadas em 15/12/2022:
Temas 284, 285, 1046,1097 e 1143.

Andamento/Relator/Resultado do Julgamento/Publicação

DIREITO TRIBUTÁRIO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. GILMAR MENDES. Plenário Virtual de repercussão geral em 12/12/2007. MÉRITO
JULGADO. EMENTA: PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA TRIBUTÁRIAS. MATÉRIAS RESERVADAS A LEI COMPLEMENTAR. DISCIPLINA NO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS.
45 E 46 DA LEI 8.212/91 E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 5º DO DECRETO-LEI 1.569/77. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO.
Descrição no STF
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. I. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA TRIBUTÁRIAS. RESERVA DE LEI
COMPLEMENTAR. As normas relativas à prescrição e à decadência tributárias têm natureza de normas gerais de direito tributário, cuja disciplina é
reservada a lei complementar, tanto sob a Constituição pretérita (art. 18, § 1º, da CF de 1967/69) quanto sob a Constituição atual (art. 146, III, b, da
CF de 1988). Interpretação que preserva a força normativa da Constituição, que prevê disciplina homogênea, em âmbito nacional, da prescrição,
decadência, obrigação e crédito tributários. Permitir regulação distinta sobre esses temas, pelos diversos entes da federação, implicaria prejuízo à
vedação de tratamento desigual entre contribuintes em situação equivalente e à segurança jurídica. II. DISCIPLINA PREVISTA NO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), promulgado como lei ordinária e recebido como lei complementar pelas
Constituições de 1967/69 e 1988, disciplina a prescrição e a decadência tributárias. III. NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES. As
Reserva de lei complementar para a suspensão da contagem do prazo prescricional para causas de contribuições, inclusive as previdenciárias, têm natureza tributária e se submetem ao regime jurídico-tributário previsto na Constituição.
Interpretação do art. 149 da CF de 1988. Precedentes. IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. Inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da
pequeno valor. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 18, § 1º, da Constituição Federal
Lei 8.212/91, por violação do art. 146, III, b, da Constituição de 1988, e do parágrafo único do art. 5º do Decreto-lei 1.569/77, em face do § 1º do art.
de 1967, a constitucionalidade, ou não, do parágrafo único do art. 5º do Decreto-lei nº 1.569/77, o qual trata
18 da Constituição de 1967/69. V. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. São legítimos os recolhimentos efetuados
da suspensão da contagem do prazo prescricional para as causas de pequeno valor.
nos prazos previstos nos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91 e não impugnados antes da data de conclusão deste julgamento. Publicado o acórdão de
mérito em 05/12/2008 . Transitado em julgado em 11/02/2009.

Processo Paradigma

RE-561836

Descrição no TST

Conversão de Unidade de Real de Valor - URV em reais. Diferenças salariais

Processo de Origem

Descrição no STF

TJRN - AC-20070028470

Compensação da diferença de 11,98%, resultante da conversão em URV dos valores em cruzeiros
reais, com o reajuste ocorrido na data-base subseqüente.Recurso extraordinário em que se discute, à
luz dos artigos 5º, XXXVI; 37, XIV; e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal, o direito, ou não, à
compensação da diferença de 11,98%, resultante da conversão em URV dos valores expressos em
cruzeiros reais, com o reajuste ocorrido na data-base subseqüente.
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DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. LUIZ FUX. Publicado
acórdão de repercussão geral em 22/02/2008. MÉRITO JULGADO. EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em
URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar
sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da
conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do
servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um
reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos
em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por
força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos
servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à
incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº
2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a
carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por
servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da
parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela
remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos
subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal
cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9)
Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa
compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a
título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação
financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do
Norte. Acórdão de mérito publicado em 10/02/2014. Opostos Embargos de Declaração em 03/03/2016. Embargos de declaração não conhecidos. Publicado
acórdão de embargos de declaração em 14/04/2016. Transitado em julgado em 12/04/2016.

Processo Paradigma

RE 556385

Processo de Origem

Descrição no TST

Redução, de ofício, de multa fixada em sentença, no caso de descumprimento de obrigação de fazer.

Descrição no STF
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. MENEZES DE DIREITO. Publicado o acórdão de
inexistência de repercussão geral em 07/12/2007. Transitado em julgado em 07/12/2007.

7
TURMA REC. JUIZADOS ESPECIAIS
FEDERAIS - MATO GROSSO - MS
200736007001065

Redução, de ofício, de multa fixada em sentença, no caso de descumprimento de obrigação de fazer.
Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5º, XXXIII, XXXIV, b, XXXV, XXXVI e LXXVIII, da
Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de o juiz reduzir, de ofício, multa fixada em sentença, no caso
de descumprimento de obrigação de fazer.

Processo Paradigma

RE-564132

Descrição no TST

Fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento de honorários advocatícios.

Processo de Origem

Descrição no STF

TJRS - Proc-70019408624

Fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento de honorários advocatícios.
Recurso extraordinário em que se discute, à luz artigos 5º, XXV; e 100, § 4º, da Constituição Federal, a
possibilidade, ou não, do fracionamento do valor da execução proposta contra a Fazenda Pública de Estadomembro, para pagamento de honorários advocatícios.
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. EROS GRAU. Publicado acórdão de repercussão geral
em 28/03/2008. MÉRITO JULGADO. EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA DE ESTADO-MEMBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, A QUAL NÃO SE CONFUNDE
COM O DÉBITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER ACESSÓRIO. TITULARES DIVERSOS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AUTÔNOMO.
REQUERIMENTO DESVINCULADO DA EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO PRINCIPAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE
EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. Publicado acórdão de mérito em 10/02/2015. Transitado em julgado
em 20/02/2015.

Processo Paradigma

RE-565089

Descrição no TST

Vencimentos do servidor público. Direito à reposição do poder aquisitivo. Indenização por ato omissivo.
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. MARCO AURÉLIO.
Alcance do inciso X do art. 37, CF.

Processo de Origem

Descrição no STF

TJSP - AC-3914135100

Indenização pelo não-encaminhamento de projeto de lei de reajuste anual dos vencimentos de
servidores públicos. Alcance do disposto no inciso X do art. 37 da CF. Recurso extraordinário em que
se discute, à luz do art. 37, X e § 6 º, da Constituição Federal, o direito, ou não, a indenização por danos
patrimoniais sofridos em razão de omissão do Poder Executivo estadual, consistente no nãoencaminhamento de projeto de lei destinado a viabilizar reajuste geral e anual dos vencimentos de
servidores públicos estaduais.
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Publicado acórdão de repercussão geral em 01/02/2008. MÉRITO JULGADO. Em 25/09/2019: Julgado mérito de tema com repercussão geral. Decisão: O
Tribunal, por maioria, apreciando o tema 19 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Ministro Roberto
Barroso, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Cármen Lúcia, Luiz Fux e Ricardo Lewandowski. Em seguida, o Tribunal
deliberou fixar a tese em assentada posterior. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausentes, justificadamente,
o Ministro Celso de Mello e o Ministro Luiz Fux, que votou em assentada anterior. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 25.09.2019 (Sessão
Extraordinária). Em 25/09/2019: Fixada a Tese: Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral: "O não
encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera
direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não
propôs a revisão", nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator). Não participou,
justificadamente, da fixação da tese, o Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 25.9.2019 (Sessão Ordinária). Em
16/10/2019: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Em 07/05/2020: Opostos embargos de declaração. Em 23/08/2021: Embargos rejeitados (ED) (ED-segundos)
(ED-terceiros) (ED-quartos) (ED-quintos) (ED-sextos). Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator. Plenário, Sessão Virtual de 13.8.2021 a 20.8.2021. Em 27/08/2021: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Publicado acórdão de embargos de
declaração em 30/08/2021. Publicado acórdão de embargos de declaração em 31/08/2021. Transitado(a) em julgado em 10/09/2021.

Processo Paradigma

RE-560900
Processo de Origem

Descrição no TST

Restrição à participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal.

Descrição no STF
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. ROBERTO BARROSO.
Publicado acórdão de repercussão geral em 28/03/2008. MÉRITO JULGADO. Em 06/02/2020: Fixada a Tese. Decisão: O Tribunal, por maioria, fixou a
seguinte tese de repercussão geral: "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de
concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal", nos termos do voto do
Relator, vencido o Ministro Alexandre de Moraes. Impedido o Ministro Marco Aurélio. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello.
Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 06.02.2020. Em 13/02/2020: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Em 17/02/2020: Ata de Julgamento Publicada,
Restrição à participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal. DJE. Publicado acórdão de mérito em 17/08/2020. Transitado(a) em julgado em 01/09/2020.
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TJDF - AC 20060110156588

Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a validade, ou não,
de restrição à participação em concurso público de candidato a Cabo da Polícia Militar denunciado pela
prática do crime previsto no art. 342 do Código Penal (Falso testemunho ou falsa perícia)

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-563708

Adicional por tempo de serviço. Base de cálculo. Art. 37, XIV, da Constituição Federal, após a alteração
promovida pela EC-19/1998.

Processo de Origem

Descrição no STF

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relatora MIN. CÁRMEN LÚCIA.
Publicado acórdão de repercussão geral em 22/02/2008. MÉRITO JULGADO. EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA:
PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS
VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO: Colhido o voto-vista do Ministro Joaquim Barbosa (Presidente), o
Tribunal, por maioria, deu provimento parcial ao recurso extraordinário, vencido o Ministro Marco Aurélio, que lhe negava provimento. Reajustaram os votos
Base de cálculo do adicional por tempo de serviço de servidor público admitido antes da Emenda proferidos os Ministros Cármen Lúcia (Relatora) e Ricardo Lewandowski. Publicado acórdão de mérito em 02/05/2013. Transitado em julgado em
Constitucional nº 19/98. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, XXXVI; e 37, XIV, 04/11/2013.
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TJMS - AC-20070038488000000

da Constituição Federal, e 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, se servidor
público, admitido antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 19/98, a qual suprimiu a expressão
“sob o mesmo título ou idêntico fundamento” do art. 37, XIV, da Constituição Federal, tem, ou não, direito
adquirido ao adicional por tempo de serviço calculado de acordo com a redação original do referido
dispositivo constitucional.

Processo Paradigma

RE-565714

Descrição no TST

Processo de Origem
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TJSP - AC-6002945300

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relatora MIN. CÁRMEN LÚCIA.
Publicado acórdão de repercussão geral em 22/02/2008. MÉRITO JULGADO. EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA
MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de
Descrição no STF
indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700,
Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele
diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação
da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de
qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do
Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988
do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de
insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc.
XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de
remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas,
adicional de insalubridade ao salário mínimo. Recurso extraordinário em que discute, à insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base
IV, da Constituição Federal, a revogação, ou não, do art. 3º, parágrafo único, da Lei de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. Decisão: O Tribunal, por
paulista nº 432/85, que vincula o adicional de insalubridade ao salário-mínimo, pela unanimidade e nos termos do voto da relatora, negou provimento ao recurso extraordinário, declarando a não-recepção, pela Constituição Federal,
do § 1º e da expressão "salário mínimo", contida no caput do artigo 3º da Lei Complementar nº 432/1985, do Estado de São Paulo, fixando a
1988.
impossibilidade de que haja alteração da base de cálculo em razão dessa inconstitucionalidade. Votou o Presidente, Ministro Gilmar Mendes.
Ausentes, justificadamente, a Senhora Ministra Ellen Gracie e o Senhor Ministro Eros Grau. Falou, pelo recorrido, o Dr. Miguel Nagibe, Procurador do Estado,
e, pela interessada, Confederação Nacional da Indústria, o Dr. Cássio Augusto Muniz Borges. Plenário, 30.04.2008. Publicado acórdão de mérito em
7/11/2014. Transitado em julgado em 28/11/2014.

Salário mínimo. Base de cálculo do adicional de insalubridade.

Vinculação do
luz do art. 7º,
Complementar
Constituição de

Processo Paradigma

RE-1205530
Processo de Origem

28

TRF1 - AI-200501000541189/DF

Descrição no TST

Embargos à execução. Precatório expedido antes do trânsito em julgado. Art. 100, §§ 1º e 4º da CF.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. MARCO AURÉLIO. Publicado acórdão de repercussão
geral em 01/04/2013. Em 01/08/2019: Substituído para julgamento de tema de repercussão geral pelo processo nº RE 1205530. MÉRITO JULGADO. Em
08/06/2020: Julgado mérito de tema com repercussão geral. EMENTA: EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO –
Descrição no STF
POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade. Decisão: O
Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 28 da repercussão geral, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento para, reformando o acórdão
recorrido, assentar a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa na via recursal, nos termos do voto do Relator.
Foi fixada a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e
autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como
Fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da obrigação de pequeno valor". Publicado acórdão de mérito em 01/07/2020. Transitado(a) em julgado em 19/08/2020.

condenação. Recurso extraordinário em que se discute, à luz artigos 5º, II e LIV; 37, caput; e 100, §§ 1º e
4º, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de expedição de precatório, antes do trânsito em julgado
dos embargos à execução, para efetuar o pagamento da parte incontroversa da condenação.

Processo Paradigma

RE-570908
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Processo de Origem

TJRN - AC 20070044003

Descrição no TST
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relatora MIN. CÁRMEN LÚCIA.
Publicado acórdão de repercussão geral em 29/02/2008. MÉRITO JULGADO. EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO
CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO
TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados,
Descrição no STF
sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito. 2. A ausência de previsão legal não pode restringir o
direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. 3. O não pagamento
do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao
descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria
Direito de servidor comissionado exonerado receber férias não gozadas acrescidas de um terço. recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto. 4. Recurso extraordinário não provido. Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, II; 37, caput; e 61, § 1º, II, a, da Constituição termos do voto da Relatora, conheceu e desproveu o recurso extraordinário. Votou o Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, licenciados, os Senhores
Federal, o direito, ou não, de servidor comissionado exonerado perceber férias não usufruídas acrescidas do Ministros Cezar Peluso e Joaquim Barbosa. Plenário, 16.09.2009. Publicado acórdão de mérito em 12/03/2010. Transitado em julgado em 13/04/2010.

Direito de servidor comissionado exonerado receber férias não gozadas acrescidas de um terço.

terço constitucional.

Processo Paradigma

RE-566622

Descrição no TST

Entidade beneficente de assistência social. Imunidade de contribuições sociais. Art.195, § 7º da CF.

Processo de Origem

Descrição no STF - PROCESSO COM SUSPENSÃO NACIONAL

TRF4 - AC-200504010251052/RS

Reserva de lei complementar para instituir requisitos à concessão de imunidade tributária às
entidades beneficentes de assistência social. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos
146, II; e 195, § 7º, da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, do art. 55 da Lei nº 8.212/91, que
dispõe sobre as exigências para a concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de
assistência social.
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DIREITO TRIBUTÁRIO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. MARCO AURÉLIO. Publicado acórdão de repercussão geral em 25/04/2008.
MÉRITO JULGADO. Julgamento iniciado em 04/06/2014. Decisão: Após o voto do Ministro Marco Aurélio (Relator), dando provimento ao recurso
extraordinário, no que foi acompanhado pelos Ministros Joaquim Barbosa (Presidente), Cármen Lúcia e Roberto Barroso, pediu vista dos autos o Ministro
Teori Zavascki. Ausente o Ministro Dias Toffoli representando o Tribunal na III Assembleia da Conferência das Jurisdições Constitucionais dos Países de
Língua Portuguesa, em Angola. Falaram, pelo amicus curiae Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino - CONFENEN, o Dr. Arthur Emílio
Dianin, e, pela União, o Dr. Getúlio Eustáquio de Aquino Júnior, Procurador da Fazenda Nacional. Plenário, 04.06.2014. Em 30/6/2016, decisão monocrática
do Min. Marco Aurélio: Admito a requerente como terceira interessada. Implemento a medida acauteladora, suspendendo, nos termos do artigo 1.035, § 5º, do
Código de Processo Civil, o curso de processos que veiculem o tema, obstaculizando o acionamento, pela Administração Pública, do artigo 55 da Lei nº
8.212/1991. Ante a situação retratada no que respeita à entrega da prestação jurisdicional, considerado o Plenário, remetam cópia desta decisão ao
presidente ministro Ricardo Lewandowski , que, certamente, adotará providências salutares. Em 19/10/2016, decisão: Após os votos dos Ministros Rosa
Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, negando provimento ao recurso extraordinário, o Ministro Marco Aurélio (Relator) indicou adiamento.
Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 19.10.2016. Em 23/02/2017: Decisão: O Tribunal, por
maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 32 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, vencidos os Ministros Teori
Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Reajustou o voto o Ministro Ricardo Lewandowski, para acompanhar o Relator. Em seguida,
o Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: "Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar". Não votou o
Ministro Edson Fachin por suceder o Ministro Joaquim Barbosa. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux, que proferiu voto em assentada anterior.
Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 23.02.2017. Publicado acórdão de mérito em 23/08/2017. Em 06/02/2018: Opostos Embargos de Declaração.
Em 11/09/2019: Suspenso o julgamento. Decisão: Apregoado para julgamento em conjunto com os embargos de declaração nas ADI 2.028, 2.036, 2.228 e
2.621. Após o pedido de vista dos autos nesses embargos de declaração nas ações diretas de inconstitucionalidade, o julgamento destes embargos no
recurso extraordinário foi suspenso. Ausente, justificadamente, o Ministro Roberto Barroso. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 11.9.2019. Em
18/12/2019: Embargos recebidos em parte. Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração para, sanando os
vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º
da Lei nº 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da
repercussão geral a seguinte formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas", nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator). Ausente, justificadamente, o
Ministro Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019. Em 03/02/2020: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Em 14/04/2020:
Publicação, DJE - Decisão monocrática. Publicado acórdão de embargos de declaração em 11/05/2020. Em 19/05/2020: Opostos embargos de declaração.
Em 11/10/2021: Embargos recebidos. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para
prestar esclarecimentos, nos termos do voto da Relatora. Plenário, Sessão Virtual de 1.10.2021 a 8.10.2021. Em 19/10/2021: Ata de Julgamento Publicada,
DJE. Publicado acórdão dos embargos de declaração em 21/10/2021. Em 03/11/2021: Opostos embargos de declaração. Em 29/08/2022: Decisão: O
Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Plenário, Sessão Virtual de 19.8.2022 a 26.8.2022. Publicado
acórdão dos embargos de declaração em 1º/09/2022. Transitado em julgado em 27/09/2022.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-569056

Reconhecimento de vínculo. Competência da Justiça do Trabalho para execução de contribuições
previdenciárias.

Processo de Origem

Descrição no STF
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TST - AIRR-50440-44.2000.5.08.0004

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. JOAQUIM BARBOSA.
Publicado acórdão de repercussão geral em 06/06/2008. MÉRITO JULGADO. EMENTA: Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida.
Competência da Justiça do Trabalho. Alcance do art. 114, VIII, da Constituição Federal. 1. A competência da Justiça do Trabalho prevista no art.
114, VIII, da Constituição Federal alcança apenas a execução das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das
sentenças que proferir. 2. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. DECISÃO: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator,
desproveu o recurso. Em seguida, o Tribunal, por maioria, aprovou proposta do Relator para edição de súmula vinculante sobre o tema, e cujo teor será
deliberado nas próximas sessões, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, que reconhecia a necessidade de encaminhamento da proposta à Comissão de
Competência da Justiça do Trabalho para execução de contribuições previdenciárias. Recurso
Jurisprudência. Votou o Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Celso de Mello, Carlos Britto e Joaquim
extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 109, I; e 114, III (na redação dada pela Emenda Barbosa. Falou pela Advocacia-Geral da União o Dr. Marcelo de Siqueira Freitas, Procurador-Geral Federal. Publicado acórdão de mérito em 12/12/2008.
Constitucional nº 45/2004), da Constituição Federal, se a Justiça do Trabalho é competente para executar, Transitado em julgado em 05/03/2015.

de ofício, somente as contribuições previdenciárias relativas às parcelas da condenação que constem
expressamente das decisões que proferir ou também aquelas decorrentes das verbas que são devidas, em
decorrência do reconhecimento do vínculo de emprego, mas que não constam de forma especificada no
título judicial exequendo.

Processo Paradigma

RE-563965

41

Processo de Origem

TJRN - AC-20070037541

Descrição no TST
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relatora MIN. CÁRMEN LÚCIA.
Publicado acórdão de repercussão geral em 18/04/2008. MÉRITO JULGADO. EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA
IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da
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estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio
Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, conseqüentemente, a composição da remuneração de servidores
públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso
extraordinário ao qual se nega provimento. Decisão: O Tribunal, por maioria, negou provimento ao recurso extraordinário, contra os votos dos Senhores
Direito adquirido à forma de cálculo de parcelas incorporadas à remuneração. Recurso extraordinário Ministros Carlos Britto e Marco Aurélio. Votou o Presidente, Ministro Cezar Peluso (Vice-Presidente). Não votou o Senhor Ministro Gilmar Mendes
(Presidente), ante a necessidade de ausentar-se para recepcionar o Presidente da República da Namíbia. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Celso
em que se discute, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, a existência, ou não, de direito adquirido
de Mello. Falou pelo recorrido o Dr. Marcone Medeiros. Plenário, 11.02.2009.Publicado acórdão de mérito em 20/03/2009. Transitado em julgado em
à forma de cálculo de parcelas incorporadas à remuneração de servidor público, relativas a adicional por 12/08/2009.

Direito adquirido à forma de cálculo de parcelas incorporadas à remuneração.

tempo de serviço ou função ou cargo comissionado por ele exercido.

Processo Paradigma

RE-573202

Processo de Origem
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TST - RR-643095-25.2000.5.11.5555

Descrição no TST

Competência para julgar reclamações de empregados temporários submetidos a regime especial disciplinado
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral
em lei local editada antes da Constituição de 1988.

Reconhecida. Relator MIN. RICARDO LEWANDOWSKI. Publicado acórdão de repercussão geral em 11/04/2008. MÉRITO JULGADO. EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME ESPECIAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA REGIDA POR
LEGISLAÇÃO LOCAL ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988, EDITADA COM BASE NO ART. 106 DA CONSTITUIÇÃO DE 1967. ACÓRDÃO QUE
RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Ao reconhecer a competência da Justiça do
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Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista, o acórdão recorrido divergiu de pacífica orientação jurisprudencial deste Supremo
Tribunal Federal. II - Compete à Justiça Comum processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores submetidos a
regime especial disciplinado por lei local editada antes da Constituição Republicana de 1988, com fundamento no art. 106 da Constituição de 1967,
na redação que lhe deu a Emenda Constitucional no 1/69, ou no art. 37, IX, da Constituição de 1988. III - Recurso Extraordinário conhecido e
Competência para julgar reclamações de empregados temporários submetidos a regime especial provido. Decisão: O Tribunal, por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator, vencido o Senhor Ministro Marco
Aurélio, que o desprovia. Votou o Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Celso de Mello, Ellen Gracie e
disciplinado em lei local editada antes da Constituição de 1988. Recurso extraordinário em que se
Joaquim Barbosa. Falou pelo recorrente o Dr. Ricardo Antônio Rezende de Jesus. Plenário, 21.08.2008.Publicado acórdão de mérito em 05/12/2008.
discute, à luz dos artigos 37, IX; e 114, da Constituição Federal, qual a justiça competente para processar e
Transitado em julgado em 18/12/2008.

julgar reclamações instauradas por empregados contratados temporariamente pelos Estados, sob a égide de
regime especial disciplinado em lei local, editada antes da Constituição Federal de 1988.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-573872

a) Execução provisória. Precatório expedido antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. Aplicação
do art. 475-O do CPC;
b) Possibilidade de expedição de precatório da parte incontroversa antes do trânsito em julgado da decisão
exequenda. Aplicação do art. 475-O do CPC.

Processo de Origem
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TRF4 - AC-200671000020777

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. EDSON FACHIN. Publicado acórdão de repercussão
geral em 11/04/2008. MÉRITO JULGADO. EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL
FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO
DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática
da repercussão geral: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos
precatórios.” 2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação
de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às
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obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser
restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência
de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de
sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela
Fazenda Pública. 5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que
este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Decisão: O Tribunal, apreciando o tema 45
Possibilidade de execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública. Recurso da repercussão geral, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, conheceu do recurso extraordinário e a ele negou provimento. Em seguida, o
extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 37, caput, e 100, § 1º e § 4º, da Constituição Federal, a Tribunal fixou tese nos seguintes termos: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos
precatórios”. Ausentes, justificadamente, o Ministro Celso de Mello, e, neste julgamento, o Ministro Gilmar Mendes. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen
possibilidade de execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública.
Lúcia. Plenário, 24.5.2017. Publicado acórdão de mérito em 11/09/2017. Transitado em julgado em 06/10/2017.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-592619

Fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento de custas processuais de forma
autônoma por RPV.

Processo de Origem

58

TJRS - Proc-70021413265

Processo Paradigma

RE-466343

60

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. GILMAR MENDES. Publicado acórdão de repercussão
geral em 09/05/2008. MÉRITO JULGADO. EMENTA: CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUSTAS PROCESSUAIS.
PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO PRINCIPAL. QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELO
TRIBUNAL. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. I - A tese da possibilidade ou não do
fracionamento da execução principal contra a Fazenda Pública para pagamento de custas processuais não pôde ser examinada em razão de
peculiaridade do caso concreto. II - No caso, o titular do cartório tem legitimidade para executar as custas processuais, uma vez que a parte, por
ser beneficiária de assistência judiciária gratuita, não as adiantou. III - Recurso extraordinário desprovido. Decisão: O Tribunal, por unanimidade e
Fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento de custas processuais de
nos termos do voto do Relator, conheceu e deu provimento ao recurso Extraordinário. Votou o Presidente, Ministro Cezar Peluso. Ausente, justificadamente, a
forma autônoma em relação ao crédito principal. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos Senhora Ministra Ellen Gracie. Plenário, 08.09.2010. Publicado acórdão de mérito em 20/03/2009. Transitado em julgado em 22/04/2009.

Descrição no STF

artigos 100, § 4º, da Constituição Federal, e 87, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias –
ADCT, a possibilidade, ou não, de fracionamento do valor de precatório em execução de sentença, para
pagamento de custas processuais por meio de requisição de pequeno valor, em situação em que os
credores são diversos.

Descrição no TST

Possibilidade de prisão civil do depositário infiel no ordenamento jurídico-constitucional brasileiro.

Processo de Origem

Descrição no STF

TJSP - AC-79103107

Possibilidade de prisão civil do depositário infiel no ordenamento jurídico-constitucional brasileiro. Recurso
extraordinário em que se discute, à luz do art. 5º, LXVII, da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, das
normas que dispõem sobre a prisão civil do depositário infiel.

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral
Reconhecida. Relator MIN. CEZAR PELUSO. Publicado acórdão de repercussão geral em 12/09/2008. MÉRITO JULGADO. EMENTA: PRISÃO CIVIL.
Depósito. Depositário infiel. Alienação fiduciária. Decretação da medida coercitiva. Inadmissibilidade absoluta. Insubsistência da previsão
constitucional e das normas subalternas. Interpretação do art. 5º, inc. LXVII e §§ 1º, 2º e 3º, da CF, à luz do art. 7º, § 7, da Convenção Americana de
Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). Recurso improvido. Julgamento conjunto do RE nº 349.703 e dos HCs nº 87.585 e nº 92.566.
É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Decisão: O Tribunal, por votação unânime, negou provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator. Votou o Presidente, Ministro Gilmar Mendes, em assentada anterior. Ausente, licenciado, o Senhor Ministro
Joaquim Barbosa. Plenário, 03.12.2008. Publicado acórdão de mérito em 05/09/2009. Transitado em julgado em 12/06/2009.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-570532

Aplicabilidade do prazo prescricional do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal (na redação dada pela
Emenda Constitucional nº 28/2000) às ações trabalhistas ajuizadas por trabalhadores rurais cujos contratos
de trabalho estavam vigentes à época da publicação da referida Emenda.

TST - E-ED-RR-13960028.2000.5.15.0120

Aplicabilidade do prazo prescricional do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal (na redação dada pela
Emenda Constitucional nº 28/2000) às ações trabalhistas ajuizadas por trabalhadores rurais cujos
contratos de trabalho estavam vigentes à época da publicação da referida Emenda. Recurso
extraordinário em que se discute, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, a aplicabilidade, ou não,
do prazo prescricional previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda
Constitucional nº 28, de 25.5.2000, às ações trabalhistas ajuizadas por trabalhador rural após a publicação
da referida Emenda (mas antes de 29/05/2005), para discutir verbas trabalhistas referentes a contrato de
trabalho vigente à época de sua publicação.

DIREITO DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. RICARDO LEWANDOWSKI. Publicado acórdão de inexistência de
repercussão geral em 02/05/2008. Transitado em julgado em 02/05/2008.
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Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-578657

Direito de servidor submetido ao regime celetista à diferença de remuneração em virtude de desvio de
função.

Processo de Origem

Descrição no STF

TJRN - AC 20070036556

Direito de servidor à diferença de remuneração em virtude de desvio de função. Recurso extraordinário
em que se discute, à luz dos artigos 37, II e X, e § 2º; 39, § 1º; e 169, da Constituição Federal, o direito, ou
não, de servidor ao pagamento de diferenças salariais e de gratificações decorrentes do exercício de função
em cargo diverso daquele para o qual foi admitido no serviço público.

Processo Paradigma
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DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. MENEZES DE DIREITO.
Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral 06/06/2008. Transitado em julgado em 06/06/2008.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. DIREITO DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. MENEZES DE DIREITO.

RE 579648

74

Processo de Origem

TJMG - PROC 10625050482722002

Competência para julgamento de ação de interdito proibitório cuja causa de pedir decorre de movimento Publicado acórdão de repercussão geral em 06/06/2008. MÉRITO JULGADO. EMENTA: CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. JUSTIÇA
grevista.
DO TRABALHO X JUSTIÇA COMUM. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. MOVIMENTO GREVISTA. ACESSO DE FUNCIONÁRIOS E CLIENTES À
AGÊNCIA BANCÁRIA: "PIQUETE". ART. 114, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. "A determinação da competência da Justiça do Trabalho não importa que dependa a
solução da lide de questões de direito civil" (Conflito de Jurisdição n. 6.959), bastando que a questão submetida à apreciação judicial decorra da
Descrição no STF
relação de emprego. 2. Ação de interdito proibitório cuja causa de pedir decorre de movimento grevista, ainda que de forma preventiva. 3. O
exercício do direito de greve respeita a relação de emprego, pelo que a Emenda Constitucional n. 45/2003 incluiu, expressamente, na competência
da Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações dele decorrentes (art. 114, inciso II, da Constituição da República). 4. Recurso extraordinário
conhecido e provido para fixar a competência da Justiça do Trabalho. Decisão: O Tribunal, por maioria, deu provimento ao recurso, vencido o Senhor
Competência para julgamento de ação de interdito proibitório cuja causa de pedir decorre de movimento Ministro Menezes Direito (Relator). Lavrará o acórdão a Senhora Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello e a
grevista. Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 114, II, da Constituição Federal, a justiça competente Senhora Ministra Ellen Gracie. Falaram, pelo recorrente, o Dr. José Eymard Loguércio e, pelo recorrido, a Dra. Patrícia Rios. Presidiu o julgamento o Senhor
para processar e julgar ação de interdito proibitório que visa assegurar o livre acesso de funcionários e de clientes às Ministro Gilmar Mendes. Plenário, 10.09.2008.Publicado acórdão de mérito em 06/03/2009. Transitado em julgado em 23/03/2009.
agências bancárias interditadas em decorrência de movimento grevista

Processo Paradigma
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RE-573232

a) Legitimidade de entidade associativa para promover execuções, na qualidade de substituta processual,
independentemente da autorização individual de cada filiado; b) Substituição Processual. Sindicato da Categoria. Direito
individual às diferenças de gratificação de balanço.

Processo de Origem

Descrição no STF

82

TRF4 - AI 200704000018278/SC

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. MARCO AURÉLIO. Publicado acórdão de repercussão
geral em 06/06/2008. MÉRITO JULGADO. EMENTA: REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do
estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As
balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento,
presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial. Decisão: Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, por unanimidade,
conheceu em parte do recurso e, nessa parte, por maioria, deu-lhe provimento, nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio, que redigirá o acórdão.
Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por Publicado acórdão de mérito em 19/09/2014. Transitado em julgado em 28/10/2014.

entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não
obstante haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto. Recurso
extraordinário em que se discute o alcance da expressão “quando expressamente autorizadas”, constante do
art. 5º, XXI, da Constituição Federal, para fins de execução de julgado, oriundo de ação ordinária de caráter
coletivo ajuizada por associação, por aqueles que não conferiram autorização expressa à entidade
associativa, não obstante haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto.

Processo Paradigma

RE-583955
Processo de Origem

90

STJ - CC-81704/RJ

Descrição no TST
Competência para processar e julgar a execução de créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. RICARDO LEWANDOWSKI. Publicado acórdão de
repercussão geral em 27/06/2008. MÉRITO JULGADO. EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS
recuperação judicial.

TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA
DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
IMPROVIDO. I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos
Descrição no STF
créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento
de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei
11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da
Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de
trabalho. IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o
julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi
Competência para processar e julgar a execução de créditos trabalhistas no caso de empresa em manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral
fase de recuperação judicial. Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 114, I a IX, da quanto ao julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido. Decisão: O Tribunal, por maioria e nos
Constituição Federal, qual a justiça competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas, termos do voto do Relator, conheceu e negou provimento ao recurso extraordinário, vencidos os Senhores Ministros Marco Aurélio e Carlos Britto. Votou o
Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausente, licenciado, o Senhor Ministro Menezes Direito. Falaram, pela recorrente, o Dr. Octavio Bezerra Neves e, pelos
no caso de empresa em processo de recuperação judicial, requerida com base na Lei nº 11.101/2005.
recorridos, o Dr. Ricardo Tepedino. Plenário, 28.05.2009. Publicado acórdão de mérito em 28/08/2009. Transitado em julgado em 30/11/2009.

Processo Paradigma
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RE-579431

Precatório. Juros de mora. Incidência no período compreendido entre a data do cálculo e a da expedição da
requisição de pequeno valor ou do precatório.

Processo de Origem

96

TRF4 - AI-200704000158799/RS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. DIREITO CIVIL. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. MARCO AURÉLIO. Publicado acórdão
de repercussão geral em 24/10/2008. MÉRITO JULGADO. EMENTA: JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU
PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Decisão: O Tribunal, por unanimidade e
nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 96 da repercussão geral, negou provimento ao recurso. Não votou, no mérito, o Ministro Alexandre de
Descrição no STF
Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki, que votara em assentada anterior. Em seguida, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão
geral: “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”, vencido, em
parte, na redação da tese, o Ministro Dias Toffoli. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes. Presidiu o julgamento a Ministra
Cármen Lúcia. Plenário, 19.4.2017. Publicado acórdão de mérito em 30/06/2017. Em 14/08/2017: Opostos embargos de declaração. Em 13/06/2018:
Embargos rejeitados. Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, desproveu os embargos de declaração. Ausentes,
Incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a justificadamente, os Ministros Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 13.6.2018. Transitado em
julgado em 28/10/2014. Publicado acórdão de embargos de declaração em 22/06/2018. Transitado em julgado em 16/06/2018.

expedição do requisitório.Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 100, §§ 1º e 4º, da
Constituição Federal, se são devidos, ou não, os juros de mora no período compreendido entre a data da
conta de liquidação e a expedição do requisitório.

Processo Paradigma

RE-586068
Processo de Origem

Descrição no TST

Execução de sentença. Inexigibilidade do título. Arts. 741, II e parágrafo único do CPC, 884, § 5º da CLT e 10 DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO
PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relatora MIN. ROSA WEBER. Publicado acórdão de repercussão geral em 22/08/2008. Em 04/03/2020:
da MP nº 2.180-35/2001.

Descrição no STF

100
a) Aplicação do art. 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil, no âmbito dos Juizados
Especiais Federais; b) Possibilidade de desconstituição de decisão judicial de processo com trânsito
em julgado fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional. Recurso extraordinário em
Turma Recural Juizados Especiais - Procque se discute, à luz dos artigos 5º, caput, e XXXVI; e 195, § 5º, da Constituição Federal, a aplicação, ou
200770950102930/PR
não, do art. 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, e
a extensão, ou não, dos efeitos de precedente do Supremo Tribunal Federal, que declarou a
inconstitucionalidade de lei, aos casos com trânsito julgado.

Incluído no calendário de julgamento pelo Presidente - Data de Julgamento: 05/03/2020. Em 05/03/2020: Vista ao(à) Ministro(a) MIN. GILMAR MENDES Decisão: "Após o voto da Ministra Rosa Weber, Relatora, que negava provimento ao recurso extraordinário, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes.
Falou, pelo recorrente, o Dr. Antônio Armando Freitas Gonçalves, Procurador Federal. Ausentes, justificadamente, o Ministro Roberto Barroso e, por motivo
de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli". Plenário, 05.03.2020. Em 16/03/2020: Ata de Julgamento Publicada, DJE.
Data do Andamento: 21/02/2022: Vista ao(à) Ministro(a)
Observações: Decisão: Após o voto-vista do Ministro Gilmar Mendes, que dava provimento ao recurso extraordinário para, aplicando o parágrafo único do art.
71 do CPC/73 (norma idêntica ao § 8º do art. 535 do CPC/15), reformar o acórdão recorrido da 2ª Turma Recursal do Paraná e restabelecer a decisão lavrada
pelo Juízo de 1º grau do JEF de origem quanto ao mérito da impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelo INSS, e propunha a fixação das
seguintes teses (tema 100 da repercussão geral): "1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015 aos
feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; e 2) é
admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível
com a Constituição’ quando hou ver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no
controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 deve ser interpretado conforme à Constituição
para afastar sua incidência quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela
Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo de impugnação ao cumprimento de sentença,
inclusive mediante simples petição, ou de ação rescisória.", no que foi acompanhado pelo Ministro Alexandre de Moraes; e do voto da Ministra Cármen
Lúcia que acompanhava a Ministra Rosa Weber (Relatora), que negava provimento ao recurso extraordinário e propunha a fixação da seguinte tese: "a regra
da impugnação de inexigibilidade de título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou
fund ado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal (artigo
741, parágrafo único, e art. 475-L, §1º, do CPC 1973), tem aplicabilidade no âmbito dos Juizados Especiais.", pediu vista dos autos o Ministro Roberto
Barroso. Plenário, Sessão Virtual de 11.2.2022 a 18.2.2022.

Processo Paradigma
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RE-589490

Exigência da comprovação de insuficiência econômico-financeira para a concessão de assistência judiciária
gratuita a pessoas jurídicas.

Processo de Origem

Descrição no STF
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. MENEZES DE DIREITO. Publicado acórdão de
inexistência de repercussão geral em 26/09/2008. Transitado em julgado em 26/09/2008.

103
Turma Recural Cível e Criminal de
Conselheiro Lafaiete/MG - Proc.
183071312262

Exigência da comprovação de insuficiência econômico-financeira para a concessão de assistência
judiciária gratuita a pessoas jurídicas. Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5º, XXXIV,
LV e LXXIV, da Constituição Federal, se é exigível, ou não, a comprovação da insuficiência de recursos para
o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas.

Processo Paradigma

RE-590880

Processo de Origem

106

TST - RE-ED-E-RR-8210052.1992.5.07.0008

Descrição no TST
a) Execução. Competência da Justiça do Trabalho. Efeitos da decisão exequenda após a instituição do
Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais; b) Execução. Inexigibilidade do título. Planos
econômicos. Aplicação do art. 884, § 5º, da CLT.

Descrição no STF

a) Competência para, após o advento da Lei nº 8.112/90, julgar os efeitos de decisão anteriormente
proferida pela Justiça do Trabalho; b) Extensão do reajuste de 84,32%, relativo ao IPC do mês de
março de 1990 (Plano Collor), concedido pela Justiça Federal em decisão transitada em julgado, a
outros servidores. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 5º, II, XXIV, XXXVI, LIV;
22, I; 105, I, d; e 114, da Constituição Federal, a definição da competência para, após a instituição do regime
jurídico único dos servidores públicos federais (Lei nº 8.112/90), julgar os efeitos de decisão anteriormente
proferida pela Justiça do Trabalho, e a aplicação, ou não, do art. 884, § 5º, da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, nos casos de decisão transitada em julgado proferida pela Justiça do Trabalho que, com
base no princípio da isonomia, deferiu a servidores da Justiça Eleitoral a extensão do reajuste de 84,32%,
relativo ao IPC do mês de março de 1990 (Plano Collor) concedido pela Justiça Federal, por meio de decisão
também transitada em julgado, a outros servidores.

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral
Reconhecida. Relatora MIN. ROSA WEBER. Em 05/09/2008: Decisão pela existência de repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por ausência de
manifestações suficientes para a recusa do recurso extraordinário (art. 324, parágrafo único, do RISTF), reputou existente a repercussão geral da questão
constitucional suscitada. Não se manifestou a Ministra Cármen Lúcia, tendo se manifestado pela recusa do recurso extraordinário os Ministros Carlos Britto,
Celso de Mello, Cezar Peluso, Eros Grau, Joaquim Barbosa, Menezes Direito e Ricardo Lewandowski e pelo reconhecimento da repercussão geral da questão
constitucional suscitada os Ministros Ellen Gracie, Gilmar Mendes e Marco Aurélio. Publicado acórdão de repercussão geral em 20/02/2009. MÉRITO
JULGADO. Em 21/08/2020: Julgado mérito de tema com repercussão geral. Decisão: Em continuidade de julgamento e após o voto de desempate do
Ministro Luiz Fux, Presidente deste julgamento, o Tribunal, por maioria, apreciando o tema 106 da repercussão geral, conheceu e deu provimento ao
recurso extraordinário para declarar a incompetência da Justiça Trabalhista em relação ao período posterior à instituição do regime jurídico único
(Lei nº 8.112/90) e, em relação ao período anterior, declarar a insubsistência do título executivo judicial, tal como previsto no artigo 884, § 5º da
CLT, nos termos do voto da Ministra Ellen Gracie (Relatora), vencidos os Ministros Eros Grau, Ayres Britto, Cezar Peluso, Marco Aurélio e Celso de
Mello. Redigirá o acórdão a Ministra Cármen Lúcia (art. 38, IV, b, do Regimento Interno do STF). Em seguida, o Tribunal deliberou fixar a tese de
repercussão geral em assentada posterior. Em 01/09/2020: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Em 19/08/2022: Indeferido o pedido de sobrestamento.
Em 22/08/2022: Publicação, DJE nº 165, divulgado em 19/08/2022.

Processo Paradigma

RE-587982

Processo de Origem
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TJRS - AI 70022223267

Descrição no TST

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

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. EDSON FACHIN. Publicação do acórdão de
repercussão geral em 24/10/2008 através do RE 578812. Substituído pelo processo RE 587982. Em 21/10/2016, o Relator determinou: "Reconhecida a
repercussão geral, impende a suspensão do processamento dos feitos pendentes que versem sobre a presente questão e tramitem no território nacional, por
força do art. 1.035, §5º, do CPC...". MÉRITO JULGADO. EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO
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CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL
37/2002. CONVERSÃO EM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). AUTOMATICIDADE. 1. A instituição de regime transitório no artigo 86 do ADCT,
com a finalidade de regular a desigualdade criada pela EC 37/2002, mostra-se decisão constituinte adequada e possível para conciliar a satisfação dos
débitos de pequena monta de credores da Fazenda Pública e o planejamento da atividade financeira do Estado. 2. A alteração formal do Texto Constitucional
em questão não consiste em discrímen arbitrário nem violação substancial à igualdade fática entre os credores do Poder Público, tendo em vista a finalidade
constitucional de eficiência organizativa e continuidade do Estado Fiscal. 3. Fixação da seguinte tese de julgamento ao presente Tema da sistemática da
Conversão de precatórios expedidos antes da Emenda Constitucional nº 37/2002 em requisições de repercussão geral: “É harmônica com a normatividade constitucional a previsão no artigo 86 do ADCT na dicção da EC 32/2002 de um regime de
pequeno valor. Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 100, §3º, da Constituição Federal, e transição para tratar dos precatórios reputados de pequeno valor, já expedidos antes de sua promulgação. ” 4. Recurso extraordinário a que nega
do art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a possibilidade, ou não, de conversão de provimento.Transitado em julgado em 25/04/2019.

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

Processo Paradigma

RE-581160
Processo de Origem
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TRF1 - AC-200638000079124/MG

Descrição no TST

Direito a honorários advocatícios nas ações que visam obter expurgos inflacionários de FGTS.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. RICARDO LEWANDOWSKI. Publicado acórdão de
repercussão geral em 02/10/2009. MÉRITO JULGADO. EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
CONSTITUCIONAL. ART. 9º DA MP 2.164-41/2001. INTRODUÇÃO DO ART. 29-C NA LEI 8.036/1990. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA.
AÇÕES ENVOLVENDO O FGTS E TITULARES DE CONTAS VINCULADAS. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI 2.736/DF. RECURSO
PROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.736/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, declarou a inconstitucionalidade do art. 9º da
MP 2.164-41/2001, na parte em que introduziu o art. 29-C na lei 8.036/1990, que vedava a condenação em honorários advocatícios “nas ações entre
Direito a honorários advocatícios nas ações que visam obter expurgos inflacionários de FGTS. o FGTS e os titulares de contas vinculadas, bem como naquelas em que figuram os respectivos representantes ou substitutos processuais”. II - Os
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, caput, XXXV; 37, caput, da Constituição mesmos argumentos devem ser aplicados à solução do litígio de que trata o presente recurso. III - Recurso extraordinário conhecido e provido.
Federal, dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, da proibição de trabalho escravo e da Publicado acórdão de mérito em 23/08/2012. Transitado em julgado em 28/08/2012.
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vedação de enriquecimento ilícito, a constitucionalidade, ou não, do art. 29-C da Lei nº 8.036/90, introduzido
pela Medida Provisória nº 2.164-41/2001, que veda a condenação em honorários advocatícios nas ações
que visam obter expurgos inflacionários de FGTS, inclusive naquelas em que figurem os respectivos
representantes ou substitutos processuais.

Processo Paradigma

Descrição no TST

DIREITO DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. ROBERTO BARROSO. Publicado acórdão de repercussão geral em 28/11/2008.
MÉRITO JULGADO. EMENTA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. DEMISSÃO IMOTIVADA DE SEUS EMPREGADOS.

RE-589998

Processo de Origem

131

TST - RE-E-RR-16000003.2001.5.22.0001

a) Servidor público. Dispensa imotivada. Possibilidade. Orientação Jurisprudencial nº 247 da SBDI1/TST; b) IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DA DISPENSA. RE PARCIALEMENTE PROVIDO. I - Os empregados públicos não fazem jus à
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Rescisão contratual. Dispensa imotivada. Validade à luz dos estabilidade prevista no art. 41 da CF, salvo aqueles admitidos em período anterior ao advento da EC nº 19/1998. Precedentes. II - Em atenção, no entanto,
arts. 41 e 173, § 1º, da Constituição Federal.
aos princípios da impessoalidade e isonomia, que regem a admissão por concurso publico, a dispensa do empregado de empresas públicas e sociedades de
economia mista que prestam serviços públicos deve ser motivada, assegurando-se, assim, que tais princípios, observados no momento daquela admissão,
sejam também respeitados por ocasião da dispensa. III – A motivação do ato de dispensa, assim, visa a resguardar o empregado de uma possível quebra do
postulado da impessoalidade por parte do agente estatal investido do poder de demitir. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido para afastar a
aplicação, ao caso, do art. 41 da CF, exigindo-se, entretanto, a motivação para legitimar a rescisão unilateral do contrato de trabalho. DECISÃO: O Tribunal
rejeitou questão de ordem do patrono da recorrente que suscitava fosse este feito julgado em conjunto com o RE 655.283, com repercussão geral
reconhecida. Em seguida, colhido o voto-vista do Ministro Joaquim Barbosa (Presidente), o Tribunal deu provimento parcial ao recurso extraordinário para
Descrição no STF
reconhecer a inaplicabilidade do art. 41 da Constituição Federal e exigir-se a necessidade de motivação para a prática legítima do ato de rescisão unilateral
do contrato de trabalho, vencidos parcialmente os Ministros Eros Grau e Marco Aurélio. O Relator reajustou parcialmente seu voto. Em seguida, o Tribunal
rejeitou questão de ordem do advogado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT que suscitava fossem modulados os efeitos da decisão.
Publicado acórdão de mérito em 12/09/2013. Opostos embargos de declaração em 12/06/2014. Em 08/05/2017: Determinada a suspensão nacional do
processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a dispensa imotivada de empregados de estatais. Decisão
publicada no DJE em 10/05/2017. Em 01/06/2017: Interposto agravo regimental. Em 10/10/2018: EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO
TRABALHO . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA DE EMPREGADOS DA ECT.
ESCLARECIMENTOS ACERCA DO ALCANCE DA REPERCUSSÃO GERAL. ADERÊNCIA AOS ELEMENTOS DO CASO CONCRETO EXAMINADO. 1. No
julgamento do RE 589998, realizado sob o regime da repercussão geral, esta Corte estabeleceu que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT tem
o dever de motivar os atos de dispensa sem justa causa de seus empregados. Não houve, todavia, a fixação expressa da tese jurídica extraída do caso, o que
justifica o cabimento dos embargos. 2. O regime da repercussão geral, nos termos do art. 543-A, § 7º, do CPC/1973 (e do art. 1.035, § 11, do CPC/2015),
exige a fixação de uma tese de julgamento. Na linha da orientação que foi firmada pelo Plenário, a tese referida deve guardar conexão direta com a hipótese
objeto de julgamento. 3. A questão constitucional versada no presente recurso envolvia a ECT, empresa prestadora de serviço público em regime de
Despedida imotivada de empregados de Empresa Pública. Recurso extraordinário em que se discute, à exclusividade, que desfruta de imunidade tributária recíproca e paga suas dívidas mediante precatório. Logo, a tese de julgamento deve estar adstrita a esta
luz dos artigos 41, e 173, § 1º, da Constituição Federal, se a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - hipótese. 4. A fim de conciliar a natureza privada dos vínculos trabalhistas com o regime essencialmente público reconhecido à ECT, não é possível impor-lhe
nada além da exposição, por escrito, dos motivos ensejadores da dispensa sem justa causa. Não se pode exigir, em especial, instauração de processo
ECT pode, ou não, dispensar seus empregados de forma imotivada.
administrativo ou a abertura de prévio contraditório. 5. Embargos de declaração providos em parte para fixar a seguinte tese de julgamento: A Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados. Em 27/11/2018:
Prejudicado o agravo interno. Retirada a suspensão nacional: (...) 3. Assim sendo, diante do julgamento dos embargos de declaração e da fixação de tese
em repercussão geral sobre o dever de motivação das dispensas realizadas pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, a decisão de
sobrestamento não mais subsiste. 4. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o agravo interno. Publicado acórdão de
embargos de declaração em 05/12/2018. Transitado(a) em julgado em 02/02/2019.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-590751

Incidência de juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento previsto no art. 78 do
ADCT.

Processo de Origem

132

TJSP - AI-7390085900

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral
Reconhecida. Relator MIN. RICARDO LEWANDOWSKI. Publicado acórdão de repercussão geral em 21/11/2008. MÉRITO JULGADO. EMENTA:
CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E
MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA
INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE
PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real
do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde
que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de
Incidência de juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento previsto no art. ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A
discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via
78 do ADCT.
Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 78, do Ato das Disposições Constitucionais extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido. Publicado acórdão de mérito em 04/04/2011. Transitado em julgado em 14/04/2011.

Descrição no STF

Transitórias, incluído pela Emenda Constitucional nº 30/2000, se os juros moratórios e compensatórios
devem incidir, ou não, durante o prazo determinado para o pagamento das parcelas sucessivas previstas
nesse dispositivo.

Processo Paradigma

RE-590809
Processo de Origem

136

TRF4 - AR-200704000038514/RS

Descrição no TST

Cabimento de ação rescisória que visa desconstituir julgado com base em nova orientação da Corte.

Descrição no STF

a) Cabimento de ação rescisória que visa desconstituir julgado com base em nova orientação da
Corte; b) Creditamento de IPI pela aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à
alíquota zero. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 153, § 3º, II, da Constituição
Federal, e dos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais, a possibilidade, ou
não, de rescisão de julgado, fundamentado em corrente jurisprudencial majoritária existente à época da
formalização do acórdão rescindendo, em razão de entendimento divergente posteriormente firmado pelo
Supremo, e, por conseguinte, o direito, ou não, ao creditamento a título de IPI em decorrência de aquisição
de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero.

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. MARCO AURÉLIO. Publicado
acórdão de repercussão geral em 13/03/2009. MÉRITO JULGADO. EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O
Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória”
e “uniformização da jurisprudência”. AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo
deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o
alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.
DECISÃO: O Tribunal, decidindo o tema 136 da Repercussão Geral, por maioria e nos termos do voto do Relator, conheceu e deu provimento ao recurso,
vencidos os Ministros Teori Zavascki e Gilmar Mendes. Impedido o Ministro Roberto Barroso. Ausente, neste julgamento, o Ministro Dias Toffoli, que proferiu
voto em assentada anterior. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Publicado acórdão de mérito em 24/11/2014. Transitado em julgado em
04/12/2014.

Processo Paradigma

RE-590871

Processo de Origem

Descrição no TST

Prazo de oposição de Embargos à Execução pelo ente público. Ampliação de 5 para 30 dias. Art. 4º da MP DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. EDSON FACHIN. Publicado acórdão de repercussão
geral em 05/12/2008. Em 01/11/2019: Iniciado Julgamento Virtual. Em 09/11/2019: Finalizado Julgamento Virtual. MÉRITO JULGADO. EMENTA: RECURSO
nº 2.180-35/2001, que acrescentou o art. 1º-B à Lei nº 9.494/97 e art. 730, do CPC.

Descrição no STF
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Prazo para oposição de embargos à execução contra a Fazenda Pública. Recurso extraordinário em
que se discute, à luz dos artigos 1º; 2º; 5º, caput, I, II, LIV, LV; 37, caput; e 62, da Constituição Federal, e 2º
da Emenda Constitucional nº 32/2001, a constitucionalidade, ou não, do art. 1º-B da Lei nº 9.494/97,
TST - RE-RR-1170486-79.2003.5.04.0900 acrescentado pelo art. 4º da Medida Provisória nº 2.180-35/2001, que ampliou para 30 dias o prazo para
oposição de embargos à execução contra a Fazenda Pública e também daqueles opostos em execuções
trabalhistas, fixados nos artigos 730 do Código de Processo Civil e 884 da Consolidação das Leis do
Trabalho.

EXTRAORDINÁRIO. AMPLIAÇÃO DO PRAZO PARA A FAZENDA PÚBLICA OPOR EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-B
DA LEI 9.494/1997. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA AFASTAR A INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS
PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. O estabelecimento de tratamento processual especial para a Fazenda Pública, fixando-se prazo de 30 dias para
opor embargos à execução, não restringe de forma desproporcional os direitos fundamentais das partes adversas, mas, sim, busca dar máxima efetividade ao
princípio de proteção ao interesse público. (Precedentes: ADI 2.418, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe 09.06.2016; ADC 11, Relator Ministro Gilmar
Mendes, Plenário, J. 23.08.2019) 2. É compatível com a Constituição da República de 1988 a ampliação para 30 (trinta) dias do prazo de oposição de
embargos à execução pela Fazenda Pública. 3. Recurso extraordinário provido para que a Justiça do Trabalho, reconhecida a tempestividade dos
embargos à execução opostos pela Fazenda Pública no prazo que lhe foi facultado pelo art. 1º-B da Lei 9.494/1997, julgue como entender de direito.
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o Tema 137 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para que a Justiça do Trabalho,
reconhecida a tempestividade dos embargos à execução opostos pela Fazenda Pública no prazo que lhe foi facultado pelo art. 1º-B da Lei nº
9.494/1997, julgue como entender de direito, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. Foi fixada a seguinte tese: "É compatível
com a Constituição da República de 1988 a ampliação para 30 (trinta) dias do prazo de oposição de embargos à execução pela Fazenda Pública".
Plenário, Sessão Virtual de 01.11.2019 a 08.11.2019. Em 21/11/2019: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Publicado acórdão de mérito em 28/11/2019.
Transitado em julgado em 28/01/2020.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-594296

Anulação de ato administrativo pela Administração, com reflexo em interesses individuais, sem a instauração
de procedimento administrativo.

Processo de Origem

138

TJMG - AC 10024069905883004

5º, II e LV; e 37, caput, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de a Administração anular ato
administrativo, cuja formalização repercutiu no campo de interesses individuais, sem que seja instaurado o
devido procedimento administrativo, o qual permita o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-582019
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DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. DIAS TOFFOLI. Publicado
acórdão de repercussão geral em 13/02/2009. MÉRITO JULGADO. EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO
DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA.
Descrição no STF
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já
decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de
tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao
servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio
Anulação de ato administrativo pela Administração, com reflexo em interesses individuais, sem a do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Publicado acórdão de mérito em 13/02/2012. Transitado em
instauração de procedimento administrativo. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos julgado em 23/02/2012.

Processo de Origem

TJSP - AC 2498625800

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO . DIREITO DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN.
RICARDO LEWANDOWSKI. Publicado acórdão de repercussão geral em 13/11/2008. MÉRITO JULGADO. EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR
PÚBLICO. SALÁRIO-BASE INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. ARTS. 7º, IV, E 39, § 3º (redação dada pela EC 19/98), DA
CONSTITUIÇÃO. I - Questão de ordem. Matéria de mérito pacificada no STF. Repercussão geral reconhecida. Confirmação da jurisprudência. Denegação da
distribuição dos recursos que versem sobre o mesmo tema. Devolução desses RE à origem para adoção dos procedimentos previstos no art. 543-B, § 3º, do
CPC. Precedentes: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, Rel. Min. Ellen Gracie; RE 591.068-QO/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE
Descrição no STF
585.235-QO/MG, Rel. Min. Cezar Peluso. II - Julgamento de mérito conforme precedentes. III - Recurso provido. Decisão: O Tribunal: 1) - reconheceu a
existência de repercussão geral; 2) - reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a garantia do salário mínimo, a que se referem os artigos 7º,
IV, e 39, § 3º, da Constituição Federal, corresponde ao total da remuneração percebida pelo servidor; 3) - deu provimento ao recurso; e 4) - autorizou a
devolução dos autos dos demais recursos sobre o tema, para os fins do artigo 543-B do Código de Processo Civil, tudo por votação unânime. Votou o
Pagamento a servidor público de salário-base inferior ao mínimo constitucional. Recurso Presidente, Ministro Cezar Peluso (Vice-Presidente). Ausentes, porque em representação do Tribunal no exterior, o Senhor Ministro Gilmar Mendes
(Presidente) e, justificadamente, o Senhor Ministro Eros Grau. Falou pelo recorrente o Dr. Marcos Ribeiro de Barros, Procurador do Estado. Plenário,
extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 7º, IV; e 39, § 3º (na redação dada pela Emenda
13.11.2008. Publicado acórdão de mérito em 13/02/2009. Transitado em julgado em 25/02/2009.

Pagamento a servidor público de salário-base inferior ao mínimo constitucional.

Constitucional nº 19/98), da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de pagamento a servidor público
de salário-base inferior ao salário-mínimo.

Processo Paradigma
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RE-584608

a) Termo inicial da prescrição para ação de cobrança da diferença decorrente da incidência dos expurgos
inflacionários reconhecidos pela Lei Complementar nº 110/2001 na multa de 40% sobre os depósitos do
FGTS;
b) Responsabilidade do empregador pelo pagamento dessa diferença.

Processo de Origem

Descrição no STF

TST - RE-A-AIRR-14094058.2002.5.02.0068

a) Termo inicial da prescrição para ação de cobrança da diferença decorrente da incidência dos
expurgos inflacionários reconhecidos pela Lei Complementar nº 110/2001 na multa de 40% sobre os
depósitos do FGTS;
b) Responsabilidade do empregador pelo pagamento dessa diferença. Recurso extraordinário em que
se discute, à luz dos artigos 5º, XXXVI; 7º, XXIX; e 37, § 6º, da Constituição Federal, o termo inicial da
prescrição para ação de cobrança da diferença decorrente da atualização monetária em razão dos expurgos
inflacionários reconhecidos pela Lei Complementar nº 110/2001 na multa de 40% sobre os depósitos do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, e a responsabilidade, ou não, do empregador pelo seu
pagamento.

DIREITO DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relatora MIN. ELLEN GRACIE. Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em
13/03/2009. Transitado em julgado em 13/03/2009.
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Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-591085

Incidência de juros de mora durante o prazo previsto na Constituição Federal para o pagamento de
precatório.

Processo de Origem

Descrição no STF

TJRS - Proc-20080003770000100

Incidência de juros de mora durante o prazo previsto na Constituição Federal para o pagamento de
precatório. Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 100, § 1º, da Constituição Federal (na
redação dada pela Emenda Constitucional nº 30/2000), a possibilidade, ou não, de incidência de juros de
mora, no período compreendido entre a data da expedição do precatório e a do seu efetivo pagamento,
quando este é realizado até o final do exercício seguinte.
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. DIREITO CIVIL. Repercussão Geral Reconhecida, Relator MIN, RICARDO LEWANDOWSKI. MÉRITO
JULGADO. EMENTA: CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO
PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. I QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À
ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO. II Julgamento de mérito conforme precedentes. III - Recurso provido. DECISÃO: O Tribunal resolveu questão de ordem suscitada pelo Relator no sentido
de reconhecer a existência de repercussão geral, ratificar o entendimento firmado pelo Tribunal sobre o tema e denegar a distribuição dos demais processos
que versem sobre a matéria, determinando a devolução dos autos à origem para a adoção dos procedimentos previstos no artigo 543-B, § 3º, do Código de
Processo Civil. Quanto ao mérito, por maioria, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio. Votou o
Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello e, licenciado, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa.
Plenário, 04.12.2008. Publicado acórdão de repercussão geral e de mérito em 20/02/2009. Transitado em julgado em 26/03/2009.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-568645

Individualização de créditos de litisconsortes para efeito de fracionamento do valor principal da execução
contra a Fazenda Pública.

Processo de Origem

Descrição no STF

TJSP - AI-6438045700

Individualização de créditos de litisconsortes para efeito de fracionamento do valor principal da
execução contra a Fazenda Pública. Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 100, § 4º, da
Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de individualização dos créditos dos litisconsortes facultativos
para efeito de fracionamento do valor principal da execução proposta contra a Fazenda Pública, a fim de
permitir a expedição de ofício de requisitório para pagamento dos créditos respectivos abrangidos pelo
conceito legal de pequeno valor.
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relatora MIN. CÁRMEN LÚCIA. Publicado acórdão de repercussão
geral em 30/04/2009. MÉRITO JULGADO. EMENTA: REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO
CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE
§ 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES:
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação
de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios.
Incidência das Súmulas 282 e 356. 2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio
facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de
pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. DECISÃO:
O Tribunal, decidindo o tema 148 da repercussão geral, por unanimidade e nos termos do voto da Relatora, negou provimento ao recurso, afirmando a tese
de que a interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos
casos de litisconsórcio facultativo. Falaram, pelo Município de São Paulo, a Dra. Simone Andrea Barcelos Coutinho, Procuradora do Município, e, pelo amicus
curiae Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o Dr. Oswaldo Pinheiro Ribeiro Júnior, OAB/DF 16.275. Ausentes, justificadamente, o Ministro
Ricardo Lewandowski (Presidente), no exercício da Presidência da República, e, neste julgamento, os Ministros Celso de Mello e Dias Toffoli. Presidiu o
julgamento a Ministra Cármen Lúcia, Vice-Presidente no exercício da Presidência. Publicado acórdão de mérito em 13/11/2014. Transitado em julgado em
24/11/2014.

Processo Paradigma

RE-594435

Descrição no TST

a) Complementação de aposentadoria prevista em lei estadual. Competência da Justiça do Trabalho. b)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. MARCO AURÉLIO. Publicado acórdão de repercussão
Complementação de aposentadoria prevista em lei estadual. Competência da Justiça do Trabalho. FEPASA.

Processo de Origem

Descrição no STF

TST - RE-ED-AIRR-14484092.2005.5.15.0129

Competência para processar e julgar causa que envolve contribuição previdenciária instituída pelo
Estado membro incidente sobre complementação de proventos e de pensões por ele paga.Recurso
extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, XXXVI; e 114, da Constituição Federal; e 4º, caput, da
Emenda Constitucional nº 41/2003, qual a justiça competente, se a Justiça do Trabalho ou a Justiça Comum,
para processar e julgar conflito que envolve contribuição previdenciária instituída pelo Estado membro
incidente sobre complementação de proventos e de pensões por ele paga.
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geral em 06/11/2009. MÉRITO JULGADO. Ementa: COMPETÊNCIA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL. Compete à Justiça comum o julgamento de conflito a envolver a incidência de contribuição previdenciária sobre complementação de proventos de
aposentadoria. Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 149 da repercussão geral, deu provimento ao recurso
extraordinário para, assentando a incompetência da Justiça do Trabalho, declarar nulos os atos decisórios praticados no processo, remetendo-se este à
Justiça comum, vencidos os Ministros Edson Fachin e Rosa Weber. Ao final, o Tribunal fixou a seguinte tese: “Compete à Justiça comum o julgamento de
conflito de interesses a envolver a incidência de contribuição previdenciária, considerada a complementação de proventos”. Ausente,
justificadamente, o Ministro Dias Toffoli, em face de participação, na qualidade de conferencista inaugural, no XXIII Congresso Brasileiro de Magistrados, em
Maceió/AL. Falaram: pelo recorrente, a Drª. Natália Kalil Chad Sombra, Procuradora do Estado de São Paulo, e, pelos recorridos, o Dr. Gustavo Teixeira
Ramos. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 24.5.2018. Publicado acórdão de mérito em 03/09/2018. Em 12/09/2018: Opostos embargos
de declaração. Em 21/08/2019: Embargos recebidos. EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. VIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO PARA
MANTER, NA JUSTIÇA DO TRABALHO, ATÉ FINAL EXECUÇÃO, TODOS OS PROCESSOS DESTA MATÉRIA EM QUE JÁ TENHA SIDO PROFERIDA
SENTENÇA DE MÉRITO, ATÉ O DIA DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (24/5/2018). 1. O § 3º do art. 927 do Código
de Processo Civil de 2015 preconiza que, “na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou
daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica”. 2. Tendo
em vista a duradoura jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho em sentido oposto ao decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL neste
precedente, surge, inevitavelmente, o interesse em resguardar os atos praticados ao longo de vários anos, enquanto perdurou a indefinição acerca do Juízo
competente para dirimir a controvérsia. 3. Precedente: RE 586.453, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de
6/6/2013, Tema 190 da Repercussão Geral. 4. Embargos de Declaração acolhidos para efeitos de modulação. Decisão: Após o voto do Ministro Marco
Aurélio (Relator), que conhecia dos embargos e negava-lhes provimento; e dos votos dos Ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz
Fux, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, que votavam pela modulação dos efeitos, pediu vista dos autos o Ministro Dias Toffoli (Presidente). Não
participou, justificadamente, deste julgamento, o Ministro Roberto Barroso. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Cármen Lúcia. Plenário,
14.08.2019. Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu os embargos de declaração para efeitos de modulação do acórdão para manter, na Justiça
do Trabalho, até final execução, todos os processos desta matéria em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do
julgamento do recurso extraordinário (24/5/2018), nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco
Aurélio (Relator). Não participou, justificadamente, deste julgamento, o Ministro Luiz Fux, que já havia votado em assentada anterior. Ausente, por motivo de
licença médica, o Ministro Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 21.08.2019. Em 17/09/2019: Ata de Julgamento Publicada, DJE.
Publicado acórdão de embargos de declaração em 23/09/2019. Transitado em julgado em 18/10/2019.

Processo Paradigma

RE-590415

Processo de Origem

152

TST - RE-E-ED-RR-57350040.2004.5.12.0035

Descrição no TST
a) Adesão a PDV. Transação. Quitação. Efeitos. OJ 270, SBDI1/TST; b) Expurgos inflacionários. Diferenças
da multa de 40% do FGTS, OJ 341 da SBDI-1/TST e plano de demissão voluntária. Efeitos da transação,
Súmula/TST 330 e OJ 270 SBDI1/TST.
DIREITO DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. ROBERTO BARROSO. Publicado acórdão de repercussão geral em 07/08/2009.
MÉRITO JULGADO. EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. PLANO DE DISPENSA INCENTIVADA. VALIDADE E EFEITOS. 1. Plano
de dispensa incentivada aprovado em acordo coletivo que contou com ampla participação dos empregados. Previsão de vantagens aos trabalhadores, bem
como quitação de toda e qualquer parcela decorrente de relação de emprego. Faculdade do empregado de optar ou não pelo plano. 2. Validade da quitação
ampla. Não incidência, na hipótese, do art. 477, § 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, que restringe a eficácia liberatória da quitação aos valores e às
parcelas discriminadas no termo de rescisão exclusivamente. 3. No âmbito do direito coletivo do trabalho não se verifica a mesma situação de assimetria de
poder presente nas relações individuais de trabalho. Como consequência, a autonomia coletiva da vontade não se encontra sujeita aos mesmos limites que a
autonomia individual. 4. A Constituição de 1988, em seu artigo 7º, XXVI, prestigiou a autonomia coletiva da vontade e a autocomposição dos conflitos
trabalhistas, acompanhando a tendência mundial ao crescente reconhecimento dos mecanismos de negociação coletiva, retratada na Convenção n. 98/1949
e na Convenção n. 154/1981 da Organização Internacional do Trabalho. O reconhecimento dos acordos e convenções coletivas permite que os trabalhadores
contribuam para a formulação das normas que regerão a sua própria vida. 5. Os planos de dispensa incentivada permitem reduzir as repercussões sociais das
dispensas, assegurando àqueles que optam por seu desligamento da empresa condições econômicas mais vantajosas do que aquelas que decorreriam do
mero desligamento por decisão do empregador. É importante, por isso, assegurar a credibilidade de tais planos, a fim de preservar a sua função protetiva e
de não desestimular o seu uso. 7. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “A transação extrajudicial que
importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de
todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos
demais instrumentos celebrados com o empregado”. DECISÃO: O Tribunal, apreciando o tema 152 da repercussão geral, por unanimidade e nos termos do
Renúncia genérica a direitos mediante adesão a plano de demissão voluntária. (Obs: antigo C-03) . voto do Relator, conheceu do recurso extraordinário e a ele deu provimento, fixando-se a tese de que a transação extrajudicial que importa rescisão do
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, XXXVI; e 7º, XXVI, da Constituição Federal, a contrato de trabalho em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada enseja quitação ampla e irrestrita de todas as
validade, ou não, de renúncia genérica a direitos contida em termo de adesão ao Programa de Desligamento parcelas objeto do contrato de emprego caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como
Incentivado – PDI, com chancela sindical e previsto em norma de acordo coletivo.
dos demais instrumentos celebrados com o empregado. Impedida a Ministra Rosa Weber. Ausentes, justificadamente, o Ministro Celso de Mello e,
participando, na qualidade de Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, de palestra e compromissos na República Italiana e do Programa de Visitantes
Internacionais, por ocasião das Eleições para a Câmara dos Comuns do Reino Unido, o Ministro Dias Toffoli. Falaram, pelo Banco do Brasil S/A (sucessor do
Banco do Estado de Santa Catarina S/A - BESC), o Dr. Sonny Stefani, OAB/PR 28.709, e, pela recorrida Claudia Maira Leite Eberhardt, o Dr. Alexandre
Simões Lindoso - OAB/DF 12.067. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Publicado acórdão de mérito em 29/05/2015. Transitado em
julgado em 30/03/2016.

Descrição no STF

Processo Paradigma

RE-598099

Descrição no TST

Nomeação de candidato classificado entre as vagas previstas no edital de concurso público.

Processo de Origem

Descrição no STF

STJ - MS 25750

Nomeação de candidato classificado entre as vagas previstas no edital de concurso público. Recurso
extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, LXIX; e 37, caput e IV, da Constituição Federal, a
limitação, ou não, do poder discricionário da Administração Pública em favor do direito de nomeação dos
candidatos, aprovados em concursos públicos, que estão classificados até o limite de vagas anunciadas no
edital regulamentador do certame
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DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. GILMAR MENDES.
Publicado acórdão de repercussão geral em 05/03/2010. MÉRITO JULGADO. EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração
poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital,
passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do
concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação
para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública
exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e
incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à
confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de
determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital.
Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma
responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o
comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo
de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO
PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no
edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de
acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear
novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a
situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser
necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias
extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente
graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução
drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar
tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa
de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV.
FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à
nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso
reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece
condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o
seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e
dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança
dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que
viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação
representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. Transitado em julgado em 01/03/2013.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-593068

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o
adicional noturno e o adicional de insalubridade.

Processo de Origem
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DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN.
ROBERTO BARROSO. Publicado acórdão de repercussão geral em 22/05/2009. MÉRITO JULGADO. EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA . 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores
públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da
solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da
contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que
não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que
se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra
que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição
Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços
previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços
extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade. Recurso extraordinário em que se discute, à luz
extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das
dos artigos 40, §§ 2º e 12; 150, IV; 195, § 5º; e 201, § 11, da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, da
parcelas não prescritas. Transitado em julgado em 16/04/2019.
exigibilidade de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços
extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade, tendo em vista a natureza jurídica de tais verbas.

Descrição no STF

Processo Paradigma

RE-597133

Processo de Origem
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TRF APCRIM 200871000038614

Processo Paradigma

RE-598365
Processo de Origem

Descrição no TST

Julgamento proferido por órgão fracionário de tribunal composto majoritariamente por juízes convocados.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. RICARDO LEWANDOWSKI. Publicado acórdão de repercussão geral em
19/06/2009. MÉRITO JULGADO. EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO DE APELAÇÃO POR TURMA
JULGADORA COMPOSTA MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES FEDERAIS CONVOCADOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO
JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I – Não viola o postulado constitucional do juiz natural o julgamento
de apelação por órgão composto majoritariamente por juízes convocados, autorizado no âmbito da Justiça Federal pela Lei 9.788/1999. II –
Colegiado constituídos por magistrados togados, integrantes da Justiça Federal, e a quem a distribuição de processos é feita aleatoriamente. III –
Julgamentos realizados com estrita observância do princípio da publicidade, bem como do direito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao
Julgamento proferido por órgão fracionário de tribunal composto majoritariamente por juízes contraditório. IV – Recurso extraordinário desprovido. Publicado acórdão de mérito em 06/04/2011. Transitado em julgado em 25/04/2011.

Descrição no STF

convocados. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, XXXVII e LIII; 93, III; 94 e 98, I,
da Constituição Federal, a nulidade, ou não, de julgamento realizado por órgão fracionário de tribunal,
composto majoritariamente por juízes convocados, tendo em conta os princípios do juiz natural e do duplo
grau de jurisdição.

Descrição no TST

Pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais.

Descrição no STF
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. AYRES BRITTO. Publicado acórdão de inexistência
de repercussão geral em 26/03/2010. Transitado em julgado em 05/04/2010.
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TST - AIRE-173270-40.2004.5.03.0059

Pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais. Descrição:
Recurso extraordinário em que se discutem, à luz do art. 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV, da Constituição
Federal, os pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-599903

Fixação de honorários advocatícios em execução de sentença proferida em ação coletiva não-embargada
pela Fazenda Pública.

Processo de Origem

Descrição no STF

STJ-Resp 956456

Fixação de honorários advocatícios em execução de sentença proferida em ação coletiva nãoembargada pela Fazenda Pública. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 97 e 100, §
3º, da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, da fixação de honorários advocatícios em
execução de sentença, proferida em ação coletiva, ajuizada por sindicato, a qual não foi embargada pela
Fazenda Pública, ou seja, o enquadramento jurídico, ou não, dessa situação na hipótese do art. 730 do
Código de Processo Civil (execução por quantia certa contra a Fazenda Pública), para os fins de aplicação,
ou não, do art. 4º, da MP nº 2.180/2001, que, ao acrescentar o art. 1-D à Lei nº 9.494/97, prevê não serem
devidos os honorários de advogado nas execuções não-embargadas pela Fazenda Pública.

Processo Paradigma

Descrição no TST
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AI-759421
Processo de Origem

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relatora MIN. CÁRMEN LÚCIA. Publicado acórdão de inexistência
de repercussão geral em 11/09/2009. Transitado em julgado em 23/09/2009.

Declaração de hipossuficiência para obtenção de gratuidade de justiça.

Descrição no STF
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN.CEZAR PELUSO. Publicado acórdão de inexistência
de repercussão geral em 13/11/2009. Transitado em julgado em 20/11/2009.
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TJRJ - AI-314282007

Declaração de hipossuficiência para obtenção de gratuidade de justiça. Agravo de instrumento
interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos. 5º, II,
XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, a legalidade, ou não, de denegação do benefício da justiça gratuita,
prevista na Lei nº 1.060/50, não obstante a existência de declaração do interessado, atestando a sua
impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-584737

Pensão decorrente de morte de servidor que, apesar de contratado pelo regime da Consolidação das Leis do
Trabalho, faleceu após o advento da Lei nº 8.112/90.

Processo de Origem

Descrição no STF
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator
MIN.ELLEN GRACIE. Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em 02/10/2009. Transitado em julgado em 14/10/2009.
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STJ - RESP-426351

Pensão decorrente de morte de servidor que, apesar de contratado pelo regime da Consolidação das
Leis do Trabalho, faleceu após o advento da Lei nº 8.112/90. Recurso extraordinário em que se discute, à
luz dos artigos 37, caput, e II, da Constituição Federal e 19 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, qual o regime em que deve ser concedida a pensão por morte de servidor que, apesar de ter
sido contratado por conselho de fiscalização profissional segundo as normas da Consolidação das Leis do
Trabalho, faleceu após o advento da Lei nº 8.112/90.

Processo Paradigma

RE-586453
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Descrição no TST

a) Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar lides que envolvam complementação de
aposentadoria/pensão paga por entidades de previdência privada;
b) Complementação de aposentadoria ou pensão. Competência da Justiça do Trabalho. Prescrição.
Extensão aos inativos de aumento salarial concedido mediante acordo coletivo de trabalho.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. DIAS TOFFOLI. Publicado acórdão de repercussão
geral em 02/10/2009. MÉRITO JULGADO. EMENTA: "Recurso extraordinário - Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral
reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação
de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente
constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da
Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final
execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso
(20/2/13). 1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum,
dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar,
na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante
de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente
trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a
competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o
complemento de aposentadoria. 4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para
processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de
mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 5. Reconhecimento,
ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida
complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade
de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio."

DECISÃO: O Tribunal não conheceu do recurso de agravo regimental, interposto pelo amicus curiae, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio. Após o voto
da Senhora Ministra Ellen Gracie (Relatora), conhecendo e dando provimento ao recurso extraordinário, propondo modulação dos efeitos de modo que os
processos que tiveram sentença proferida até o início do julgamento de hoje (03/03/2010) prossigam na justiça onde estiverem, até final execução, no que foi
acompanhada pelos Senhores Ministros Dias Toffoli e Cezar Peluso, e após o voto da Senhora Ministra Cármen Lúcia, negando provimento ao recurso, pediu
vista dos autos o Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Falaram: pela recorrente, o Dr. Marcos Flávio Horta Caldeira; pelos recorridos, Petróleo Brasileiro S/A PETROBRÁS e Nivaldo Mercenas Santos, respectivamente, o Dr. Rafael de Mattos Gomes da Silva e o Dr. Mauro de Azevedo Menezes; pelos interessados,
Federação Nacional das Associações de Aposentados, Pensionistas e Anistiados do Sistema Petrobrás e Petros; Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do
Petróleo do Rio Grande do Sul-SINDIPETRO/RS; Associação dos Aposentados e Pensionistas da Copesul e suas sucessoras-AAPEC; Associação de
Mantenedores e Beneficiários da Petros - AMBEP - representação Porto Alegre/RS; Associação dos Aposentados e Pensionistas do Sistema Petrobrás no
Ceará-AASPECE; Associação dos Engenheiros da Petrobrás-AEPET e Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho-ANAMATRA,
respectivamente, o Dr. Marcos Luís Borges de Resende, o Dr. César Vergara de Almeida Martins Costa, o Dr. Maurício de Figueiredo Corrêa da Veiga, o Dr.
Luiz Carlos Verzoni Nejar, o Dr. Marcelo Silva, o Dr. Rogério José Pereira Derbly e o Dr. Alberto Pavie Ribeiro. Presidência do Senhor Ministro Gilmar
Mendes. Plenário, 03.03.2010. Decisão: Preliminarmente, o Tribunal indeferiu o pedido de nova sustentação oral feito pelos amici curiae. Colhido o voto-vista
do Ministro Joaquim Barbosa (Presidente), o Tribunal, por maioria, deu provimento ao recurso para reconhecer a competência da Justiça Comum, vencidos
os Ministros Cármen Lúcia e Joaquim Barbosa. Não votaram os Ministros Teori Zavascki e Rosa Weber por sucederem, respectivamente, aos Ministros Cezar
Peluso e Ellen Gracie. O Tribunal resolveu questão de ordem no sentido da exigência de quorum de 2/3 para modular os efeitos da decisão em sede de
recurso extraordinário com repercussão geral, vencidos os Ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Celso de Mello, que entendiam haver a
Competência para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por
necessidade de maioria absoluta. Participaram da votação na questão de ordem os Ministros Teori Zavascki e Rosa Weber. Em seguida, o Tribunal modulou
TST - AIRE-3211600-60.2007.5.99.0000 entidades de previdência privada. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, LIV; 114;
os efeitos da decisão para reconhecer a competência da justiça trabalhista para processar e julgar, até o trânsito em julgado e correspondente execução,
(RE-AIRR-12-62.2005.5.20.0003)
e 202, § 2º, da Constituição Federal, se a competência para julgar causas que envolvam complementação de todas as causas da espécie que hajam sido sentenciadas, até a data de hoje (20/2/2013), nos termos do voto da Ministra Ellen Gracie (Relatora), vencido o
aposentadoria por entidades de previdência privada é da Justiça do Trabalho ou da Justiça comum.
Ministro Marco Aurélio. Votou o Presidente. Participou da votação quanto à modulação o Ministro Teori Zavascki, dela não participando a Ministra Rosa
Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Ausente, justificadamente, o Ministro Ricardo Lewandowski. Publicado acórdão de mérito em 06/06/2013.
Embargos de declaração opostos em 01/08/2013 e rejeitados em 19/03/2014. Publicado acórdão de embargos de declaração em 01/08/2014. Transitado em
julgado em 13/08/2014.

Processo Paradigma

RE-596478

Processo de Origem

191

Descrição no TST

Contrato nulo. Efeitos. Depósito do FGTS. Constitucionalidade do art. 19-A, Lei 8.036/90 - ADI-3.127

DIREITO DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. DIAS TOFFOLI. Publicado acórdão de repercussão geral em 02/10/2009.
MÉRITO JULGADO. EMENTA: Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº
8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em
concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público,
nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o
salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. Publicado acórdão de mérito em 01/03/2013. Transitado em
Recolhimento de FGTS na contratação de servidor público sem a prévia aprovação em concurso julgado em 09/03/2015.

Descrição no STF

público. Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 37, II e § 2º, da Constituição Federal, a
TST - AIRE-86570-63.2004.5.11.0051 (RE- constitucionalidade, ou não, do 19-A da Lei nº 8.036/90, incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41/2001,
ED-E-RR-86500-46.2004.5.11.0051)
que instituiu obrigação de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mesmo nas

situações em que há declaração nulidade do contrato, com direito a salários, de servidor sem prévia
aprovação em concurso público.

Processo Paradigma

AI-731954
Processo de Origem

Descrição no TST

Contrato individual de trabalho. Incorporação de cláusulas normativas pactuadas em acordos coletivos.

Descrição no STF

DIREITO DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. CEZAR PELUSO. Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em
18/12/2009. Transitado em julgado em 05/02/2010.
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Incorporação a contrato individual de trabalho de cláusulas normativas pactuadas em acordos
coletivos. Agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em que se
TST - AIRE-584070-75.2002.5.05.0900 discute, à luz dos artigos 5º, caput e XXXVI; 7º, XXVI, e 114, § 2º, da Constituição Federal, se as vantagens
(RE-E-ED-RR-584000-58.2002.5.05.0900) previstas em convenções e acordos coletivos, formalizados a partir de 1988, limitam-se ao tempo de sua
duração, ou se são incorporadas ao contrato dos trabalhadores, considerando o disposto no artigo 1º da Lei
nº 8.542/92.
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Processo Paradigma

Descrição no TST

AI-743833

Publicação de editais de notificação do lançamento da contribuição sindical rural por órgão da imprensa
oficial.

Processo de Origem

Descrição no STF

STJ - AI-1005954/PR

Publicação de editais de notificação do lançamento da contribuição sindical rural por órgão da
imprensa oficial. Agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, em
que se discute, à luz do art. 37, caput, da Constituição Federal, a validade, ou não, da publicação de editais
de notificação do lançamento da contribuição sindical rural apenas no Diário Oficial, sem a correspondente
publicação em jornal de grande circulação.

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. CEZAR PELUSO. Publicado
acórdão de inexistência de repercussão geral em 16/10/2009. Transitado em julgado em 23/10/2009.
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Processo Paradigma

Descrição no TST

AI-751763

Responsabilidade subsidiária de tomador de serviços, em decorrência do não-pagamento de verbas
trabalhistas devidas

Processo de Origem

Descrição no STF

Responsabilidade subsidiária de tomador de serviços, em decorrência do não-pagamento de verbas
trabalhistas devidas. Agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário,

TST - AIRE-84670-02.2005.5.09.0654 (REem que se discute, à luz do art. 5º, II, da Constituição Federal, a responsabilidade subsidiária, ou não, de
AIRR-84640-64.2005.5.09.0654)

empresa privada tomadora de serviços, por obrigações trabalhistas não pagas pela empresa prestadora de
serviços.

DIREITO DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. CEZAR PELUSO. Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em
18/12/2009. Transitado em julgado em 10/02/2010.

Processo Paradigma

AI-752633

Processo de Origem

Descrição no TST

Aplicação de multa em julgamento de embargos de declaração tidos por protelatórios.

Descrição no STF

DIREITO DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator
MIN. CEZAR PELUSO. Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em 18/12/2009. Transitado em julgado em 05/02/2010.
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TST - AIRE-114370-24.2003.5.02.0028
(AIRR-114340-86.2003.5.02.028)

Cobrança de contribuição assistencial, instituída por assembleia, de trabalhadores não filiados a
sindicato, bem como a aplicação de multa em julgamento de embargos de declaração tidos por
protelatórios. Agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em que
se discute, à luz dos artigos 5º, XX; 7º, XXVI; e 8º, caput, III, IV e V, da Constituição Federal, a exigibilidade
de contribuição assistencial, instituída por assembleia geral, de trabalhadores não filiados a sindicato.
Questiona-se, ainda, violação dos artigos 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal, em virtude da aplicação
de multa em julgamento de embargos de declaração tidos por protelatórios

Processo Paradigma

RE-583029

Descrição no TST

Forma de cálculo de contribuição previdenciária incidente sobre o 13º salário.

Processo de Origem

Descrição no STF

TJMG- PROC 200638007429733

Forma de cálculo de contribuição previdenciária incidente sobre o 13º salário. Recurso extraordinário
em que se discute, à luz dos artigos 5º, II, LIV e LV; 59, I; 84, IV; 150, IV; e 195, §§ 4º e 6º, da Constituição
Federal, a forma de cálculo de contribuição previdenciária incidente sobre o 13º salário.
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DIREITO TRIBUTÁRIO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. GILMAR MENDES. Em 23/10/2009: Decisão "O Tribunal, por maioria, recusou o
recurso extraordinário ante a ausência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não se
manifestou a Ministra Cármen Lúcia". Transitado em julgado em 10/02/2010.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-590005

Mudança de níveis. Extensão às complementações de aposentadoria/pensão, de benefício concedido
indistintamente aos empregados ativos em razão de acordo coletivo de trabalho.

Processo de Origem

Descrição no STF

TJRS - AC-70019900885

Extensão a beneficiários de plano de previdência privada complementar de vantagem outorgada a
empregados ativos. Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 202 da Constituição Federal, o
direito, ou não, de beneficiários de plano de previdência privada complementar de receber vantagem
(Adicional de Dedicação Integral – ADI), outorgada a empregados em atividade.
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DIREITO DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. CEZAR PELUSO. Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em
18/12/2009. Transitado em julgado em 05/02/2010.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-597124

Isonomia entre trabalhador avulso portuário e trabalhador portuário com vínculo empregatício permanente.
Extensão do adicional de risco portuário ao trabalhador avulso.

Processo de Origem

222

TST - RE-ED-E-ED-RR-870054.2002.5.09.0022

DIREITO DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. EDSON FACHIN. Em 23/10/2009: Decisão pela existência de repercussão geral.
Decisão: O Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencidos os Ministros Celso de Mello e Eros Grau.
Não se manifestaram os Ministros Cezar Peluso, Cármen Lúcia e Carlos Britto. Publicado acórdão de repercussão geral em 20/11/2009. MÉRITO JULGADO.
Em 03/06/2020: Julgado mérito de tema com repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 222 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio, que dava provimento ao recurso. Em seguida, por
maioria, foi fixada a seguinte tese: "Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos
termos, ao trabalhador portuário avulso", vencido o Ministro Marco Aurélio. Impedida a Ministra Rosa Weber. Ausente, por motivo de licença médica, o
Ministro Dias Toffoli (Presidente). Presidência do Ministro Luiz Fux (Vice-Presidente). Plenário, 03.06.2020 (Sessão realizada inteiramente por
videoconferência - Resolução 672/2020/STF). Em 17/06/2020: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Publicado acórdão de mérito em 23/10/2020. EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. ADICIONAL DE RISCOS. ISONOMIA CONSTITUCIONAL EXPRESSA. ARTIGO
7°, XXXIV, CRFB. 1. A regulação da atividade portuária por meio de legislação específica ocorreu para garantir aos trabalhadores que prestam serviços nas
instalações portuárias direitos inerentes ao exercício das atividades que lhe são notoriamente peculiares. 2. O fato de os trabalhadores portuários avulsos
sujeitarem-se a um regime de exploração diferenciado daqueles trabalhadores portuários com vínculo permanente não autoriza tratamento diferenciado entre
eles, pois há norma constitucional explícita e específica de igualdade de direitos, de modo que, uma vez implementadas as condições legais específicas, ao
trabalhador portuário avulso também é devido o adicional de riscos, previsto no art. 14 da Lei 4.860/1965, por imposição constitucional expressa. 3. Sempre
que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos também é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso,
Extensão do adicional de risco portuário ao trabalhador portuário avulso. Recurso extraordinário em considerando o disposto no artigo 7°, XXXIV, da Constituição da República. 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Em 03/11/2020: Opostos 5
que se discute, à luz dos artigos 5º, II; e 7º, XXIII e XXXIV, da Constituição Federal, a extensão, ou não, aos embargos de declaração. Em 12/05/2021: Embargos recebidos em parte - Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaratórios
trabalhadores portuários avulsos, do adicional de risco portuário previsto no art. 14 da Lei nº 4.860/65 e pago para sanar o erro material apontado, sem a atribuição de efeitos modificativos, apenas para que, no acórdão embargado, onde se lê “Lei 4.830/65”, leia-se
“Lei 4.860/65”, nos termos do voto do Relator, vencidos parcialmente os Ministros Roberto Barroso e Nunes Marques. Plenário, Sessão Virtual de 30.4.2021 a
aos trabalhadores portuários com vínculo empregatício permanente.
11.5.2021. Em 20/05/2021: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Publicado acórdão de embargos de declaração em 10/06/2021. Em 21/06/2021: Petição Embargos de Declaração. Em: 16/11/2022. Andamento: Inclua-se em pauta - minuta extraída. Observações: Julgamento Virtual: RE-ED-terceiros-ED.
Incluído na Lista 555-2022.EF - Agendado para: 25/11/2022 a 02/12/2022. Em 25/11/2022: Iniciado Julgamento Virtual do ED-terceiros-ED. Data do
Andamento: 05/12/2022. Andamento: Embargos rejeitados Observações: Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos declaratórios, nos
termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 25.11.2022 a 2.12.2022.

Descrição no STF

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-590829

Competência do Poder Legislativo municipal para estabelecer vantagens, benefícios e adicionais em favor de
servidores municipais. Obs: Mérito da repercussão geral julgado no processo nº RE 590829.

Processo de Origem

223

TJMG - AC-10106080329548001

Processo Paradigma

RE-601392
Processo de Origem

235
TRF4 - AC-199970000319063/PR

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. MARCO AURÉLIO.
Publicado acórdão de repercussão geral em 20/11/2009. MÉRITO JULGADO. EMENTA: CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – TRIBUNAL DE
JUSTIÇA – ATUAÇÃO – REVISÃO. Ante a possibilidade de vir à balha entendimento que possua ligação com a Constituição Federal, como ocorre
Descrição no STF
quanto aos preceitos sensíveis, de adoção obrigatória pela Carta estadual, admissível é o recurso extraordinário – Recurso Extraordinário nº
199.293/SP, de minha relatoria, e Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.529/MT, da relatoria do ministro Octavio Gallotti.
LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO – SERVIDORES – DIREITOS. Descabe, em lei orgânica de município, a normatização de direitos dos servidores,
porquanto a prática acaba por afrontar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo – Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.944/PR, relatada pela
ministra Cármen Lúcia, 3.176/AP, 3.295/AM, relatadas pelo ministro Cezar Peluso, e 3.362/BA, de minha relatoria. DECISÃO: O Tribunal, por
Competência do Poder Legislativo municipal para estabelecer vantagens, benefícios e adicionais em unanimidade e nos termos do voto do Relator, deu provimento ao recurso extraordinário, declarando a inconstitucionalidade dos incisos II, III, VIII, bem como
favor de servidores municipais. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º; 29; 61, § o § 1º e o § 2º do art. 55 da Lei Orgânica do Município de Cambuí. Ausente,neste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Presidiu o julgamento o Ministro
1º, II, a, b e c; 63, I; 167, II; e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal, se o Poder Legislativo municipal Ricardo Lewandowski. Publicado acórdão de mérito em 30/03/2015. Transitado em julgado em 16/05/2015.

possui, ou não, competência para estabelecer, de forma originária na Lei Orgânica Municipal e por iniciativa
própria, disposições que versem sobre vantagens, benefícios e adicionais destinados aos servidores
municipais.

Descrição no TST
Imunidade tributária das atividades exercidas pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN.
GILMAR MENDES. Publicado acórdão de repercussão geral em 04/12/2009. MÉRITO JULGADO. EMENTA: Recurso extraordinário com repercussão
geral. 2. Imunidade recíproca. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 3. Distinção, para fins de tratamento normativo, entre empresas
Descrição no STF
públicas prestadoras de serviço público e empresas públicas exploradoras de atividade. Precedentes. 4. Exercício simultâneo de atividades em
regime de exclusividade e em concorrência com a iniciativa privada. Irrelevância. Existência de peculiaridades no serviço postal. Incidência da
imunidade prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido. Publicado acórdão de mérito em
05/06/2013. Opostos embargos de declaração em 25/07/2013. Em 15/02/2019: Embargos rejeitados. Decisão: "O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os
Imunidade tributária das atividades exercidas pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. embargos de declaração, com aplicação de multa de 1% (um por cento) do valor corrigido da causa (art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil), nos
termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 8.2.2019 a 14.2.2019". Publicado acórdão de embargos de declaração em 27/02/2019. Transitado em
Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 150, VI, a, da Constituição Federal, se a imunidade
julgado em 15/04/2019.

tributária recíproca alcança, ou não, todas as atividades exercidas pela Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos.

Processo Paradigma

AI-705941
Processo de Origem

Descrição no TST

Natureza jurídica de verbas rescisórias para fins de incidência do imposto de renda.

Descrição no STF
DIREITO DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator. MIN. GILMAR MENDES. Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral
em 23/04/2010. Transitado em julgado em 23/04/2010.
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TRF - SP - AC 200361000367670

Natureza jurídica de verbas rescisórias para fins de incidência do imposto de renda - Agravo de
instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em que se discute, à luz dos
artigos 5º, caput; e 150, II, da Constituição Federal, a natureza jurídica de verbas rescisórias, se salarial ou
indenizatória, para fins de incidência de imposto de renda.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE 583937
Processo de Origem

237
APCRIM 20077000259131 - TURMA
RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL - RIO
DE JANEIRO

Gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro.
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral
Reconhecida. Relator MIN. CEZAR PELUSO. MÉRITO JULGADO. EMENTA: AÇÃO PENAL. Prova. Gravação ambiental. Realização por um dos
interlocutores sem conhecimento do outro. Validade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido.
Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento
do outro. DECISÃO: O Tribunal, por maioria, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, reconheceu a existência de repercussão geral, reafirmou a
jurisprudência da Corte acerca da admissibilidade do uso, como meio de prova, de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores e deu provimento
ao recurso da Defensoria Pública, para anular o processo desde o indeferimento da prova admissível e ora admitida, nos termos do voto do Relator. Votou o
Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro Eros Grau e, neste julgamento, o Senhor Ministro Carlos Britto. Plenário,
Gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. Recurso
19.11.2009. Publicado acórdão de repercussão geral e mérito em 18/12/2009. Transitado em julgado em 12/02/2010.

Descrição no STF

extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 1º, III; 5º, X, LIV, LV; e 129, da Constituição Federal, a
constitucionalidade, ou não, do uso, como meio de prova, de gravação ambiental realizada por um dos
interlocutores, sem conhecimento do outro.
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Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-600091

Competência da Justiça do Trabalho. Pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de
acidente do trabalho, formulado pelos sucessores do trabalhador falecido.

Processo de Origem

Descrição no STF

TJMG - AI-10024060994019001

Competência para processar e julgar ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes
de acidente do trabalho propostas por sucessores do trabalhador falecido. Recurso extraordinário em
que se discute, à luz do art. 114, VI, da Constituição Federal, qual a Justiça competente, se a especializada
ou a comum, para processar e julgar as ações indenizatórias decorrentes de acidente do trabalho propostas
pelos sucessores do trabalhador falecido.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. DIREITO DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. DIAS TOFFOLI. Publicado
acórdão de repercussão geral em 26/03/2010. MÉRITO JULGADO. EMENTA: Recurso extraordinário – Competência – Processual Civil e do Trabalho –
Repercussão geral reconhecida – Ação de indenização decorrente de danos sofridos em acidente de trabalho – Demanda diretamente decorrente
de relação de trabalho, sendo irrelevante, para fins de fixação da competência, o fato de ter sido ajuizada por sucessores do trabalhador falecido –
Aplicação da norma do art. 114, inciso VI, da Constituição Federal, com a redação que a ela foi dada pela Emenda Constitucional nº 45/04 –
Reconhecimento da competência da Justiça Federal do Trabalho para o processamento do feito – Recurso não provido. Publicado acórdão de mérito
em 15/08/2011. Transitado em julgado em 22/08/2011.

Processo Paradigma

RE-602162

Processo de Origem

Descrição no TST

Base de cálculo do adicional de periculosidade dos empregados do setor de energia elétrica.

Descrição no STF
DIREITO DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relatora MIN. ELLEN GRACIE. Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em
16/04/2010. Transitado em julgado em 25/06/2010.

245
Base de cálculo do adicional de periculosidade dos empregados do setor de energia elétrica. Recurso
extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, caput, II, XXXV, LIV, LV; e 7º, XXVI, XXX, da
Constituição Federal, qual a base de cálculo do adicional de periculosidade dos empregados do setor de
TST - AIRE-3163600-29.2007.5.99.0000
energia elétrica, previsto na Lei nº 7.369/85, ou seja, se o referido adicional deve ser calculado levando-se
em consideração o valor da soma das parcelas de natureza salarial ou apenas sobre o salário, sem qualquer
acréscimo.

Processo Paradigma

RE-760931

Processo de Origem

Descrição no TST
Responsabilidade subsidiária. Entes da administração pública. Súmula/TST 331, IV. Art. 71 da Lei nº
8.666/93.

Descrição no STF
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TST - AIRR 1007007220085020373

Responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo
inadimplemento de empresa prestadora de serviço. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos
artigos 5º, II; e 37, § 6º; e 97, da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, do art. 71, § 1º, da Lei
nº 8.666/93, que veda a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas
gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço.

DIREITO DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. Repercussão Geral Reconhecida. Relatora MIN.
ROSA WEBER. Publicado acórdão de repercussão geral em 16/04/2010. MÉRITO JULGADO: Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO NO ÂMBITO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 331, IV E V, DO TST. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO COMO
MECANISMO ESSENCIAL PARA A PRESERVAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CIDADÃOS. HISTÓRICO
CIENTÍFICO. LITERATURA: ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO HUMANO. RESPEITO ÀS
ESCOLHAS LEGÍTIMAS DO LEGISLADOR. PRECEDENTE: ADC 16. EFEITOS VINCULANTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
FIXAÇÃO DE TESE PARA APLICAÇÃO EM CASOS SEMELHANTES. 1. A dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio” é imprecisa, artificial e ignora a
dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente
o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação
constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina
no campo econômico é uníssona no sentido de que as “Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios
principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais” (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design
for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 2. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito
fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas, incorporada à
Administração Pública por imperativo de eficiência (art. 37, caput, CRFB), para fazer frente às exigências dos consumidores e cidadãos em geral, justamente
porque a perda de eficiência representa ameaça à sobrevivência da empresa e ao emprego dos trabalhadores. 3. Histórico científico: Ronald H. Coase, “The
Nature of The Firm”, Economica (new series), Vol. 4, Issue 16, p. 386-405, 1937. O objetivo de uma organização empresarial é o de reproduzir a distribuição
de fatores sob competição atomística dentro da firma, apenas fazendo sentido a produção de um bem ou serviço internamente em sua estrutura quando os
custos disso não ultrapassarem os custos de obtenção perante terceiros no mercado, estes denominados “custos de transação”, método segundo o qual firma
e sociedade desfrutam de maior produção e menor desperdício. 4. A Teoria da Administração qualifica a terceirização (outsourcing) como modelo
organizacional de desintegração vertical, destinado ao alcance de ganhos de performance por meio da transferência para outros do fornecimento de bens e
serviços anteriormente providos pela própria firma, a fim de que esta se concentre somente naquelas atividades em que pode gerar o maior valor, adotando a
função de “arquiteto vertical” ou “organizador da cadeia de valor”. 5. A terceirização apresenta os seguintes benefícios: (i) aprimoramento de tarefas pelo
aprendizado especializado; (ii) economias de escala e de escopo; (iii) redução da complexidade organizacional; (iv) redução de problemas de cálculo e
atribuição, facilitando a provisão de incentivos mais fortes a empregados; (v) precificação mais precisa de custos e maior transparência; (vi) estímulo à
competição de fornecedores externos; (vii) maior facilidade de adaptação a necessidades de modificações estruturais; (viii) eliminação de problemas de
possíveis excessos de produção; (ix) maior eficiência pelo fim de subsídios cruzados entre departamentos com desempenhos diferentes; (x) redução dos
custos iniciais de entrada no mercado, facilitando o surgimento de novos concorrentes; (xi) superação de eventuais limitações de acesso a tecnologias ou
matérias-primas; (xii) menor alavancagem operacional, diminuindo a exposição da companhia a riscos e oscilações de balanço, pela redução de seus custos
fixos; (xiii) maior flexibilidade para adaptação ao mercado; (xiii) não comprometimento de recursos que poderiam ser utilizados em setores estratégicos; (xiv)
diminuição da possibilidade de falhas de um setor se comunicarem a outros; e (xv) melhor adaptação a diferentes requerimentos de administração, know-how
e estrutura, para setores e atividades distintas. 6. A Administração Pública, pautada pelo dever de eficiência (art. 37, caput, da Constituição), deve empregar
as soluções de mercado adequadas à prestação de serviços de excelência à população com os recursos disponíveis, mormente quando demonstrado, pela
teoria e pela prática internacional, que a terceirização não importa precarização às condições dos trabalhadores. 7. O art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, ao
definir que a inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu
pagamento, representa legítima escolha do legislador, máxime porque a Lei nº 9.032/95 incluiu no dispositivo exceção à regra de não responsabilização com
referência a encargos trabalhistas. 8. Constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 já reconhecida por esta Corte em caráter erga omnes e
vinculante: ADC 16, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/11/2010. 9. Recurso Extraordinário parcialmente conhecido e, na parte
admitida, julgado procedente para fixar a seguinte tese para casos semelhantes: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do
contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou
subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. Publicado acórdão de mérito em 12/09/2017. Em 02/10/2017: Opostos embargos de
declaração. Em 01/08/2019: Embargos rejeitados. Publicados 3 acórdãos de embargos de declaração em 06/09/2019. Transitado em julgado em
01/10/2019.

Processo de Origem

Descrição no STF

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator. MIN. DIAS TOFFOLI. Publicado acórdão de inexistência
de repercussão geral em 20/08/2010. Transitado em julgado em 27/08/2010.
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TST - AROAR 13047200400002004

Pressupostos de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho - Agravo de
instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em que se discutem, à luz dos
artigos 5º, II, XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, os pressupostos de admissibilidade de
ação rescisória, no âmbito da Justiça do Trabalho.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-599628

Execução. Empresa pública ou sociedade de economia mista que prestam serviço público. Precatório.
Aplicabilidade.

Processo de Origem

Descrição no STF

TJDF - AI-20060020116746

Aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de
serviços públicos essenciais. Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 100 da Constituição
Federal, e do princípio da continuidade dos serviços públicos, a aplicabilidade, ou não, do regime de
precatórios às entidades da Administração Indireta que prestam exclusivamente serviços públicos
essenciais.
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO, Repercussão Geral
Reconhecida. Relator MIN. ROBERTO BARROSO. Publicado acórdão de repercussão geral em 26/03/2010. MÉRITO JULGADO. EMENTA: FINANCEIRO.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE
PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO
GERAL FOI RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em
regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do
Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da
Constituição). Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. Publicado acórdão de mérito em 17/10/2011. Transitado em julgado em 02/09/2013.

Processo Paradigma

RE-603451

Descrição no TST

Complementação de aposentadoria de ex-empregado da FEPASA

Processo de Origem

Descrição no STF

TJSP - AC-70768453

Complementação de aposentadoria de ex-empregado da FEPASA. Recurso extraordinário em que se
discute, à luz dos artigos 1º; 7º, IV; 25; 37, caput e XIII; 40, § 8º; e 169, caput e § 1º, da Constituição Federal,
a constitucionalidade, ou não, da complementação da aposentadoria de ex-empregado da Ferrovia Paulista
S/A - FEPASA de acordo com piso salarial de 2,5 salários mínimos, fixado no contrato coletivo de trabalho
dos ferroviários em atividade e na Lei estadual nº 9.343/96.
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DIREITO DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relatora MIN.
ROSA WEBER. Publicado acórdão de repercussão geral em 23/04/2010. MÉRITO JULGADO. EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DA EXTINTA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO
DOS BENEFÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIOMÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR NOVA
BASE DE CÁLCULO. DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DA EXTINTA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO
SALÁRIOMÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR NOVA BASE DE CÁLCULO. Publicado acórdão de mérito em 10/09/2014.
Transitado em julgado em 25/03/2015.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-591797

Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN,
por alegados expurgos inflacionários decorrentes do plano Collor I.

Processo de Origem

Descrição no STF
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DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. DIAS TOFFOLI. Publicado acórdão de repercussão geral
em 30/04/2010. Em 18/12/17: Sobreste-se o presente processo de repercussão geral, por 24 (vinte e quatro) meses, como requerido, tempo hábil para que
os interessados, querendo, manifestem adesão à proposta nas respectivas ações, perante os juízos de origem competentes. Em 15/03/2018: Aguardando
Julgamento: Determinado o sobrestamento do presente processo de repercussão geral, por 24 (vinte e quatro) meses.

Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo
BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do plano Collor I. Agravo de instrumento

Turma de Recursos Cíveis dos Juizados
interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5º, XXXVI, da
Especiais - Proc-4652007

Constituição Federal, o direito, ou não, a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de
poupança, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do plano econômico denominado Collor I.

Processo Paradigma

RE-605481
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Descrição no TST

Citação da Fazenda Pública para expedição de precatório complementar.

Processo de Origem

Descrição no STF

TJSP - AC-2725265900

Citação da Fazenda Pública para expedição de precatório complementar. Recurso extraordinário em
que se discute, à luz do art. 100 e parágrafos, da Constituição Federal, a necessidade, ou não, da citação da
Fazenda Pública para expedição de precatório complementar.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relatora MIN. ROSA WEBER. Publicado acórdão de repercussão
geral em 20/08/2010. Opostos embargos de declaração em 26/08/2010. Em 12/09/2022: Substituição do Relator, art. 38 do RISTF MIN. LUIZ FUX.

Processo Paradigma

RE 608852
Processo de Origem

Descrição no TST

Fixação de multa por descumprimento de ordem judicial de pagamento de precatório no prazo legal.

Descrição no STF
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relatora MIN. ELLEN GRACIE. Publicado acórdão de inexistência
de repercussão geral em 04/06/2010. Transitado em julgado em 04/06/2010.
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TST - EDAIRR 61243200200504409

Fixação de multa por descumprimento de ordem judicial de pagamento de precatório no prazo legal.
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, II; e 100, § 2º, da Constituição Federal, a
possibilidade, ou não, de fixação da multa prevista nos artigos 14, V; 600 e 601, do Código de Processo Civil,
por descumprimento de ordem judicial de pagamento de precatório no prazo legal.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-610223

Servidores inativos da extinta FEPASA. Extensão de vantagens salariais concedidas em dissídios e acordos
coletivos aos ferroviários em atividade.

Processo de Origem

Descrição no STF
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. DIREITO DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relatora
MIN. ELLEN GRACIE. Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em 25/06/2010. Transitado em julgado em 25/06/2010.
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TJSP - AC-6001075100

Direito de servidores inativos da extinta FEPASA à extensão de vantagens salariais concedidas em
dissídios e acordos coletivos aos ferroviários em atividade. Recurso extraordinário em que se discute, à
luz dos artigos 37, caput, XIII; 40, § 8º; 169; e 195, § 5º, da Constituição Federal, o direito, ou não, de
aposentados e pensionistas da antiga FEPASA – Ferrovia Paulista S/A à extensão de vantagens salariais
concedidas aos ferroviários em atividade em razão de dissídios e acordos coletivos.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-424053

Subtetos salariais instituídos com amparo na redação original do art. 37, XI, da Constituição Federal.
Subsistência após a EC-19/98.

Processo de Origem

282

TJSP - MAS-2434035000

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. MARCO AURÉLIO. MÉRITO
JULGADO. EMENTA: SERVIDOR DO EXECUTIVO ESTADUAL - TETO - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19/98 - EFICÁCIA PROJETADA NO TEMPO ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO PRIMITIVA - SUBSISTÊNCIA DO TETO REVELADO PELA REMUNERAÇÃO DE
Descrição no STF
SECRETÁRIO DE ESTADO. A eficácia do inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, na redação decorrente da Emenda Constitucional nº 19/98,
ficou jungida à fixação, por lei de iniciativa conjunta do Presidente da República, do Presidente do Supremo, do Presidente da Câmara e do
Presidente do Senado, do subsídio, persistindo a vigência do texto primitivo da Carta, no que contemplado o teto por Poder, consideradas as
esferas federal e estadual. DECISÃO: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, deu provimento ao recurso extraordinário,
determinando a aplicação do regime previsto no art. 543-B do Código de Processo Civil, e autorizou os Relatores a decidirem monocraticamente os casos
Subsistência, após a Emenda Constitucional nº 19/98, dos subtetos salariais criados com amparo na anteriores idênticos. Votou o Presidente, Ministro Cezar Peluso. Ausentes, em representação do Tribunal na Mena Rule of Law Conference 2010, em Ifrane,
Marrocos, a Senhora Ministra Ellen Gracie, licenciado o Senhor Ministro Joaquim Barbosa e, justificadamente, o Senhor Ministro Eros Grau. Falou pelo
redação original do art. 37, XI, da Constituição Federal. Recurso extraordinário em que se discute, à luz
recorrente a Dra. Miriam Kiyoko Murakawa, Procuradora do Estado. Publicado acórdão de repercussão geral e de mérito em 01/10/2010. Transitado em
do art. 37, XI, da Constituição Federal, a subsistência, ou não, dos subtetos salariais criados com base na julgado em 18/10/2010.

redação original desse dispositivo, após as modificações implementadas pela Emenda Constitucional nº
19/98.
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Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-631363

Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, bloqueados pelo BACEN, por
alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I

Processo de Origem

Descrição no STF - PROCESSO COM SUSPENSÃO NACIONAL

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. GILMAR MENDES. Em
03/04/2012: Substitui o paradigma de repercussão geral - processo nº AI 751521. Em 27/11/2013: Suspenso o julgamento. Em 05/02/2018: Sobrestado Aguardando Julgamento: RE/632212. Decisão: "Finalmente, determino o sobrestamento do presente feito, por 24 (vinte e quatro) meses, de modo a
possibilitar que os interessados, querendo, manifestem adesão à proposta nas respectivas ações, perante os juízos de origem competentes. Publique-se". Em
22/04/2021: Determinada a Suspensão Nacional. Decisão - em 16/04/2021: "Ante o exposto, determino a suspensão de todos os processos em fase
recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindose os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória" . Em 12/12/2022 foi publicado
despacho indeferindo pedidos de ingresso no feito na condição de amicus curiae.

Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, bloqueados pelo BACEN,
por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I. Agravo de instrumento interposto
TJSP - COLÉGIO RECURSAL - 41ª CJ - contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5º, II e XXXVI, da
RIBEIRÃO PRETO PROC 591071
Constituição Federal, o direito, ou não, a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de

poupança, bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do
plano econômico denominado Collor I.

Processo Paradigma

Descrição no TST
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. GILMAR MENDES.
Em03/04/2012: Substitui o paradigma de repercussão geral - processo nº AI 754745. Em 27/11/2013: Suspenso o julgamento. Em 05/02/2018: Sobrestado -

RE-632212
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Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, Aguardando Julgamento: RE/631363. Decisão: "Finalmente, determino o sobrestamento do presente feito, por 24 (vinte e quatro) meses, de modo a
por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II.
possibilitar que os interessados, querendo, manifestem adesão à proposta nas respectivas ações, perante os juízos de origem competentes. Publique-se". Em

Processo de Origem

Descrição no STF - PROCESSO COM SUSPENSÃO NACIONAL

TJSP - 1º COLÉGIO RECURSAL CENTRAL- PROC 29925

Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo
BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II. Agravo de instrumento
interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em que se discute, o direito, ou não, a
diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco
Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do plano econômico denominado Collor
II.

31/10/2018: Determinada a Suspensão Nacional. Decisão: "Nesses termos, determino a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na
fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018, data em que homologado o acordo e iniciado
o prazo para a adesão dos interessados. Em 09/11/2018, 13/11/2018 e 14/11/2018: Interpostos Embargos de Declaração. Em 09/04/2019: Embargos não
conhecidos. Em 07/04/2020: Deferido - "homologo o aditivo ao acordo coletivo e determino a prorrogação da suspensão do julgamento dos REs 631.363 e
632.212, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020. À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis, sobretudo a cientificação da Presidência dos
Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Superior Tribunal de Justiça, para que adotem as medidas necessárias ao cumprimento da
determinação". Em 12/05/2020: Interposto agravo regimental. Em 27/11/2020: Iniciado Julgamento Virtual. Em 03/12/2020: Retirado do Julgamento Virtual.
Em 23/04/2021: Despacho: "Ante o exposto, determino a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários
referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação
e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória". Em 04/05/2021: Opostos embargos de declaração. Em 12/12/2022 foi publicado
despacho indeferindo pedidos de ingresso no feito na condição de amicus curiae.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-611231

Extinção de execução fiscal da União por falta de interesse de agir, em razão do valor irrisório do débito, com
base em legislação federal.

Processo de Origem

Descrição no STF
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relatora MIN. ELLEN GRACIE. Publicado acórdão de inexistência
de repercussão geral em 27/08/2010. Transitado em julgado em 27/08/2010.
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TRF 3 - AC 200403990016680

Extinção de execução fiscal da União por falta de interesse de agir, em razão do valor irrisório do
débito, com base em legislação federal. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º,
XXXV, LIII, LIV, LV; e 150, II, da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, de decisão que, com
fundamento nas Leis nos 9.469/97 e 10.522/2002, extingue, sem julgamento de mérito, execução fiscal da
União, por ausência de interesse de agir, em razão do valor irrisório do débito executado.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-607520

Competência para processar e julgar ações de cobrança de honorários advocatícios arbitrados em favor de
advogado dativo.

Processo de Origem

Descrição no STF

TST - RE-ED-RR-1750037.2006.5.03.0042

Competência para processar e julgar ações de cobrança de honorários advocatícios arbitrados em
favor de advogado dativo. Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 114, I, da Constituição
Federal, qual a Justiça competente para processar e julgar as ações de cobrança ou de execução de
honorários advocatícios arbitrados em favor de advogado dativo em ações cíveis e criminais.

305

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. DIAS TOFFOLI. Publicado acórdão de repercussão
geral em 14/12/2010. MÉRITO JULGADO. EMENTA: Recurso extraordinário – Repercussão geral reconhecida – Ação de cobrança de honorários
advocatícios – Verbas arbitradas em favor da recorrida em razão de sua atuação como defensora dativa – Inexistência de relação de trabalho a
justificar seu processamento perante uma vara da Justiça Federal do Trabalho – Relação mantida entre as partes que é de cunho meramente
administrativo – Reconhecimento da competência da Justiça comum estadual para o processamento do feito – Recurso provido. Publicado acórdão
de mérito em 21/06/2011. Transitado em julgado em 01/07/2011.

Processo Paradigma

RE 611512
Processo de Origem

Descrição no TST

Natureza jurídica dos juros, em reclamatória trabalhista, para fins de incidência de Imposto de Renda.

Descrição no STF
DIREITO DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relatora. MIN ELLEN GRACIE. Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em
23/11/2010. Transitado em julgado em 23/11/2010.
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Natureza jurídica dos juros, em reclamatória trabalhista, para fins de incidência de Imposto de Renda.

TURMA REC. JUIZADOS ESPECIAIS
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, II; 37; 59; 84, IV; 146, III, a; 150, I e IV; e 153,
FEDERAIS SANTA CATARINA - PROC
III, da Constituição Federal, a natureza jurídica dos juros, a fim de se decidir se verbas recebidas a esse
200772550052794

título, em reclamatória trabalhista, se sujeitam, ou não, ao Imposto de Renda.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-705140

Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à
prévia aprovação em concurso público.

Processo de Origem

Descrição no STF
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TST - AIRE-105470-36.1996.5.04.0030
(RE-ED-RR-762479-40.2001.5.04.5555)

DIREITO DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. MIN. TEORI ZAVASCKI. Publicado acórdão de repercussão geral em 29/03/2011. MÉRITO
JULGADO. EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO.
NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS
(RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente
afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem
a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo
sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos
Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao
submetido à prévia aprovação em concurso público. Agravo de instrumento interposto contra decisão levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. Publicado
que inadmitiu recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 37, II e §§ 2º e 6º, da Constituição acórdão de mérito em 05/11/2014. Transitado em julgado em 24/11/2014.

Federal, se a contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em
concurso público gera, ou não, outros efeitos trabalhistas além do direito à contraprestação pelos dias
trabalhados.

Processo Paradigma

RE 601235

314

Descrição no TST

Exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de recurso administrativo. Obs: AI 698626 DIREITO TRIBUTÁRIO. Repercussão Geral Reconhecida. Relatora MIN ELLEN GRACIE. MÉRITO JULGADO. EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM.
reautuado como RE 601235
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (CPC, ART.544, PARÁGRAFOS 3° E 4°). EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO

PRÉVIO EM RECURSO ADMINISTRATIVO. RELEVÂNCIA ECONÔMICA, SOCIAL E JURÍRICA DA CONTROVÉRSIA. RECONHECIMENTO DA
EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO DEDUZIDA NO APELO EXTREMO INTERPOSTO. PRECEDENTES DESTA CORTE A
RESPEITO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA COMO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMISTRATIVO. RATIFICAÇÃO
Processo de Origem
Descrição no STF
DO ENTENDIMENTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA REPERCUSSÃO GERAL (CPC, ART. 543 - B). 1. Mostram-se
atendidos todos os pressupostos de admissibilidade, inclusive quanto à formal e expressa defesa pela repercussão geral da matéria submetida a
esta Corte Suprema. Da mesma forma, o instrumento formado traz consigo todos os subsídios necessários ao perfeito exame do mérito da
controvérsia. Conveniência da conversão dos autos em recurso extraordinário. 2. A exigência de depósito prévio como requisito de
admissibilidade de recurso administrativo – assunto de indiscutível relevância econômica, social e jurídica – já teve a sua inconstitucionalidade
reconhecida por esta Corte, no julgamento do RE 388.359, do RE 389.383 e do RE 390.513, todos de relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio.
3. Ratificado o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, aplicam-se aos recursos extraordinários os mecanismos previstos no
parágrafo 1° do art. 543-B, do CPC. 4. Questão de ordem resolvida, com a conversão do agravo de instrumento em recurso extraordinário, o
Exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de recurso administrativo. Agravo de reconhecimento da existência da repercussão geral da questão constitucional nele discutida, bem como ratificada a jurisprudência desta Corte a
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3A. instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5º, respeito da matéria, a fim de possibilitar a aplicação do art. 543- B, do CPC. DECISÃO: Preliminarmente, o Tribunal, por unanimidade, deu provimento
REGIAO - SP - AMS 200461000164246 LV, da Constituição Federal a constitucionalidade, ou não, da exigência de depósito prévio como requisito de ao agravo de instrumento, convertendo-o em recurso extraordinário. Também por unanimidade, resolveu questão de ordem suscitada pela Relatora no
sentido de reconhecer a existência de repercussão geral, ratificar o entendimento firmado pelo Tribunal sobre o tema e aplicar o regime legal previsto no
admissibilidade de recurso administrativo
artigo 543-B do Código de Processo Civil. Publicado acórdão de repercussão geral e de mérito em 05/12/2008. Transitado em julgado certificado em
01/10/2009.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-592317

Serviço público. Reajuste de remuneração e proventos. Princípio da isonomia. Equivalência salarial. Poder
Judiciário e/ou Administração pública.

Processo de Origem

Descrição no STF
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TJRJ - AC-200600106421

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relatora MIN. ELLEN GRACIE. Publicado
acórdão de repercussão geral em 22/10/2010. MÉRITO JULGADO. EMENTA: Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida.
Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta
Corte. Recurso extraordinário provido. DECISÃO: O Tribunal, por maioria, conheceu do recurso extraordinário, vencidos os Ministros Marco Aurélio e
Rosa Weber. No mérito, também por maioria, deu provimento ao recurso, vencido o Ministro Marco Aurélio, que lhe negava provimento. Tudo nos termos do
voto do Relator. Ausentes, justificadamente, o Ministro Celso de Mello, a Ministra Cármen Lúcia e o Ministro Dias Toffoli, que participa da VI Conferência
Aumento de vencimentos e extensão de vantagens e gratificações pelo Poder Judiciário e pela Ibero-Americana sobre Justiça Eleitoral, no México, na qualidade de Presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo
Administração Pública. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, II; 37, caput e X, da Lewandowski, Vice-Presidente no exercício da Presidência. Publicado acórdão de mérito em 10/11/2014. Transitado em julgado em 09/06/2015.

Constituição Federal, se o Poder Judiciário ou a Administração Pública podem, ou não, aumentar
vencimentos de servidores públicos civis e militares regidos pelo regime estatutário, ou estender-lhes
vantagens e gratificações, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto de
revisão geral anual.

Processo Paradigma

AI 800074
Processo de Origem

Descrição no TST

Requisitos do mandado de segurança.

Descrição no STF
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. GILMAR MENDES. Publicado acórdão de
inexistência de repercussão geral em 06/12/2010. Transitado em julgado em 28/02/2011.
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Requisitos do mandado de segurança. Agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª
extraordinário, em que se discute, à luz dos artigos 5º, XXXV; LV; LXIX; e 148, da Constituição Federal, o cabimento, ou
REGIAO -SP - AMS 95030197384
não, de mandado de segurança, em face de seus específicos pressupostos de admissibilidade

Processo Paradigma

RE 1040229

Descrição no TST

Limites impostos pelo princípio do juiz natural à convolação de ação individual em um incidente processual, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. GILMAR MENDES. Publicação do acórdão de
no bojo de ação coletiva em trânsito perante juízo diverso do originário.
repercussão geral em 06/12/2010. Em 11/04/2017: AI 826555 foi substituído pelo paradgima RE 1040229. Em 21/12/2020: Decisão pela inexistência de

Processo de Origem

Descrição no STF

TJRS - AC 70023336530

Limites impostos pelo princípio do juiz natural à convolação de ação individual em um incidente
processual, no bojo de ação coletiva em trânsito perante juízo diverso do originário. Agravo de
instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, em que se discute, à luz do art.
5º, XXXVII e LIII, da Constituição Federal, se a proposição constitucional que enuncia o princípio do juiz
natural permite, ou não, a convolação de ação individual em um incidente processual de liquidação de
sentença, no bojo de ação coletiva em trânsito perante juízo diverso do originário.

321

repercussão geral por se tratar de matéria infraconstitucional. Decisão: "O Tribunal, por unanimidade, reviu o tema 321 da sistemática da repercussão geral,
para constar que: "Não há repercussão geral na controvérsia em que se questiona a validade de regulamento editado por órgão do Judiciário estadual que,
com base na lei de organização judiciária local, preceitua a convolação de ação individual em incidente de liquidação no bojo da execução de sentença
coletiva proferida em Juízo diverso do inicial", homologando, para que produza seus efeitos jurídicos, o pedido de desistência do presente recurso, nos termos
do voto do Relator". Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em 17/02/2021. Ementa: Recurso extraordinário. 2. Princípio do juiz natural.
Validade da estrutura administrativa de Judiciário estadual. Projeto Cadernetas de Poupança do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 2. Esvaziamento
da relevância e do caráter transcendental da questão suscitada no recurso extraordinário. Aplicação do art. 323-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal, em redação conferida pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, segundo o qual “o relator poderá propor, por meio eletrônico, a revisão do
reconhecimento da repercussão geral quando o mérito do tema ainda não tiver sido julgado”. 3. Revisão do tema 321 da sistemática repercussão geral, para
constar que: “Não há repercussão geral na controvérsia em que se questiona a validade de regulamento editado por órgão do Judiciário estadual que, com
base na lei de organização judiciária local, preceitua a convolação de ação individual em incidente de liquidação no bojo da execução de sentença coletiva
proferida em juízo diverso do inicial”. Pedido de desistência homologado. Transitado(a) em julgado em 25/02/2021.

Processo Paradigma

RE 629057
Processo de Origem

Descrição no TST

Responsabilização do empregador no caso de sucessão de empresa.

Descrição no STF
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relatora MIN. ELLEN GRACIE. Publicado acórdão de inexistência
de repercussão geral em 23/11/2010. Transitado em julgado em 23/11/2010.
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TST - ERR 33092200290004006

Responsabilização do empregador no caso de sucessão de empresa. Recurso extraordinário em que se
discute, à luz dos artigos 5º, II, XXII, XXXVI, LIV e LV; e 170, II, da Constituição Federal, a responsabilização,
ou não, do empregador por obrigações trabalhistas, no caso de sucessão de empresa.
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Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-630501

Direito a cálculo de benefício de aposentadoria de acordo com legislação vigente à época do preenchimento
dos requisitos exigidos para sua concessão

Processo de Origem

Descrição no STF
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. Repercussão Geral Reconhecida. Relatora MIN. ELLEN GRACIE. Publicado acórdão de repercussão geral em 23/11/2010.
MÉRITO JULGADO. EMENTA: APOSENTADORIA – PROVENTOS – CÁLCULO. Cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco
importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais. Considerações sobre o instituto do direito
adquirido, na voz abalizada da relatora – ministra Ellen Gracie –, subscritas pela maioria. DECISÃO: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto da
Ministra Ellen Gracie (Relatora), deu parcial provimento ao recurso, vencidos os Ministros Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes.
Votou o Presidente, Ministro Joaquim Barbosa. Redigirá o acórdão o Ministro Marco Aurélio. Não votou a Ministra Rosa Weber por suceder a Ministra Ellen
Direito a cálculo de benefício de aposentadoria de acordo com legislação vigente à época do Gracie. Transitado em julgado em 23/09/2013.

preenchimento dos requisitos exigidos para sua concessão. Recurso extraordinário em que se discute,
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, se segurado contribuinte da Previdência Social Básica
REGIÃO - RS - AC 200871000085021 possui, ou não, direito de calcular seu benefício de aposentadoria, de acordo com a legislação vigente à

época em que já preenchidos os requisitos exigidos para a sua concessão, a qual se revela mais vantajosa
do que aquela vigente à data da efetiva jubilação

Processo Paradigma

RE 630733

Descrição no TST

Remarcação de teste de aptidão física em concurso público

Processo de Origem

Descrição no STF

TRF 1ª REGIÃO - AMS
200234000105404

Remarcação de teste de aptidão física em concurso público. Recurso extraordinário em que se discute,
à luz dos artigos 5º, caput, e 37, caput, da Constituição Federal, a possibilidade ou não, de remarcação de
teste de aptidão física para data diversa da estabelecida por edital de concurso público, a pedido do
candidato, em virtude de força maior que atinja a higidez física do candidato, devidamente comprovada
mediante documentação idônea.
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DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relatora MIN. ELLEN GRACIE. Publicado
acórdão de repercussão geral em 05/04/2011. MÉRITO JULGADO. EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso
público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não
ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de
situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do
interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica.
Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. DECISÃO:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, negou provimento ao recurso, mas reconheceu a inexistência de direito de candidatos à
prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior,
salvo contrária disposição editalícia, e assegurou a validade das provas de segunda chamada realizadas até a data deste julgamento, vencido o
Ministro Marco Aurélio que desprovia o recurso, mas com conseqüências diversas, e quanto à aplicação do regime da repercussão geral ao caso. Votou o
Presidente, Ministro Joaquim Barbosa. Falou pelo recorrido o Dr. Alexandre Simões Lindoso. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Publicado
acórdão de mérito em 20/11/2013. Transitado em julgado em 20/02/2014.

Processo Paradigma

AI 758533
Processo de Origem

338

Descrição no TST

Exigência do exame psicotécnico em concurso público, sem previsão em lei, e critérios de avaliação.
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. GILMAR MENDES.
MÉRITO JULGADO, EMENTA: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).2. Exame
psicotécnico. Previsão em lei em sentido material. Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade. 3. Jurisprudência pacificada na Corte.
Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal,
negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. DECISÃO: O Tribunal, por maioria e nos
termos do voto do Relator, resolveu a questão de ordem no sentido de reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência da Corte e negar
provimento ao recurso extraordinário, aplicando-se o artigo 543-B do Código de Processo Civil, contra o voto do Senhor Ministro Marco Aurélio, que entendia
Exigência do exame psicotécnico em concurso público, sem previsão em lei, e critérios de avaliação. não caber conhecer do agravo. Votou o Presidente, Ministro Cezar Peluso. Ausentes, licenciado, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa e, justificadamente, o
Agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, em que se discute, à Senhor Ministro Eros Grau. Publicado acórdão de repercussão geral e de mérito em 13/08/2010. Transitado em julgado em 25/08/2010.

Descrição no STF

TJMG - AC 10024057001158007

luz dos artigos 5º, II, LV; e 37, caput, I e II, da Constituição Federal, a constitucionalidade ou não, da
exigência de exame psicotécnico, sem previsão em lei, como requisito para ingresso no serviço público, e da
adoção de critérios, alegadamente subjetivos, para a avaliação do candidato.

Processo Paradigma

Descrição no TST

AI-791292
Processo de Origem

Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

Descrição no STF
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TST - AIRE-35370-68.2005.5.06.0003 (REObrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
ED-AIRR-35340-33.2005.5.06.0003)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. GILMAR MENDES. MÉRITO JULGADO. EMENTA:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos
XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas,
nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a
jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. DECISÃO: O
Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, resolveu a questão de ordem no sentido de reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência
da Corte e negar provimento ao recurso extraordinário, aplicando-se o artigo 543-B do Código de Processo Civil, contra o voto do Senhor Ministro Marco
Aurélio, que entendia não caber conhecer do agravo. Votou o Presidente, Ministro Cezar Peluso. Ausentes, licenciado, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa e,
justificadamente, o Senhor Ministro Eros Grau. Publicado acórdão de mérito em 13/08/2010. Transitado em julgado em 20/08/2010.

Processo Paradigma

RE-569441
Processo de Origem

344

TJRS - AC 200371000052996

Descrição no TST

Incidência de contribuição previdenciária sobre a participação nos lucros da empresa.
DIREITO TRIBUTÁRIO. Repercussão Geral Reconhecida.Relator MIN. DIAS TOFFOLI. Publicado acórdão de repercussão geral em 28/03/2011. MÉRITO
JULGADO. EMENTA: CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. NATUREZA JURÍDICA PARA FINS TRIBUTÁRIOS.
EFICÁCIA LIMITADA DO ART. 7º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ESSA ESPÉCIE DE
Descrição no STF
GANHO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL. 1. Segundo afirmado por precedentes de ambas as Turmas desse Supremo
Tribunal Federal, a eficácia do preceito veiculado pelo art. 7º, XI, da CF – inclusive no que se refere à natureza jurídica dos valores pagos a
trabalhadores sob a forma de participação nos lucros para fins tributários – depende de regulamentação. 2. Na medida em que a disciplina do
direito à participação nos lucros somente se operou com a edição da Medida Provisória 794/94 e que o fato gerador em causa concretizou-se antes
da vigência desse ato normativo, deve incidir, sobre os valores em questão, a respectiva contribuição previdenciária. 3. Recurso extraordinário a
Incidência de contribuição previdenciária sobre a participação nos lucros da empresa. Recurso que se dá provimento.DECISÃO: Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, decidindo o tema 344 da Repercussão Geral, deu provimento ao recurso,
extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 7º, XI, e 195, I, a, da Constituição Federal, a vencido o Ministro Dias Toffoli (Relator). Redigirá o acórdão o Ministro Teori Zavascki. Publicado acórdão de mérito em 10/02/2015. Transitado em julgado
constitucionalidade, ou não, da incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela denominada em 23/02/2015.

participação nos lucros, concernente a período posterior à Constituição Federal de 1988 e anterior à Medida
Provisória nº 794/94.

Processo Paradigma

RE-693112

Processo de Origem

355

Descrição no TST
a) Fraude à execução. Cessão de crédito. Penhora e indisponibilidade de bens. Possibilidade de execução
pelo regime de precatório. Violação aos arts. 5º, II, XXII, XXXVI, LIV e LV, e 100, caput e § 1º, da CF; b)
Fraude à execução. Cessão e penhora de crédito. Possibilidade de execução pelo regime de precatório.
Violação aos arts. 5º, II, XXII, XXXVI, LIV e LV, e 100, caput e § 1º, da CF; c) Fraude à execução. Penhora e
indisponibilidade de bens. Possibilidade de execução pelo regime de precatório. Violação aos arts. 5º, II,
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. GILMAR MENDES. Publicado acórdão de repercussão
XXII, XXXVI, LIV e LV, e 100, caput e § 1º, da CF.

geral em 25/05/2011. Substituído o paradigma de repercussão geral, processo nº AI-812687, pelo RE-693112 em 17/12/2012. MÉRITO JULGADO.
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 2. CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. 3. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS DA
EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - RFFSA. SUCESSÃO POSTERIOR PELA UNIÃO. 4. É VÁLIDA A PENHORA EM BENS DE PESSOA
JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, REALIZADA ANTERIORMENTE À SUCESSÃO DESTA PELA UNIÃO, NÃO DEVENDO A EXECUÇÃO PROSSEGUIR
MEDIANTE PRECATÓRIO (ART. 100, CAPUT E § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). 5. REPERCUSSÃO GERAL. 6. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
PROVIDO. Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 355 da repercussão geral, negou provimento ao
recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão
desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório".. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia (Presidente). Falaram,
pela União, a Dra. Grace Maria Fernandes Mendonça, Advogada-Geral da União, e, pelo recorrido Vitor Ribeiro da Silva, o Dr. Gustavo Teixeira Ramos.
a) Penhora de bens da Rede Ferroviária S.A. realizada anteriormente à sucessão pela União;
b) Possibilidade de execução, pelo regime de precatório, dos bens da Rede Ferroviária. Agravo de Presidiu o julgamento o Ministro Dias Toffoli (Vice-Presidente). Plenário, 09.02.2017. Publicado acórdão em 25/05/2017. Trânsito em julgado em
instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em que se discute, à luz dos 10/06/2017.

Descrição no STF

TST - RE-AIRR-48640-87.2005.5.03.0151 artigos 100, § 1º, da Constituição Federal, a validade, ou não, da penhora de bens da extinta Rede

Ferroviária S.A. - RFFSA, realizada anteriormente a sua sucessão pela União, e a possibilidade, ou não, da
execução dos referidos bens realizar-se mediante precatório.
Observação: Substitui o paradigma de
repercussão geral - processo nº AI-812687

Processo Paradigma

AI-818688
Processo de Origem

Descrição no TST

Adicional de periculosidade em decorrência de armazenamento de agentes inflamáveis em prédio vertical.

Descrição no STF
DIREITO DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. GILMAR MENDES. Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral
em 03/05/2011. Transitado em julgado em 09/05/2011.
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TST - RE-ED-E-RR-23750033.2002.5.02.0013

Adicional de periculosidade em decorrência de armazenamento de agentes inflamáveis em prédio
vertical. Agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em que se
discute, à luz do art. 7º, XXII, da Constituição Federal, ser devido, ou não, o pagamento de adicional de
periculosidade a empregados que trabalham em prédio vertical que contém, em um de seus andares,
combustível armazenado.

Processo Paradigma

Descrição no TST

AI-825675

Intervalo intrajornada. Efeitos da redução, não concessão ou concessão parcial. Previsão em acordo ou
convenção coletiva de Trabalho. Validade, OJs 307 e 342 SBDI-1/TST.

Processo de Origem

Descrição no STF

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. GILMAR MENDES. Publicado acórdão de
inexistência de reoercussão geral em 25/03/2011. Transitado em julgado em 05/06/2013.
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TST - AIRE-43241-53.2010.5.00.0000
(ROAA-9000-46.2004.5.15.0000)

Redução do intervalo intrajornada e majoração da jornada de trabalho, no regime de turnos
ininterruptos de revezamento, por negociação coletiva. Agravo de instrumento interposto contra decisão
que inadmitiu recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 7º, XIV e XXVI, da Constituição
Federal, a constitucionalidade, ou não, da redução do intervalo intrajornada e da majoração da jornada de
trabalho, no regime de turnos ininterruptos de revezamento, por meio de convenção e acordo coletivo.

Processo Paradigma

Descrição no TST
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. MARCO AURÉLIO.

RE-602584

Incidência do teto constitucional remuneratório sobre o montante decorrente da acumulação de proventos e Publicado acórdao de repercussão geral em 25/02/2011. Em 17/10/2018: Agravo regimental não conhecido. Em 25/10/2018: Ata de Julgamento Publicada,
pensão.
DJE. Publicado acórdao de agravo regimental em 20/03/2020. MÉRITO JULGADO. Em 06/08/2020: Julgado mérito de tema com repercussão geral.

Processo de Origem

Descrição no STF

TJDFT - MS-20050020077889

Incidência do teto constitucional remuneratório sobre o montante decorrente da acumulação de
proventos e pensão. Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 37, XI, da Constituição Federal,
e dos artigos 8º e 9º da Emenda Constitucional nº 41/2003, a constitucionalidade, ou não, da incidência do
teto remuneratório sobre o montante decorrente da acumulação dos proventos de aposentadoria com o
benefício de pensão.
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Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 359 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para indeferir a ordem, nos termos
do voto do Relator, vencidos os Ministros Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli (Presidente). Em seguida, foi fixada a seguinte tese:
"Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no
inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor". Falou, pelo
amicus curiae Estado do Rio Grande do Sul, a Dra. Márcia dos Anjos Manoel, Procuradora do Estado. Afirmou suspeição o Ministro Alexandre de Moraes.
Plenário, 06.08.2020 (Sessão realizada inteiramente por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). Em 21/08/2020: Ata de Julgamento Publicada, DJE.
Publicado acórdao de mérito em 23/11/2020. EMENTA: TETO CONSTITUCIONAL – PENSÃO – REMUNERAÇÃO OU PROVENTO – ACUMULAÇÃO –
ALCANCE. Ante situação jurídica surgida em data posterior à Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, cabível é considerar, para efeito de teto, o
somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão. Em 02/12/2020: Opostos embargos de declaração. Em 14/12/2020: Opostos
embargos de declaração. Em 24/02/2021: Embargos rejeitados. Decisão: (ED); (ED - segundos): "O Tribunal, por unanimidade, conheceu dos embargos de
declaração e negou-lhes provimento, nos termos do voto do Relator". Publicado acórdão de embargos de declaração em 10/03/2021. EMENTA: EMBARGOS
DECLARATÓRIOS – VÍCIO – INEXISTÊNCIA. Não havendo, no acórdão formalizado, qualquer dos vícios que respaldam os embargos de declaração –
omissão, contradição, obscuridade e erro material –, impõe-se o desprovimento. Transitado(a) em julgado em 26/03/2021.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-611503

Título executivo judicial. Desconstituição mediante aplicação do inciso II do parágrafo único do art. 741, do
CPC.

Processo de Origem

Descrição no STF

TRF2 - AC-200461000338571

Desconstituição de título executivo judicial mediante aplicação do inciso II do parágrafo único do art.
741 do Código de Processo Civil. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, LIV e LV
e 102, caput, da Constituição Federal, a possibilidade de se desconstituir, com base no art. 741, parágrafo
único, do CPC, na redação da Medida Provisória nº 2.180-35/2001, título executivo judicial que contempla a
aplicação de índices inflacionários expurgados nas contas vinculadas do FGTS, considerados indevidos pelo
Supremo Tribunal Federal.
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. TEORI ZAVASCKI. Publicado acórdão de repercussão
geral em 08/06/2011. MÉRITO JULGADO. EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741,
PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO,
INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as
disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes
dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa
julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças
revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a
sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em
situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4.
Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou
inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega
provimento. Transitado em julgado em 27/03/2019.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-631537

Execução. Precatório. Cessão de direito. Transmudação da natureza do precatório de alimentar para normal.

Processo de Origem

Descrição no STF
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. MARCO AURÉLIO. Publicado acórdão de repercussão
geral em 19/04/2011. MÉRITO JULGADO. Em 22/05/2020: Julgado mérito de tema com repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por unanimidade,
apreciando o tema 361 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para assentar a permanência da natureza do crédito tal como revelada
no ato de cessão, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: "A cessão de crédito alimentício não implica a alteração da natureza".
Falou, pelo recorrido, o Dr. Guilherme Gonzales Real, Procurador do Estado do Rio Grande do Sul. Plenário, Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020. Em
Transmudação da natureza de precatório alimentar em normal em virtude de cessão do direito nele 28/05/2020: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Publicado acórdão de mérito em 03/06/2020. Transitado(a) em julgado em 19/06/2020.

361

TJRS - AI-70032645434

estampado. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, XXII, e 100, da Constituição
Federal, dos artigos 78 e 86, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e da Emenda
Constitucional nº 62/2009, a possibilidade, ou não, da transmudação da natureza de precatório alimentar em
normal, com a conseqüente perda da respectiva ordem cronológica, em decorrência de procedimento de
cessão do direito nele estampado.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-607886

Titularidade do produto da arrecadação do imposto de renda incidente sobre complementação de
aposentadoria paga por autarquia estadual.

Processo de Origem

Descrição no STF

TRF2 - MAS-200351010032318

Titularidade do produto de arrecadação do imposto de renda incidente sobre complementação de
aposentadoria paga por autarquia estadual. Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 157, I,
da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, de decisão judicial que, com fundamento no disposto
no art. 159 da Constituição Federal, não reconheceu ao Estado-membro a titularidade direta do produto da
arrecadação do imposto de renda incidente sobre complementação de aposentadoria paga por autarquia
estadual e determinou a conversão em renda de depósitos judiciais realizados em favor da União.
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DIREITO TRIBUTÁRIO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. MARCO AURÉLIO. Publicado acórdão de repercussão geral em 15/04/2011.
Opostos embargos de declaração em 28/04/2015. Não Provido em 29/9/2015. Decisão dos Embargos: Na interposição destes embargos, atendeu-se aos
pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogado regularmente constituído, foi protocolada no prazo legal. Não prospera a articulação. A
decisão traz os parâmetros observáveis, de modo a revelar a impropriedade do recurso. A narrativa desenvolvida destoa do propósito de sanar obscuridade,
contradição ou omissão. Os declaratórios foram formalizados com o claro intuito de obter indevida alteração do resultado do julgamento, o que é inviável a
esta altura, presente a organicidade do Direito instrumental. Inexistente qualquer dos vícios relativos aos declaratórios, desprovejo-os. Publicação, DJE nº
200, divulgado em 05/10/2015. Interposto agravo regimental em 15/10/2015. Negado seguimento em 4/12/2015. Em 08/01/2016: Agravo Regimental
interposto. Em 20/09/2018: Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Cármen Lúcia. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 20.9.2018. MÉRITO JULGADO. Em 17/05/2021:
Julgado mérito de tema com repercussão geral - Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 364 da repercussão geral, conheceu do
recurso extraordinário e deu-lhe provimento, para, reformando o acórdão atacado, determinar a conversão, em renda do Estado do Rio de Janeiro, dos
depósitos judiciais realizados no processo, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: "É dos Estados e Distrito Federal a titularidade do
que arrecadado, considerado Imposto de Renda, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por si, autarquias e fundações
que instituírem e mantiverem". Falou, pelo recorrente, a Dra. Christina Aires Corrêa Lima de Siqueira Dias, Procuradora do Estado do Rio de Janeiro.
Plenário, Sessão Virtual de 7.5.2021 a 14.5.2021. Em 25/05/2021: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Publicado acórdão de mérito em 27/05/2021.
Transitado(a) em julgado em 05/06/2020.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-614406

Descontos fiscais. Incidência do imposto de renda de pessoa física sobre rendimentos percebidos
acumuladamente.

Processo de Origem

Descrição no STF

DIREITO TRIBUTÁRIO. Repercussão Geral Reconhecida. Relatora MIN. ROSA WEBER. Publicado acórdão de repercussão geral em 04/03/2011.
MÉRITO JULGADO. EMENTA: IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores
há de de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. DECISÃO: Prosseguindo no
julgamento, o Tribunal, por maioria, decidindo o tema 368 da Repercussão Geral, negou provimento ao recurso, vencida a Ministra Ellen Gracie (Relatora),
Incidência do imposto de renda de pessoa física sobre rendimentos percebidos acumuladamente. que lhe dava provimento. Ausente, neste julgamento, o Ministro Gilmar Mendes. Não votou a Ministra Rosa Weber por suceder à Ministra Ellen Gracie
Recurso extraordinário interposto pela alínea b do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, em que se (Relatora). Redigirá o acórdão o Ministro Marco Aurélio. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Publicado acórdão de mérito em 27/11/2014.
discute a constitucionalidade, ou não, do artigo 12 da Lei n° 7.713/88, que trata da incidência do imposto de Transitado em julgado em 09/12/2014.
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TRF4 - AC-200871130016588

renda da pessoa física sobre rendimentos percebidos acumuladamente, tendo em conta a declaração de
inconstitucionalidade desse dispositivo, por Tribunal Regional Federal, após o pronunciamento do Plenário
Virtual no sentido da inexistência da repercussão geral da matéria — efetuado no RE 592211/RJ (publicado
no DJe de 21.11.2008) — e a relevância jurídica correspondente à presunção de constitucionalidade das
leis, à unidade do ordenamento jurídico, à•uniformidade da tributação federal e à isonomia tributária (artigo
543-A, § 5º, do Código de Processo Civil).

Processo Paradigma

RE-614232

369

Descrição no TST

Descontos fiscais. Forma de cálculo (vinculado ao T-368)

Processo de Origem

TRF4 - AC-200871110007958

Processo Paradigma

RE 635739
Processo de Origem

376

TJAL - AC 20030010530

Descrição no STF

DIREITO TRIBUTÁRIO. Repercussão Geral Reconhecida. Relatora Min. Rosa Weber => A despeito do reconhecimento da repercussão geral da
controvérsia nos presentes autos, verifico que a matéria tratada neste recurso extraordinário é idêntica à que foi submetida ao Plenário Virtual no RE-614.406AgR-QO-RG, cuja repercussão geral também foi proclamada na sessão de 20.10.2010. Constato, outrossim, que já se iniciou, em 25.5.2011, o julgamento do
mérito do RE 614.406, sendo que, após o voto de minha antecessora, Ministra Ellen Gracie, dando provimento ao recurso, e os votos dos Ministros Marco
Aurélio e Dias Toffoli, negando-o, o processo se encontra com vista à eminente Ministra Cármen Lúcia. O fato de também ter havido o reconhecimento da
repercussão geral nestes autos não obsta tal providência, visto que a controvérsia será dirimida no julgamento do RE 614.406, já iniciado na assentada de 25
de maio de 2011. Ante o exposto, devolvam-se os autos à Corte de origem para os fins previstos no art. 543-B do CPC. Despacho publicado no DJE nº 214,
divulgado em 29/10/2012. Remessa ao TRF4 em 30/11/2012.

Vinculado ao tema nº 368

Descrição no TST

Cláusula de barreira ou afunilamento em concurso público
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. GILMAR MENDES.
Publicado acórdão de repercussão geral em 07/06/2013. MÉRITO JULGADO. EMENTA: Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso
Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em
Descrição no STF
editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio
da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5.
Recurso extraordinário provido. DECISÃO: O Tribunal rejeitou a questão de ordem suscitada da tribuna pelo advogado do recorrido. Em seguida, por
unanimidade e nos termos do voto do Relator, deu provimento ao recurso extraordinário. Rejeitada, por maioria, a proposta de modulação dos efeitos da
Cláusulas de barreira ou afunilamento em concurso público. Recurso extraordinário em que se discute, decisão, vencidos os Ministros Roberto Barroso e Luiz Fux. Votou o Presidente, Ministro Joaquim Barbosa. Falaram, pelo recorrente, o Dr. Gentil Ferreira de
Souza Neto, Procurador do Estado; pelo recorrido, o Dr. Valter Bruno de Oliveira Gonzaga, e, pelo Ministério Público Federal, o Dr. Rodrigo Janot Monteiro de
à luz dos artigos 5º, caput; e 37, I, da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, de cláusulas (de
Barros, Procurador-Geral da República. Publicado acórdão de mérito em 03/10/2014. Transitado em julgado em 15/10/2014.

barreira ou afunilamento) constantes de edital de concurso público, as quais estabelecem limitações com o
intuito de selecionar apenas os candidatos melhores classificados para prosseguir no certame

Processo Paradigma

RE-632767

Descrição no TST

Reajustes de vencimentos de servidores públicos do Município de São Paulo com base em leis municipais

Processo de Origem

Descrição no STF

TJSP - Proc.-5176935601

Reajustes de vencimentos de servidores públicos do Município de São Paulo com base em leis
municipais. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, XXXVI e 37, XV, da Constituição
Federal, a constitucionalidade, ou não, da decisão que, ao apreciar apelação em embargos à execução,
define os índices a serem aplicados para os reajustes de vencimentos dos servidores públicos do Município
de São Paulo, tendo em conta compensações e complementações desses reajustes com fundamento na
interpretação da legislação pertinente (Leis municipais nºs 10.688/1988, 10.722/1989, 11.722/1995 e
12.397/1997; Portarias nºs 256/1994 e 261/1994; e Decretos nºs 35.932/1996, 36.249/1996, 36.559/1996 e
36.769/1997).
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DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. RICARDO
LEWANDOWSKI. Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em 06/04/2011. Transitado em julgado em 06/04/2011.

Processo Paradigma

RE-635546
Processo de Origem

Descrição no TST
Equiparação de direitos trabalhistas entre terceirizados e empregados de tomadora de serviços integrante da DIREITO DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. MARCO AURÉLIO. Publicado acórdão de repercusão geral em 04/05/2011.
MÉRITO JULGADO. Em 22/09/2020: Julgado mérito de tema com repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 383 da
Administração Pública. Princípio da isonomia.

Descrição no STF

383
Equiparação de direitos trabalhistas entre terceirizados e empregados de empresa pública tomadora
de serviços. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, caput, incisos I, II, LIV e LV, e

TST - AIRE-7702-26.2010.5.00.0000 (RE37, caput, inc. II e § 2º, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de equiparação de direitos
AIRR-126240-67.2006.5.03.0114)

trabalhistas entre empregados terceirizados e aqueles pertencentes ao quadro funcional da empresa pública
tomadora de serviços.

repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Edson Fachin e Ricardo Lewandowski, que
negavam provimento ao recurso. A Ministra Rosa Weber acompanhou o Relator com ressalvas. Os Ministros Roberto Barroso, Cármen Lúcia e Luiz Fux
(Presidente) davam provimento ao recurso com fixação de tese. Os Ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes também davam provimento
ao recurso, mas com tese diversa. Nesse sentido, o julgamento foi suspenso para deliberação da tese de repercussão geral em assentada posterior. Em
05/10/2020: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Em 06/04/2021: Fixada a Tese. Em 08/04/2021: Ata de Julgamento Publicada. Em 15/04/2021: Petição Embargos de Declaração - Petição: 40583. Publicado acórdão de mérito em 19/05/2021. EMENTA: Direito constitucional e do Trabalho. Terceirização de
atividade-fim. Equiparação remuneratória. Descabimento. 1. Recurso extraordinário em que se debate se o empregado de empresa contratada teria direito à
equiparação remuneratória com o empregado da empresa tomadora do serviço, quando ambos atuarem na mesma atividade-fim. 2. Conforme decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 324, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, a terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim
de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de
decidir como estruturarão seu negócio (art. 170, caput e inc. IV, CF). 3. Do mesmo modo, a decisão sobre quanto pagar ao empregado é tomada por cada
empresa, de acordo com suas capacidades econômicas, e protegida pelos mesmos princípios constitucionais. Portanto, não se pode sujeitar a contratada à
decisão da tomadora e vice-versa. 4. Além disso, a exigência de equiparação, por via transversa, inviabiliza a terceirização para fins de redução de custos,
esvaziando o instituto. 5. Recurso provido. tese: “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados
da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratar de agentes econômicos distintos, que não podem estar
sujeitos a decisões empresariais que não são suas”. Em 24/05/2021: Opostos embargos de declaração. Em 25/05/2021: Petição - Embargos de
Declaração.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-594015

Reconhecimento de imunidade tributária recíproca a sociedade de economia mista ocupante de bem público.

Processo de Origem

385

TJSP - AC-4287755500

DIREITO TRIBUTÁRIO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. MARCO AURÉLIO. Publicado acórdão de repercussão geral em 01/06/2011.
Embargos de Declaração contra despacho que indeferiu intervenção de terceiro em 10/05 e 17/06/2013. Desprovidos os declaratórios, publicado no DJE nº
122, divulgado em 25/06/2013. MÉRITO JULGADO. Em 10/11/2016: Decisão: Após o voto do Ministro Marco Aurélio (Relator), negando provimento ao
Descrição no STF
recurso extraordinário, e o voto do Ministro Edson Fachin, dando-lhe provimento, pediu vista dos autos o Ministro Roberto Barroso. Ausentes,
justificadamente, o Ministro Celso de Mello; os Ministros Gilmar Mendes e Teori Zavascki, em missão oficial para participarem do Programa de Eleições dos
Estados Unidos (USEP) e da 7ª Conferência da Organização Global de Eleições (GEO-7), em Washington, Estados Unidos, e o Ministro Dias Toffoli,
acompanhando as eleições norte-americanas a convite da International Foundation for Electoral Systems (IFES). Falaram: pela recorrente Petróleo Brasileiro
S/A - PETROBRAS, o Dr. Marcelo Rodrigues de Siqueira; pela Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários - ANTF, a Dra. Misabel Abreu Machado
Derzi, e, pelo amicus curiae Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileira - ABRASF, o Dr. Ricardo Almeida. Presidência da
Ministra Cármen Lúcia. Plen . Em 06/04/2017: Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 385 da repercussão
geral, negou provimento ao recurso, vencidos os Ministros Edson Fachin, Celso de Mello e Cármen Lúcia (Presidente). Em seguida, o Tribunal, por maioria,
vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Edson Fachin e Alexandre de Moraes, fixou a seguinte tese de repercussão geral, sugerida pelo Ministro
Reconhecimento de imunidade tributária recíproca a sociedade de economia mista ocupante de bem Roberto Barroso: "A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, b, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel
público. Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 150, VI, a, da Constituição Federal, se a público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo
imunidade tributária recíproca alcança, ou não, sociedade de economia mista arrendatária de terreno Município". Ausentes, justificadamente, os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Plenário, 6.4.2017. Publicado acórdão em 06/04/2017. Embargos de
localizado em área portuária pertencente à União.
declaração opostos em 01/09/2017 e rejeitados em 20/09/2017. Em 20/09/2018: Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento aos embargos, nos
termos do voto do Relator. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Cármen Lúcia. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 20.9.2018.
Publicado acórdão em 11/10/2018. Transitado em julgado em 22/10/2018.

Processo Paradigma

RE-636562
Processo de Origem

Descrição no TST

Reserva de lei complementar para tratar da prescrição intercorrente no processo de execução fiscal.

Descrição no STF
DIREITO TRIBUTÁRIO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. ROBERTO BARROSO. Publicado acórdão de repercussão geral em 01/12/2011.
Em 29/11/2022, inclúido em pauta para julgamento virtual agendado para o período de 09/12/2022 a 16/12/2022. Retirado de pauta em 02/12/2022.
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TRF - AC-25221919994047200/SC

Reserva de lei complementar para tratar da prescrição intercorrente no processo de execução fiscal.
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos art. 146, III, b, da Constituição Federal, a
constitucionalidade ou não, do artigo 40, §4º, da Lei 6.830/1980, que regula a prescrição intercorrente no
processo de execução fiscal, sob a alegação de que não se trata de matéria reservada à lei complementar.

Processo Paradigma

RE-553710
Processo de Origem

394

STJ - MS-11709/DF

Descrição no TST
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. DIAS TOFFOLI. Publicado
acórdão de repercussão geral em 0706/2011. MÉRITO JULGADO. Em 17/11/2016: Decisão: O Tribunal, apreciando o tema 394 da repercussão geral, por
unanimidade e nos termos do voto do Relator, negou provimento ao recurso extraordinário. O Tribunal deliberou fixar a tese da repercussão geral na próxima
assentada. Falaram: pela União, a Dra. Isadora Cartaxo, Secretária-Geral de Contencioso da Advocacia-Geral da União; pelo recorrido Gilson de Azevedo
Souto, o Dr. Rodrigo Brandão Viveiros Pessanha; e, pelo amicus curiae Associação Brasileira de Anistiados Políticos ABAP, o Dr. Marcelo Pires Torreão.
Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 17.11.2016. Em 23/11/2016: Decisão: "O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do
Descrição no STF
Relator, fixou tese nos seguintes termos: "1) - Reconhecido o direito à anistia política, a falta de cumprimento de requisição ou determinação de
providências por parte da União, por intermédio do órgão competente, no prazo previsto nos arts. 12, § 4º, e 18, caput e parágrafo único, da Lei nº
10.599/02, caracteriza ilegalidade e violação de direito líquido e certo; 2) - Havendo rubricas no orçamento destinadas ao pagamento das
indenizações devidas aos anistiados políticos e não demonstrada a ausência de disponibilidade de caixa, a União há de promover o pagamento do
valor ao anistiado no prazo de 60 dias; 3) - Na ausência ou na insuficiência de disponibilidade orçamentária no exercício em curso, cumpre à União
promover sua previsão no projeto de lei orçamentária imediatamente seguinte". Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Gilmar
Mendes. Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 23.11.2016. Publicado acórdão de mérito em 31/08/2017. Em 06/09/2017: Opostos embargos de
Pagamento imediato de reparação econômica a anistiados políticos. Recurso extraordinário em que se declaração. Em 01/08/2018: Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, acolheu os embargos de declaração, sem efeitos
discute, à luz dos art. 146, III, b, da Constituição Federal, a constitucionalidade ou não, do artigo 40, §4º, da modificativos, apenas para esclarecer que os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrescidos de juros moratórios e de correção
Lei 6.830/1980, que regula a prescrição intercorrente no processo de execução fiscal, sob a alegação de que monetária. Ausentes, neste julgamento, os Ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux, e, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidiu o julgamento a
não se trata de matéria reservada à lei complementar.
Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 1º.8.2018. Publicado acórdão de embargos de declaração em 24/08/2018. Em 17/09/2018: Opostos embargos de
declaração. Em 06/11/2019: Embargos não conhecidos. Em 18/11/2019: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Publicado acórdão de embargos de declaração
em 12/02/2020. Transitado em julgado em 12/03/2020.

Pagamento imediato de reparação econômica a anistiados políticos.

Processo Paradigma

RE-638115

Descrição no TST

Incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas e/ou gratificadas.

Processo de Origem

Descrição no STF

STJ - Resp-966641/CE

Incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas e/ou gratificadas.
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, XXXVI, e 40, § 8º, da Constituição Federal, a
constitucionalidade, ou não, da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas
e/ou gratificadas no período compreendido entre a edição da Lei nº 9.624/98 e a publicação da MP nº 2.22545/2001.
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DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. GILMAR MENDES.
Publicado acórdão de repercussão geral em 20/05/2011. MÉRITO JULGADO. EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4.
Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001.
5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido. DECISÃO: Preliminarmente, o Tribunal, por maioria, apreciando o tema 395 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário, vencidos os Ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Celso de Mello. Em seguida, o Tribunal, por maioria, deu
provimento ao recurso extraordinário, vencidos os Ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia e Celso de Mello. O Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da decisão
para desobrigar a devolução dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores até esta data, nos termos do voto do relator, cessada a ultra-atividade das
incorporações concedidas indevidamente, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos da decisão. Impedido o Ministro Roberto Barroso.
Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Fixada a seguinte tese: Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação
de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. Publicado acórdão de
mérito em 03/08/2015. Opostos embargos de declaração em 12/08/2015. Embargos não conhecidos em 12/04/2016. Publicação do não conhecimento dos
embargos em 15/04/2016. Embargos de declaração opostos em 21/07/2016. Em 10/04/2017: Embargos de declaração não conhecidos, por inadmissíveis.
Publicação do não conhecimento dos embargos em 11/05/2017. Em 30/06/2017: (RE 638.115- 5ºED) Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do
voto do Relator, rejeitou os embargos de declaração. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Roberto Barroso, e, participando do Seminário
de Verão 2017, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal, o Ministro Ricardo Lewandowski. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen
Lúcia. Plenário, 30.6.2017. Publicação do acórdão dos embargos de declaração em 10/08/2017. Em 15/08/2017: Opostos embargos de declaração. Em
27/09/2017: Embargos não conhecidos. Em 02/10/2017: Publicação, DJE. Em 23/08/2019: Iniciado Julgamento Virtual. Em 28/08/2019: Retirado do
Julgamento Virtual - Pedido de Destaque. Em 18/10/2019: 18/10/2019: Suspenso o julgamento. Decisão: "Em razão das extensões dos votos proferidos e
para análise do quórum de modulação dos efeitos, a proclamação do resultado deste julgamento será feita em Plenário presencial". Plenário, Sessão Virtual
de 11.10.2019 a 17.10.2019. Em 25/10/2019: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Em 18/12/2019: Embargos recebidos em parte. (ED-ED); (ED-EDsegundos); (ED-ED-terceiros); (ED-ED-quartos); (ED-ED-quintos); (ED-ED-sextos); (ED-ED-sétimos); (ED-ED-oitavos); (ED-ED-nonos): Decisão:
Inicialmente, o Tribunal, por maioria, resolvendo questão de ordem suscitada pelo Ministro Dias Toffoli (Presidente), deliberou que, para a modulação dos
efeitos de decisão em julgamento de recursos extraordinários repetitivos, com repercussão geral, nos quais não tenha havido declaração de
inconstitucionalidade de ato normativo, é suficiente o quórum de maioria absoluta dos membros do Supremo Tribunal Federal, vencido o Ministro Marco
Aurélio, que diverge quanto à formulação da questão de ordem e quanto ao seu mérito. Votaram na questão de ordem os Ministros Luiz Fux e Roberto
Barroso. Na sequência, o Ministro Dias Toffoli (Presidente) proclamou o resultado do julgamento deste recurso, ocorrido na sessão virtual de 11.10.2019 a
17.10.2019: "O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a
cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, vencida a Ministra Rosa Weber, que
rejeitava os embargos. No ponto relativo ao recebimento dos quintos em virtude de decisões administrativas, o Tribunal, em razão de voto médio, rejeitou os
embargos e, reconhecendo a ilegitimidade do pagamento dos quintos, modulou os efeitos da decisão de modo que aqueles que continuam
recebendo até a presente data em razão de decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes
futuros concedidos aos servidores. Os Ministros Ricardo Lewandowski e Celso de Mello proviam os embargos de declaração e modulavam os efeitos da
decisão em maior extensão. Ficaram vencidos, nesse ponto, os Ministros Marco Aurélio e Rosa Weber. Por fim, o Tribunal, por maioria, também modulou
os efeitos da decisão de mérito do recurso, de modo a garantir que aqueles que continuam recebendo os quintos até a presente data por força de decisão
judicial sem trânsito em julgado tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores, vencidos
os Ministros Marco Aurélio e Rosa Weber. Tudo nos termos do voto do Relator. Afirmaram suspeição os Ministros Luiz Fux e Roberto Barroso”. Ausente,
justificadamente, nesta assentada, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 18.12.2019. Em 03/02/2020: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Publicado acórdão de
embargos de declaração em 08/05/2020. Em 18/05/2020: Opostos embargos de declaração. Em 19/05/2020: Opostos embargos de declaração.Em
26/05/2020: Opostos embargos de declaração. Em 29/06/2020: Embargos rejeitados. Decisão: (ED-ED-ED), (ED-ED-sextos-ED), (ED-ED-sétimos-ED): O
Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Impedido o Ministro Roberto Barroso. Afirmou suspeição o
Ministro Luiz Fux. Em 13/07/2020: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Publicado acórdão de embargos de declaração em 19/08/2020. Transitado em
julgado em 17/09/2020.

Processo Paradigma

AI 836810

Descrição no TST

Anulação de sentença por contradição e incoerência.

Processo de Origem

Descrição no STF
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. PRESIDENTE. Publicado acórdão de inexistência de
repercussão geral em 01/09/2011. Transitado em julgado em 01/09/2011.
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TJMG - AC 10027050777831001

Anulação de sentença por contradição e incoerência. Agravo de instrumento interposto contra decisão
que inadmitiu recurso extraordinário, em que se discute, à luz dos artigos 5º, LXXVIII, 30, I e II, e art. 37, IX,
da Constituição Federal, a contrariedade, ou não, de acórdão que decreta a anulação de sentença, por
entendê-la contraditória e incoerente, com os dispositivos constitucionais indicados.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-633360
Processo de Origem

Multa por litigância de má-fé.

Descrição no STF
DIREITO DO CONSUMIDOR. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. PRESIDENTE. Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em
31/08/2011. Transitado em julgado em 31/08/2011.
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Turma Recursal de Juizados Especiais
Estaduais - Proc. 260101

Multa por litigância de má-fé. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 98, I, e 5º, LIV,
LV e XXXV, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de aplicação da multa por litigância de má-fé,
com fundamento no artigo 18 do Código de Processo Civil, nos casos de interposição de recursos com
manifesto propósito protelatório.

411

414

Processo Paradigma

Descrição no TST

AI-841548

Rito da execução de decisões que condenem entidades paraestatais, pessoas jurídicas de direito privado, a
quantia em dinheiro.

Processo de Origem

Descrição no STF

TJPR - PROC 587173003

Rito da execução de decisões que condenem entidades paraestatais, pessoas jurídicas de direito
privado, a quantia em dinheiro. Agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso
extraordinário em que se discute, à luz do art. 100 da Constituição Federal, se a PARANAPREVIDÊNCIA faz
jus, ou não, ao rito do artigo 730 do CPC, nas hipóteses de execução de quantia em dinheiro.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-638483

Competência para processar e julgar ação em que se discute a prestação de benefícios previdenciários
decorrentes de acidentes de trabalho.

Processo de Origem

TRF5 - AC-486653/PB

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. DIREITO CIVIL. Relator MIN. PRESIDENTE. Repercussão Geral Reconhecida. MÉRITO JULGADO.
Em: 10/06/2011: Decisão: O Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencido o Ministro Luiz
Fux e, no mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencidos os Ministros Ayres Britto e Marco Aurélio. Não se manifestaram os
Ministros Cármen Lúcia e Joaquim Barbosa. Relator MIN. PRESIDENTE. Publicado acórdão em 02/04/2012. Em 05/04/2012: Opostos Embargos de
Declaração. Em 07/05/2015: Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), não
conheceu dos embargos de declaração. Ausentes, neste julgamento, os Ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Plenário, 17.06.2015. Publicado acórdão em
06/08/2015. Transitado em julgado em 15/08/2015.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. PRESIDENTE. MÉRITO JULGADO. EMENTA:
RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida.
Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao
Descrição no STF
restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho. DECISÃO: O Tribunal reconheceu a existência de repercussão
geral da questão constitucional suscitada, vencido o Ministro Luiz Fux e, no mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencidos os
Ministros Ayres Britto e Marco Aurélio. Não se manifestaram os Ministros Joaquim Barbosa e Cármen Lúcia. Ministro CEZAR PELUSO Relator. Publicado
Competência para processar e julgar ação em que se discute a prestação de benefícios acórdão de repercussão geral e de mérito em 31/08/2011. Transitado em julgado em 12/09/2011.

previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho. Recurso extraordinário, em que se discute, à luz
do artigo 109, I, da Constituição Federal, a competência, ou não, da Justiça Federal para julgar causas
relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho.

Processo Paradigma

ARE-640525

417

Descrição no TST

Responsabilidade civil por dano material em face de relações contratuais e extracontratuais.

Processo de Origem

Descrição no STF

Turma Recursal Juizados Especiais
Estaduais - SP - PROC 47309

Responsabilidade civil por dano material em face de relações contratuais e extracontratuais. Recurso
extraordinário com agravo em que se discute, à luz do artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, a
responsabilidade de instituição financeira por dano material causado ao consumidor, pela utilização
fraudulenta, por terceiro, de cartão de crédito.

Processo Paradigma

Descrição no TST

ARE 639228
Processo de Origem

DIREITO DO CONSUMIDOR. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. PRESIDENTE. Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em
31/08/2011. Transitado em julgado em 31/08/2011.

Indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial

Descrição no STF
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Inexistência de Repercussão Geral.Relator MIN. PRESIDENTE. Publicado
acórdão de inexistência de repercussão geral em 31/08/2011. Transitado em julgado em 31/08/2011.
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TJRJ - PROC 00396328220108190000

Indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial. Agravo interposto contra decisão
que inadmitiu recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5, LV, da Constituição Federal, suposta
violação do contraditório e da ampla defesa nos casos em que o juiz indefere pedido de produção de provas
no âmbito de processo judicial.

425

Processo Paradigma

Descrição no TST

AI-841473

Restituição de verbas de natureza alimentar pagas indevidamente pela Administração Pública a beneficiário
de boa-fé.

Processo de Origem

Descrição no STF

Turma Recursal JEF - RS - PROC
200871660014431

Restituição de verbas de natureza alimentar pagas indevidamente pela Administração Pública a
beneficiário de boa-fé.Agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário
em que se discute, à luz dos arts. 5º, II, XXXV, LIV, LV, 37, 97, e 201, §2º, da Constituição Federal, se o
beneficiário de boa-fé deve, ou não, restituir aos cofres públicos valores pagos indevidamente por erro da
Administração Pública, considerando os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e
ampla defesa e da moralidade administratival.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. Inexistência de Repercussão Geral.Relator MIN. PRESIDENTE CEZAR PELUSO. Publicado acórdão de inexistência de
repercussão geral em 01/09/2011. Transitado em julgado em 02/09/2014.

Processo Paradigma

Descrição no TST

AI-839496

Incidência do adicional de “sexta parte” sobre a integralidade dos vencimentos de servidor estadual celetista.

Processo de Origem

Descrição no STF

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. PRESIDENTE. Publicado
acórdão de inexistência de repercussão geral em 01/09/2011. Transitado em julgado em 01/09/2011.

426

TST - AIRR-36941-34.2007.5.15.0042

Incidência do adicional de “sexta parte” sobre a integralidade dos vencimentos de servidor estadual
celetista. Agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em que se
discute, à luz do art. 37, XIV, da Constituição Federal, a compatibilidade, ou não, da incidência do adicional
denominado de “sexta parte” sobre a integralidade dos vencimentos de servidor estadual celetista com a
vedação constitucional ao efeito cascata das gratificações.

Processo Paradigma

Descrição no TST

AI-842063

Execução. Juros de Mora. Fazenda Pública. Limitação a 6% ao ano. Medida Provisória nº 2.180-35. Art. 1º-F
da Lei nº 9.494/97.

Processo de Origem

Descrição no STF

DIREITO CIVIL. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. PRESIDENTE. MÉRITO JULGADO. EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento
convertido em Extraordinário. Art. 1º-F da Lei 9.494/97. Aplicação. Ações ajuizadas antes de sua vigência. Repercussão geral reconhecida.
Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei
9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.
DECISÃO: O Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, reafirmou a jurisprudência
Aplicação do artigo 1º-F da Lei 9.494/97 nas ações ajuizadas anteriormente à sua vigência. Agravo de
dominante sobre a matéria, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Ayres Britto. Não se manifestaram os Ministros Joaquim Barbosa e Cármen Lúcia.
instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em que se discute, à luz dos Ministro CEZAR PELUSO Relator. Publicado acórdão de repercussão geral e de mérito em 02/09/2011. Transitado em julgado em 14/09/2011.

435

TRF4 - Proc-9504317952/RS

artigos 5º, II, 22, e 97, da Constituição Federal, a aplicabilidade, ou não, nas ações ajuizadas antes de sua
entrada em vigor, do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Medida Provisória nº 2.18035/2001, o qual determina que os juros de mora, nas condenações impostas contra a Fazenda Pública para
pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, não poderão ultrapassar
o percentual de 6% (seis por cento) ao ano.

Processo Paradigma

AI-845109
Processo de Origem

Descrição no TST

Alteração de prazo prescricional por legislação infraconstitucional superveniente.

Descrição no STF
DIREITO CIVIL. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. PRESIDENTE. Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em 31/08/2011
.Transitado em julgado em 05/09/2011.
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TJSC - AC 20090396867

Alteração de prazo prescricional por legislação infraconstitucional superveniente. Agravo de
instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5º,
XXXVI, da Constituição Federal, se há direito adquirido a prazo prescricional da ação de cobrança de
diferença do valor da indenização referente ao seguro DPVAT, em virtude da alteração desse prazo por
legislação infraconstitucional superveniente.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-660968

Exigência da regra constitucional da reserva de plenário para afastar a aplicação de norma anterior à
Constituição Federal de 1988.

Processo de Origem

Descrição no STF
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral
Reconhecida. Relator MIN. CELSO DE MELLO. Em 28/10/2011: Despacho: "Ouça-se a douta Procuradoria-Geral da República, observando-se, por
relevante, que a controvérsia constitucional discutida na presente causa teve a sua repercussão geral reconhecida, nestes autos, pelo Plenário virtual desta
Corte." Despacho de 24/10/2011.
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TRF4 - AC-200971000039910

Exigência da regra constitucional da reserva de plenário para afastar a aplicação de norma anterior à
Constituição Federal de 1988. Agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso
extraordinário, em que se discute, à luz dos artigos 5º, XXX, LIV e LV, 93, IX, 97 e 143 da Constituição
Federal, a exigência, ou não, da regra constitucional da reserva de plenário para afastar a aplicação do
artigo 4º, § 2º, da Lei 5.292/1967, que versa sobre a prestação de serviço militar por médicos, farmacêuticos,
dentistas ou veterinários, após concluírem o curso.

Processo Paradigma

Descrição no TST

ARE-638195

Incidência de correção monetária no período compreendido entre a data do cálculo e a do efetivo pagamento
da requisição de pequeno valor.

Processo de Origem

Descrição no STF

TJRS - AI-70033516030

Incidência de correção monetária no período compreendido entre a data do cálculo e a do efetivo
pagamento da requisição de pequeno valor. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso
extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, caput, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 100, § 1º, da
Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de aplicação de correção monetária, referente ao período entre
a data do cálculo e o efetivo pagamento da requisição de pequeno valor - RPV.
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. PRESIDENTE. Publicado acórdão de repercussão geral
em 31/08/2011. MÉRITO JULGADO. EMENTA: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS DE MORA. APURAÇÃO ENTRE A DATA DE REALIZAÇÃO DA CONTA DOS VALORES DEVIDOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV. RELEVÂNCIA DO
LAPSO TEMPORAL. CABIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA QUANTO AO CABIMENTO DA APLICAÇÃO DE CORREÇÃO
MONETÁRIA. 1. “O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONHECENDO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, JULGARÁ A CAUSA, APLICANDO O
DIREITO À ESPÉCIE” (Súmula 456/STF). Aplicabilidade ao recurso extraordinário em exame. 2. É devida correção monetária no período
compreendido entre a data de elaboração do cálculo da requisição de pequeno valor - RPV e sua expedição para pagamento. Recurso
extraordinário conhecido, ao qual se dá parcial provimento, para cassar o acórdão-recorrido, de modo que o TJ/RS possa dar continuidade ao
julgamento para definir qual é o índice de correção monetária aplicável em âmbito estadual. DECISÃO: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto
do Relator, Ministro Joaquim Barbosa (Presidente), conheceu e deu provimento ao recurso extraordinário, vencidos o Ministro Gilmar Mendes, que lhe negava
provimento, e o Ministro Marco Aurélio, que lhe dava provimento em maior extensão. Falaram, pelo recorrido, a Dra. Ivete Maria Razzera, Procuradora do
Estado do Rio Grande do Sul, e pela Confederação Nacional dos Servidores Público, o Dr. Júlio Bonafonte. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen
Lúcia, em participação na Conferencia Internacional - El acceso individual a la justicia Constitucional en América Latina, em Arequipa, Peru. Publicado
acórdão de mérito em 13/12/2013. Transitado em julgado em 10/02/2014.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-639138

Cláusula de plano de previdência complementar que estabelece valor inferior de complementação de
benefício para mulheres em virtude de seu tempo de contribuição.

Processo de Origem

Descrição no STF

TJRS - AC-70031205800

Cláusula de plano de previdência complementar que estabelece valor inferior de complementação de
benefício para mulheres em virtude de seu tempo de contribuição. Recurso extraordinário em que se
discute, à luz do princípio da isonomia e do artigo 202, caput, e § 1º (redação anterior ao advento da Emenda
Constitucional 20/98), da Constituição Federal, a validade, ou não, de cláusula de contrato de previdência
complementar que, ao prever percentuais distintos entre homens e mulheres para cálculo e concessão de
complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta
o seu menor tempo de contribuição.
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DIREITO CIVIL. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. GILMAR MENDES. Publicado
acórdão de repercussão geral em 29/05/2013. Em 07/08/2020: Iniciado Julgamento Virtual. Em 18/08/2020: Finalizado Julgamento Virtual. MÉRITO
JULGADO. Julgado mérito de tema com repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 452 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da
República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão
de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de
contribuição", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Gilmar Mendes (Relator) e Marco Aurélio. Não
participou deste julgamento o Ministro Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 7.8.2020 a 17.8.2020. Em 01/09/2020: Ata de Julgamento Publicada, DJE.
Publicado acórdão de mérito em 16/10/2020. Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÁLCULO
DO VALOR DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DEVIDA POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO QUE
PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A isonomia formal,
assegurada pelo art. 5º, I, CRFB, exige tratamento equitativo entre homens e mulheres. Não impede, todavia, que sejam enunciados requisitos de idade e
tempo de contribuição mais benéficos às mulheres, diante da necessidade de medidas de incentivo e de compensação não aplicáveis aos homens. 2.
Incidência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, com prevalência das regras de igualdade material aos contratos de previdência complementar
travados com entidade fechada. 3. Revela-se inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de
contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de
aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 5. Recurso extraordinário
conhecido e desprovido. Em 26/10/2020: Opostos Embargos de Declaração. Em 27/04/2021: Embargos rejeitados. Em 04/05/2021: Ata de Julgamento
Publicada, DJE. Publicado acórdão de embargos de declaração em 19/05/2021. Em 26/05/2021: Opostos embargos de declaração. Em 30/08/2021:
Embargos rejeitados. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de
20.8.2021 a 27.8.2021. Em 02/09/2021: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Publicado acórdão de embargos de declaração em 24/09/2021. Transitado(a) em
julgado em 04/10/2021.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-629392

Direito à promoção funcional, independentemente de apuração própria ao estágio probatório, quando
reconhecida eficácia retroativa do direito à nomeação.

Processo de Origem

454

TJRS - AI-70033516030

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. MARCO AURÉLIO.
MÉRITO JULGADO. EMENTA: CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – ORDEM JUDICIAL – PROMOÇÕES. A nomeação tardia de candidatos aprovados
em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam
houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação. DECISÃO: O Tribunal, apreciando o tema 454 da repercussão geral, por unanimidade e nos termos do
voto do Ministro Marco Aurélio (Relator), negou provimento ao recurso e fixou a seguinte tese: “A nomeação tardia de candidatos aprovados em
concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que
alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”. Ausentes, participando de sessão extraordinária no Tribunal Superior Eleitoral, os
Direito à promoção funcional, independentemente de apuração própria ao estágio probatório, Ministros Rosa Weber, Luiz Fux e Gilmar Mendes. Falaram: pela recorrente, o Dr. Rodrigo Camargo Barbosa; e, pelo recorrido, Estado de Mato Grosso, o Dr.
quando reconhecida eficácia retroativa do direito à nomeação. Recurso extraordinário em que se Igor de Araújo Vilella, Procurador do Estado de Mato Grosso. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 8.6.2017. Publicado acórdão de mérito
em 01/02/2018. Transitado em julgado em 09/02/2018.

Descrição no STF

discute, à luz do art. 37, caput, IV e § 6º, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de promoção
funcional, independentemente do transcurso de estágio probatório, a candidatos nomeados e empossados
pela via judicial, quando reconhecida eficácia retroativa do direito à nomeação.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-637135

Violação à coisa julgada em decorrência de preclusão referente à juntada de acordo apenas por ocasião dos
embargos à execução.

Processo de Origem

Descrição no STF

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO . Inexistência de
Repercussão Geral. Relator MIN. PRESIDENTE. Plenário Virtual em 06/08/2011. Transitado em julgado em 12/09/2011.
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TRF 1 - AI 200701000275706

Violação à coisa julgada em decorrência de preclusão referente à juntada de acordo apenas por
ocasião dos embargos à execução. Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5º, XXXVI, da
Constituição Federal, violação à coisa julgada em decorrência de preclusão referente à juntada de acordo,
celebrado antes da propositura da ação de conhecimento, mas levado aos autos somente na fase dos
embargos à execução.

Processo Paradigma

ARE-642137
Processo de Origem

Descrição no TST

Revisão de contrato celebrado com entidade fechada de previdência complementar.

Descrição no STF

DIREITO CIVIL. DIREITO DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. CEZAR PELUSO. Publicado acórdão de inexistência de
repercussão geral em 15/09/2011.Transitado em julgado em 30/09/2011.

466
TURMA RECURSAL TJMG88366512010

Revisão de contrato celebrado com entidade fechada de previdência complementar.Agravo interposto
contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 202, caput, da
Constituição Federal, a obrigação, ou não, de revisão de contrato celebrado com entidade fechada de
previdência complementar, a fim de equiparar o reajuste da complementação de aposentadoria custeada por
esta entidade com aqueles reajustes que foram implementados pelo regime geral de previdência social.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-541856

REVISÃO DE TESE DO TEMA nº 144 (Termo inicial para questionar o direito à correção de diferenças
alusivas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS)

Processo de Origem

Descrição no STF
DIREITO DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. GILMAR MENDES. Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral
em 24/02/2015. Transitado em julgado em 02/03/2015.

468
REVISÃO DE TESE DO TEMA nº 144. Termo inicial da prescrição para ação de cobrança da diferença decorrente
da incidência dos expurgos inflacionários reconhecidos pela Lei Complementar nº 110/2001 na multa de 40%
sobre os depósitos do FGTS (REAFIRMAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO NO TEMA 144). Recurso extraordinário
TST - AIRE-1930400-66.2006.5.99.0000
em que se discute, à luz do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, o termo inicial da prescrição para ação de cobrança da
diferença decorrente da incidência dos expurgos inflacionários reconhecidos pela Lei Complementar nº 110/2001 na multa
de 40% sobre os depósitos do FGTS.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-631111

Legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública em defesa de interesses de beneficiários do
DPVAT.

471
Processo de Origem

Descrição no STF

STJ - RESP 855165

Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 127, caput; e 129, III, da Constituição Federal, a
legitimidade, ou não, do Ministério Público para propor ação civil pública em defesa de beneficiários do
Seguro DPVAT, que supostamente teriam direito a diferenças de indenizações pagas em valor inferior ao
previsto no art. 3º da Lei 6.194/74.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO || Ministério Público. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO || Formação, Suspensão e
Extinção do Processo || Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito || Legitimidade para a Causa || Ausência de Legitimidade para propositura de Ação
Civil Pública. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. TEORI ZAVASCKI. Publicado acórdão de repercussão geral em 02/05/2012. MÉRITO
JULGADO. Em 07/08/2014: Decisão: Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Impedido o Ministro Luiz Fux. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski, Vice-Presidente no exercício da Presidência. Plenário, 07.08.2014. Tese
fixada: Com fundamento no art. 127 da Constituição Federal, o Ministério Público está legitimado a promover a tutela coletiva de direitos
individuais homogêneos, mesmo de natureza disponível, quando a lesão a tais direitos, visualizada em seu conjunto, em forma coletiva e
impessoal, transcender a esfera de interesses puramente particulares, passando a comprometer relevantes interesses sociais. Publicado acórdão de
mérito em 30/10/2014. Trânsitado em julgado em 28/11/2014.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-608482

Manutenção de candidato investido em cargo público por força de decisão judicial de caráter provisório pela
aplicação da teoria do fato consumado.

Processo de Origem

Descrição no STF

TJRN-AC 20080111754

Manutenção de candidato investido em cargo público por força de decisão judicial de caráter
provisório pela aplicação da teoria do fato consumado. Recurso extraordinário em que se discute, à luz
dos artigos 5º, caput e II, e 37, caput, I e II, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de manter em
cargo público, ante a teoria do fato consumado, candidato investido por força de decisão judicial de caráter
provisório.

476

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral
Reconhecida. Relator MIN. TEORI ZAVASCKI. Publicado acórdão de repercussão geral em 02/05/2012. MÉRITO JULGADO. EMENTA:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR.
SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA
CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o regime constitucional
de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse
em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou
modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por
imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se
dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que
evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido. DECISÃO:
O Tribunal, por maioria, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vencidos os Ministros Roberto Barroso e Luiz Fux, que negavam
provimento ao recurso. Falou, pela Advocacia-Geral da União, a Dra. Grace Maria Fernandes Mendonça, Secretária Geral de Contencioso. Presidiu o
julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski, Vice-Presidente no exercício da Presidência. Plenário 07.08.2014. Publicado acórdão de mérito em 30/10/2014.
Em 04/11/2014: Opostos embargos de declaração. Em 14/11/2014: Interposto agravo regimental. Em 19/11/2014: Decisão: Agravo regimental não provido.
Em 19/11/2014: Decisão: Embargos rejeitados. Em 05/12/2014: Publicado acórdão, DJE. Em 18/12/2014: Opostos embargos de declaração. Em 26/02/2015:
Decisão: Embargos não conhecidos. Em 18/03/2015: Publicado acórdão, DJE. Trânsitado em julgado em 07/05/2015.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-652229

Direito de brasileiro contratado no exterior como “auxiliar local”, antes da Constituição Federal de 1988, ao
regime jurídico estabelecido pela Lei 8.112/90.

Processo de Origem

481

STJ - MS-14382/DF

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. GILMAR MENDES. Ata
de julgamento publicada em 08/01/2021. Em 15/12/2020: Decisão pela inexistência de repercussão geral por se tratar de matéria infraconstitucional TRIBUNAL PLENO. Decisão: O Tribunal, por maioria, entendeu pela inexistência de questão constitucional e, por conseguinte, de repercussão geral, e não
conheceu do recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes, Luiz Fux (Presidente), Ricardo Lewandowski,
Dias Toffoli e Roberto Barroso. O Ministro Nunes Marques não votou por suceder o Ministro Celso de Mello, que já havia proferido voto em assentada
anterior. Plenário, Sessão Virtual de 4.12.2020 a 14.12.2020. Em 08/01/2021: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Publicado acórdão de inexistência de
repercussão geral em 06/04/2021. EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Tema 481 da Gestão por temas da Repercussão Geral do portal do STF. 3.
Contratação de Auxiliar Local em data anterior à Constituição de 1988. Função de apoio administrativo em missão diplomática no exterior. Título precário.
Direito de brasileiro contratado no exterior como “auxiliar local”, antes da Constituição Federal de Demissão ad nutum. 4. Exceções à estabilidade prevista no art. 19 do ADCT. Enquadramento da recorrida. 5. Análise da Lei 7.501/86, do Decreto 93.325/86,
1988, ao regime jurídico estabelecido pela Lei 8.112/90. Recurso extraordinário em que se discute, à luz da Lei 8.745/93 e da Lei 8.112/90. 6. Enquadramento como servidor público quando do advento da Constituição de 1988. 7. Necessidade de interpretação da
do art. 19, caput e § 2º, do ADCT, o direito, ou não, de brasileiro contratado por comissão diplomática no legislação infraconstitucional. 8. Matéria infraconstitucional. Inexistência de Matéria Constitucional e de Repercussão Geral. Precedentes. 9. Recurso
extraordinário a que se nega provimento. Transitado(a) em julgado em 04/05/2021.

Descrição no STF

exterior para prestar serviços como “auxiliar local”, anteriormente à Constituição de 1988, obter estabilidade,
submetendo-se, em conseqüência, ao regime jurídico estabelecido pela Lei 8.112/90.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE 611505

Incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador ao empregado nos
primeiros quinze dias de auxílio-doença.

Processo de Origem

Descrição no STF
DIREITO TRIBUTÁRIO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. EDSON FACHIN. Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em
28/10/2014. Opostos embargos de declaração em 27/11/2014. Em 31/08/2020: Embargos rejeitados. Decisão: O Tribunal, por maioria, rejeitou os
embargos de declaração, considerando irreparável a decisão do Supremo Tribunal que assentou inexistente repercussão geral na matéria debatida no recurso
extraordinário, nos termos do voto da Ministra Cármen Lúcia, Redatora para o acórdão, vencidos os Ministros Edson Fachin (Relator) e Marco Aurélio. Não
Incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador ao empregado participou deste julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Impedido o Ministro Luiz Fux. Plenário, Sessão Virtual de 21.8.2020 a
nos primeiros quinze dias de auxílio-doença. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 28.8.2020. Publicado acórdão de embargos de declaração em 07/01/2021. Transitado(a) em julgado em 19/02/2021.

482

STJ - RESP 1024826

97 e 195, I, a, ambos da Constituição Federal, a ofensa, ou não, ao princípio da reserva de plenário por
acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, em órgão fracionário, assentou a natureza não-salarial do
auxílio-doença pago ao empregado nos primeiros quinze dias de seu afastamento do trabalho e, em
conseqüência, afastou a incidência de contribuição previdenciária sobre esses valores a cargo do
empregador.

Processo Paradigma

Descrição no TST

ARE-652777

Divulgação, em sítio eletrônico oficial, de informações alusivas a servidores públicos, inclusive seus nomes e
correspondentes remunerações.

Processo de Origem

483

TURMA RECURSAL DE JUIZADOS
ESPECIAIS ESTADUAIS - SP 00259820820108260053

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. TEORI ZAVASCKI.
Publicado acórdão de repercussão geral em 12/04/2012. MÉRITO JULGADO. EMENTA: CONSTITUCIONAL. PUBLICAÇÃO, EM SÍTIO ELETRÔNICO
MANTIDO PELO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, DO NOME DE SEUS SERVIDORES E DO VALOR DOS CORRESPONDENTES VENCIMENTOS.
Descrição no STF
LEGITIMIDADE. 1. É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos
correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias. 2. Recurso extraordinário conhecido e provido. DECISÃO: O Tribunal, apreciando o tema 483 da
repercussão geral, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, deu provimento ao recurso extraordinário, fixando-se a tese de que é legítima a
publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes
Divulgação, em sítio eletrônico oficial, de informações alusivas a servidores públicos, inclusive seus vencimentos e vantagens pecuniárias. Publicado acórdão de mérito em 01/07/2015. Transitado em julgado em 14/08/2015.

nomes e correspondentes remunerações. Recurso Extraordinário com Agravo em que se discute, à luz
dos artigos 5º, XIV e XXXIII; 31, §3º; 37, caput e §3º, II; 39, §6º; e 163, V, da Constituição Federal, a
configuração, ou não, de responsabilidade civil da administração pública por dano moral, em virtude de
publicação do nome de servidor público e sua respectiva remuneração, em site da internet, considerando-se
o direito fundamental à intimidade e à vida privada.

Processo Paradigma

RE 632853
Processo de Origem

485

TJCE - AC 20060009582201

Descrição no TST

Controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público.

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. GILMAR MENDES.
Publicado acórdão de repercussão geral em 02/03/2012. MÉRITO JULGADO. EMENTA: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público.
Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos
e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o
previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. DECISÃO: O Tribunal, apreciando o tema 485 da repercussão geral, por
maioria e nos termos do voto do Relator, conheceu e deu provimento ao recurso extraordinário, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não conhecia do
recurso e, superada a questão, negava-lhe provimento. O Tribunal fixou a tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não
Controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público. Recurso podem ser revistos pelo Poder Judiciário, não havendo o Ministro Marco Aurélio se manifestado no ponto. Publicado acórdão de mérito em 29/06/2015.
extraordinário em que se discute à luz dos artigos 2º e 5º, caput, da Constituição Federal, a possibilidade, ou Transitado em julgado em 14/08/2015.

Descrição no STF

não, de o Poder Judiciário realizar controle jurisdicional do ato administrativo que, em concurso público,
avalia as questões objetivas formuladas, quando as respostas tidas como corretas pela banca examinadora
divergem da bibliografia indicada no edital.

Processo Paradigma

RE-646104
Processo de Origem

Descrição no TST

Representatividade sindical de micro e pequenas indústrias artesanais.

Descrição no STF
DIREITO TRIBUTÁRIO. Repercussão Geral Reconhecida.Relator MIN. DIAS TOFFOLI. Publicado acórdão de repercussão geral em 11/11/2011. Interposto
Agravo Regimental em 13/11/2012. Agravo regimental não conhecido em 14/11/2012.
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TST - AIRR-18041-06.2007.5.02.0061

Representatividade sindical de micro e pequenas indústrias artesanais. Recurso Extraordinário em que
se discute, à luz dos artigos 8º, I e II; 146; 170 e 179, da Constituição Federal, se o Sindicato da Micro e
Pequena Indústria do Tipo Artesanal do Estado de São Paulo – SIMPI possui, ou não, representatividade
sindical relativamente às micro e pequenas empresas com até 50 empregados e, em conseqüência, se faz
jus ao recebimento de contribuição sindical, considerados os princípios da liberdade e da unicidade sindical,
bem como o tratamento constitucional diferenciado dispensado a essas sociedades empresariais.

Processo Paradigma

RE-596663
Processo de Origem

Descrição no TST

Limites objetivos da coisa julgada em sede de execução.

Descrição no STF

494
Limites objetivos da coisa julgada em sede de execução. Recurso extraordinário em que se discute, à
luz do art. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, se a limitação no tempo, na fase de

TST - AIRE-166370-15.2003.5.01.0000
execução, do alcance de sentença transitada em julgado, a qual reconheceu, com efeitos presentes e
(RE-ED-ROAR-166300.2003.5.01.0000)

futuros, o direito a diferenças de proventos de aposentadoria decorrentes da aplicação do percentual de
26,05% relativo à URP de fevereiro de 1989 ofende, ou não, a coisa julgada.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. TEORI ZAVASCKI. Publicado acórdão de repercussão
geral em 12/12/2011. MÉRITO JULGADO. EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE
PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA
REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO.
EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua
eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento
sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado,
independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada
como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado. 2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao
trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva
do referido percentual nos seus ganhos. 3. Recurso extraordinário improvido. DECISÃO: O Tribunal, decidindo o tema 494 da repercussão geral, vencidos os
Ministros Marco Aurélio (Relator) e Celso de Mello, negou provimento ao recurso, assentando-se a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador
ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação
definitiva do referido percentual nos seus ganhos. Redator para o acórdão o Ministro Teori Zavascki. Publicado acórdão de mérito em 26/11/2014.
Transitado em julgado em 24/03/2015.

Processo Paradigma

RE-629053
Processo de Origem

497
TST - AIRE-163270-12.2002.5.02.0048
(RE-ED-E-ED-RR-16320092.2002.5.02.0048)

Descrição no TST
DIREITO DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. MARCO AURÉLIO. Publicado acórdão de repercussão geral em 01/02/2012.
MÉRITO JULGADO. EMENTA: DIREITO À MATERNIDADE. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA DISPENSA ARBITRÁRIA DA GESTANTE.
EXIGÊNCIA UNICAMENTE DA PRESENÇA DO REQUISITO BIOLÓGICO. GRAVIDEZ PREEXISTENTE À DISPENSA ARBITRÁRIA. MELHORIA DAS
CONDIÇÕES DE VIDA AOS HIPOSSUFICIENTES, VISANDO À CONCRETIZAÇÃO DA IGUALDADE SOCIAL. DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O conjunto dos Direitos sociais foi consagrado constitucionalmente como uma das espécies de direitos fundamentais,
Descrição no STF
se caracterizando como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria das
condições de vida aos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e são consagrados como fundamentos do Estado democrático, pelo art.
1º, IV, da Constituição Federal. 2. A Constituição Federal proclama importantes direitos em seu artigo 6º, entre eles a proteção à maternidade, que é a ratio
para inúmeros outros direitos sociais instrumentais, tais como a licença-gestante e, nos termos do inciso I do artigo 7º, o direito à segurança no emprego, que
compreende a proteção da relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa da gestante. 3. A proteção constitucional somente exige a
presença do requisito biológico: gravidez preexistente a dispensa arbitrária, independentemente de prévio conhecimento ou comprovação. 4. A proteção
contra dispensa arbitrária da gestante caracteriza-se como importante direito social instrumental protetivo tanto da mulher, ao assegurar-lhe o gozo de outros
preceitos constitucionais – licença maternidade remunerada, princípio da paternidade responsável –; quanto da criança, permitindo a efetiva e integral
proteção ao recém-nascido, possibilitando sua convivência integral com a mãe, nos primeiros meses de vida, de maneira harmônica e segura – econômica e
Proteção objetiva da estabilidade de empregada gestante, em virtude de rescisão imotivada do psicologicamente, em face da garantia de estabilidade no emprego –, consagrada com absoluta prioridade, no artigo 227 do texto constitucional, como dever
contrato de trabalho. Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 10, II, b, do ADCT, se o inclusive da sociedade (empregador). 5. Recurso Extraordinário a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: A incidência da estabilidade
desconhecimento da gravidez da empregada pelo empregador afasta, ou não, o direito ao pagamento da prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa. DECISÃO: O Tribunal, apreciando o tema 497 da
repercussão geral, por maioria, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: “A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc.
indenização decorrente da estabilidade provisória.
II, do ADCT somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa”, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para
o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, Relator. Falou, pela recorrente, o Dr. Flávio Calichman. Impedida a Ministra Rosa Weber. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Cármen Lúcia. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.10.2018. Publicado acórdão de mérito em
27/02/2019. Transitado em julgado em 09/03/2019.

Estabilidade da gestante, art. 10, II, "b", do ADCT. Desconhecimento da gravidez pelo empregador.

Processo Paradigma

Descrição no TST
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. MARCO AURÉLIO. Publicado acórdão de repercussão

RE-612043

Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por entidade associativa de caráter geral em 08/03/2012. Em 10/05/2017: EMENTA: EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários
civil.
do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham,

Processo de Origem

Descrição no STF

TRF4 - AI-200804000023140

Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por entidade associativa de
caráter civil. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 1º; 5º, XXI; e 109, § 2º, da
Constituição Federal, a abrangência dos efeitos da coisa julgada em execução de sentença proferida em
ação ordinária de caráter coletivo ajuizada por entidade associativa de caráter civil relativamente aos
substituídos, para definir se abrangeria somente os filiados à data da propositura da ação ou também os que,
no decorrer, alcançaram essa qualidade.

Processo Paradigma

Descrição no TST

499

RE-595326
Processo de Origem

505

TST - RE-RR-84485-25.1994.5.06.0171

antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial. DECISÃO: O Tribunal, apreciando o tema 499 da
repercussão geral, por maioria e nos termos do voto do Relator, desproveu o recurso extraordinário, declarando a constitucionalidade do art. 2º-A da Lei nº
9.494/1997. Vencidos o Ministro Ricardo Lewandowski, que dava provimento ao recurso, e os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin, que a ele
davam parcial provimento, nos termos de seus votos. Em seguida, o Tribunal, nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese: "A eficácia subjetiva
da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente
alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da
demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento". Na redação da tese, a Ministra Rosa Weber acompanhou o
Ministro Relator com ressalva. Ausentes, justificadamente, os Ministros Dias Toffoli e Celso de Mello. Impedido o Ministro Roberto Barroso. Presidiu o
julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 10.5.2017. Publicado acórdão em 06/10/2017. Em 16/10/2017: Opostos embargos de declaração. Em
06/06/2018: Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, acolheu os embargos de declaração para prestar simples
esclarecimentos, sem eficácia modificativa, negada a modulação de efeitos. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello, Luiz Fux e Roberto
Barroso. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 6.6.2018. Publicado acórdão de embargos de declaração em 06/08/2018. Transitado em
julgado em 14/08/2018.

Competência da Justiça do Trabalho. Contribuições sociais. Sentença anterior à EC-20/98.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. MARCO AURÉLIO. Publicado acórdão de repercussão
geral em 12/03/2012. Ementa: COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – SENTENÇA ANTERIOR À EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 20/98 – INCIDÊNCIA DA NORMA AFASTADA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL
CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da aplicação da Emenda Constitucional nº 20/98 – que introduziu, mediante o artigo 1º, a
competência da Justiça do Trabalho para executar, de ofício, as contribuições sociais previstas no artigo 195, incisos I, alínea “a”, e II, e seus acréscimos
legais, decorrentes das sentenças que proferir – às decisões prolatadas pela Justiça do Trabalho em data anterior à respectiva promulgação. MÉRITO
JULGADO. Ementa: COMPETÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – SENTENÇA TRABALHISTA. A Justiça do Trabalho é competente para executar, de
Aplicação imediata EC nº 20/98 quanto à competência da Justiça do Trabalho para execução de ofício, as contribuições previstas no artigo 195, incisos I, alínea “a”, e II, da Carta da República, relativamente a títulos executivos judiciais por si
contribuições previdenciárias decorrentes de sentenças anteriores à sua promulgação.Recurso formalizados em data anterior à promulgação da Emenda Constitucional nº 20/1998. Publicado acórdão de mérito em 17/09/2020. Transitado em
extraordinário em que se discute, à luz do art. 114, VIII, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de a julgado em 05/10/2020.

Descrição no STF

Justiça do Trabalho executar de ofício contribuições sociais previdenciárias decorrentes de sentenças
proferidas em data anterior à promulgação da Emenda Constitucional nº 20/98.

Processo Paradigma

RE 655265
Processo de Origem

509

TRF 1 - DF - AC 200834000047003

Descrição no TST
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. LUIZ FUX. Publicado
acórdão de repercussão geral em 03/12/2012. MÉRITO JULGADO. DECISÃO: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 509 da repercussão geral,
negou provimento ao recurso extraordinário. Em seguida, por maioria, o Tribunal fixou tese nos seguintes termos: "A comprovação do triênio de
atividade jurídica exigida para o ingresso no cargo de juiz substituto, nos termos do inciso I do art. 93 da Constituição Federal, deve ocorrer no
Descrição no STF
momento da inscrição definitiva no concurso público", vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso e Marco Aurélio. Publicado acórdão de
mérito em 05/08/2016. Em 12/08/2016: Opostos embargos de declaração . Em 30/10/2017: Opostos embargos de declaração. Em 15/02/2018: "Oficie-se ao
Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público a fim de que, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, informem quantos juízes e
membros do Ministério Público encontravam-se sub judice até a data de julgamento do mérito desta repercussão geral (13/4/2016), por questões relativas ao
momento de comprovação do triênio de atividade jurídica exigido pelo artigo 93, I, da CRFB, bem como há quanto tempo permanecem em tal situação". Em
26/02/2018: Agravo Regimental interposto. Em 11/06/2018: Opostos Embargos de Declaração. Em 28/03/2019: Homologada a desistência dos segundos e
Momento de comprovação do triênio de atividade jurídica para ingresso no cargo de juiz substituto. terceiros Embargos de Declaração. Em 01/04/2019: Publicação, DJE: decisão monocrática. Em 05/04/2019: Finalizado Julgamento Virtual em 04 de Abril de
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5º, caput, 37, I, e 93, I, da Constituição Federal, o 2019 (Quinta-feira), às 23:59. Em 05/04/2019: Agravo regimental não provido. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo
momento de comprovação do preenchimento do triênio de atividade jurídica exigida para o ingresso no cargo interno, nos termos do voto do Relator. Impedido o Ministro Dias Toffoli (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 29.3.2019 a 4.4.2019. Publicado acórdão de
de juiz substituto.
agravo interno em 02/05/2019. Transitado em julgado em 10/05/2019.

Momento de comprovação do triênio de atividade jurídica para ingresso no cargo de juiz substituto.

Processo Paradigma

RE-657686
Processo de Origem

511

TJDFT - AI-20100020177595

Descrição no TST

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. LUIZ FUX. Publicado acórdão de repercussão geral em
05/02/2013. MÉRITO JULGADO. EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE
EXECUÇÃO PECUNIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS PERANTE A FAZENDA PÚBLICA COM CRÉDITOS SUJEITOS A
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DAS ADI’S 4357 E 4425 PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO EM PROVEITO EXCLUSIVO
Descrição no STF
DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARAÇO À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO (CRFB, ART. 5º, XXXV), DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL
(CRFB, ART. 5º XXXVI), OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CRFB, ART. 2º) E ULTRAJE À ISONOMIA ENTRE O ESTADO E O PARTICULAR
(CRFB, ART. 1º, CAPUT, C/C ART. 5º, CAPUT). ENTENDIMENTO QUE SE APLICA NA MESMA EXTENSÃO ÀS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A compensação de tributos devidos à Fazenda Pública com créditos decorrentes
de decisão judicial caracteriza pretensão assentada em norma considerada inconstitucional (art. 100, §§ 9º e 10, da Constituição da República, com
redação conferida pela EC nº 62/2009). 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nº 4.357 e 4.425, assentou a
inconstitucionalidade dos §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição da República, com redação conferida pela EC nº 62/2009, forte no argumento de
que a compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios embaraça a efetividade da jurisdição (CRFB, art. 5º, XXXV),
Compensação de débitos tributários com requisições de pequeno valor – RPV. Recurso extraordinário desrespeita a coisa julgada material (CRFB, art. 5º, XXXVI), vulnera a Separação dos Poderes (CRFB, art. 2º) e ofende a isonomia entre o Poder
em que se discute, à luz do art. 100, §§ 9º e 10º, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de Público e o particular (CRFB, art. 5º, caput), cânone essencial do Estado Democrático de Direito (CRFB, art. 1º, caput). 3. Destarte, não se revela
constitucionalmente possível a compensação unilateral de débitos em proveito exclusivo da Fazenda Pública mesmo que os valores envolvidos
compensação de débitos tributários com requisições de pequeno valor - RPV.
estejam sujeitos ao regime de pagamento por requisição de pequeno valor (RPV). 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento. DECISÃO:
Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, decidindo o tema 511 da Repercussão Geral, por unanimidade, negou provimento ao recurso. Publicado acórdão de
mérito em 05/12/2014.Trânsito em julgado em 18/12/2014.

Compensação de débitos tributários com requisições de pequeno valor – RPV.

Processo Paradigma

RE-662405
Processo de Origem

Descrição no TST
Responsabilidade civil do Estado por danos materiais causados a candidatos inscritos em concurso público
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. LUIZ FUX. Publicado
em face do cancelamento da prova do certame por suspeita de fraude.

Descrição no STF

512
Responsabilidade civil do Estado por danos materiais causados a candidatos inscritos em concurso
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS público em face do cancelamento da prova do certame por suspeita de fraude. Recurso extraordinário
ESPECIAIS FEDERAIS DA 5º REGIÃO - em que se discute, à luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a caracterização, ou não, de
AL - PROC 05015035920084058013
responsabilidade civil objetiva do Estado pelos danos materiais causados a candidatos inscritos em concurso

público, em razão do cancelamento da prova do certame por suspeita de fraude.

acórdão de repercussão geral em 25/06/2012. MÉRITO JULGADO. Em 29/06/2020: Julgado mérito de tema com repercussão geral. EMENTA: RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ANULAÇÃO DO CONCURSO POR ATO DA PRÓPRIA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM FACE DE INDÍCIOS DE FRAUDE NO CERTAME. DIREITO À INDENIZAÇÃO DE CANDIDATO PELOS DANOS
MATERIAIS RELATIVOS ÀS DESPESAS DE INSCRIÇÃO E DESLOCAMENTO. APLICABILIDADE DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RESPONSABILIDADE DIRETA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO ORGANIZADORA DO CERTAME. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO
ENTE PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as
condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. O Estado e as pessoas jurídicas de direito
privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, quando comprovado o nexo de
causalidade entre a conduta e o dano sofrido pelo particular. 3. A pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público responde de forma primária
e objetiva por danos causados a terceiros, visto possuir personalidade jurídica, patrimônio e capacidade próprios. 4. O cancelamento de provas de concurso
público em virtude de indícios de fraude gera a responsabilidade direta da entidade privada organizadora do certame de restituir aos candidatos as despesas
com taxa de inscrição e deslocamento para cidades diversas daquelas em que mantenham domicílio. Ao Estado, cabe somente a responsabilidade
subsidiária, no caso de a instituição organizadora do certame se tornar insolvente. 5. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, dar provimento ao
recurso extraordinário interposto pela União Federal, para reformar o acórdão lavrado pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado de Alagoas e
assentar que a União Federal responde apenas subsidiariamente pelos danos materiais, relativos às despesas com taxa de inscrição e deslocamento,
causados ao recorrido em razão do cancelamento de exames para o provimento de cargos na Polícia Rodoviária Federal (Edital 1/2007) por indícios de
fraude. Quanto à tese da repercussão geral, voto pela sua consolidação nos seguintes termos: “O Estado responde subsidiariamente por danos
materiais causados a candidatos em concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado (art. 37, § 6º, da CRFB/88), quando os
exames são cancelados por indícios de fraude”. Em 13/07/2020: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Transitado(a) em julgado em 09/09/2020.

Processo Paradigma

ARE-660010

Descrição no TST

Aumento da carga horária de servidores públicos, sem a devida contraprestação remuneratória.

Processo de Origem

Descrição no STF

TJPR - AC 6624995

Aumento da carga horária de servidores públicos, sem a devida contraprestação remuneratória.
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5º, XXXVI; 7º, VI; 37, XV, e 39, § 1º, II, da
Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de se aumentar a carga horária de servidores públicos, por
meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória, em face dos princípios do direito
adquirido e da irredutibilidade de vencimentos.

514

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. DIAS TOFFOLI. Publicado
acórdão de repercussão geral em 03/02/2012. MÉRITO JULGADO. EMENTA: Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor
público. Odontologistas da rede pública. Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao
princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral
do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma
estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor
público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos
autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e
simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com
adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. 4.
Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas
semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual nº
4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções
previstas na Lei estadual nº 6.174/70. 5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento
pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. 6.
Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de
2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial,
para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes. 7. Reafirmada a jurisprudência da
Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação
da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; ii) no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de
2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a
carga horária semanal inferior a quarenta horas. DECISÃO: Após o voto do Ministro Dias Toffoli (Relator), que dava provimento ao recurso, nos termos do
seu voto, e após os debates, o próprio Relator indicou o adiamento. Falaram, pelos recorrentes, a Dra. Eloisa Fontes Tavares, e, pelo recorrido, o Procurador
do Estado do Paraná, Dr. Cesar Binder. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski, Vice-Presidente
no exercício da Presidência. Plenário, 04.09.2014. Decisão: Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, decidindo o tema 514 da Repercussão Geral, deu
provimento ao recurso nos termos do voto do Relator, vencido, em parte, o Ministro Marco Aurélio, que o provia nos termos do pedido formulado. Ausente o
Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), participando, em Lisboa, Portugal, do colóquio "O Conselho Superior da Magistratura e o Conselho Nacional de
Justiça: As Experiências Comparadas de Portugal e Brasil na Organização das Magistraturas", a convite da Academia de Jurisprudentes de Língua
Portuguesa, fazendo, em seguida, visitas ao Conselho Superior da Magistratura e à Corte Constitucional daquele País. Presidiu o julgamento a Ministra
Cármen Lúcia (Vice-Presidente). Plenário, 30.10.2014. Publicado acórdão de mérito em 12/02/2015. Trânsito em julgado em 03/03/2015.

Processo Paradigma
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RE-659172

Seqüestro de verbas públicas para pagamento de precatórios anteriores à Emenda Constitucional nº
62/2009. (Conversão da C-43)

Processo de Origem

Descrição no STF
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. LUIZ FUX. Publicado acórdão de repercussão geral em
07/02/2013. Vista à PGR em 27/08/2014. Petição PGR: "opina pelo sobrestamento do RE".
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TJMS - MS 04449118620108260000

Seqüestro de verbas públicas para pagamento de precatórios anteriores à Emenda Constitucional nº
62/2009. Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 100, da Constituição Federal, e 97, §15º, do
ADCT, a possibilidade, ou não, da aplicação do regime estabelecido pela Emenda Constitucional nº 62/2009 no que se refere ao seqüestro de verbas públicas - aos precatórios anteriores à referida emenda
constitucional.

Processo Paradigma
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RE-612707

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

Processo de Origem

Descrição no STF - PROCESSO COM SUSPENSÃO NACIONAL

STJ - MS 24510

Quebra da ordem cronológica do pagamento de precatórios alimentares para fins de sequestro de
recursos públicos. Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 100, caput e §2º, da Constituição
Federal, bem como do art. 78 do ADCT, a possibilidade, ou não, de reconhecer-se duas ordens distintas de
precatórios – os alimentares e os não-alimentares – para efeitos de reconhecimento de quebra da ordem
cronológica do pagamento dos precatórios e autorização de sequestro de recursos públicos.
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator Min. EDSON FACHIN. MÉRITO JULGADO. Em 21/05/2020:
Julgado mérito de tema com repercussão geral. Em 28/05/2020: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Publicado acórdão de mérito em 08/09/2020.
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PREVALÊNCIA
ABSOLUTA. ART. 78 DO ADCT. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. PRETERIÇÃO. ORDEM CRONOLÓGICA. 1. Fixação de tese jurídica ao Tema
521 da sistemática da repercussão geral: “É legítima a expedição de ordem de sequestro de verbas públicas, por conta da ordem cronológica de
pagamento de precatórios, na hipótese de crédito de natureza alimentar mais antigo ser preterido em favor de parcela de precatório de natureza
não alimentar mais moderno, mesmo quando este integrar o regime do art. 78 do ADCT.” 2. O artigo 100 da Constituição da República traduz-se em
um dos mais expressivos postulados realizadores do princípio da igualdade, pois busca conferir, na concreção do seu alcance, efetividade à exigência
constitucional de tratamento isonômico dos credores do Estado. Precedente: ADI-MC 584, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ
22.05.1992. 3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento iterativo no sentido de que a ordem cronológica é o critério constitucional para a satisfação
dos débitos do Poder Público reconhecidos em juízo. 4. Concebe-se o relacionamento entre o regime de pagamento especial de débitos judiciais da Fazenda
Pública, de acordo com a natureza do crédito, alimentar ou não, com prevalência absoluta do primeiro em relação ao último. Precedente: ADI 47, de relatoria
do Ministro Octávio Gallotti, DJe 13.06.1997. Súmula 655 do STF. 5. O único caso de autorização do sequestro de verbas públicas, previsto no art. 100 da
Constituição da República e aplicável aos precatórios de caráter alimentar, consiste na hipótese de burla ao direito de precedência do credor. Precedente: ADI
1.662, de relatoria do Ministro Maurício Corrêa, DJ 19.09.2003. 6. O pagamento parcelado de débitos antigos, nos termos do art. 78 do ADCT, não infirma a
prevalência dos créditos de natureza alimentar sobre os demais, desde que respeitada a ordem cronológica. A regra permanece hígida, mesmo diante da
excepcionalidade conjectural pressuposta pelo dispositivo precitado. Precedente: RE 132.031, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJ
19.04.1996. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Em 02/10/2020: Opostos embargos de declaração. Em 24/02/2021: Embargos recebidos
em parte. Em 09/03/2021: Ata de Julgamento Publicada. Publicado acórdão de embargos de declaração em 25/03/2021. Ementa: EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRESENÇA DE ERRO MATERIAL NA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. INDICAÇÃO, NA EMENTA DO
JULGADO, DE POSIÇÃO VENCIDA. RETIFICAÇÃO PARA CONSTAR TESE VENCEDORA RELATIVA AO TEMA 521. 1. Não se verificam as omissões e
obscuridades apontadas pela parte embargante. A controvérsia trazida nestes autos foi devidamente analisada sob o pálio da sistemática prevista no art. 78
do ADCT. Assentou-se com clareza que existem duas filas distintas para cada uma das categorias de precatórios - alimentar e não alimentar -, estando os
últimos sujeitos a parcelamento, nos termos do art. 78 do ADCT. Outrossim, enfatizou-se que a ordem cronológica de pagamento foi eleita pelo constituinte
como princípio basilar, que rege a quitação de débitos pela Fazenda Pública. 2. Não obstante, há um erro material que precisa ser sanado, pois a tese de
repercussão geral estampada no item 1. da ementa do acórdão embargado ficou vencida. Como não consta nenhuma ressalva, indicando se tratar de
posicionamento minoritário, é necessário ajustar a ementa, para que figure a tese sufragada pela maioria. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, unicamente para corrigir erro material na ementa do acórdão embargado, para que dela conste a tese de repercussão geral
do Tema 521 por mim proposta e acolhida pela maioria dos Ministros desta CORTE, conforme certidão de julgamento lavrada em 21/5/2020: O pagamento
parcelado dos créditos não alimentares, na forma do art. 78 do ADCT, não caracteriza preterição indevida de precatórios alimentares, desde que os
primeiros tenham sido inscritos em exercício anterior ao da apresentação dos segundos, uma vez que, ressalvados os créditos de que trata o art.
100, § 2º, da Constituição, o pagamento dos precatórios deve observar as seguintes diretrizes: (1) a divisão e a organização das classes ocorrem
segundo o ano de inscrição; (2) inicia-se o pagamento pelo exercício mais antigo em que há débitos pendentes; (3) quitam-se primeiramente os
créditos alimentares; depois, os não alimentares do mesmo ano; (4) passa-se, então, ao ano seguinte da ordem cronológica, repetindo-se o
esquema de pagamento; e assim sucessivamente. Transitado(a) em julgado em 20/04/2021.

Processo Paradigma

RE-658312

Descrição no TST
Recepção do art. 384 da CLT, que dispõe sobre o intervalo de 15 minutos para o trabalhador mulher antes DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. DIAS TOFFOLI. Publicado
do serviço extraordinário, pela Constituição Federal/88.
acórdão de repercussão geral em 30/04/2012. MÉRITO EM JULGAMENTO. EMENTA: Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Direito do

Processo de Origem

Descrição no STF

TST - RR-345600-96.2005.5.12.0046

Recepção, pela CF/88, do art. 384 da CLT, que dispõe sobre o intervalo de 15 minutos para
trabalhadora mulher antes do serviço extraordinário. Recurso Extraordinário em que se discute, à luz
dos artigos 5º, I, e 7º, XXX, da Constituição Federal de 1988, a recepção, ou não, por este diploma, do art.
384 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, que prevê a concessão, exclusivamente para as mulheres,
de intervalo de 15 minutos antes do início da jornada extraordinária.
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Trabalho e Constitucional. Recepção do art. 384 da Consolidação das Leis do Trabalho pela Constituição Federal de 1988. Constitucionalidade do intervalo de
15 minutos para mulheres trabalhadoras antes da jornada extraordinária. Ausência de ofensa ao princípio da isonomia. Mantida a decisão do Tribunal
Superior do Trabalho. Recurso não provido. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 528 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo
Tribunal Federal na internet. 2. O princípio da igualdade não é absoluto, sendo mister a verificação da correlação lógica entre a situação de discriminação
apresentada e a razão do tratamento desigual. 3. A Constituição Federal de 1988 utilizou-se de alguns critérios para um tratamento diferenciado entre homens
e mulheres: i) em primeiro lugar, levou em consideração a histórica exclusão da mulher do mercado regular de trabalho e impôs ao Estado a obrigação de
implantar políticas públicas, administrativas e/ou legislativas de natureza protetora no âmbito do direito do trabalho; ii) considerou existir um componente
orgânico a justificar o tratamento diferenciado, em virtude da menor resistência física da mulher; e iii) observou um componente social, pelo fato de ser
comum o acúmulo pela mulher de atividades no lar e no ambiente de trabalho – o que é uma realidade e, portanto, deve ser levado em consideração na
interpretação da norma. 4. Esses parâmetros constitucionais são legitimadores de um tratamento diferenciado desde que esse sirva, como na hipótese, para
ampliar os direitos fundamentais sociais e que se observe a proporcionalidade na compensação das diferenças. 5. Recurso extraordinário não provido, com a
fixação das teses jurídicas de que o art. 384 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e de que a norma se aplica a todas as mulheres
trabalhadoras. Opostos embargos de declaração em 19/02/2015. Embargos declaratórios acolhidos. DECISÃO: O Tribunal, por unanimidade e nos termos
do voto do Relator, acolheu os embargos de declaração com efeitos modificativos para, em razão do equívoco apontado, anular o acórdão proferido pelo
Tribunal Pleno neste recurso extraordinário, determinando, ainda, sua inclusão em pauta para futuro julgamento, com a devida notificação e intimação das
partes representantes que atuem no feito. Em 14/09/16, decisão: Após o voto do Ministro Dias Toffoli (Relator), que negava provimento ao recurso
extraordinário, fixando tese nos termos de seu voto, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Impedido o Ministro Roberto Barroso. Em 14/09/2016:
Vista ao(à) Ministro(a) MIN. GILMAR MENDES. Em 30/09/2016: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Em 15/09/2021: Julgado mérito de tema com
repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 528 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a
seguinte tese: "O art. 384 da CLT, em relação ao período anterior à edição da Lei n. 13.467/2017, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988,
aplicando-se a todas as mulheres trabalhadoras", nos termos do voto ora reajustado do Relator. Impedido o Ministro Roberto Barroso. Plenário, Sessão
Virtual de 3.9.2021 a 14.9.2021. Em 21/09/2021: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Publicado acórdão de mérito em 06/12/2021. Em 15/12/2021: Opostos
embargos de declaração. Em 13/06/2022: Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.
Impedido o Ministro Roberto Barroso. Plenário, Sessão Virtual de 3.6.2022 a 10.6.2022. Em 15/06/2022: Publicada DJE nº 116 - ATA Nº 19, de 13/06/2022.
Publicado acórdão de mérito em 08/08/2022. . Transitado(a) em julgado em 17/08/2022.

Processo Paradigma

RE-669367
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Processo de Origem

STJ - Resp-928453/RJ

Descrição no TST
Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. LUIZ FUX. Publicado acórdão de repercussão geral em
09/08/2012. MÉRITO JULGADO. EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE
mérito, ainda que favorável ao impetrante.
SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da
ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou,
ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a
qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após
eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (…) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC” (RE
Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante. Recurso extraordinário em que se discute, à luz Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante).
do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de desistência em mandado de Recurso extraordinário provido. Publicado acórdão de mérito em 30/10/2014. Transitado em julgado em 14/11/2014.

Descrição no STF

segurança, sem anuência da parte contrária, após a prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao
impetrante.

Processo Paradigma

RE-693456

Descrição no TST

Desconto nos vencimentos dos servidores públicos dos dias não trabalhados em virtude de greve.

Processo de Origem

Descrição no STF

TJRJ - AC 7027706

Desconto nos vencimentos dos servidores públicos dos dias não trabalhados em virtude de greve.
Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º,
XXI, LIV e LV, 7º, VI, 9º, e 37, caput e VII, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de descontar dos
vencimentos dos servidores públicos os dias não trabalhados, em virtude do exercício do direito de greve,
ante a falta de norma regulamentadora
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DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. DIAS TOFFOLI. Publicado
acórdão de repercussão geral em 27/04/2012. AI provido e convertido em RE em 04/05/2012. Substituído para julgado de tema de repercussão geral pelo
processo nº RE 693456. MÉRITO JULGADO. EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. QUESTÃO DE
ORDEM. FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE RECONHECIDA A REPERCUSSÃO
GERAL DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E DIREITO DE GREVE. DESCONTOS DOS
DIAS PARADOS EM RAZÃO DO MOVIMENTO GREVISTA. POSSIBILIDADE. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. RECURSO DO QUAL SE CONHECE EM PARTE, RELATIVAMENTE À QUAL É PROVIDO. 1. O Tribunal, por maioria, resolveu questão de
ordem no sentido de não se admitir a desistência do mandado de segurança, firmando a tese da impossibilidade de desistência de qualquer recurso ou
mesmo de ação após o reconhecimento de repercussão geral da questão constitucional. 2. A deflagração de greve por servidor público civil corresponde à
suspensão do trabalho e, ainda que a greve não seja abusiva, como regra, a remuneração dos dias de paralisação não deve ser paga. 3. O desconto somente
não se realizará se a greve tiver sido provocada por atraso no pagamento aos servidores públicos civis ou por outras situações excepcionais que justifiquem o
afastamento da premissa da suspensão da relação funcional ou de trabalho, tais como aquelas em que o ente da administração ou o empregador tenha
contribuído, mediante conduta recriminável, para que a greve ocorresse ou em que haja negociação sobre a compensação dos dias parados ou mesmo o
parcelamento dos descontos. 4. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de
paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela
decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por
conduta ilícita do Poder Público”. 5. Recurso extraordinário provido na parte de que a Corte conhece . Publicado acórdão de mérito em 19/10/2017.
Trânsito em julgado em 08/11/2017.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-842844

Direito de gestante contratada por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível ad
nutum , ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória.

Processo de Origem

542

TJSC - AR-20090030213

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Relator MIN. LUIZ FUX. Repercussão Geral Reconhecida. Decisão do
plenário virtual do STF em 04/05/2012: o Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencidos os Ministros
Marco Aurélio e Cezar Peluso. Não se manifestaram os Ministros Ricardo Lewandowski e Joaquim Barbosa. Conclusos ao Min. Luiz Fux, relator, em
12/06/2013. Publicado o acórdão no DJE nº 115, divulgado em 17/06/2013. Remessa dos autos à PGR em 27/06/2013. Parecer nº 2246-RJMB, PGR - Opina
pelo não provimento do recurso, em 24/04/2014. Conclusos ao relator em 28/04/2014. Em 06/05/2014: "Trata-se de pedido formulado pelo Município de São
Paulo ( Petição nº 49.537/2013 ), na qual pleiteia sua admissão no feito, na qualidade de amicus curiae. (...) Ex positis , ADMITO o ingresso do Município de
Direito de gestante, contratada pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de São Paulo no feito, na qualidade de amicus curiae" - Min. Luiz Fux. Conclusos ao relator em 13/05/2014. Em 04/09/2014: "[...] Ex positis , PROVEJO o agravo
cargo em comissão demissível ad nutum , ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade e determino a conversão em recurso extraordinário para melhor exame da matéria." Decisão monocrática publicada no DJE nº 175, divulgado em 09/09/2014.

Descrição no STF

provisória. Recurso extraordinário com agravo em que se discute, à luz do artigo 2º; do inciso XXX do art.
7º; do caput e dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, bem como da letra “b” do inciso II do art.
10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, o direito, ou não, de gestante, contratada
pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível ad nutum,
ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco
meses após o parto.

Processo Paradigma

RE-846854

Processo de Origem

544

TST - ARE-2030400-40.2007.5.02.0000

Descrição no TST
DIREITO DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. LUIZ FUX. Decisão do plenário virtual do STF em 11/05/2012: o Tribunal
reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli e Cezar Peluso. Não se
manifestaram os Ministros Joaquim Barbosa e Cármen Lúcia. Substituído para julgamento de tema de repercussão geral pelo processo n RE 846854. Autuado
Competência para julgamento de abusividade de greve de servidores públicos celetistas.
em 24/10/2014. Distribuído por prevenção ao Min. Luiz Fux. Conclusos ao relator em 28/10/2014. Substitui o paradigma de repercussão geral - processo nº
ARE 665969. Publicado acórdão de repercussão geral em 09/08/2012. Em 04/09/2014: "[...] Ex positis , PROVEJO o agravo e determino a conversão em
recurso extraordinário para melhor exame da matéria." Decisão monocrática publicada no DJE nº 175, divulgado em 09/09/2014. Vista à PGR para fins de
intimação em 16/09/2014. Reautuado em 24/10/2014, RE/846854. Substituído para julgamento de tema de repercussão geral pelo processo nº RE 846854.
Descrição no STF
MÉRITO JULGADO. EMENTA: CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS. COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA LEGALIDADE DE GREVE DE
SERVIDORES PÚBLICOS CELETISTAS. JUSTIÇA COMUM. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. É competência da justiça comum, federal
ou estadual, conforme o caso, o julgamento de dissídio de greve promovida por servidores públicos, na linha do precedente firmado no MI 670 (Rel. Min.
MAURÍCIO CORRÊA, Rel. p/ acórdão Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2008). 2. As Guardas Municipais executam atividade de
segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, CF), pelo que se submetem às
restrições firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator para acórdão Min. ALEXANDRE DE
Competência para julgamento de abusividade de greve de servidores públicos celetistas. Recurso MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 5/4/2017). 3. A essencialidade das atividades desempenhadas pelos servidores públicos conduz à aplicação da regra
extraordinário com agravo em que se discute, à luz dos incisos I e II do art. 114 da Constituição Federal, a de competência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no MI 670, mesmo em se tratando de servidores contratados pelo Estado sob o regime celetista. 4.
competência para processar e julgar processo que tem por objeto a abusividade de greve de servidores Negado provimento ao recurso extraordinário e fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A Justiça Comum Federal ou Estadual é competente para
julgar a abusividade de greve de servidores públicos celetistas da administração direta, autarquias e fundações de direito público”. Publicado
públicos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
acórdão de mérito em 07/02/2018. Transitado em julgado em 17/02/2018.

Processo Paradigma

RE-716378

Processo de Origem

545

TST - ARE-291900-80.2005.5.02.0016

Descrição no TST

DIREITO DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. DIAS TOFFOLI. Decisão do plenário virtual do STF em 25/05/2012: o Tribunal
reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencidos os Ministros Cezar Peluso, Marco Aurélio e Cármen Lúcia. Não
se manifestaram os Ministros Ayres Britto e Joaquim Barbosa. Publicado acórdão de repercussão geral em 09/08/2012. Substituído para julgamento de tema
de repercussão geral pelo processo nº RE-716378, em 18/10/2013. Substitui o paradigma de repercussão geral - processo nº ARE-659039 em 18/10/2013.
MÉRITO JULGADO. Em 14/08/2019: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Publicado acórdão de mérito em 30/06/2020. EMENTA: Recurso extraordinário.
Repercussão geral reconhecida. Direito do Trabalho. Direito Constitucional. Ação trabalhista. Demanda de servidor da Fundação Padre Anchieta – Centro
Paulista de Rádio e TV Educativas - pelo reconhecimento de sua estabilidade no emprego em razão do disposto no art. 19 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT). Discussão acerca do alcance da referida norma constitucional. Matéria passível de repetição em inúmeros processos,
Extensão da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT a empregados de fundação privada.
com repercussão na esfera de interesse de inúmeros trabalhadores. Reconhecida a inaplicabilidade do dispositivo constitucional aos empregados das
fundações públicas de direito privado que não exerçam atividades típicas de Estado. Ausência de estabilidade calcada nesse fundamento constitucional.
Recurso provido. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 545 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, cuja descrição é a
seguinte: “recurso extraordinário com agravo em que se discute se empregados da Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista de Rádio e TV Educativas têm
direito à estabilidade excepcional de que trata o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT”. 2. Segundo a jurisprudência
predominante na Corte Suprema, a aposentadoria espontânea somente dá causa à extinção do contrato de trabalho se ocorrer o encerramento da relação
empregatícia. Nesse contexto, é constitucional o entendimento consagrado na Orientação Jurisprudencial nº 361, primeira parte, da SBDI-1 do
Tribunal Superior do Trabalho. Esse entendimento, no entanto, não altera a questão fundamental posta no apelo extremo e que deu ensejo ao
reconhecimento da repercussão geral. 3. Segundo a jurisprudência da Corte, a qualificação de uma fundação instituída pelo Estado como sujeita ao regime
público ou privado depende de dois fatores: i) do estatuto de sua criação ou autorização e ii) das atividades por ela prestadas. Não há na Constituição Federal
o elenco das atividades que definiriam qual o regime jurídico a ser aplicado a uma determinada fundação pública. Entretanto, existem alguns pressupostos
lógico-jurídicos que devem ser utilizados como critérios discriminadores. 4. Não pode a Administração Pública pretender que incida um regime jurídico de
direito privado sobre uma entidade da administração indireta que exerça atividade constitucionalmente estatal – ainda que formalmente o tenha feito -, mais
Descrição no STF
especificamente, um serviço público (lato sensu) que parte da doutrina denomina de serviço público próprio, seja porque essa atividade está definida na
Constituição Federal como uma obrigação a ser executada diretamente (como são as atividades públicas de saúde, higiene e educação, v.g.), seja porque ela
deve ser exercida com supremacia de poder, como é o caso do exercício do poder de polícia e da gestão da coisa pública. Essas atividades são essenciais,
não podem ser terceirizadas, não podem ser delegadas a particulares e, portanto, devem se submeter a regras eminentemente publicísticas, o que afasta a
possibilidade da incidência de um regime jurídico de direito privado sobre elas. 5. Por outro lado, as atividades de cunho econômico (respeitados os arts. 37,
inciso XIX, e 173 da CF, esse com a redação dada pela EC nº 19/1998) e aquelas passíveis de delegação, porque também podem ser executadas por
particulares, ainda que em parceria com o Estado, a toda evidência, se forem definidas como objetos de fundações, ainda que sejam essas instituídas ou
mantidas pelo Poder Público, podem se submeter ao regime jurídico de direito privado caso as respectivas fundações também tenham sido instituídas como
entes privados. 6. O art. 19 do ADCT da Constituição de 1988 tem abrangência limitada aos servidores civis da União, dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios, entre os quais não se encontram os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista (ADI nº 112, Rel.
Min. Néri da Silveira, julgamento em 24/8/1994, Plenário, DJ de 9/2/1996; ADI nº 1.808-MC, Rel. Min. Sydney Sanches, julgamento em 1º/2/1999, Plenário,
DJ de 1º/6/2001; e RE nº 208.046, Rel. Min. Octavio Gallotti, julgamento em 3/2/1998, Primeira Turma, DJ de 24/4/1998). Em face do quadro delineado
acima, o termo “fundações públicas” deve ser compreendido, segundo a jurisprudência da Corte, como fundações autárquicas sujeitas ao regime jurídico de
direito público. 7. A Fundação Padre Anchieta é enquadrada em outra categoria jurídica, submetida aos ditames do regime privado, com as derrogações do
direito administrativo, de forma assemelhada à sujeição imposta às empresas estatais, em especial porque sua finalidade institucional é a promoção de
atividades educativas e culturais por intermédio de rádio, televisão ou outras mídias. Portanto, como não incide o art. 19 do ADCT da Constituição de 1988
sobre os empregados das fundações públicas de direito privado, há que se reconhecer a legalidade da demissão sem justa causa. 8. Recurso
extraordinário provido. Em 07/08/2020: Opostos embargos de declaração. Em 22/03/2021: Embargos rejeitados. Decisão: O Tribunal, por unanimidade,
rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Em 29/03/2021: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Em 08/04/2021: Petição-Embargos
de Declaração - Petição: 37498. Publicado acórdão de embargos de declaração em 20/04/2021. EMENTA: Embargos de declaração em recurso
Extensão da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT a empregados de fundação privada. extraordinário. Paradigma do Tema nº 545 da Repercussão Geral (“Extensão da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT a empregados de fundação
Recurso extraordinário com agravo em que se discute se empregados da Fundação Padre Anchieta - Centro privada”). Empregado da Fundação Padre Anchieta. Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Inexistência de vícios a serem sanados. Questões
Paulista de Rádio e TV Educativas têm direito à estabilidade excepcional de que trata o art. 19 do Ato das devidamente apreciadas no acórdão embargado. Intuito de reapreciação da causa. Impossibilidade. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. 1.
Inexistência, in casu, dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15) a ensejar a oposição de embargos de declaração. Não
Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.
há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados nesta via processual, de cognição estreita e vinculada. 2. As questões articuladas nos
declaratórios foram devidamente apreciadas no acórdão ora embargado, no qual se consignou, em síntese, que a estabilidade especial do art. 19 do ADCT
alcança somente os servidores das pessoas jurídicas de direito público e, por conseguinte, não se estende aos empregados das fundações públicas de direito
privado, como é o caso da ora embargada, Fundação Padre Anchieta. 3. Inviável o acolhimento dos embargos de declaração cujo objetivo reside na
rediscussão dos argumentos verticalmente analisados no decisum vergastado. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. Em 26/04/2021: Opostos
embargos de declaração. Em 21/06/2021: Embargos não conhecidos - Decisão: O Tribunal, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração,
com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 11.6.2021 a 18.6.2021. Em
29/06/2021: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Em 04/08/2021: publicado acórdão, DJE. Transitado em julgado em 13/08/2021.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-606003

Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar lides relativas a contrato de representação
comercial.

Processo de Origem

550
TST - RE-A-AIRR-1864051.2006.5.04.0601

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. MARCO AURÉLIO. Publicado acórdão de repercussão
geral em 18/06/2012. MÉRITO JULGADO. Em 28/09/2020: Julgado mérito de tema com repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando
o tema 550 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, para assentar a competência da Justiça Comum, em razão de sua
competência material para processar e julgar a causa, devendo o feito ser a ela remetido, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator
para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Edson Fachin e Rosa Weber. Foi fixada a seguinte tese: “Preenchidos os requisitos dispostos
na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez
que não há relação de trabalho entre as partes". Em 06/10/2020: Ata de Julgamento Publicada, DJE. EMENTA: Direito Constitucional e do Trabalho.
Repercussão Geral. Contrato de representação comercial Autônoma, regido pela Lei nº 4.886/65. Não configuração de relação de trabalho prevista no art.
114, CF. 1. Recurso Extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que se alega afronta ao art. 114, incisos I e IX,
da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de comissões sobre vendas decorrentes de contrato
de representação comercial autônoma, ajuizada pelo representante, pessoa física, em face do representado. 2. As atividades de representação comercial
autônoma configuram contrato típico de natureza comercial, disciplinado pela Lei nº 4.886/65, a qual prevê (i) o exercício da representação por pessoa
jurídica ou pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a
realização de negócios mercantis e (ii) a competência da Justiça comum para o julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e
Competência para processar e julgar controvérsia a envolver relação jurídica entre representante e representado. 3. Na atividade de representação comercial autônoma, inexiste entre as partes vínculo de emprego ou relação de trabalho, mas relação
representada comerciais. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos incisos LIII e LXXVIII do art. comercial regida por legislação especial (Lei n° 4.886/65). Por conseguinte, a situação não foi afetada pelas alterações introduzidas pela EC n° 45/2004, que
5º e I e IX do art. 114 da Constituição Federal, a competência para processar e julgar controvérsia a envolver versa sobre hipótese distinta ao tratar da relação de trabalho no art. 114 da Constituição. 4. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e
qualquer relação entre o contratante de um serviço e o seu prestador seja protegida por meio da relação de trabalho (CF/1988, art. 7º). Precedentes. 5.
relação jurídica entre representante e representada comerciais.
Ademais, os autos tratam de pedido de pagamento de comissões atrasadas. O pedido e a causa de pedir não têm natureza trabalhista, a reforçar a
competência do Juízo Comum para o julgamento da demanda. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para assentar a competência da Justiça
comum, com a fixação da seguinte tese: “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos
envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”. Publicado
acórdão de mérito em 14/10/2020. Transitado(a) em julgado em 22/10/2020.
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Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-1066677

Extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos
contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público. (Conversão da C-18)

Processo de Origem

Descrição no STF

TST - RE-ED-E-ED-RR-16454234.1991.5.10.0006

Extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados
públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público. Recurso
extraordinário em que se discute, à luz do caput e do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, a
possibilidade, ou não, de extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos servidores e
empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público.
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DIREITO DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. MARCO AURÉLIO. Em 01/06/2012: Decisão: "O Tribunal reconheceu a
existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencido o Ministro Cezar Peluso. Não se manifestaram os Ministros Gilmar Mendes,
Joaquim Barbosa, Cármen Lúcia e Rosa Weber". Publicado acórdão de repercussão geral em 29/06/2012. Em 15/08/2017: Substituído para julgamento de
tema de repercussão geral pelo processo nº RE 1066677. MÉRITO JULGADO. Em 22/05/2020: Julgado mérito de tema com repercussão geral. Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação
de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da
Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias
remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa
a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório
desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas,
acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo
terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou
prorrogações”. Em 28/05/2020: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS
REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à
Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre
automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor
temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que
tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega
provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço
constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela
Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. Publicado acórdão de mérito em 01/07/2020. Em 14/08/2020:
Opostos embargos de declaração. Em 08/09/2020: Embargos rejeitados - Decisão: "O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto da Relatora. (...)". Publicado acórdão de embargos de declaração em 24/09/2020. Transitado(a) em julgado em 21/10/2020.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-631053

Professor. Demissão imotivada. Inobservância de norma regimental que prevê a necessidade de prévia
instauração de inquérito administrativo.

Processo de Origem

Descrição no STF
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DIREITO DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. CELSO DE MELLO. Publicado acórdão de repercussão geral em 30/10/2014.

TST - RE-ED-E-ED-RR-16454234.1991.5.10.0006

Demissão sem justa causa de professor sem prévia instauração de inquérito administrativo, não
obstante a previsão no regimento interno da instituição privada de ensino. Recurso extraordinário em
que se discute, à luz do inciso I do art. 7º da Constituição Federal, bem como do inciso I do art. 10 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, a possibilidade, ou não, de demissão, sem justa causa, de
professor sem a prévia instauração de inquérito administrativo, não obstante a previsão no regimento interno
da instituição privada de ensino a que vinculado.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-678360

Compensação de precatórios com débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos
contra o credor original pela Fazenda Pública devedora.

Processo de Origem

Descrição no STF
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. LUIZ FUX. Publicado acórdão de repercussão geral em
06/06/2013.
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TRF 4 - AI 200904000065769

Compensação de precatórios com débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e
constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública devedora. Recurso extraordinário em que se
discute a constitucionalidade, ou não, dos §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição Federal (incluídos pela EC
62/2009), que instituíram a compensação de precatórios com débitos líquidos e certos, inscritos ou não em
dívida ativa e constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública devedora

Processo Paradigma

Descrição no TST

ARE-675153

Incidência do adicional de “sexta parte” sobre a integralidade dos vencimentos de servidor público estadual
estatutário.

Processo de Origem

Descrição no STF
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. PRESIDENTE AYRES
BRITTO. Publicado acórdão de repercussão geral em 11/09/2012. Trânsito em julgado em 02/09/2014.
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TJSP - AC-9195995600

Incidência do adicional de “sexta parte” sobre a integralidade dos vencimentos de servidor público
estadual estatutário. Recurso extraordinário com agravo em que se discute, à luz do inciso XIV do art. 37
da Constituição Federal, a incidência, ou não, do adicional denominado “sexta parte” sobre a integralidade
dos vencimentos dos servidores públicos estaduais estatutários.

Processo Paradigma

ARE-690113

Processo de Origem

Descrição no TST

Preenchimento de requisitos exigidos em edital de concurso para provimento de cargo público.

Descrição no STF
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. CEZAR PELUSO.
Publicado acórdão de repercussão geral em 11/09/2012. Trânsito em julgado em 02/09/2014.
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TJRS - AC 70040800005

Preenchimento de requisitos exigidos em edital de concurso para provimento de cargo público.
Recurso extraordinário com agravo em que se discute, à luz dos artigos 1º, 2º e 18; bem como do caput do
art. 5º, do caput e do inciso II do art. 37 e do inciso III do § 4º do art. 60, todos da Constituição Federal, o
preenchimento, ou não, de requisitos exigidos em edital de concurso para provimento de cargo público.

Processo Paradigma

RE-789874

Processo de Origem

569

TST - ARE-189000-03.2008.5.18.0005

Descrição no TST

Concurso público para contratação de empregados por pessoa jurídica que integra o chamado "Sistema S".
Arts. 37, II, e 200 da CF.
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. TEORI ZAVASCKI.
Publicado acórdão de repercussão geral em 11/09/2012. MÉRITO JULGADO. EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIÇOS SOCIAIS
AUTÔNOMOS VINCULADOS A ENTIDADES SINDICAIS. SISTEMA “S”. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA. RECRUTAMENTO DE PESSOAL. REGIME
JURÍDICO DEFINIDO NA LEGISLAÇÃO INSTITUIDORA. SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE. NÃO SUBMISSÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO
Descrição no STF
PÚBLICO (ART. 37, II, DA CF). 1. Os serviços sociais autônomos integrantes do denominado Sistema “S”, vinculados a entidades patronais de
grau superior e patrocinados basicamente por recursos recolhidos do próprio setor produtivo beneficiado, ostentam natureza de pessoa jurídica
de direitoprivado e não integram a Administração Pública, embora colaborem com ela na execução de atividades de relevante significado social.
Tanto a Constituição Federal de 1988, como a correspondente legislação de regência (como a Lei 8.706/93, que criou o Serviço Social do Trabalho
– SEST) asseguram autonomia administrativa a essas entidades, sujeitas, formalmente, apenas ao controle finalístico, pelo Tribunal de Contas, da
aplicação dos recursos recebidos. Presentes essas características, não estão submetidas à exigência de concurso público para a contratação de
Concurso público para a contratação de empregados por pessoa jurídica que integra o chamado pessoal, nos moldes do art. 37, II, da Constituição Federal. Precedente: ADI 1864, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 2/5/2008. 2. Recurso
“Sistema S”. Recurso extraordinário com agravo em que se discute, à luz do caput e do inciso II do art. 37 e extraordinário a que se nega provimento. DECISÃO: "O Tribunal, decidindo o tema 569, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, conheceu e
do art. 240 da Constituição Federal, a necessidade, ou não, de realização de concurso público para a negou provimento ao recurso.". Publicado acórdão de mérito em 19/11/2014.Transitado em julgado em 01/12/2014.

contratação de empregados por pessoa jurídica que integra o chamado “Sistema S”.Observação: o
paradigma original (ARE-661383) foi reautuado como RE-789874 em 12/12/2013.

Processo Paradigma

ARE-697514

583

Descrição no TST

Prescrição aplicável no âmbito da Justiça do Trabalho. Súmula/TST 326.

Processo de Origem

Descrição no STF

TST - ARE-3066-27.2010.5.14.0000

Prescrição aplicável (total ou parcial) no âmbito da Justiça do Trabalho. Recurso extraordinário com
agravo em que se discute, à luz do inciso XXXVI do art. 5º e do inciso XXIX do art. 7º da Constituição
Federal, a prescrição aplicável (total ou parcial) no âmbito da Justiça do Trabalho.

DIREITO DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. GILMAR MENDES. Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral
em 14/09/2012. Transitado em julgado em 14/09/2012.

Processo Paradigma

Descrição no TST

AI-797937

Execução de acordo homologado após o trânsito em julgado de sentença. Base de cálculo das contribuições
previdenciárias.

Processo de Origem

Descrição no STF
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN.CEZAR PELUSO. Publicado acórdão de inexistência
de repercussão geral em 30/04/2013. Transitado em julgado em 17/05/2013.

585
Diminuição da base de cálculo de contribuições previdenciárias em decorrência de acordo celebrado
em execução trabalhista. Agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso
TST - AIRE-3910-64.2010.5.00.0000 (RE- extraordinário em que se discute, à luz do inciso XXVI do art. 5º e do inciso VIII do art. 114 da Constituição
Federal, a possibilidade, ou não, de acordo celebrado em fase de execução trabalhista resultar em
E-RR-1185500-46.2004.5.11.0004)
diminuição da base de cálculo das contribuições previdenciárias, tendo em conta o princípio de proteção à
coisa julgada. (Conversão da C-07)

Processo Paradigma

Descrição no TST

ARE-690819

Excesso de execução decorrente de eventual erro de cálculo em processo alusivo a diferenças de correção
monetária em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários. (Conversão da C-28)

Processo de Origem

Descrição no STF
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. TEORI ZAVASCKI.
Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em 08/09/2014. Transitado em julgado em 15/09/2014.
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Turma Recursal de Juizados Especiais
Estaduais - AI00000646320118269010/SP

Excesso de execução decorrente de eventual erro de cálculo em processo alusivo a diferenças de
correção monetária em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários. Recurso
extraordinário com agravo em que se discute, à luz do inciso II do art. 5º da Constituição Federal, a
caracterização, ou não, de excesso de execução decorrente de erros de cálculo em processo que trata do
direito às diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança, por alegados expurgos
inflacionários de plano econômico. (Conversão da C-28)
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Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-659109

a) Concessão de um nível salarial a todos os empregados em atividade. Generalidade da promoção. Acordo
coletivo de trabalho. Validade. Efeitos em relação aos inativos. Aumento salarial indireto;
b) Participação nos lucros ou resultados. Auxílio cesta-alimentação. Previsão em norma coletiva de trabalho.
Não extensão aos inativos.

Processo de Origem

Descrição no STF

TST - AIRR-176341-73.2007.5.05.0161

Extensão, às complementações de aposentadoria, de benefício concedido indistintamente aos
empregados ativos em razão de acordo coletivo de trabalho. Recurso extraordinário em que se discute,
à luz do inciso XXVI do art. 7º e dos incisos III e VI do art. 8º da Constituição Federal, a possibilidade, ou não,
de extensão, às complementações de aposentadoria, de benefício concedido indistintamente aos
empregados da ativa, em razão de acordo coletivo de trabalho. (Conversão da C-41)

DIREITO DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. LUIZ FUX. Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em
15/05/2013. Transitado em julgado em 22/10/2014.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-627294

Aplicação das regras previstas nos §§ 4º e 5º do art. 40 da Constituição Federal (redação originária) a
servidor celetista aposentado ou falecido antes do advento da Lei 8.112/90.

Processo de Origem

Descrição no STF

TRF5 - PROC 200005000260164

Aplicação das regras previstas nos §§ 4º e 5º do art. 40 da Constituição Federal (redação originária) a
servidor celetista aposentado ou falecido antes do advento da Lei 8.112/90. Recurso extraordinário em
que se discute, à luz dos §§ 4º e 5º do art. 40 da Constituição Federal (redação originária), se as regras
neles previstas se aplicam, ou não, a servidor submetido ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho
que se aposenta ou falece antes do advento da Lei 8.112/90.
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DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO . Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. LUIZ FUX. Publicado
acórdão de repercussão geral e de mérito em 04/10/2012. MÉRITO JULGADO. EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. SERVIDOR PÚBLICO. FALECIMENTO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CARTA DE 1988, CONSEQUENTEMENTE,
ANTES DA EDIÇÃO DA LEI 8.112/90. REVISÃO DE PROVENTOS. EQUIVALÊNCIA. ARTIGO 40, § 4º, NA REDAÇÃO ANTERIOR À EC 20/98.
IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO PELA REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.
DECISÃO: O Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, reafirmou a jurisprudência
dominante sobre a matéria, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Ayres Britto. Não se manifestou o Ministro Joaquim Barbosa. Ministro LUIZ FUX Relator.
Transitado em julgado em 22/10/2012.

Processo Paradigma

598

Descrição no TST
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. LUIZ FUX. Publicado acórdão de repercussão geral em
18/10/2012. Agravo provido e convertido em recurso extraordinário em 04/09/2014. Em 02/10/2018: Conclusos ao Relator. Em 10/09/2020: Substituição do

RE-840435

Sequestro de verbas públicas para pagamento de crédito a portador de moléstia grave sem observância à Relator, art. 38 do RISTF, Relator MIN. DIAS TOFFOLI. Em 07/04/2022: Conclusos ao Relator. Em 19/12/2022, deferimento de ingresso no feito à
regra dos precatórios. Observação: Reautuado RE 840435, em 29/09/2014. Em 02/10/2018: Conclusos ao(à) Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (ABRASF) na qualidade de amicus curiae.
Relator(a).

Processo Paradigma

RE-710293

Descrição no TST

Servidor público. Auxílio-alimentação.

Processo de Origem

Descrição no STF

Turma Recursal Os Juizados Especiais
Federais da 4ª Região - Proc50023202220114047204/SC

Equiparação do auxílio-alimentação de servidores públicos pertencentes a carreiras distintas, com
fundamento no princípio da isonomia.Recurso extraordinário em que se discute, à luz do caput e do
inciso X do art. 37, do § 5º do art. 39, da alínea “a” do inciso II do § 1º do art. 61, do inciso I do art. 63, do art.
165 e do art. 169, todos da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de equiparação do auxílioalimentação de servidores públicos pertencentes a carreiras distintas, com fundamento no princípio da
isonomia.
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DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. LUIZ FUX. Publicado
acórdão de repercussão geral em 07/11/2012. Em 16/09/2020: Julgado mérito de tema com repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por unanimidade,
apreciando o tema 600 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, para julgar improcedente a ação ordinária originária, nos termos do
voto do Relator. O Ministro Dias Toffoli (Presidente) acompanhou o Relator por fundamento diverso. Foi fixada a seguinte tese: "Não cabe ao Poder
Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar qualquer verba de servidores públicos de carreiras distintas sob o fundamento de isonomia,
tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório". Publicado acórdão de mérito em 04/11/2020. EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO
ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS PERTENCENTES A CARREIRAS DISTINTAS.
ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 600. VÍCIO FORMAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.029, §3º, DO CPC. PRINCÍPIO DA ECONOMIA
PROCESSUAL. NO MÉRITO, IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DE PODERES. NECESSIDADE DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ARTIGO
169, §1º. SÚMULA VINCULANTE 37. APLICAÇÃO ANALÓGICA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PROVIDO. 1. O vício formal (in casu, eventual não esgotamento das vias recursais ordinárias) não impede necessariamente o conhecimento do recurso
extraordinário, na forma do artigo 1.029, §3º, do CPC. 2. A remuneração dos servidores está adstrita ao princípio da reserva legal, previsto no artigo 37, X, da
CRFB/88, com a redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, que exige lei específica para a fixação e alteração da remuneração dos servidores
públicos. 3. O princípio da separação dos poderes impõe competir ao legislador concretizar o princípio da isonomia, vedado ao Judiciário atuar como
legislador positivo (Súmula Vinculante 37: “Não cabe ao Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o
fundamento da isonomia”. 4. O auxílio-alimentação é verba de caráter indenizatório, que não se incorpora à remuneração, nada obstante também deve se
submeter ao princípio da reserva legal, assim como as demais verbas indenizatórias. 5. O Poder Legislativo, detentor da função de legislar, deve observar
diretrizes trazidas pela Constituição para a fixação de todos os componentes do sistema remuneratório. O artigo 39, § 1º, da CRFB/88, prevê que a fixação
dos componentes do sistema remuneratório observará, verbis: I – a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada
carreira; II – os requisitos para a investidura; III – as peculiaridades dos cargos. 6. A equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de
remuneração de pessoal do serviço público encontra óbice no artigo 37, XIII, da CRFB/88. 7. Além disso, a Administração Pública depende da existência de
recursos orçamentários para pagar seus servidores e tem a despesa com pessoal limitada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme artigo 169, da
CRFB/88, além de necessitar de prévia dotação orçamentária e autorização na lei de diretrizes orçamentárias. 8. A jurisprudência desta Corte tem entendido
que, independentemente da natureza, não cabe ao Judiciário equiparar verbas com fundamento na isonomia. Precedentes: ARE 968.262-AgR, rel. min.
Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 25/5/2017; ARE 826.066-ED, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 9/10/2014; ARE 933.014-AgR, rel. min.
Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 8/4/2016; ARE 808.871 AgR/RS, rel. min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/9/2014; RE 804.768-AgR, rel. min.
Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/6/2014. 9. A vedação da Súmula Vinculante 37 se estende às verbas de caráter indenizatório e,
consequentemente, interdita o Poder Judiciário de equiparar o auxílio-alimentação, ou qualquer outra verba desta espécie, com fundamento na isonomia. 10.
Conclui-se que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar qualquer verba de servidores públicos de carreiras distintas sob o
fundamento de isonomia, tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório”. 11. In casu, o acórdão recorrido entendeu que pelo fato de o auxílioalimentação não se incorporar à remuneração ou ao subsídio, estaria afastada a Súmula Vinculante 37. Entendimento contrário à tese ora fixada. 12. Ex
positis, dou provimento ao recurso extraordinário. Tese: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar qualquer verba de servidores
públicos de carreiras distintas sob o fundamento de isonomia, tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório. Transitado(a) em julgado em 13/11/2020.

Processo Paradigma

Descrição no TST
a) reintegração de empregados públicos dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea e
consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos;
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. MARCO AURÉLIO. Publicado acórdão

RE-655283

b) competência para processar e julgar a ação em que se discute a reintegração de empregados públicos
dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea e consequente possibilidade de
acumulação de proventos com vencimentos.
(Conversão da C-01 e da C-61)

Processo de Origem

Descrição no STF

606

TRF1 - AMS-199734000338713/DF

Descrição no STF

de repercussão geral em 02/05/2013. Interposto agravo regimental em 10/02/2015. Em 02/07/2020: Negado seguimento ao agravo. Em 28/09/2020: Vista ao(à)
Ministro(a)MIN. ROSA WEBER. Decisão: Após o voto-vista do Ministro Alexandre de Moraes e do voto da Ministra Cármen Lúcia, que acompanhavam a divergência do
Ministro Edson Fachin para dar parcial provimento aos recursos extraordinários; e do voto do Ministro Dias Toffoli, que negava provimento aos recursos por fundamento
autônomo distinto, qual seja, a inaplicabilidade do artigo 37, § 14, da CF/88 por força do art. 6º da EC nº 103/2019, e fixava a seguinte tese (tema 606 da repercussão
geral): "A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para
julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as
aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu
art. 6º". Em 06/10/2020: Ata de Julgamento Publicada, DJE. MÉRITO JULGADO. Em 15/03/2021: Julgado mérito de tema com repercussão geral. Em 22/03/2021:
Ata de Julgamento Publicada, DJE. Publicado acórdão de mérito em 27/04/2021. Em 11/05/2021: Petição - embargos de declaração. Em 16/06/2021: Fixada a Tese Decisão: Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese (tema 606 da repercussão geral): A natureza do ato de demissão de
empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de
aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias
concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art.
6º", nos termos do voto do Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão, vencidos o Ministro Marco Aurélio (Relator) e, em parte, a Ministra Rosa Weber. Afirmou
suspeição o Ministro Luiz Fux (Presidente). Republicado acórdão de mérito em 02/12/2021. Em 03/12/2021: Opostos embargos de declaração. Em 21/06/2022:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, não conheceu dos primeiros embargos opostos pela ECT e rejeitou os segundos embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator. Em 10/08/2022: Opostos Embargos de Declaração - Petição: 59666 Data: 10/08/2022, às 13:30:15. Em 14/09/2022: Decisão: O Tribunal, por unanimidade, não
conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Impedido o Ministro Roberto Barroso. Plenário, Sessão Virtual de 2.9.2022 a 13.9.2022 (Sessão
iniciada na Presidência do Ministro Luiz Fux e finalizada na Presidência da Ministra Rosa Weber). Em 28/09/2022: Ata de Julgamento Publicada, DJE 194 , ATA Nº 28,
de 14/09/2022. Publicado acórdão em 3/10/2022 - ATA Nº 172/2022. DJE nº 197, divulgado em 30/09/2022. Transitado(a) em julgado em 28/10/2022.

Processo Paradigma

Descrição no TST

ARE-709212

Prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço.

Processo de Origem

608

TRT10 - RO-0039.2007.017.10.007
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DIREITO DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. GILMAR MENDES. Publicado acórdão de repercussão geral em 27/05/2013.
MÉRITO JULGADO. EMENTA: Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores
não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição
Descrição no STF
trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança
jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. DECISÃO: O Tribunal, decidindo o tema 608 da Repercussão Geral, por maioria, negou provimento ao
recurso, vencido o Ministro Marco Aurélio que o provia parcialmente. Também por maioria declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei nº
8.036/1990, e do art. 55 do Decreto nº 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, haja vista violarem o disposto
Prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por no art. 7º, XXIX, da Carta de 1988, vencidos os Ministros Teori Zavascki e Rosa Weber, que mantinham a jurisprudência da Corte. Quanto à modulação, o
Tempo de Serviço - FGTS. Recurso extraordinário com agravo em que se discute, à luz do caput e dos Tribunal, por maioria, atribuiu à decisão efeitos ex nunc, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos. Tudo nos termos do voto do Relator.
Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Publicado acórdão de mérito em 19/02/2015. Transitado em julgado em 24/02/2015.

incisos II, XXII e LIV do art. 5º; bem como dos incisos III e XXIX do art. 7º, todos da Constituição Federal, o
prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS.

Processo Paradigma

Descrição no TST

ARE-686664

Gratificação de função. Pagamento independente do exercício de função de confiança. Natureza salarial.
Incorporação.

Processo de Origem

Descrição no STF

TST - ARE-87340-56.2008.5.04.0004

Incorporação de gratificação de função à remuneração de empregados públicos. Recurso
extraordinário com agravo em que se discute, à luz dos incisos II, XXXV, LIV e LV do art. 5º e do caput do
art. 37 Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de incorporação definitiva da gratificação de função à
remuneração de empregados públicos.

DIREITO DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. PRESIDENTE. Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em
23/11/2012. Transitado em julgado em 23/11/2012.

Processo Paradigma

RE-658026

Processo de Origem

612

TJMG - ADI-10000084753748000

Descrição no TST

Constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária servidores
públicos.
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. DIAS TOFFOLI. Publicado
acórdão de repercussão geral em 13/11/2012. MÉRITO JULGADO: EMENTA: Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de
inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal.
Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade
temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do
Descrição no STF
art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a
inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da
Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei
municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do
concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e
devem ser interpretadas restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se,
dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos
excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público
seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do
Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. 4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que
a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como
objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como
em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que
dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão
Constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma
servidores públicos. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos incisos II e IX do art. 37 da apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades
Constituição Federal, a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a
ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex
temporária dos servidores públicos.
nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social. DECISÃO: O Tribunal,
por maioria e nos termos do voto do Relator, deu provimento ao recurso para julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do inciso III, do art.
192, da Lei nº 509/1999, do Município de Bertópolis/MG, vencido o Ministro Roberto Barroso, que dava parcial provimento para dar interpretação conforme.
Por maioria, o Tribunal, nos termos do voto do Relator, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para preservar os contratos já firmados até
a data deste julgamento, não podendo os referidos contratos excederem a 12 (doze) meses de duração, vencido o Ministro Marco Aurélio que não modulava a
decisão. Publicado acórdão de mérito em 31/10/2014. Transitado em julgado em 21/11/2014.

Processo Paradigma

Descrição no TST

ARE-715088

Multa prevista no art. 600, da CLT. Aplicação por atraso no pagamento da contribuição sindical rural.
Revogação.

Processo de Origem

Descrição no STF
DIREITO DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. GILMAR MENDES. Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral
em 04/03/2013. Transitado em julgado em 11/03/2013.
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TST - ARE-39000.16-2008-5.24.0072

Revogação da multa prevista no art. 600 da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como sua
aplicabilidade em razão do atraso no pagamento da contribuição sindical rural. Agravo interposto de
decisão que não admitiu o recurso extraordinário em que se discute, à luz da parte final do inciso IV do art.
8º, combinado com o art. 149, e do inciso II do art. 150, todos da Constituição Federal, a revogação da multa
prevista no art. 600 da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como sua aplicabilidade em razão do atraso
no pagamento da contribuição sindical rural.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE 843112

Papel do Poder Judiciário na concretização do direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores
públicos, diante do reconhecimento da mora do Poder Executivo.

Processo de Origem

Descrição no STF

TJSP - MI-990100814222
(TST - E-RR-568-75.2010.5.15.0146)

Papel do Poder Judiciário na concretização do direito à revisão geral anual da remuneração dos
servidores públicos, diante do reconhecimento da mora do Poder Executivo. Agravo interposto de
decisão que não admitiu recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 37, X, da Constituição
Federal, a possibilidade de o Poder Judiciário determinar ao chefe do Poder Executivo o envio de projeto de
lei, para garantir o direito constitucional à revisão geral anual.
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DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. LUIZ FUX. Publicado
acórdão de repercussão geral em 08/02/2013. Agravo provido e convertido em recurso extraordinário em 04/09/2014. MÉRITO JULGADO. Em 22/09/2020:
Julgado mérito de tema com repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 624 da repercussão geral, deu provimento ao
recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e, via de consequência, cassar a injunção concedida, nos termos do voto do Ministro Luiz Fux
(Presidente e Relator), vencidos os Ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, que negavam provimento ao recurso. Foi fixada a seguinte tese: "O
Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral
anual da remuneração dos servidores públicos, nem tampouco para fixar o respectivo índice de correção". Os Ministros Edson Fachin, Roberto
Barroso e Dias Toffoli também votaram pelo provimento do recurso, mas fizeram ressalvas quanto à redação da tese proposta pelo Relator. Em 05/10/2020:
Ata de Julgamento Publicada, DJE. Publicado acórdão de mérito em 04/11/2020. Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 624. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCEDE
INJUNÇÃO PARA QUE O CHEFE DO PODER EXECUTIVO ENVIE PROJETO DE LEI QUE PROMOVA A REVISÃO ANUAL DOS VENCIMENTOS DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS. INVASÃO DO JUDICIÁRIO NA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INEXISTENCIA DE DEVER
CONSTITUCIONAL DE RECOMPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA ANUAL DA REMUNERAÇÃO E SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES.
INAPLICABILIDADE DE SENTENÇA EXORTATIVA OU ADITIVA. ARTIGO 37, X, DA CRFB. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. A revisão geral
anual, estabelecida pelo artigo 37, X, da CRFB, deve ser interpretada em conjunto com os demais dispositivos constitucionais e os julgados antecedentes
desta Corte, tendo em vista o caráter controvertido do direito sub judice e o princípio da concordância prática. 2. A Constituição Federal não pretendeu
impedir reduções indiretas à remuneração dos servidores públicos, dentre as quais aquela que decorre da desvinculação pari passu do índice inflacionário,
consoante exegese prestigiada por esta Corte. O direito à reposição do valor real por perdas inflacionárias foi afastado por este Plenário ao interpretar e
aplicar a garantia da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37, XV, da CRFB. Precedentes: ADI 2.075-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ
de 27/6/2003; e RE 201.026, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ de 6/9/1996. (...)10. A Lei federal 10.331/2001, assim como a Lei Complementar
592/2011 do Município do Leme, que regulamentam o artigo 37, X, da CRFB, estabelecendo condições e parâmetros para a revisão geral anual, não suprem
a omissão, o que, consectariamente, revela sua insuficiência em tutelar a garantia constitucional que impõe manifestações anuais, não havendo que se
cogitar de perda de objeto. 11. A omissão do Poder Executivo na apresentação de projeto de lei que preveja a revisão geral anual da remuneração dos
servidores públicos configura mora que cabe ao Poder Judiciário declarar e determinar que se manifeste de forma fundamentada sobre a possibilidade de
recomposição salarial ao funcionalismo. 13. In casu, o tribunal a quo, ao conceder a injunção “para determinar que o Prefeito do Município de Leme envie, no
prazo máximo de trinta dias, projeto de lei que vise promover - a revisão anual dos vencimentos de todos os servidores públicos municipais”, exorbitou de
suas competências constitucionais, imiscuindo-se em matéria de iniciativa do Poder Executivo, a quem cabe a autoadministração do funcionalismo público e
a gestão de recursos orçamentários destinados a despesas de custeio com pessoal. 13. Recurso Extraordinário Provido para reformar o acórdão recorrido e,
via de consequência, cassar a injunção concedida. Tese de repercussão geral: O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder
Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o
respectivo índice de correção. Transitado(a) em julgado em 13/11/2020.

Processo Paradigma

Descrição no TST

ARE-696101

Aplicabilidade dos juros de mora previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997 aos casos em que a Fazenda
Pública é condenada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pelo empregador principal.

Processo de Origem

Descrição no STF

DIREITO DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral Relator MIN. RICARDO LEWANDOWSKI. Publicado acórdão de inexistência de
repercussão geral em 21/02/2013. Transitado em julgado em 03/05/2013.
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TST - ARE-9500-35.2009.5.10.0111

Aplicabilidade dos juros de mora previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997 aos casos em que a Fazenda
Pública é condenada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pelo empregador
principal. Agravo interposto de decisão que não admitiu recurso extraordinário em que se discute, à luz do
art. 5º, caput e inciso II, da Constituição Federal, a aplicabilidade dos juros de mora previstos no art. 1º-F da
Lei 9.494/1997 aos casos em que a Fazenda Pública é condenada subsidiariamente pelas obrigações
trabalhistas inadimplidas pelo empregador principal.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-608379

Equiparação salarial de empregados de sociedade de economia mista integrantes de quadro de carreira cuja
reestruturação não foi homologada pelo Ministério do Trabalho.

Processo de Origem

Descrição no STF
DIREITO DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relatora. MIN. ROSA WEBER. Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em
07/06/2013. Transitado em julgado em 14/06/2013.
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Equiparação salarial de empregados de sociedade de economia mista integrantes de quadro de
carreira cuja reestruturação não foi homologada pelo Ministério do Trabalho. Agravo interposto de
decisão que não admitiu recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, caput; 7º, XXX; e
TST - ED-RR-13570-68.2002.5.04.0900
173, § 1º, II, todos da Constituição Federal, a possibilidade de equiparação salarial de empregados de
sociedade de economia mista integrantes de quadro de carreira cuja reestruturação não foi homologada pelo
Ministério do Trabalho.

Processo Paradigma

Descrição no TST

ARE-683099

Desnecessidade de comprovação do prévio exaurimento das vias extrajudiciais de busca de bens para o
deferimento de penhora eletrônica pelo denominado sistema Bacen Jud, requerida após a Lei 11.382/2006.

Processo de Origem

Descrição no STF
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relatora. MIN. TEORI ZAVASCKI.
Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em 20/03/2013. Transitado em julgado em 18/04/2013.
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TRF1 - AI 200901000415500

Desnecessidade de comprovação do prévio exaurimento das vias extrajudiciais de busca de bens
para o deferimento de penhora eletrônica pelo denominado sistema Bacen Jud, requerida após a Lei
11.382/2006. Agravo de decisão que inadmitiu recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 1º,
II e III, e 6º, caput, da Constituição Federal, a legitimidade da efetivação da penhora online antes do prévio
exaurimento das vias extrajudiciais de busca de bens, após a Lei 11.382/2006.

Processo Paradigma

Descrição no TST

ARE-721001

Possibilidade de conversão em pecúnia de férias não gozadas por servidor público, a bem do interesse da
Administração.

Processo de Origem

635
Turma Recursal de Juizados Especiais
Estaduais - Proc02891043120118190001/RJ

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. GILMAR MENDES. Em
01/03/2013: MÉRITO JULGADO. EMENTA: Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não
gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir.
Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta
Descrição no STF
Corte. DECISÃO: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de
repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencido o
Ministro Marco Aurélio. Não se manifestaram os Ministros Joaquim Barbosa e Cármen Lúcia. Ministro GILMAR MENDES Relator. Publicado acórdão de
repercussão geral e de mérito em 07/03/2013. Opostos embargos de declaração em 25/03/2013. DECISÃO DOS EMBARGOS: O Tribunal, por unanimidade
e nos termos do voto do Relator, deu provimento aos embargos para o prosseguimento do recurso extraordinário. Ausentes, justificadamente, o Ministro Celso
Direito de servidores públicos ativos à conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária. de Mello, a Ministra Cármen Lúcia e o Ministro Dias Toffoli, que participa da VI Conferência Ibero-Americana sobre Justiça Eleitoral, no México, na qualidade
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º e 37, caput, da Constituição Federal, a de Presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski, Vice-Presidente no exercício da Presidência. Publicado
acórdão de embargos de declaração em 01/06/2015.

possibilidade de conversão em pecúnia de férias não gozadas por servidor público, a bem do interesse da
Administração.

Processo Paradigma

Descrição no TST

ARE-650932

Prazo prescricional relativo à indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho.

Processo de Origem

Descrição no STF
DIREITO DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. RICARDO LEWANDOWSKI. Publicado acórdão de inexistência de
repercussão geral em 05/04/2013. Transitado em julgado em 12/04/2013.
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TST - ARE-33200-60.2005.5.02.0254

Prazo prescricional relativo às ações de indenização por danos morais e materiais decorrentes de
acidente de trabalho antes do advento da Emenda Constitucional 45/2004. Agravo interposto contra
decisão que não admitiu recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 7º, XXIX, da Constituição
Federal, qual o prazo prescricional para a pretensão de indenização por danos morais e materiais
decorrentes de acidente de trabalho reconhecido antes do advento da Emenda Constitucional 45/2004.
(Obs: antigo C-22)

Processo Paradigma

RE-999435

Descrição no TST

DIREITO DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN MARCO AURÉLIO. Publicado acórdão de repercussão geral em 02/05/2013.
Opostos Embargos de Declaração em 05/08/2016. Em 22/9/2016: Em 16 de abril de 2012, provi o agravo, para determinar a sequência do extraordinário, não

Dissídio coletivo. Demissão em massa dos empregados. Necessidade de negociação prévia com o sindicato tendo sido o processo reautuado. À Secretaria para a adoção da providência. Substituído o representativo pelo RE 999435. Em 19/05/2021: Suspenso o
julgamento. Decisão: Após o voto do Ministro Marco Aurélio (Relator), que dava provimento ao recurso extraordinário da Empresa Brasileira de Aeronáutica
obreiro.

Processo de Origem

Descrição no STF

TST - ARE-30900-12.2009.5.15.0000

Necessidade de negociação coletiva para a dispensa em massa de trabalhadores. (TST-RODC309/2009-000-15-00.4) Descrição: Recurso extraordinário em que se discute — à luz dos arts. 1º, IV, 2º, 3º, I,
4º, IV, 5º, II, 7º, I, 114, 170, II e parágrafo único, da Constituição federal, bem como do art. 10, II, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias — a imposição, pelo Tribunal Superior do Trabalho, da
obrigatoriedade de negociação coletiva para a dispensa em massa de trabalhadores.
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S.A. - EMBRAER e Eleb Equipamentos LTDA, para, reformando o acórdão recorrido, assentar a desnecessidade de negociação coletiva considerada a
dispensa em massa de trabalhadores, e estabelecia a seguinte tese (tema 638 da repercussão geral): "A dispensa em massa de trabalhadores prescinde
de negociação coletiva", julgando prejudicado o recurso extraordinário do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região e outros, no que foi
acompanhado pelos Ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes; e do voto do Ministro Edson Fachin, que negava provimento aos recursos, o
julgamento foi suspenso. Em 24/05/2021: Ata de Julgamento Publicada, DJE; Publicação, DJE - Despacho. Em 26/05/2022: Incluído no calendário de
julgamento pelo Presidente. Em 08/06/2022: Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 638 da repercussão geral, negou provimento ao recurso
extraordinário, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Nunes Marques e Gilmar Mendes. Por maioria, foi fixada a seguinte tese: "A intervenção
sindical prévia é exigência procedimental imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores, que não se confunde com autorização prévia
por parte da entidade sindical ou celebração de convenção ou acordo coletivo", vencidos, em parte, os Ministros Ricardo Lewandowski, Edson Fachin e
Rosa Weber. Nesta assentada, o Ministro Alexandre de Moraes reajustou seu voto para acompanhar a divergência. O Ministro André Mendonça, sucessor do
Ministro Marco Aurélio, não votou no mérito, mas proferiu voto quanto à tese de repercussão geral. Redigirá o acórdão o Ministro Edson Fachin. Impedido o
Ministro Luiz Fux (Presidente). Presidiu o julgamento a Ministra Rosa Weber (Vice-Presidente). Plenário, 8.6.2022. Em 14/06/2022: Publicada,DJE nº 115 ATA Nº 17, de 08/06/2022. Publicado acórdão de mérito em 15/09/2022. Em 22/09/2022: Opostos embargos de declaração. Em 26/09/2022: Publicação, DJE
nº 191, divulgado em 23/09/2022.

Processo Paradigma

RE-675978

Descrição no TST

Servidor Público Civil. Sistema Remuneratório e Benefícios. Teto Salarial.

Processo de Origem

Descrição no STF

TJSP - Proc-990101300257

Definição do montante remuneratório recebido por servidores públicos, para fins de incidência do
teto constitucional. Recurso extraordinário em que se discute — à luz do art. 37, XI, da Constituição da
República, alterado pela Emenda Constitucional 41/2003 — a possibilidade de aplicação do limite
constitucional remuneratório (abate teto) sobre o valor líquido dos vencimentos/proventos de servidores
públicos, ou seja, após o desconto do imposto de renda, de contribuições previdenciárias e demais deduções
legais.
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DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relatora MIN. CÁRMEN LÚCIA.
Publicado acórdão de repercussão geral em 14/04/2014. MÉRITO JULGADO. EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 37, INC.
XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ALTERADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. A BASE DE CÁLCULO PARA A INCIDÊNCIA DO
TETO REMUNERATÓRIO PREVISTO NO ART. 37, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO É A RENDA BRUTA DO SERVIDOR PÚBLICO PORQUE: A) POR
DEFINIÇÃO A REMUNERAÇÃO/PROVENTOS CORRESPONDEM AO VALOR INTEGRAL/BRUTO RECEBIDO PELO SERVIDOR; B) O VALOR DO TETO
CONSIDERADO COMO LIMITE REMUNERATÓRIO É O VALOR BRUTO/INTEGRAL RECEBIDO PELO AGENTE POLÍTICO REFERÊNCIA NA UNIDADE
FEDERATIVA (PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE). A ADOÇÃO DE BASE DE CÁLCULO CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO/PROVENTOS DO
SERVIDOR PÚBLICO ANTES DO DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA E DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONTRARIA O FUNDAMENTO
DO SISTEMA REMUNERATÓRIO INSTITUÍDO NO SISTEMA CONSTITUCIONAL VIGENTE. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO: O
Tribunal, apreciando o tema 639 da repercussão geral, por unanimidade e nos termos do voto da Relatora, negou provimento ao recurso extraordinário,
fixando-se a tese de que, subtraído o montante que exceder o teto e o subteto previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição, tem-se o valor para
base de cálculo para a incidência do imposto de renda e da contribuição previdenciária. Publicado acórdão de mérito em 29/06/2015. Transitado em
julgado em 14/08/2015.

Processo Paradigma

Descrição no TST

ARE-734169

Rede Ferroviária Federal S.A. Ações em que a União figura como sucessora. Incidência dos juros de mora
previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997. Início de vigência da MP-353/2007.

Processo de Origem

Descrição no STF
DIREITO CIVIL. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. RICARDO LEWANDOWSKI. Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em
17/04/2013.Transitado em julgado em 29/04/2013.
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TST - ARE-157700-94.1997.5.03.0047

Incidência dos juros de mora previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, nas ações em que a União
figura como sucessora da Rede Ferroviária Federal S.A., em período anterior à referida sucessão.
Descrição: Agravo de decisão que não admitiu recurso extraordinário em que se discute — à luz do art. 5º, II,
da Constituição Federal — a possibilidade de incidência dos juros de mora previstos no art. 1º-F da Lei
9.494/1997 no período anterior à sucessão da Rede Ferroviária Federal S.A – RFFSA pela União, que se
deu com a vigência da Medida Provisória 353/2007.

Processo Paradigma

ARE-694294

Descrição no TST

Legitimidade processual ativa do Ministério Público para deduzir, em ação civil pública, pretensão de DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO || Partes e Procuradores || Substituição Processual. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO
TRABALHO || Formação, Suspensão e Extinção do Processo || Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito || Legitimidade para a Causa ||
natureza tributária em defesa dos contribuintes.
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Processo de Origem

Descrição no STF

TJMG - AC 10572030028102001

Agravo de decisão que inadmitiu recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 127 e 129, III, da
Constituição federal, a legitimidade ativa ad causam do Ministério Público para, por meio de ação civil
pública, requerer a inconstitucionalidade de norma que instituiu tributo, com a consequente repetição do
indébito aos contribuintes.

Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO || Ministério Público. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO || Atos Processuais || Nulidade. Relator MIN. LUIZ FUX. Reconhecida a repercussão geral e julgado o mérito
com reafirmação de jurisprudência no PV. Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não se
manifestaram os Ministros Joaquim Barbosa, Cármen Lúcia e Rosa Weber. O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão
constitucional suscitada, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não se manifestaram os Ministros Joaquim Barbosa, Cármen Lúcia e Rosa Weber. No mérito, por
maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não se manifestaram os Ministros Joaquim Barbosa,
Cármen Lúcia e Rosa Weber. Publicado acórdão de repercussão geral e de mérito em 17/05/2013. TESE: O Ministério Público não possui legitimidade
ativa ad causam para, em ação civil pública, deduzir em juízo pretensão de natureza tributária em defesa dos contribuintes, que vise questionar a
constitucionalidade/legalidade de tributo. Em 29/05/2013: Opostos embargos de declaração. Em 18/09/2014: Embargos recebidos. Decisão: O Tribunal,
por unanimidade e nos termos do voto do Relator, acolheu os embargos de declaração para prestar esclarecimentos. Ausentes, justificadamente, o Ministro
Celso de Mello, o Ministro Roberto Barroso, que participa do "Yale Global Constitutionalism Seminar", na Universidade de Yale, e, neste julgamento, o
Ministro Gilmar Mendes. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 18.09.2014. Em 06/10/2014: Ata de Julgamento Publicada, DJE.
Publicado acórdão dos embargos de declaração em 17/10/2014. Transitado em julgado em 28/11/2014.

Processo Paradigma

ARE-678112

Descrição no TST

Estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público.

Processo de Origem

Descrição no STF

TJMG - AC 10024100027143001

Estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público. Agravo de decisão que
inadmitiu recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 3º, IV; 5º, caput; 7º, XXX e 39, § 3º, da
Constituição federal, e nos termos da Súmula 683 do Supremo Tribunal Federal, a razoabilidade da limitação
de idade, prevista em lei, para inscrição em concurso público ao cargo de Agente de Polícia Civil.

Processo Paradigma

Descrição no TST
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ARE-743771
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Processo de Origem

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. LUIZ FUX. Publicado
acórdão de repercussão geral e de mérito em 17/05/2013. MÉRITO JULGADO. EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. POLICIAL CIVIL. ART. 7º, XXX, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencido o Ministro Marco
Aurélio. Não se manifestaram os Ministros Joaquim Barbosa e Cármen Lúcia. Transitado em julgado em 29/05/2013.

Proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Descrição no STF

Modificação do valor fixado a título de indenização por danos morais. Agravo de decisão que inadmitiu

TJSP - COLÉGIO RECURSAL - JUNDIAÍ recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição federal, a
Proc-00006021620128269008

proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

DIREITO DO CONSUMIDOR. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. GILMAR MENDES. Publicado acórdão de inexistência de repercussão
geral em 31/05/2013. Transitado em julgado em 07/06/2013.

Processo Paradigma

ARE-739382

657

Descrição no TST

Responsabilidade civil por danos morais em razão de ofensa à imagem. (Obs: antigo C-40)

Processo de Origem

Descrição no STF

TJRJ - AI-00024966220108190061

Responsabilidade civil por danos morais em razão de ofensa à imagem. Agravo de decisão que
inadmitiu recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5º, IV, V e X, da Constituição federal, o
direito à indenização por danos morais causados por alegada ofensa à imagem, em virtude de divulgação de
nota veiculada nos meios de comunicação

Processo Paradigma

Descrição no TST

ARE-703595

Possibilidade de a Fazenda Pública recusar a nomeação de precatórios à penhora, em razão da ordem de
preferências estabelecida na legislação processual.

Processo de Origem

Descrição no STF

DIREITO CIVIL. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. GILMAR MENDES. Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em
03/06/2013. Transitado em julgado em 10/06/2013.

DIREITO TRIBUTÁRIO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. RICARDO LEWANDOWSKI. Publicado acórdão de inexistência de repercussão
geral em 12/06/2013. Transitado em julgado em 24/06/2013.

658

TJRS - AI-70040331423

Possibilidade de a Fazenda Pública recusar a nomeação de precatórios à penhora, em razão da
ordem de preferências estabelecida na legislação processual. Agravo de decisão que inadmitiu recurso
extraordinário em que se discute, à luz do art. 37, caput, da Constituição federal e do art. 97, § 2º, I, a, do
ADCT, a possibilidade de a Fazenda Pública recusar a nomeação de precatórios à penhora, por
desobedecer à ordem de preferências estabelecida na legislação processual (Código de Processo Civil e Lei
6.830/1980)

Processo Paradigma

Descrição no TST

ARE-748371

Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de
prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao
princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.

Processo de Origem

Descrição no STF
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. GILMAR MENDES.
Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em 01/08/2013. Transitado em julgado em 06/08/2013.

660

TJMT - AI-1186702012

Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender
de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento
ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. Agravo de decisão que inadmitiu
recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5º, II e LV, da Constituição federal, o cerceamento de
defesa da parte ora agravante decorrente da ausência de intimação, para que se manifestasse acerca dos
cálculos relativos à purgação da mora na alienação fiduciária, requerida, nos termos do art. 3º, § 2º, do
Decreto-Lei 911/1969, pelo devedor fiduciante.

Processo Paradigma

Descrição no TST

ARE-742083

Direito adquirido ao recebimento de complementação de aposentadoria calculada de acordo com as normas
vigentes à época da adesão a contrato de plano de previdência privada. (Conversão da C-14)

Processo de Origem

Descrição no STF
DIREITO CIVIL. Inexistência de Repercussão Geral. Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em 01/07/2013. Transitado em julgado em
05/08/2013.

662

TJDFT - AC-20080110897904

Direito adquirido ao recebimento de complementação de aposentadoria calculada de acordo com as
normas vigentes à época da adesão a contrato de plano de previdência privada. Agravo de decisão
que inadmitiu recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5º, XXXVI, 201, §§ 3º e 4º, e 202,
caput, da Constituição federal, a existência de direito adquirido ao recebimento de complementação de
aposentadoria calculada de acordo com as normas vigentes à época da adesão a contrato de plano de
previdência privada.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-669069

Imprescritibilidade das ações de ressarcimento por danos causados ao erário, ainda que o prejuízo não
decorra de ato de improbidade administrativa.

Processo de Origem

666

TRF1 - AC-200838090056339/MG

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. TEORI ZAVASCKI.
Publicado acórdão de repercussão geral em 26/08/2013. MÉRITO JULGADO. EMENTA: CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública
decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento. DECISÃO:O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando
o tema 666 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, vencido o Ministro Edson Fachin. Em seguida, por maioria, o Tribunal fixou a
seguinte tese: “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”, vencido o Ministro Edson Fachin. Presidiu o
julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Publicado acórdão de mérito em 28/04/2016. Embargos de declaração opostos em 11/05/2016. Em 16/06/2016,
os embargos de declaração foram rejeitados. Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, rejeitou os embargos de declaração.
Ausentes, justificadamente, o Ministro Celso de Mello, o Ministro Gilmar Mendes, a Ministra Cármen Lúcia, palestrante no XXII Encontro de Presidentes e
Imprescritibilidade das ações de ressarcimento por danos causados ao erário, ainda que o prejuízo Magistrados de Tribunais e Salas Constitucionais da América Latina, na Cidade do México, o Ministro Dias Toffoli, participando do encontro com a Comissão
não decorra de ato de improbidade administrativa. Recurso extraordinário em que se discute, à luz do Eleitoral da Legislatura da Província de Córdoba e o Presidente do Tribunal Supremo de Justiça, na Argentina, e o Ministro Roberto Barroso. Presidência do
art. 37, § 5º, da Constituição federal, se a imprescritibilidade das ações de ressarcimento intentadas em favor Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 16.06.2016. Publicado acórdão de embargos de declaração em 30/06/2016. Transitado(a) em julgado em julgado
em 31/08/2016.

Descrição no STF

do erário aplica-se apenas às situações decorrentes de atos de improbidade administrativa ou se abrange
todos os danos ao erário, independentemente da natureza do ato que lhe deu causa.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-642895

Legitimidade da reestruturação de quadro funcional por meio de aglutinação, em uma única carreira, de
cargos anteriormente providos em carreiras diferenciadas, sem a observância do concurso público.

Processo de Origem

Descrição no STF

667

TJSC - ADI-20060125568

Legitimidade da reestruturação de quadro funcional por meio de aglutinação, em uma única carreira,
de cargos anteriormente providos em carreiras diferenciadas, sem a observância do concurso
público. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 37, I e II, 102, I e 103, VI, da Constituição
federal, a constitucionalidade de ato normativo da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que
reestruturou, em uma única carreira, cargos isolados integrantes de outra carreira, e permitiu que o Consultor
Legislativo I e II conseguisse ascender ao cargo de Procurador, mediante promoção. Discute-se, ainda, o
não conhecimento da ação por impossibilidade de o Procurador-Geral de Justiça delegar a outro membro do
ministério público estadual os poderes para propor a ação direta de inconstitucionalidade, bem como por não
terem sido impugnados alguns dispositivos da norma que, sem a declaração de inconstitucionalidade,
ficariam inoperantes e incongruentes.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. MARCO AURÉLIO. Publicado acórdão de repercussão
geral em 29/10/2013. MÉRITO JULGADO. Em 15/05/2020: Julgado mérito de tema com repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o
tema 667 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão,
vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Luiz Fux e Dias Toffoli (Presidente). Foi fixada a seguinte tese: "É inconstitucional, por dispensar o
concurso público, a reestruturação de quadro funcional por meio de aglutinação, em uma única carreira, de cargos diversos, quando a nova
carreira tiver atribuições e responsabilidades diferentes dos cargos originais". Falou, pelo interessado, a Dr. Maria Cláudia Bucchianeri Pinheiro.
Plenário, Sessão Virtual de 8.5.2020 a 14.5.2020. Em 28/05/2020: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Publicado acórdão de mérito em 03/06/2020.
Transitado(a) em julgado em 19/06/2020.

Processo Paradigma

RE-719870

Descrição no TST
Nulidade de acórdão, proferido em controle abstrato de constitucionalidade estadual, por falta de
fundamentação quanto à compatibilidade dos cargos em comissão, criados por lei municipal, com as DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. MARCO AURÉLIO.
Publicado acórdão de repercussão geral em 06/11/2013. MÉRITO JULGADO. Em 13/10/2020: Julgado mérito de tema com repercussão geral - O
atribuições de direção, chefia e assessoramento.

Processo de Origem

Descrição no STF

TJMG - ADI-10000095081295000

Nulidade de acórdão, proferido em controle abstrato de constitucionalidade estadual, por falta de
fundamentação quanto à compatibilidade dos cargos em comissão, criados por lei municipal, com as
atribuições de direção, chefia e assessoramento. Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art.
93, IX, da Constituição federal, preliminar de nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação
sobre ponto relevante para a declaração de inconstitucionalidade de norma impugnada por meio de ação
direta de inconstitucionalidade estadual. No mérito, aponta-se violação do art. 37, II e V, em virtude da
manutenção de leis municipais que teriam criado vários cargos em comissão com atribuições meramente
técnicas, em desrespeito à norma do concurso público, pois não estariam estabelecidas em lei as atribuições
inerentes aos cargos de direção, chefia e assessoramento.
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Tribunal, por maioria, apreciando o tema 670 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, em maior extensão, para que os autos retornem
ao Tribunal de origem, para rejulgamento dos Embargos de Declaração, à luz das diretrizes fixadas neste precedente, nos termos do voto do Ministro
Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Roberto Barroso e Dias Toffoli, que proviam o extraordinário,
assentando a nulidade do pronunciamento decorrente dos declaratórios, a fim de que o Tribunal emita entendimento explícito relativamente à falta de
razoabilidade evocada. Foi fixada a seguinte tese: "I - No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de
leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve
analisar as atribuições previstas para os cargos; II - Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado se pronunciar sobre a
constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente". Plenário, Sessão Virtual de 2.10.2020 a 9.10.2020 Em 26/10/2020: Ata de Julgamento
Publicada. Publicado acórdão de mérito em 28/10/2020. Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE,
PROPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICO, DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, POR LEI MUNICIPAL.
ALEGAÇÃO DE QUE OS CARGOS NÃO SE DESTINAM ÀS FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. IMPERIOSIDADE DE ANÁLISE
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS, DESCRITAS NA LEI. DESNECESSIDADE DE QUE O TRIBUNAL SE MANIFESTE SOBRE CADA CARGO,
INDIVIDUALMENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. A Constituição Federal estabelece, na parte final do inciso V do art. 37, que os cargos
em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 2. Eventualmente, as leis que criam cargos em comissão conferemlhes denominações que remetem às referidas funções, mas a descrição das atribuições revela tratar-se de atividades técnicas ou burocráticas. 3. Para
concluírem se ocorre, ou não, esta inconstitucional burla ao concurso público, os Tribunais devem analisar a descrição das atribuições dos cargos, constante
na norma. 4. Por outro lado, o Tribunal não está obrigado, na fundamentação do julgamento, a se pronunciar sobre cada cargo, individualmente. 5. Recurso
Extraordinário a que se dá provimento, em maior extensão, para que os autos retornem ao Tribunal de origem, para rejulgamento dos Embargos de
Declaração, à luz das diretrizes fixadas neste precedente. Tema 670, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “I - No julgamento de Ação Direta de
Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de
direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; II - Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está
obrigado se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente". Transitado(a) em julgado em 14/11/2020.

Processo Paradigma

ARE-750489
Processo de Origem

Descrição no TST

Prazo prescricional aplicável às execuções individuais de sentença prolatada em processo coletivo.

Descrição no STF

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. DIREITO CIVIL. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN.
RICARDO LEWANDOWSKI. Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em 07/11/2013. Transitado em julgado em 18/03/2013.
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STJ - EAREsp 45678

Prazo prescricional aplicável às execuções individuais de sentença prolatada em processo coletivo.
Agravo de decisão que inadmitiu recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 1º, III, 5º, caput,
XXXII, XXXV e XXXVI, e 7º da Constituição federal, a possibilidade de aplicação do prazo prescricional da
Lei de Ação Popular (Lei 4.717/1965) à ação civil pública, bem como a necessidade de manutenção da
prescrição vintenária, fixada no processo de conhecimento, às execuções individuais do título judicial
proferido em ação coletiva, em respeito à coisa julgada.

Processo Paradigma

ARE-738109
Processo de Origem

Descrição no TST

Suspensão de ação individual em razão da existência de ação coletiva.

Descrição no STF
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Inexistência de
Repercussão Geral. Relator MIN. TEORI ZAVASCKI. Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em 27/11/2013. Transitado em julgado em
02/10/2013.

675

TRSJ - AI 70045989001

Suspensão de ação individual em razão da existência de ação coletiva. Recurso extraordinário em que
se discute, à luz dos arts. 1º, II; 5º, II e XXXV, da Constituição federal, a possibilidade de suspensão de
processo individual que veicule a mesma lide discutida em ação civil pública, no caso, a implantação do piso
salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, como medida
de política judiciária.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-607447

Necessidade de comprovação do depósito recursal para admissibilidade do Recurso extraordinário.
Exigência normativa. Compatibilidade com a Carta da República.

Processo de Origem

679

TST - AIRE-966770-29.2001.5.09.0651

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. MARCO AURÉLIO. Publicado acórdão de repercussão
geral em 29/10/2013. MÉRITO JULGADO. Em 22/05/2020: Julgado mérito de tema com repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o
Descrição no STF
tema 679 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes,
Rosa Weber, Roberto Barroso e Dias Toffoli (Presidente). Foi fixada a seguinte tese: "Surge incompatível com a Constituição Federal exigência de
depósito prévio como condição de admissibilidade do recurso extraordinário, no que não recepcionada a previsão constante do § 1º do artigo 899
da Consolidação das Leis do Trabalho, sendo inconstitucional a contida na cabeça do artigo 40 da Lei nº 8.177 e, por arrastamento, no inciso II da
Instrução Normativa nº 3/1993 do Tribunal Superior do Trabalho". Plenário, Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020. Em 28/05/2020: Ata de Julgamento
Validade da exigência do depósito recursal como pressuposto de admissibilidade do recurso Publicada, DJE. Publicado acórdão de mérito em 03/06/2020. Transitado(a) em julgado em 11/06/2020.

extraordinário na Justiça do Trabalho. Recurso extraordinário em que se busca definir, à luz dos arts. 5º,
II, XXXV, LIV e LV e 102, III, da Constituição federal, a compatibilidade do § 1º do art. 899 da Consolidação
das Leis do Trabalho, que estabeleceu a exigência de depósito recursal como pressuposto extrínseco de
admissibilidade do recurso extraordinário proveniente da Justiça trabalhista.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-632084

Utilização do salário mínimo como indexador para fins de correção monetária no período anterior ao advento
da Lei 4.357/1964.

Processo de Origem

Descrição no STF
DIREITO DO CONSUMIDOR. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. RICARDO LEWANDOWSKI. Publicado acórdão de inexistência de
repercussão geral em 27/11/2013. Transitado em julgado em 02/12/2013.

681

TJRS - AC-70026735241

Utilização do salário mínimo como indexador para fins de correção monetária no período anterior ao
advento da Lei 4.357/1964. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 7º, IV, e 48, XIII e XIV,
da Constituição federal, a possibilidade de utilização do salário mínimo como parâmetro para a manutenção
do poder aquisitivo da moeda no período anterior ao advento da Lei 4.357/1964, que instituiu os índices
oficiais de correção monetária

Processo Paradigma

RE-766304

683

Processo de Origem

TJRS - 71003418720

Descrição no TST

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. MARCO AURÉLIO. Em

Reconhecimento de direito à nomeação de candidato preterido, quando ajuizada a ação após o prazo de
18/10/2013: Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski, Joaquim Barbosa, Gilmar
validade do concurso.
Mendes, Rosa Weber, Roberto Barroso, Teori Zavascki e Cármen Lúcia. Não se manifestou o Ministro Luiz Fux. O Tribunal, por maioria, reconheceu a
existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski, Joaquim Barbosa, Gilmar Mendes, Rosa
Weber, Roberto Barroso, Teori Zavascki e Cármen Lúcia. Não se manifestou o Ministro Luiz Fux. Publicado acórdão da repercussão geral em 29/10/2013. Em
17/09/2020: Julgado mérito de tema com repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 683 da repercussão geral, deu
provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido inicial formalizado, nos termos do voto do Relator. Em seguida, o Tribunal deliberou
Descrição no STF
fixar a tese em assentada posterior. Ausentes, justificadamente, os Ministros Gilmar Mendes e Cármen Lúcia, e, por motivo de licença médica, o Ministro
Celso de Mello. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 17.09.2020 (Sessão realizada inteiramente por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). Em
20/10/2020: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Em 14/12/2020: Interposto agravo regimental. Em 17/02/2021: Agravo regimental não provido. Decisão: "O
Tribunal, por maioria, conheceu do agravo e negou-lhe provimento (...)". Em 23/02/2021: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Publicado acórdão de agravo
Reconhecimento de direito à nomeação de candidato preterido, quando ajuizada a ação após o prazo regimental em 01/03/2021. Em 28/10/2021: Vista ao(à) Ministro(a). Em 17/11/2021: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Em 08/04/2022: iniciado julgamento
virutual. Em 12/04/2022: retirado julgamento virtual. Pauta publicada no DJE - Plenário PAUTA Nº 155/2022. DJE nº 225, divulgado em 08/11/2022.

de validade do concurso. Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 37, I, II, IV e IX, da
Constituição federal, a possibilidade de o Judiciário determinar a nomeação de candidato, supostamente
preterido em concurso público, em ação ajuizada após o prazo de validade do concurso.
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Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-766304

Constitucionalidade de lei que, ao aumentar a exigência de escolaridade em cargo público, para o exercício
das mesmas funções, determina a gradual transformação de cargos de nível médio em cargos de nível
superior e assegura isonomia remuneratória aos ocupantes dos cargos em extinção, sem a realização de
concurso público.

Processo de Origem

Descrição no STF

TJRR - 0000929-37.2011.8.23.0000

Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 7º, XXX, 37, II e 39, § 1º, da Constituição federal, a
constitucionalidade de lei que — ao promover a modificação do nível de escolaridade exigido para
investidura em cargo público de oficial de justiça, com a gradual extinção dos cargos então existentes —
assegurou aos ocupantes de cargo de nível médio a percepção de vencimentos iguais aos do cargo de nível
superior, sem realização de concurso público, sob o fundamento de serem idênticas as atribuições funcionais
de ambos os cargos.

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO || Controle de Constitucionalidade || Inconstitucionalidade Material.
Servidor Público Civil || Regime Estatutário || Enquadramento. Sistema Remuneratório e Benefícios || Isonomia/Equivalência Salarial. Relator:
Repercussão Geral Reconhecida. MIN. MARCO AURÉLIO. Em 13/12/2013: Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencidos os
Ministros Luiz Fux e Dias Toffoli. Não se manifestaram os Ministros Joaquim Barbosa, Cármen Lúcia, Teori Zavascki e Roberto Barroso. O Tribunal, por
maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencidos os Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Ricardo
Lewandowski. Não se manifestaram os Ministros Joaquim Barbosa, Cármen Lúcia, Teori Zavascki e Roberto Barroso. Publicado acórdão da repercussão
geral em 28/02/2014. Em 16/03/2017: Pauta publicada no DJE - Plenário. Em 13/06/2018: Interposto agravo regimental. Em 02/12/2020: Incluído na lista de
julgamento. Em 21/12/2020: Julgado mérito de tema com repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 697 da repercussão geral,
negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Roberto
Barroso. Foi fixada a seguinte tese: "É inconstitucional o aproveitamento de servidor, aprovado em concurso público a exigir formação de nível
médio, em cargo que pressuponha escolaridade superior". Nesta assentada o Ministro Gilmar Mendes reajustou seu voto para acompanhar a divergência
inaugurada pelo Ministro Edson Fachin. Plenário, Sessão Virtual de 11.12.2020 a 18.12.2020. Publicado acórdão de mérito em 14/04/2021. Em 23/04/2021:
Opostos embargos de declaração - Petição: 42272/2021 e Petição: 42324/2021. Em 17/06/2021: Pauta publicada no DJE - Plenário. Em 03/08/2021:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração e negou-lhes provimento, nos termos do voto do Relator. Redigirá o acórdão o
Ministro Alexandre de Moraes (art. 38, IV, b, do RI/STF). Plenário, Sessão Virtual de 25.6.2021 a 2.8.2021. Publicado acórdão de embargos de declaração
em 15/10/2021. Em 22/10/2021: Opostos embargos de declaração - Petição: 102209/2021 e Petição: 102326/2021. Em 04/11/2021: Pauta publicada no DJE Plenário. Em 23/11/2021: Finalizado Julgamento Virtual. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, não conheceu de ambos os embargos de declaração e
determinou a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de
12.11.2021 a 22.11.2021. Transitado(a) em julgado em 24/11/2021.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-764332

Incidência do adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre a integralidade dos vencimentos de servidor
público.

Processo de Origem

Descrição no STF
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO.Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. PRESIDENTE. Publicado
acórdão de inexistência de repercussão geral em 21/03/2014. Transitado em julgado em 02/04/2014.
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Incidência do adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre a integralidade dos vencimentos de
servidor público. Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 37, XIV, da Constituição federal, se
o adicional por tempo de serviço (quinquênio) recebido por servidores públicos deve incidir sobre os
vencimentos integrais, incluídos nesse conceito o salário base mais as gratificações e os adicionais
reputados como de natureza permanente, nos termos da legislação que os instituiu.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE 791961

Possibilidade de percepção do benefício da aposentadoria especial na hipótese em que o segurado
permanece no exercício de atividades laborais nocivas à saúde.

Processo de Origem

Descrição no STF

709

Possibilidade de percepção do benefício da aposentadoria especial na hipótese em que o segurado
permanece no exercício de atividades laborais nocivas à saúde. Recurso extraordinário em que se
TRF-4/PR - AC 50021821320104047003 discute, à luz dos arts. 5º, XIII; 7º, XXXIII, e 201, § 1º, da Constituição federal, a constitucionalidade do § 8º

do art. 57 da Lei 8.213/1991, que veda a percepção do benefício da aposentadoria especial pelo segurado
que continuar exercendo atividade ou operação nociva à saúde ou à integridade física.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. DIAS TOFFOLI . Publicado acórdão de repercussão geral em 31/07/2014.
Em 01/02/2016: Despacho: Tendo em vista a possibilidade de alteração do processo paradigma do Tema nº 709 da Gestão por Temas de Repercussão Geral
do portal desta Suprema Corte, oficie-se ao tribunal de origem para que os autos sejam remetidos a esta Corte, com urgência, caso o apelo extraordinário
ainda esteja em condições de ser processado. Publique-se. Cumpra-se imediatamente. Em 20/10/2016: Substitui o paradigma de repercussão geral processo nº RE 788092. MÉRITO JULGADO. Em 08/06/2020: Julgado mérito de tema com repercussão geral. Em 17/06/2020: Ata de Julgamento
Publicada, DJE. Publicado acórdão de mérito em 19/08/2020. EMENTA: Direito Previdenciário e Constitucional. Constitucionalidade do art. 57, § 8º, da Lei nº
8.213/91. Percepção do benefício de aposentadoria especial independentemente do afastamento do beneficiário das atividades laborais nocivas a sua saúde.
Impossibilidade. Recurso extraordinário parcialmente provido. 1. O art. 57,§ 8º, da Lei nº 8.213/91 é constitucional, inexistindo qualquer tipo de conflito entre
ele e os arts. 5º, inciso XIII; 7º, inciso XXXIII; e 201,§ 1º, da Lei Fundamental. A norma se presta, de forma razoável e proporcional, para homenagear o
princípio da dignidade da pessoa humana, bem como os direitos à saúde, à vida, ao ambiente de trabalho equilibrado e à redução dos riscos inerentes ao
trabalho. 2. É vedada a simultaneidade entre a percepção da aposentadoria especial e o exercício de atividade especial, seja essa última aquela que deu
causa à aposentação precoce ou não. A concomitância entre a aposentadoria e o labor especial acarreta a suspensão do pagamento do benefício
previdenciário. 3. O tema da data de início da aposentadoria especial é regulado pelo art. 57, § 2º, da Lei nº 8.213/91, que, por sua vez, remete ao art. 49 do
mesmo diploma normativo. O art. 57,§ 8º, da Lei de Planos e Benefícios da Previdência Social cuida de assunto distinto e, inexistindo incompatibilidade
absoluta entre esse dispositivo e aqueles anteriormente citados, os quais também não são inconstitucionais, não há que se falar em fixação da DIB na data de
afastamento da atividade, sob pena de violência à vontade e à prerrogativa do legislador, bem como de afronta à separação de Poderes. 4. Foi fixada a
seguinte tese de repercussão geral: “(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece
laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em que o
segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a
esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a
continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o benefício previdenciário em questão. 5. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento. Em
28/08/2020: Opostos 3 embargos de declaração. Em 24/02/2021: Embargos recebidos em parte. Em 09/03/2021: Ata de Julgamento Publicada, DJE.
Publicado acórdão de embargos de declaração em 12/03/2021. EMENTA: Embargos de declaração no recurso extraordinário. Inexistência de omissão quanto
à análise do tema sob a nova óptica constitucional imposta pela EC nº 103/19, à data efetiva de implementação da aposentadoria especial e ao alcance da
expressão “efetivada”. Omissão quanto à inconstitucionalidade do § 8º do art. 57 da Lei nº 8.213/91 em razão da ausência dos requisitos autorizadores para a
edição da medida provisória que o originou. Embargos acolhidos para prestar esclarecimentos. Contradição entre termos utilizados na ementa. Suspensão e
cessação. Proposta de alteração da ementa. Omissão quanto à modulação de efeitos e à devolução de valores percebidos de boa-fé. Embargos de
declaração parcialmente acolhidos. Precedentes. 1. Não há falar em omissão acerca da análise do tema sob a nova óptica constitucional imposta pela EC nº
103/19, especificamente quanto à data efetiva de implementação da aposentadoria especial e quanto ao alcance da expressão “efetivada”. No julgamento do
recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Embargos
acolhidos para esclarecer que não há falar em inconstitucionalidade do § 8º do art. 57 da Lei nº 8.213/91 em razão da ausência dos requisitos autorizadores
para edição da medida provisória que o originou, pois a referida MP foi editada com a finalidade de se promoverem ajustes necessários na Previdência Social
à época, cumprindo, portanto, as devidas exigências. 3. Verificou-se que havia contradição entre os vocábulos “suspensão” e “cessação” empregados no texto
do acórdão embargado. Sendo assim, foi proposta alteração na redação da tese de repercussão geral fixada, cujo texto passou a ser o seguinte: “4.
Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o
beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce
ou não; (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a
data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja
na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício
previdenciário em questão.” 4. Modulação dos efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a se preservarem os direitos dos
segurados cujo reconhecimento judicial tenha se dado por decisão transitada em julgado até a data do presente julgamento. 5. Declaração da irrepetibilidade
dos valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé por força de decisão judicial ou administrativa até a proclamação do resultado deste julgamento.
Precedentes. 6.Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Em 12/03/2021: Opostos 2 embargos de declaração. Em 15/03/2021: Embargos recebidos:
"(...) Previamente à análise dos novos embargos de declaração interpostos nos autos, dada a gravidade da situação aqui descrita e, ainda, em vista da
expressa concordância do embargado , acolho o pedido apresentado pelo Procurador-Geral da República e, nos termos do art. 1.026, § 1º, do CPC,
suspendo, liminarmente, e em relação aos profissionais de saúde constantes do rol do art. 3º-J, da Lei nº 13.979/2020, e que estejam trabalhando diretamente
no combate à epidemia do COVID-19, ou prestando serviços de atendimento a pessoas atingidas pela doença em hospitais ou instituições congêneres,
públicos ou privados, os efeitos do acórdão proferido nos autos, que apreciou os anteriores recursos de embargos de declaração aqui opostos. Manifeste-se o
embargado sobre o outro recurso de embargos de declaração apresentado (e-doc. nº 305) e, a seguir, abra-se vista à douta PGR, para apresentação de
parecer (...)". Em 04/10/2021: Embargos recebidos. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos opostos pelo Ministério Público Federal para
modular os efeitos, excepcionalmente e temporalmente, da incidência do acórdão, no tocante aos profissionais de saúde constantes do rol do art. 3º-J da Lei
nº 13.979/2020, e que estejam trabalhando diretamente no combate à epidemia do COVID-19, ou prestando serviços de atendimento a pessoas atingidas pela
doença em hospitais ou instituições congêneres, públicos ou privados, ficando suspensos os efeitos do acórdão proferido nos autos, enquanto estiver vigente
a referida lei, que dispõe sobre as medidas de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Por fim, rejeitou os
aclaratórios opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios, Derivados de Petróleo e Combustíveis de Santos e Região. Tudo nos termos
do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 24.9.2021 a 1.10.2021. Em 07/10/2021: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Publicado acórdão de embargos
de declaração em 04/11/2021. Transitado em julgado em 01/12/2021.

Processo Paradigma

ARE 796473
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Descrição no TST

Limites territoriais da eficácia de decisão prolatada em ação coletiva.

Processo de Origem

Descrição no STF

TJRS - AI 70053250379

Limites territoriais da eficácia de decisão prolatada em ação coletiva. Recurso extraordinário em que se
discute, à luz dos arts. 18 e 125 da Constituição federal, se sentença proferida em ação civil pública
promovida perante o Poder Judiciário de determinado ente da federação pode ser executada perante o foro
de outro ente federado.

Processo Paradigma

Descrição no TST

ARE-792107

Possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento de lei complementar estadual que, sem prévia
dotação orçamentária, concedeu reajuste salarial a servidores públicos.

Processo de Origem

Descrição no STF

Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Norte

Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 169, § 1º, I, da Constituição federal, e da Lei
Complementar 101/2004, a possibilidade de concessão, a servidores públicos, dos reajustes de vencimentos
previstos na Lei Complementar estadual 432/2010, que teria sido editada sem prévia dotação orçamentária.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. GILMAR MENDES. Publicado acórdão de
inexistência de repercussão geral em 21/10/2014. Transitado em julgado em 28/10/2014.

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO || Servidor Público Civil || Reajustes de Remuneração, Proventos ou
Pensão || Orçamento || Criação de Dotação Orçamentária.Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. Teori Zavascki. Publicado acórdão de
inexistência de repercussão geral em 4/4/2014. Transitado em julgado em 9/5/2014.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE 696740

Possibilidade de regularização da situação funcional de servidor da Polícia Federal nomeado por força de
decisão judicial e após aprovação em curso de formação, independentemente do resultado final da ação
judicial que lhe garantiu continuidade no certame público, tendo em vista a existência de decisão
administrativa que assegurou a nomeação e a posse de outros candidatos em situação similar.

Processo de Origem

Descrição no STF
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. RICARDO
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TRF1/MG - PROC 200838000051142

Possibilidade de regularização da situação funcional de servidor da Polícia Federal nomeado por LEWANDOWSKI. Publicado acórdão de repercussão geral em 29/04/2014. Transitado em julgado em 19/05/2014.
força de decisão judicial e após aprovação em curso de formação, independentemente do resultado
final da ação judicial que lhe garantiu continuidade no certame público, tendo em vista a existência
de decisão administrativa que assegurou a nomeação e a posse de outros candidatos em situação
similar. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5º, caput, e 37, caput e II, da Constituição
federal, a possibilidade de que policial federal sub judice, oriundo de concurso público para o cargo de
Delegado da Polícia Federal, tenha sua situação funcional regularizada, independentemente do resultado
final da ação judicial que lhe garantiu continuidade no certame público, em virtude de ato administrativo da
Diretoria-Geral do Departamento de Polícia Federal, fundado em despacho do Ministério da Justiça, que
possibilitou a nomeação e posse de candidatos em condições similares, desde que aprovado em curso de
formação profissional da Academia Nacional de Polícia.

Processo Paradigma

Descrição no TST

ARE 799718

Controvérsia acerca da natureza jurídica de reajuste concedido a servidores públicos, se revisão geral anual
ou reestruturação da carreira, para fins de repercussão sobre as vantagens pessoais nominalmente
identificadas – VPNI.

Processo de Origem

Descrição no STF

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Inexistência de Repercussão Geral, Relator MIN. TEORI ZAVASCKI.
Publicado acórdão de repercussão geral em 27/06/2014. Transitado em julgado em 13/08/2014.
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TRF-5 - 05030843020134058500,
05030843020134058500

Controvérsia acerca da natureza jurídica de reajuste concedido a servidores públicos, se revisão
geral anual ou reestruturação da carreira, para fins de repercussão sobre as vantagens pessoais
nominalmente identificadas – VPNI. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 2º; 37, X; 61,
§ 1º, II, a, e 169, § 1º, da Constituição federal, a caracterização do reajuste de 15,8%, concedido, em três
parcelas anuais, aos servidores públicos federais (Leis 12.772/2012; 12.773/2012; 12.774/2012;
12.775/2012; 12.776/2012 e 12.778/2012), como revisão geral anual, e sua consequente extensão às
vantagens pessoais nominalmente identificadas – VPNI.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE 726035

Competência para julgar mandado de segurança impetrado contra ato de dirigente de sociedade de
economia mista federal.

Processo de Origem

722

TJSE - AC 2009206248

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida, Relator MIN. LUIZ FUX. MÉRITO
JULGADO. EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE
SEGURANÇA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUTORIDADE FEDERAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMADA A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE SOBRE A MATÉRIA. DECISÃO: O
Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da
questão constitucional suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencido o Ministro Marco Aurélio.
Competência para julgar mandado de segurança impetrado contra ato de dirigente de sociedade de Não se manifestou a Ministra Cármen Lúcia. Ministro LUIZ FUX Relator. Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral e de mérito em 05/05/2014.
Transitado em julgado em 12/05/2014.

Descrição no STF

economia mista federal. Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5º; 109, I; e 173, § 1º, II, da
Constituição federal, a competência para processar e julgar mandados de segurança em que a autoridade
coatora é dirigente de sociedade de economia mista federal, como no caso, a Petróleo Brasileiro S.A. –
Petrobras.

Processo Paradigma

RE-958252

Descrição no TST

Terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da empresa.

Processo de Origem

Descrição no STF

TST - AIRR 1261402720065030013

Terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da empresa. Recurso extraordinário em
que se discute, à luz dos arts. 2º, 5º, II, XXXVI, LIV e LV e 97 da Constituição federal, a licitude da
contratação de mão-de-obra terceirizada, para prestação de serviços relacionados com a atividade-fim da
empresa tomadora de serviços, haja vista o que dispõe a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho e o
alcance da liberdade de contratar na esfera trabalhista.
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. LUIZ FUX. Publicado acórdão de repercussão geral em
06/06/2014. MÉRITO JULGADO. Em 30/08/2018: Fixada a tese: Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 725
da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Em
seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas,
independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante", vencidos os
Ministros Rosa Weber e Marco Aurélio na fixação da tese de repercussão geral. Ausentes os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes no momento da fixação
da tese. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018. Em 10/09/2018: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Publicado acórdão de
mérito em 13/09/2019. Em 20/09/2019:Petições 57786 e 57804. Embargos de Declaração. Em 23/09/2019: Opostos embargos de declaração. Em
08/10/2019: Opostos embargos de declaração. Em 8/7/2022 Decisão: O Tribunal, por maioria, deu parcial provimento aos embargos, exclusivamente com o fim de, modulando os efeitos do julgamento, assentar a
aplicabilidade dos efeitos da tese jurídica fixada apenas aos processos que ainda estavam em curso na data da conclusão do julgado (30/08/2018), restando
obstado o ajuizamento de ações rescisórias contra decisões transitadas em julgado antes da mencionada data que tenham a Súmula 331 do TST por
fundamento, mantidos todos os demais termos do acórdão embargado, nos termos do voto do Ministro Luiz Fux (Presidente e Relator), vencidos os Ministros
Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, que acolhiam em parte os embargos de declaração, assegurando o ajuizamento de ações rescisórias que tenham
por fundamento tanto a ADPF 324 como o RE 958.252, ressalvadas as condenações já executadas e efetivamente pagas; e os Ministros Gilmar Mendes e
André Mendonça, que rejeitavam os embargos de declaração. Plenário, Sessão Virtual de 24.6.2022 a 1.7.2022. Em 11/7/2022 - ATA Nº 22, de 04/07/2022.
DJE nº 136, divulgado em 08/07/2022. Em 28/07/2022: Despacho (...) "Ante a relevância da matéria objeto do presente recurso extraordinário e no afã de se
dirimir de modo definitivo e colegiado a controvérsia suscitada, suspendo temporariamente a proclamação de julgamento havida , submetendo a questão ao
Plenário deste Supremo Tribunal Federal. Autuem-se as manifestações ora mencionadas como questão de ordem da Presidência e inclua-se imediatamente o
referido incidente em pauta de sessão presencial do Plenário." Em 03/08/2022: Publicação, DJE nº 153, divulgado em 02/08/2022. Publicado acórdão em
24/08/2022 DJE nº 168 - ATA Nº 146/2022. Em 1/09/2022: Opostos embargos de declaração. Em 05/09/2022: Retirado do Julgamento Virtual. Em
14/09/2022: Decisão: Após o voto do Ministro Luiz Fux (Relator), que resolvia a questão de ordem suscitada para assentar que o quórum necessário à
modulação dos efeitos de decisões do Supremo Tribunal Federal que declarem a inconstitucionalidade de súmulas de tribunais em sede de recurso
extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral é o de maioria absoluta, o processo foi destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes. Plenário,
Sessão Virtual de 2.9.2022 a 13.9.2022 (Sessão iniciada na Presidência do Ministro Luiz Fux e finalizada na Presidência da Ministra Rosa Weber). Em
28/09/2022: Ata de Julgamento Publicada, DJE nº 194, ATA Nº 28, de 14/09/2022.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE 675608

Montante da complementação de pensão devida aos pensionistas de ex-ferroviários da extinta Rede
Ferroviária Federal – RFFSA.

Processo de Origem

Descrição no STF
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator
MIN. RICARDO LEWANDOWSKI. Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em 28/05/2014. Transitado em julgado em 27/06/2014.

726

TRF-4 -AC 200572010011394

Montante da complementação de pensão devida aos pensionistas de ex-ferroviários da extinta Rede
Ferroviária Federal – RFFSA. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5º, XXXVI; 39; 40;
41; 173, § 1º; 195, § 5º, e 202 da Constituição federal, se a Lei federal 8.186/1991 garante aos pensionistas
de ex-ferroviários da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) o direito de perceber, somado ao
benefício pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), complementação de pensão, paga com
recursos da União, em montante tal que o valor resultante seja equivalente à remuneração do pessoal em
atividade.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-730462

Eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma supervenientemente declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado. (Conversão da C-89)

Processo de Origem

Descrição no STF

TRF 3 - AI 00043217320114030000/SP

Eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma supervenientemente
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado. Recurso
extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5º, XXXVI, e 102, § 2º, da Constituição federal, a eficácia
temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado.

733

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO.Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. TEORI ZAVASCKI. Publicado acórdão de repercussão
geral em 25/06/2014. MÉRITO JULGADO. EMENTA:CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES.
INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO.
INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1.
A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento
jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito
vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (=
eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da
Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação
do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais
supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se,
portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito
normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será
indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o
respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à
execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram
entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41
(que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele
preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. DECISÃO : "O
Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 733 da Repercussão Geral, negou provimento ao recurso extraordinário.
Fixada a tese com o seguinte teor: 'A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito
normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra,
será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC,
observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)'. Publicado acórdão de mérito em 09/09/2015. Transitado em julgado em 15/09/2015.

Processo Paradigma

Descrição no TST

ARE 808524

Direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público em face de posteriores contratações
temporárias, nas hipóteses em que não fica comprovada a preterição.

Processo de Origem

Descrição no STF
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. TEORI ZAVASCKI.
Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em 10/06/2014. Transitado em julgado em 20/06/2014.

735
TJRS - 1ª TURMA RECURSAL DA
FAZENDA PÚBLICA - PROC
71004431490

Direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público em face de posteriores
contratações temporárias, nas hipóteses em que não fica comprovada a preterição. Recurso
extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; e 37, II e IV, da Constituição
federal, a existência de direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada em concurso público para
“cadastro reserva” de professor, em razão da posterior contratação temporária de professores. O acórdão
recorrido partiu da premissa de que o edital não permite a conclusão precisa de quantas vagas existem para
cada categoria de ensino, o que inviabiliza o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-795467

Necessidade de registro na Ordem dos Músicos do Brasil – OMB e do pagamento de anuidades à referida
autarquia para o exercício da profissão de músico.

Processo de Origem

738

TRF 3 - AMS 200661000060231/SP

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. TEORI ZAVASCKI. MÉRITO
JULGADO. EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL
(OMB). PAGAMENTO DE ANUIDADES. NÃO-OBRIGATORIEDADE. OFENSA À GARANTIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO (ART. 5º, IX, DA CF).
Descrição no STF
REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
414.426, rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 10-10-2011, firmou o entendimento de que a atividade de músico é manifestação artística protegida pela
garantia da liberdade de expressão, sendo, por isso, incompatível com a Constituição Federal de 1988 a exigência de inscrição na Ordem dos
Músicos do Brasil, bem como de pagamento de anuidade, para o exercício de tal profissão. 2. Recurso extraordinário provido, com o
reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. DECISÃO: O Tribunal, por unanimidade, reputou
constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por
Necessidade de registro na Ordem dos Músicos do Brasil – OMB e do pagamento de anuidades à maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não se manifestou o Ministro Joaquim Barbosa. Ministro
referida autarquia para o exercício da profissão de músico. Recurso extraordinário em que se discute, à TEORI ZAVASCKI Relator. Publicado acórdão de repercussão geral e de mérito em 24/06/2014. Transitado em julgado em 04/08/2014.

luz do art. 5º, IX e XIII, da Constituição federal, a recepção da Lei federal 3.857/1960, na parte em que dispõe
sobre a obrigatoriedade de registro na Ordem dos Músicos do Brasil – OMB e do pagamento de anuidades à
referida autarquia fiscalizadora para o exercício da atividade profissional de músico.

Processo Paradigma

Descrição no TST

ARE-791932

Concessionárias de serviços de telecomunicações. "Terceirização". Ofensa ao princípio da reserva de
plenário. Não-aplicação do art. 94, II, da Lei 9.472/97.

Processo de Origem

Descrição no STF

TST - AIRR 279720125030019

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.
Recurso extraordinário em que se discute, à luz da Súmula Vinculante 10 e dos arts. 5º, II e LIV; 97; 170, III,
e 175 da Constituição federal, a possibilidade de utilização da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho
para se reconhecer vínculo empregatício entre trabalhador terceirizado e empresa concessionária de
serviços de telecomunicação, afastando-se a aplicação do art. 94, II, da Lei federal 9.472/1997, sem
observância da cláusula de reserva de plenário.

739

DIREITO DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. ALEXANDRE DE MORAES. Publicado acórdão de repercussão geral em
17/06/2014. Em 06/10/2014: Opostos embargos de declaração. Em 10/10/2014: Não conhecido(s). Em 14/10/2014: Publicação, DJE: Decisão monocrática.
Em 21/10/2014: Interposto agravo regimental. Em 31/10/2017: Não conhecido(s). MÉRITO JULGADO. EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA.
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR DESRESPEITO A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97 E SV 10). NEGATIVA PARCIAL
DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA AO INCISO II, DO ART. 94 DA LEI 9.472/1997 (LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES) POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO COM
BASE NA SÚMULA 331/TST. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE DE TERCEIRIZAÇÃO DE TODA E QUALQUER ATIVIDADE, MEIO OU FIM, NÃO SE
CONFIGURANDO RELAÇÃO DE EMPREGO ENTRE A CONTRATANTE E O EMPREGADO DA CONTRATADA (ADPF 324 E RE 958.252). AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da
totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do
órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 2. A cláusula de reserva de plenário atua como
condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via
difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (CF, art. 97 e SV 10). 3. É nula a decisão de órgão fracionário que, ao
negar a aplicação do inciso II, do art. 94 da Lei 9.472/1997, com base na Súmula 331/TST, e declarar ilícita a terceirização e atividade-fim, reconhece a
existência de vínculo trabalhista entre a contratante e o empregado da contratada, pois exerceu controle difuso de constitucionalidade, declarando a parcial
nulidade sem redução de texto do referido dispositivo sem observar a cláusula de reserva de Plenário. AGRAVO PROVIDO. 4. O PLENÁRIO DA CORTE
declarou parcialmente inconstitucional a SÚMULA 331/TST e proclamou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim; para afirmar a
inexistência de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 5. Agravo conhecido e
recurso extraordinário provido para restabelecer a sentença de primeiro grau, com a fixação da seguinte tese no TEMA 739: "É nula a decisão de órgão
fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo
949 do CPC.”. DECISÃO: Após a leitura do relatório e a realização de sustentações orais, o julgamento foi suspenso. Falaram: pela recorrente, o Dr. José
Alberto Couto Maciel; pelo amicus curiae Federação Brasileira de Telecomunicações - FEBRATEL, o Dr. Flávio Henrique Unes Pereira; pelo amicus curiae
Federação Interestadual dos Trabalhadores e Pesquisadores em Serviços de Telecomunicações - FITRATELP, o Dr. Paulo Roberto Lemgruber Ebert; pelo
amicus curiae ABT - Associação Brasileira de Telesserviços, o Dr. Felipe Monnerat Solon de Pontes Rodrigues; e, pelo amicus curiae Associação Brasileira
de Distribuidores de Energia Elétrica - ABRADEE, o Dr. Carlos Zangrando. Impedido o Ministro Roberto Barroso. Não participou, justificadamente, deste
julgamento, a Ministra Rosa Weber. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Cármen Lúcia. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário,
10.10.2018. Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 739 da repercussão geral, conheceu do agravo e deu provimento ao recurso extraordinário,
nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, que a ele negavam provimento. Acompanharam o Relator com
outros fundamentos e sem aderir ao item 1 da sua conclusão os Ministros Edson Fachin e Cármen Lúcia. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese:
“É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97),
observado o artigo 949 do CPC”, vencida a Ministra Rosa Weber. Impedido o Ministro Roberto Barroso. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello.
Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 11.10.2018. Em 22/10/2018: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Publicado acórdão de mérito em 06/03/2019.
Transitado em julgado em 14/03/2019.

Processo Paradigma

Descrição no TST

ARE 808726

Competência para processar e julgar causas relativas a prestações por parte da Assistência Multidisciplinar
de Saúde – AMS, oferecida pela Petrobras a seus empregados e respectivos dependentes.

Processo de Origem

Descrição no STF

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN.TEORI ZAVASCKI. Publicado acórdão de
inexistência de repercussão geral em 20/06/2014. Transitado em julgado em 27/06/2014.

740
Competência para processar e julgar causas relativas a prestações por parte da Assistência
Multidisciplinar de Saúde – AMS, oferecida pela Petrobras a seus empregados e respectivos
dependentes. Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 114, I e IX, da Constituição federal, a
TJRN - 1ª TURMA RECURSAL - PROC
natureza jurídica da Assistência Multidisciplinar de Saúde – AMS, ofertada pela Petrobras a seus
0022620542012820000
empregados e respectivos dependentes, para fins de definição da Justiça competente (Justiça Estadual ou
Justiça do Trabalho) para processar e julgar as causas relativas a pedidos de prestações por parte do
referido plano de benefícios.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-764620

Equiparação do valor do auxílio-alimentação pago aos servidores públicos da Justiça Federal de Santa
Catarina ao valor percebido por outros servidores públicos federais, tomados como paradigma.

Processo de Origem

Descrição no STF

TJSC - 3ª TURMA RECURSAL CHAPECÓ - PROC
50010771520124047202

Equiparação do valor do auxílio-alimentação pago aos servidores públicos da Justiça Federal de
Santa Catarina ao valor percebido por outros servidores públicos federais, tomados como
paradigma. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5º, caput; 37, X e XIII; 61, § 1º, II, a;
96, I, a e b; 99, § 1º, e 169 da Constituição federal, se é devido o pagamento da diferença entre o valor do
auxílio-alimentação recebido pelos servidores públicos dos Tribunais Superiores, do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) e o valor do referido auxílio
pago aos servidores públicos do quadro de pessoal da Justiça Federal de Primeiro Grau da Seção Judiciária
de Santa Catarina, no período de maio de 2010 a dezembro de 2011.

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator
LEWANDOWSKI. Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em 23/06/2014. Transitado em julgado em 13/08/2014.

746

MIN. RICARDO

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-806190

Constitucionalidade do art. 31 da Lei 8.880/1994, que previu indenização adicional equivalente a cinquenta
por cento da última remuneração recebida pelo empregado no caso de demissão sem justa causa durante o
período de vigência da URV.

Processo de Origem

Descrição no STF

748

TRF 1 - GO - AMS 9401371679

Constitucionalidade do art. 31 da Lei 8.880/1994, que previu indenização adicional equivalente a
cinquenta por cento da última remuneração recebida pelo empregado no caso de demissão sem
justa causa durante o período de vigência da URV. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos
arts. 7º, I, da Constituição federal, e 10 do ADCT, a constitucionalidade do art. 31 da Lei 8.880/1994, que
estabeleceu indenização adicional equivalente a 50% (cinquenta por cento) da última remuneração percebida
pelo empregado no caso de demissão sem justa causa durante o período de vigência da Unidade Real de
Valor – URV.

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral reconhecida. Relator MIN. GILMAR MENDES. MÉRITO
JULGADO. EMENTA: Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. Reafirmação de jurisprudência. 2. Artigo
31 da Lei 8.880/94. Indenização adicional decorrente de demissão imotivada de empregado. Medida legislativa emergencial. Norma de ajustamento
do sistema monetário. Implementação do Plano Real. Competência privativa da União. 3. Inexistência de inconstitucionalidade formal. 4. Recurso
extraordinário provido. Publicado acórdão de repercussão geral e de mérito em 27/06/2014. Transitado em julgado em 15/08/2014.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-729011

Possibilidade de aplicação de índices negativos para fins de correção monetária do valor devido a título de
verba salarial.

Processo de Origem

Descrição no STF
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. TEORI ZAVASCKI.
Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em 28/08/2014. Transitado em julgado em 20/10/2014.

749

STJ - REsp 1331868

Possibilidade de aplicação de índices negativos para fins de correção monetária do valor devido a
título de verba salarial. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 7º, VI, e 37, XV, da
Constituição federal, a possibilidade de utilização de índices negativos no cálculo da atualização monetária
de verba salarial devida, quando verificada a deflação, tendo em vista o princípio constitucional da
irredutibilidade de vencimentos

755

Processo Paradigma

Descrição no TST

ARE-723307

Possibilidade de fracionamento da execução pecuniária contra a Fazenda Pública para que parte do valor
devido seja pago antes do trânsito em julgado, mediante complemento positivo.

Processo de Origem

Descrição no STF

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. Repercussão Geral Reconhecida Relator MIN. GILMAR MENDES. MÉRITO JULGADO. EMENTA: Constitucional e
Previdenciário. 2. Execução contra a Fazenda Pública. Obrigação de fazer. Fracionamento da execução para que uma parte seja paga antes do trânsito em
julgado, por meio de Complemento Positivo, e outra depois do trânsito, mediante Precatório ou RPV. Impossibilidade. 3. Repercussão geral da questão
constitucional reconhecida. 4. Reafirmação de jurisprudência. Precedentes. 5. Conhecimento do agravo e provimento do recurso extraordinário para afastar o
fracionamento da execução. (ARE 723307 Manif-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 08/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206
DIVULG 26-09-2016 PUBLIC 27-09-2016 ) DECISÃO: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencido o Ministro Marco Aurélio. O Tribunal,
por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencido o Ministro Marco Aurélio. No mérito, por maioria,
Possibilidade de fracionamento da execução pecuniária contra a Fazenda Pública para que parte do reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencido o Ministro Marco Aurélio. Publicado acórdão de repercussão geral e de mérito em
valor devido seja pago antes do trânsito em julgado, mediante complemento positivo. Recurso 27/09/2016. Transitado em julgado em 04/11/2016.

extraordinário em que se discute, à luz do art. 100, §§ 3º e 4º, da Constituição federal, a possibilidade de

TRF 5 - PB - TURMA RECURSAL ÚNICA
concessão de antecipação de tutela que implica em fracionamento da execução pecuniária contra a Fazenda
-200882025040634

Pública, de modo que parte do crédito, considerado de natureza alimentar, seja pago antes do trânsito em
julgado, mediante complemento positivo, e o restante após o trânsito em julgado, por meio de precatório ou
de requisição de pequeno valor – RPV

Processo Paradigma

Descrição no TST

ARE-745901

Incidência de contribuição previdenciária sobre a verba recebida por empregado a título de aviso prévio
indenizado.

Processo de Origem

Descrição no STF
DIREITO DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. TEORI ZAVASCKI. Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral
em 18/09/2014. Transitado em julgado em 02/10/2014.
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TRF 4 - PR - PROCESSO
50056901220114047009

Incidência de contribuição previdenciária sobre a verba recebida por empregado a título de aviso
prévio indenizado. Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 195, I, a, da Constituição, a
possibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre a verba rescisória percebida por empregado
a título de aviso prévio indenizado.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE 820729

Horas "in itinere". Redução ou supressão por acordo ou convenção coletiva. Limites da autonomia negocial
coletiva.

Processo de Origem

Descrição no STF
DIREITO DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. TEORI ZAVASCKI. Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral
em 03/10/2014. Transitado em julgado em 10/10/2014.
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RR 6493120125180191

Validade de norma coletiva de trabalho que fixa limite ao pagamento de horas in itinere inferior à
metade do que seria devido em relação ao tempo efetivamente gasto pelo trabalhador no trajeto até o
local do serviço. Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 7º, VI e XXVI, da Constituição, a
validade de norma coletiva de trabalho que fixa limite de horas extras pagas a título de deslocamento (horas
in itinere) inferior à metade do que seria devido em relação ao tempo efetivamente gasto pelo trabalhador no
trajeto até o local do serviço.

Processo Paradigma

RE 786540

763

Processo de Origem

STJ - RMS 36950

Descrição no TST
Possibilidade de aplicação da aposentadoria compulsória ao servidor público ocupante exclusivamente de DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. MARCO AURÉLIO.
cargo em comissão, assim como a possibilidade de o servidor efetivo aposentado compulsoriamente vir a Publicado acórdão de repercussão geral em 17/11/2014. MÉRITO JULGADO. EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE
EXCLUSIVAMENTE DE CARGO EM COMISSÃO. IDADE SUPERIOR A SETENTA ANOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA APOSENTADORIA
assumir cargos ou funções comissionadas

COMPULSÓRIA, PREVISTA NO ARTIGO 40, § 1º, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AOS TITULARES UNICAMENTE DE CARGO COMISSIONADO.
EXAME, TAMBÉM, DA POSSIBILIDADE DE O SERVIDOR EFETIVO APOSENTADO COMPULSORIAMENTE ASSUMIR CARGOS OU FUNÇÕES
COMISSIONADAS. TESES JURÍDICAS A SEREM ASSENTADAS PELA SUPREMA CORTE. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. Decisão: O
Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 763 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, fixando
Descrição no STF
tese nos seguintes termos: "1 - Os servidores ocupantes de cargo exclusivamente em comissão não se submetem à regra da aposentadoria
compulsória prevista no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal, a qual atinge apenas os ocupantes de cargo de provimento efetivo, inexistindo,
também, qualquer idade limite para fins de nomeação a cargo em comissão; 2 - Ressalvados impedimentos de ordem infraconstitucional, não há
Possibilidade de aplicação da aposentadoria compulsória ao servidor público ocupante óbice constitucional a que o servidor efetivo aposentado compulsoriamente permaneça no cargo comissionado que já desempenhava ou a que
seja nomeado para cargo de livre nomeação e exoneração, uma vez que não se trata de continuidade ou criação de vínculo efetivo com a
exclusivamente de cargo em comissão, assim como a possibilidade de o servidor efetivo aposentado
Administração", vencido o Ministro Marco Aurélio. Ausente, nesta assentada, o Ministro Gilmar Mendes. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia.
compulsoriamente vir a assumir cargos ou funções comissionadas. Recurso extraordinário em que se Plenário, 15.12.2016. Publicado acórdão de mérito em 15/12/2017. Transitado em julgado em 20/02/2018.

discute, à luz do art. 40, §§ 1º, II, e 13, da Constituição, a possibilidade de aplicação da aposentadoria
compulsória ao servidor público ocupante exclusivamente de cargo em comissão. Exame, também, da
possibilidade de o servidor efetivo aposentado compulsoriamente vir a assumir cargos ou funções
comissionadas.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE 819641

Possibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios nas execuções não
embargadas, nos casos em que a parte exequente renuncia aos valores excedentes a quarenta salários
mínimos, a fim de possibilitar o pagamento por meio de requisição de pequeno valor – RPV

Processo de Origem

Descrição no STF

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. TEORI ZAVASCKI. Publicado acórdão de
inexistência de repercussão geral em 16/12/2014. Transitado em julgado em 09/02/2015.
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RESP - STJ -1360993

Possibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios nas execuções não
embargadas, nos casos em que a parte exequente renuncia aos valores excedentes a quarenta
salários mínimos, a fim de possibilitar o pagamento por meio de requisição de pequeno valor – RPV Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5º, caput; 100, §§ 3º e 4º; e 133, caput, da
Constituição, e 87, I e II, do ADCT, a possibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários
advocatícios nas execuções não embargadas, nos casos em que a parte exequente renuncia aos valores
excedentes a quarenta salários mínimos, a fim de possibilitar o pagamento por meio de requisição de
pequeno valor – RPV

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE 845779

Possibilidade de uma pessoa, considerados os direitos da personalidade e a dignidade da pessoa humana,
ser tratada socialmente como se pertencesse a sexo diverso do qual se identifica e se apresenta
publicamente

Processo de Origem

Descrição no STF
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida Relator MIN. ROBERTO BARROSO.
Publicado acórdão de repercussão geral em 10/03/2015.
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TJSC - AC 20120193041

Possibilidade de uma pessoa, considerados os direitos da personalidade e a dignidade da pessoa
humana, ser tratada socialmente como se pertencesse a sexo diverso do qual se identifica e se
apresenta publicamente - Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 1º, III, 5º, V, X, XXXII,
LIV e LV, e 93 da Constituição Federal, se a abordagem de transexual para utilizar banheiro do sexo oposto
ao qual se dirigiu configura ou não conduta ofensiva à dignidade da pessoa humana e aos direitos da
personalidade, indenizável a título de dano moral.

Processo Paradigma

Descrição no TST

ARE 840432

Legitimidade do conhecimento de ofício da incompetência para o julgamento de execução fiscal na hipótese
de inobservância do art. 578 do Código de Processo Civil

Processo de Origem

Descrição no STF
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. TEORI ZAVASCKI. Publicado acórdão de
inexistência de repercussão geral em 11/12/2014. Transitado em julgado em 09/02/2015.

780

TRF 2 - AI 201202010103397

Legitimidade do conhecimento de ofício da incompetência para o julgamento de execução fiscal na
hipótese de inobservância do art. 578 do Código de Processo Civil - Recurso extraordinário em que se
discute, à luz do art. 109, § 3º, da Constituição Federal, a possibilidade de o juiz, de ofício, declinar da
competência para julgamento de execução fiscal proposta em desacordo com o art. 578 do CPC, que impõe
o ajuizamento no foro do domicílio do réu e, se não o tiver, no de sua residência ou no lugar onde for
encontrado.

Processo Paradigma

ARE 840920

Descrição no TST

Possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios no curso de execução provisória

Processo de Origem

Descrição no STF

STJ - RESP 1342583

Possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios no curso de execução provisória - Recurso
extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5º, XXXV, LV e 133 da Constituição Federal, o cabimento de
honorários advocatícios em execução provisória.
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. LUIZ FUX. Publicado acórdão de inexistência de
repercussão geral em 10/12/2014. Transitado em julgado em 15/12/2014.

Processo Paradigma

Descrição no TST

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida Relator MIN. LUIZ FUX. Publicado
acórdão de repercussão geral em 02/12/2014. MÉRITO JULGADO. EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

RE 837311

Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE
CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE
público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame.

Processo de Origem

Descrição no STF

TJPI - MS 200800010006839

Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de
concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 2º, 5º, LV, e 37, III e IV, da Constituição Federal, a
existência, ou não, de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas
oferecidas no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o prazo de validade do
certame

784

NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA
NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS
DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO.
INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o
Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz
exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número
de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de
Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a
respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um
ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço
decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de
concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso,
não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui
discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade,
como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até
mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso
público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de
provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem
surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar
eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a
Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a
realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura
de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos
candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração,
caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado
durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto
à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito
subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do
edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando
surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora
das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito
subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e,
também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo,
da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Publicado
acórdão de mérito em 18/04/2016. Transitado em julgado em 04/05/2016.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE 729107

Possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para
expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso.

Processo de Origem

Descrição no STF

TJDF - AI 20110020157526

Possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto
para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso - Recurso extraordinário em
que se discute, à luz dos arts. 5º, caput e XXXVI, e 6º, caput, da Constituição Federal e do art. 87, I, do
ADCT, a incidência, ou não, da Lei distrital 3.624/2005 — que reduziu de 40 para 10 salários mínimos o teto
para expedição de requisição de pequeno valor — nas execuções já iniciadas
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida Relator MIN. MARCO AURÉLIO. Publicado acórdão de repercussão
geral em 20/03/2015. Em 10/08/2016, foi indeferido o pedido de impedimento do Min. Relator. Em 5/8/2016 na Petição/STF nº 40.376/2016: Sindicato dos
Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas dos Distrito Federal Sindireta/DF requer a declaração de meu
impedimento para apreciar o recurso. Alega que o agravado é defendido pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal e que minha filha, Cristiana De Santis
Mendes de Farias Mello, ocupa cargo de Procuradora do aludido ente. Anoto que a Procuradora não atuou ou atua no processo, inexistindo motivo relevante
para não participar do julgamento. Indefiro o pedido. Opostos embargos de declaração em 22/08/2016. Em 06/10/2016. Decisão: Provejo os declaratórios
para prestar os esclarecimentos acima. Reafirmo a inexistência de impedimento, valendo notar a sucessividade de atos judicantes já praticados no processo.
Chamo à ordem o incidente, para que se observe a autuação em separado prevista na legislação. Remetam os autos formados à Presidência do Tribunal,
considerado o disposto nos artigos 278 e 287 do Regimento Interno, presente ainda a circunstância de estar-se diante de recurso submetido à repercussão
geral, portanto, a ser julgado pelo Plenário. Publicada a decisão em 13/10/2016. MÉRITO JULGADO. Em 08/06/2020: Julgado mérito de tema com
repercussão geral. Em 17/06/2020: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Publicado acórdão de mérito em 15/09/2020. Ementa: EXECUÇÃO – FAZENDA –
LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e
processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Em 24/02/2021: Embargos rejeitados. Em 09/03/2021: Ata de
Julgamento Publicada. Publicado acórdão de embargos de declaração em 10/03/2021. EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS – VÍCIO –
INEXISTÊNCIA. Não havendo, no acórdão formalizado, qualquer dos vícios que respaldam os embargos de declaração – omissão, contradição, obscuridade
e erro material –, impõe-se o desprovimento. Transitado em julgado em 25/03/2021.

Processo Paradigma

ARE-859878

Descrição no TST
Validade do cálculo do valor da verba denominada Complemento de Remuneração Mínima por Nível e
Regime paga aos empregados da Petrobrás, descrita na Cláusula 35ª do Acordo Coletivo de Trabalho de
2007/2009, mediante a subtração, no valor desse complemento, dos adicionais inerentes ao trabalho em
condições especiais (Obs: Referida questão está em análise na tutela provisória antecedente deferida na
Pet 7.755 MC/DF).

Processo de Origem

Descrição no STF

DIREITO DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. TEORI ZAVASCKI. Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral
em 16/03/2015. Transitado em julgado em 24/03/2015.

795

TST - RR 459-72.2011.5.03.0142

Validade do cálculo do valor da verba denominada Complemento de Remuneração Mínima por Nível e
Regime paga aos empregados da Petrobrás, descrita na Cláusula 35ª do Acordo Coletivo de Trabalho
de 2007/2009, mediante a subtração, no valor desse complemento, dos adicionais inerentes ao
trabalho em condições especiais. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5º, caput e
XXXVI, e 7º, VI e XXVI, da Constituição Federal, a validade, ou não, do cálculo do valor do Complemento de
Remuneração Mínima por Nível e Regime devido aos empregados da Petrobrás, previsto na Cláusula 35ª do
Acordo Coletivo de Trabalho de 2007/2009, mediante a subtração, no valor desse complemento, dos
adicionais inerentes ao trabalho em condições especiais.

Processo Paradigma

ARE-722421

Descrição no TST

Possibilidade da devolução de valores recebidos em virtude de tutela antecipada posteriormente revogada.

Processo de Origem

Descrição no STF

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. PRESIDENTE.
Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em 30/03/2015. Transitado em julgado em 21/04/2015.
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Possibilidade da devolução de valores recebidos em virtude de tutela antecipada posteriormente

TRF1 - MG - 2ª TURMA RECURSAL DE
revogada. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5º, I, XXXV, XXXVI, LV, e 195, § 5º, da
BELO HORIZONTE - PROC
Constituição Federal, a possibilidade, ou não, da devolução de valores recebidos em virtude de tutela
200938007116504

antecipada posteriormente revogada.

Processo Paradigma

Descrição no TST

ARE 871499

Natureza jurídica do aumento remuneratório conferido pela Lei 8.369/2006 do Estado do Maranhão: se de
revisão geral anual ou não.

Processo de Origem

Descrição no STF
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. TEORI ZAVASCKI.
Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em 20/04/2015. Transitado em julgado em 05/05/2015.

804

TJ - MA 00117095920128100001

Natureza jurídica do aumento remuneratório conferido pela Lei 8.369/2006 do Estado do Maranhão:
se de revisão geral anual ou não. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 37, X, e 102, I,
a, da Constituição Federal e da Súmula 339 do STF, a ocorrência, ou não, de revisão geral anual pela Lei
8.369/2006 do Estado do Maranhão.

Processo Paradigma

RE 855091

808

Descrição no TST

DIREITO TRIBUTÁRIO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. DIAS TOFFOLI. Publicado acórdão de repercussão geral em 01/07/2015. Em
22/08/2018: Em 20/08/2018.1) defiro o ingresso do Ministério Público do Estado de Goiás na qualidade de amicus curiae ; 2) determino, de ofício , nos termos
do art. 1.035, § 5º, do CPC, a suspensão do processamento de todos os processos judiciais pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no território
nacional e versem sobre a incidência, ou não, de imposto de renda sobre os juros moratórios recebidos por pessoa física (tema 808 da Gestão por Temas da
Repercussão Geral do Poder do STF na internet ); 3) defiro, com base no poder geral de cautela , o pedido formulado na petição nº 53.053/18, a fim de
também suspender o processamento de todos os procedimentos administrativos tributários da Secretaria Receita Federal do Brasil pendentes que tramitem
no território nacional e versem sobre a mesma matéria indicada no item 2) desta decisão, até ulterior ordem; 4) defiro os pedidos constantes das petições nºs
Processo de Origem
Descrição no STF - PROCESSO COM SUSPENSÃO NACIONAL
53.066/18 e 53.163/18. Consigno que não corre a prescrição dos créditos tributários discutidos nos aludidos processo judiciais e procedimentos
administrativos tributários durante o período da suspensão. À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação da
Secretaria da Receita Federal do Brasil e dos órgãos do sistema judicial pátrio. Em 10/09/2018: Despacho: "No tocante à petição nº 58.907/18: A) Oficie-se a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que se abstenha de adotar qualquer providência ou de praticar qualquer ato de ordem administrativa e tributária
em relação ao que solicitado em seu ofício n° 316/2018/GAB/DRF-GOI/SRRF01/RFB/MF-GO; B) Fica a administração tributária impedida de efetuar o
lançamento tributário; C) Nos termos do art. 151, V, do Código Tributário Nacional fica suspensa a exigibilidade dos créditos tributários noticiados; D) Não
corre o prazo decadencial do direito de o Fisco lançar os referidos créditos. Em aditamento ao item 3 da decisão proferida em 20/8/18, relativamente a
suspensão do processamento de todos os procedimentos administrativos tributários da Secretaria Receita Federal do Brasil pendentes que tramitem no
território nacional e versem sobre a matéria vinculada ao tema 808 da repercussão, consigno: A) A suspensão dos procedimentos administrativos
pendentes no âmbito da Receita Federal do Brasil, refere-se tão somente aos processos administrativos que tenham controvérsia instaurada acerca da
incidência do imposto de renda sobre os juros moratórios recebidos por pessoas físicas, objeto do Tema 808 da repercussão geral. B) No período da
suspensão explicitada no item A, fica suspensa a exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, do Código Tributário Nacional. C) Não corre a
prescrição dos créditos tributários discutidos nos aludidos processos administrativos tributários durante o período da suspensão. Em 12/09/2018: Publicação
decisão monocrática, DJE nº 191, divulgado em 11/09/2018. Em 13/09/2018: Substituição do Relator, art. 38 do RISTF: Relatora: MIN. CÁRMEN LÚCIA. Em
06/11/2018: Interposto Agravo Regimental. MÉRITO JULGADO. Em 15/03/2021: Julgado mérito de tema com repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por
maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988
a parte do parágrafo único do art. 16 da Lei nº 4.506/64 que determina a incidência do imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no
pagamento das remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou funções), concluindo que o conteúdo mínimo da
Incidência de imposto de renda sobre juros de mora recebidos por pessoa física - Recurso materialidade do imposto de renda contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida sobre verbas que não acresçam o
patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1º, do CTN interpretação conforme à Constituição Federal, de
extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 97 e 153, III, da Constituição Federal, a constitucionalidade
TRF 4 - RS - AC 50084516820104047100
modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do voto do
dos arts. 3º, § 1º, da Lei 7.713/1988 e 43, II, § 1º, do Código Tributário Nacional, de modo a definir a Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
incidência, ou não, de imposto de renda sobre os juros moratórios recebidos por pessoa física.
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Falaram: pela recorrente, o Dr. Paulo Mendes, Procurador da Fazenda
Nacional; pelo recorrido, o Dr. Sílvio de Salvo Venosa; pelo amicus curiae Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal - CONDSEF, o Dr.
Bruno Conti Gomes da Silva; pelo amicus curiae Federação Nacional dos Auditores Fiscais das Administrações Tributárias Federal, Estaduais e Distrital FENAT, o Dr. Fabio Brun Goldschmidt; e, pelo amicus curiae Ordem dos Advogados do Brasil, a Dra. Ana Paula Del Vieira Duque. Plenário, Sessão Virtual
de 5.3.2021 a 12.3.2021. Em 22/03/2021: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Publicado acórdão de mérito em 08/04/2021. Em 15/04/2021: Opostos
embargos de declaração. Em 27/04/2021: Opostos embargos de declaração. Em 21/06/2021: Embargos rejeitados.Decisão (ED; ED-segundos): O Tribunal,
por maioria, rejeitou ambos os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Edson
Fachin, Luiz Fux (Presidente) e Nunes Marques, que divergiam parcialmente do Relator para dar parcial provimento aos primeiros embargos de declaração,
opostos pelo Município de São Paulo, e integral provimento aos segundos embargos de declaração, opostos pela União. Plenário, Sessão Virtual de
11.6.2021 a 18.6.2021. Em 29/06/2021: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Publicado acórdãos de embargos de declaração em 14/09/2021. Transitado em
julgado em 09/10/2021.

Incidência de imposto de renda sobre juros de mora recebidos por pessoa física.

Processo Paradigma

RE 870947

Processo de Origem

Descrição no TST

Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à
Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida Relator MIN. LUIZ FUX. Publicado
11.960/2009.
acórdão de repercussão geral em 27/04/2015. MÉRITO JULGADO. Em 10/12/2015: Decisão: Após os votos dos Ministros Luiz Fux (Relator), Edson Fachin,

Descrição no STF

810
Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à
Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009 - Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 102, caput, l, e 195, § 5º, da
TRF 5 - SE - AC 00032869220144059999 Constituição Federal, a validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre
condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta
de poupança (Taxa Referencial – TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009.

Roberto Barroso e Rosa Weber, dando parcial provimento ao recurso, nos termos dos seus votos; o voto do Ministro Teori Zavascki, dando provimento ao
recurso, e o voto do Ministro Marco Aurélio, que, preliminarmente, não conhecia do recurso e, no mérito, negava-lhe provimento, pediu vista dos autos o
Ministro Dias Toffoli. Falaram, pelo recorrente, o Dr. Gustavo Augusto Freitas de Lima, Procuradoria-Geral Federal; pela Advocacia-Geral da União, a Dra.
Grace Maria Fernandes Mendonça, Secretária-Geral de Contencioso; pelo amicus curiae Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil-CFOAB, o Dr.
Marco Antonio Inocente; pelo amicus curiae Estado do Pará, o Dr. José Aloysio Cavalcante Campos, Procurador do Estado, e, pelos amici curiae
Confederação Nacional dos Servidores Públicos-CNSP e Associação Nacional dos Servidores do Judiciário, o Dr. Julio Bonafonte. Ausente, justificadamente,
o Ministro Celso de Mello. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 10.12.2015. Julgamento retomado em 01/08/2016. Decisão: Após o votovista do Ministro Dias Toffoli, dando integral provimento ao recurso, no que foi acompanhado pela Ministra Cármen Lúcia, pediu vista dos autos o Ministro
Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, os Ministros Roberto Barroso e Edson Fachin. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário,
01.08.2016. Em 20/09/2017: DECISÃO: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão
geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i)
assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº
8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios
segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos,
integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria,
vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. Publicado acórdão de mérito em 20/11/2017. Em 28/11/2017:
Opostos Embargos de Declaração. Em 09/02/2018: Opostos 3 embargos de declaração. Em 24/09/2018: "Ex positis , DEFIRO excepcionalmente efeito
suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo
21, V, do RISTF". Decisão publicada no DJE em 25/09/2018. Em 02/10/2018: Opostos Embargos de Declaração. Em 04/10/2018: Opostos Embargos de
Declaração. Em 10/04/2019: devolução de vistas dos 4 embargos de declaração. Devolução dos autos para julgamento. Em 03/10/2019: Embargos rejeitados
(ED; ED-Segundos; ED-terceiros; ED-quartos). Decisão: " O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos
da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux
(Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia.
Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019". Em 18/10/2019:
Ata de Julgamento Publicada, DJE. Publicado acórdão de embargos de declaração em 03/02/2020. Em 24/03/2020: Prejudicado. (Ref. aos Embargos de
Declaração nos Embargos de Declaração; Ref. aos Segundos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração). Transitado em julgado em
03/03/2020.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE 883642

Legitimidade dos sindicatos para a execução de título judicial, independentemente de autorização dos
substituídos.

Processo de Origem
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DIREITO DO TRABALHO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. PRESIDENTE. MÉRITO
JULGADO. EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO
PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla
legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria
que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. DECISÃO: O Tribunal,
por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional
suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não se manifestou o Ministro
Legitimidade dos sindicatos para a execução de título judicial, independentemente de autorização. Gilmar Mendes. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI Relator. Publicado acórdão de mérito em 26/06/2015.Transitado em julgado em 11/08/2015.

Descrição no STF

Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 8º, III, da Constituição Federal, a legitimidade dos
sindicatos para procederem à execução de julgado, independentemente de autorização dos substituídos.

Processo Paradigma
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RE 889173

Obrigatoriedade de pagamento, mediante o regime de precatórios, dos valores devidos pela Fazenda Pública
entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva.

Processo de Origem

831
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DIREITO ELEITORAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. LUIZ FUX. MÉRITO
JULGADO. EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE
A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por
unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência
dominante sobre a matéria, vencidos os Ministros Teori Zavascki e Marco Aurélio. Não se manifestou a Ministra Cármen Lúcia. Ministro LUIZ FUX Relator.
Publicado acórdão de repercussão geral e de mérito em 17/08/2015. Em 24/08/2015: Opostos embargos de declaração. Em 05/10/2018: Embargos rejeitados.
Obrigatoriedade de pagamento, mediante o regime de precatórios, dos valores devidos pela Fazenda Publicado acórdão de embargos de declaração em 24/10/2018. Transitado em julgado em 01/11/2018.

Descrição no STF

Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem
concessiva. Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 100, caput, da Constituição Federal, se
o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de
segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar, ou não, o regime de precatórios.

Processo Paradigma

Descrição no TST
DIREITO TRIBUTÁRIO | Contribuições | Contribuições Sociais. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. DIAS TOFFOLI. Em 15/08/2015:

RE-852796

Processo de Origem

Constitucionalidade da expressão “de forma não cumulativa” constante no caput do art. 20 da Lei Decisão pela existência de repercussão geral. Publicado acórdão de repercussão geral em 08/10/2015. MÉRITO JULGADO. Em 17/05/2021: Julgado
8.212/1991, o qual prevê a sistemática de cálculo da contribuição previdenciária devida pelo segurado mérito de tema com repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 833 da repercussão geral, deu provimento ao recurso
extraordinário, e restabeleceu a sentença, declarando, incidentalmente, a constitucionalidade da expressão “de forma não cumulativa” constante do caput art.
empregado e pelo trabalhador avulso
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833
Constitucionalidade da expressão “de forma não cumulativa” constante no caput do art. 20 da Lei
8.212/1991, o qual prevê a sistemática de cálculo da contribuição previdenciária devida pelo segurado
empregado e pelo trabalhador avulso. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 2º, 3º, I,
TRF4 - PROC 50238678120124047108 5º, II, 37, caput, 145, § 1º, 150, I, 195, caput, e 201 da Constituição Federal, a constitucionalidade da
expressão “de forma não cumulativa” constante no caput do art. 20 da Lei 8.212/1991, o qual prevê a
sistemática de cálculo da contribuição previdenciária devida pelo segurado empregado e pelo trabalhador
avulso.

20 da Lei nº 8.212/91, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: "É constitucional a expressão “de forma não cumulativa” constante
do caput do art. 20 da Lei º 8.212/91". Falou, pelo recorrente, o Dr. Paulo Mendes, Procurador da Fazenda Nacional. Plenário, Sessão Virtual de 7.5.2021 a
14.5.2021. Em 25/05/2021: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Publicado acórdão de mérito em 17/06/2021. EMENTA: Recurso extraordinário. Repercussão
geral. Direito Tributário. Contribuições previdenciárias do empregado, inclusive, o doméstico, e do trabalhador avulso. Tributação progressiva. Possibilidade.
Expressão “de forma não cumulativa” prevista no caput do art. 20 da Lei nº 8.212/91. Progressividade simples. Constitucionalidade. 1. Há compatibilidade
entre a progressividade e as contribuições previdenciárias devidas pelo empregado - inclusive o doméstico - e pelo trabalhador avulso vinculados ao regime
geral de previdência social (RGPS), sendo certo que não existe, no texto constitucional, qualquer restrição quanto ao uso da mencionada técnica de
tributação na disciplina dos tributos em questão. 2. A expressão “de forma não cumulativa” constante do caput do art. 20 da Lei nº 8.212/91, utilizada no
tratamento das contribuições em tela, traduz a opção do legislador pela progressividade simples, e não pela progressividade gradual. 3. Os aumentos de
carga tributária decorrentes da não cumulatividade em tela são proporcionais aos aumentos correspondentes da base tributável e não configuram confisco.
Inexistência de inconstitucionalidade na norma questionada. 4. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 833 de repercussão geral: “É constitucional a
expressão ‘de forma não cumulativa’ constante do caput do art. 20 da Lei º 8.212/91”. 5. Recurso extraordinário provido. Em 24/06/2021: Opostos embargos
de declaração. Em 04/10/2021: Embargos rejeitados. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator. Plenário, Sessão Virtual de 24.9.2021 a 1.10.2021. Em 07/10/2021: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Publicado acórdão de embargos de
declaração em 10/11/2021. Transitado em julgado em 19/11/2021.

Processo Paradigma

838

Descrição no TST

RE 898450

Constitucionalidade da proibição, contida em edital de concurso público, de ingresso em cargo, emprego ou
função pública para candidatos que tenham certos tipos de tatuagem em seu corpo.

Processo de Origem

Descrição no STF
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Constitucionalidade da proibição, contida em edital de concurso público, de ingresso em cargo,
emprego ou função pública para candidatos que tenham certos tipos de tatuagem em seu corpo.
Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 37, I e II, da Constituição Federal, a
constitucionalidade da proibição, contida em edital de concurso público, de ingresso em cargo, emprego ou
função pública imposta aos candidatos que possuam tatuagem em seu corpo fora dos parâmetros definidos
no edital do certame.

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. LUIZ FUX. MÉRITO
JULGADO. EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 838 DO
PLENÁRIO VIRTUAL. TATUAGEM. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. REQUISITOS PARA O DESEMPENHO DE UMA FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO EM LEI FORMAL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 37, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REAFIRMAÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE. IMPEDIMENTO DO PROVIMENTO DE CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA DECORRENTE DA
EXISTÊNCIA DE TATUAGEM NO CORPO DO CANDIDATO. REQUISITO OFENSIVO A DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS CIDADÃOS. VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DA
PROPORCIONALIDADE E DO LIVRE ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA ESTATAL DE QUE A
TATUAGEM ESTEJA DENTRO DE DETERMINADO TAMANHO E PARÂMETROS ESTÉTICOS. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 5º, I, E 37, I E II, DA
CRFB/88. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. RESTRIÇÃO. AS TATUAGENS QUE EXTERIORIZEM VALORES EXCESSIVAMENTE OFENSIVOS À
DIGNIDADE DOS SERES HUMANOS, AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA PRETENDIDA, INCITAÇÃO À VIOLÊNCIA IMINENTE, AMEAÇAS
REAIS OU REPRESENTEM OBSCENIDADES IMPEDEM O ACESSO A UMA FUNÇÃO PÚBLICA, SEM PREJUÍZO DO INAFASTÁVEL JUDICIAL REVIEW.
CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM OS VALORES ÉTICOS E SOCIAIS DA FUNÇÃO PÚBLICA A SER DESEMPENHADA. DIREITO
COMPARADO. IN CASU, A EXCLUSÃO DO CANDIDATO SE DEU, EXCLUSIVAMENTE, POR MOTIVOS ESTÉTICOS. CONFIRMAÇÃO DA RESTRIÇÃO
PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRARIEDADE ÀS TESES ORA DELIMITADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
DECISÃO: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 838 da repercussão geral, deu provimento ao recurso, vencido o
Ministro Marco Aurélio, fixada tese nos seguintes termos: “Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem,
salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais”. Ausentes, justificadamente, os Ministros Cármen Lúcia, Teori
Zavascki e, neste julgamento, o Ministro Gilmar Mendes. Falou pelo recorrente o Dr. Vicente de Paulo Massaro. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo
Lewandowski. Plenário, 17.08.2016. Publicado acórdão de mérito em 31/05/2017. Transitado em julgado em 28/06/2017.

Processo Paradigma
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RE-1002295

Constitucionalidade do art. 114, § 2º, da Constituição Federal, alterado pela EC 45/2004, que prevê a
necessidade de comum acordo entre as partes como requisito para o ajuizamento de dissídio coletivo de
natureza econômica.

Processo de Origem
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DIREITO DO TRABALHO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. MARCO AURÉLIO.
Publicado acórdão da repercussão geral em 22/09/2015. Em 22/9/2016: Em 4 de agosto de 2014, provi o agravo, para determinar a sequência do
extraordinário, não tendo sido o processo reautuado. À Secretaria para a adoção da providência. Substituído o representativo pelo RE 1002295. MÉRITO
JULGADO. Em 22/09/2020: Julgado mérito de tema com repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 841 da repercussão
Descrição no STF
geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros
Marco Aurélio (Relator), Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Foi fixada a seguinte tese: "É constitucional a exigência de comum acordo
entre as partes para ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica, conforme o artigo 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada
pela Emenda Constitucional 45/2004". EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUIÇÃO, ART. 114, § 2º, INTRODUZIDO PELA EMENDA 45/2004.
DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. AJUIZAMENTO. REQUISITO: NECESSIDADE DE COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES.
CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DA ADI 3.423 (MIN. GILMAR
MENDES, DJ DE 18/6/2020). DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 841, fixada a
Constitucionalidade do art. 114, § 2º, da Constituição Federal, alterado pela EC 45/2004, que prevê a seguinte tese de repercussão geral: "É constitucional a exigência de comum acordo entre as partes para ajuizamento de dissídio coletivo de natureza
necessidade de comum acordo entre as partes como requisito para o ajuizamento de dissídio econômica, conforme o artigo 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004". Em 05/10/2020: Ata de Julgamento
Publicada, DJE. Publicado acórdão de mérito em 13/10/2020. Transitado(a) em julgado em 22/10/2020.

coletivo de natureza econômica. Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5º, XXXV e
XXXVI, e 60, § 4º, da Constituição Federal, a constitucionalidade do § 2º do art. 114 da Lei Maior, na redação
dada pela EC 45/2004, que condiciona o ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica à
existência de comum acordo entre as partes.

Processo Paradigma

Descrição no TST

ARE 901963

Legitimidade para executar sentença em ação coletiva na hipótese em que o título transitado em julgado
define explicitamente os titulares do direito. Obs.: Título aperfeiçoado pelo Relator quando da publicação da
tese, em 10/04/2018 (conforme Processo STF/SEI 010927/2017). Redação original: Limites subjetivos de
sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por
associação.

Processo de Origem

Descrição no STF
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. DIREITO DO CONSUMIDOR. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. TEORI ZAVASCKI.
Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em 16/09/2015. Em 21/09/2015: Opostos embargos de declaração. Em 07/10/2015: Embargos
rejeitados. Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, rejeitou os embargos de declaração. Ausentes, justificadamente, os
Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 07.10.2015. Publicado acórdão de embargos de
declaração em 26/10/2015. Transitado em julgado em 04/11/2015.
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TRF4 - AI 50164136320144040000

Legitimidade para executar sentença em ação coletiva na hipótese em que o título transitado em
julgado define explicitamente os titulares do direito. Recurso extraordinário em que se discutem, à luz do
art. 5º, XXI, da Constituição Federal, os limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em
julgado proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação.

Processo Paradigma

RE 643978

Descrição no TST

Legitimidade do Ministério Público para a propositura de ação civil pública em defesa de direitos relacionados DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral
Reconhecida. Relator MIN. TEORI ZAVASCKI . Publicado acórdão da repercussão geral em 25/09/2015. Em 22/03/2017: Substituição do Relator, art. 38 do
ao FGTS, tendo em vista a vedação contida no art. 1º, parágrafo único, da Lei 7.347/1985.

Processo de Origem

Descrição no STF

STJ-REsp 1169004

Legitimidade do Ministério Público para a propositura de ação civil pública em defesa de direitos
relacionados ao FGTS, tendo em vista a vedação contida no art. 1º, parágrafo único, da Lei
7.347/1985. Recurso extraordinário em que se discute a compatibilidade do art. 1º, parágrafo único, da Lei
7.347/1985 com o art. 129 da Constituição Federal, cujo inciso III confere ao Ministério Público a atribuição
de promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.

850

RISTF: Relator MIN ALEXANDRE DE MORAES. MÉRITO JULGADO. Em 09/10/2019: Julgado mérito de tema com repercussão geral. EMENTA:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. R E P E R C U S S Ã O G E R A L R E C O N H E C I D A. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DESTINADA À
TUTELA DE DIREITOS INDIVIDUAIS DE ELEVADA CONOTAÇÃO SOCIAL. ADOÇÃO DE REGIME UNIFICADO OU UNIFICAÇÃO DE CONTAS DO
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). MINISTÉRIO PÚBLICO. PARTE ATIVA LEGÍTIMA. DEFESA DE INTERESSES SOCIAIS
QUALIFICADOS. ARTS. 127 E 129, III, DA C F. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. No julgamento do RE 631.111 (Rel. Min. TEORI
ZAVASCKI, DJe de 30/10/2014), sob o regime da repercussão geral, o PLENÁRIO firmou entendimento no sentido de que certos interesses individuais,
quando aferidos em seu conjunto, de modo coletivo e impessoal, têm o condão de transcender a esfera de interesses estritamente particulares, convolandose em verdadeiros interesses da comunidade, emergindo daí a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública, com amparo no art. 127 da
Constituição Federal, o que não obsta o Poder Judiciário de sindicar e decidir acerca da adequada legitimação para a causa, inclusive de ofício. 2. No RE
576.155 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 1º/2/2011), também submetido ao rito da repercussão geral, o PLENÁRIO cuidou da questão
envolvendo a vedação constante do parágrafo único do art. 1º da Lei 7.347/1985, incluído pela MP 2.180-35/2001, oportunidade em que se reconheceu a
legitimidade do Ministério Público para dispor da ação civil pública com o fito de anular acordo de natureza tributária firmado entre empresa e o Distrito
Federal, pois evidente a defesa ministerial em prol do patrimônio público. 3. A demanda intenta o resguardo de direitos individuais homogêneos cuja
amplitude possua expressiva envergadura social, sendo inafastável a legitimidade do Ministério Público para ajuizar a correspondente ação civil pública. 4. É
o que ocorre com as pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de
natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados (parágrafo único do art. 1º da Lei 7.347/1985). 5. Na hipótese, o Tribunal
Regional Federal da 5ª Região, pautado na premissa de que o direito em questão guarda forte conotação social, concluiu que o Ministério Público Federal
detém legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública em face da Caixa Econômica Federal, uma vez que se litiga sobre o modelo organizacional
dispensado ao FGTS, máxime no que se refere à unificação das contas fundiárias dos trabalhadores. 6. Recurso Extraordinário a que nega provimento. Tese
de repercussão geral proposta: o Ministério Público tem legitimidade para a propositura de ação civil pública em defesa de direitos sociais relacionados ao
FGTS. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 850 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do
voto do Relator. Em seguida, fixou-se a seguinte tese: "O Ministério Público tem legitimidade para a propositura de ação civil pública em defesa de
direitos sociais relacionados ao FGTS". Em 18/10/2019: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Publicado acórdão de mérito em 25/10/2019. Transitado em
julgado em 12/11/2019.

Processo Paradigma

Descrição no TST

ARE 906491

Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista, fundada em contrato de
trabalho regido pela CLT, na qual figura o Poder Público no polo passivo.

Processo de Origem

853

TST-AIRR-847-18.2012.5.22.0107

DIREITO DO TRABALHO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. TEORI ZAVASCKI.
MÉRITO JULGADO. EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO,
PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA
Descrição no STF
RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da
Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por
servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário.DECISÃO: O
Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista, fundada em Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão
constitucional suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencidos os Ministros Gilmar Mendes, Marco
contrato de trabalho regido pela CLT, na qual figura o Poder Público no polo passivo. Recurso
Aurélio, Roberto Barroso e Dias Toffoli. Publicado acórdão de repercussão geral e mérito em 07/10/2015. Transitado em julgado em 05/03/2016.

extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 7º, XXIX, 39 e 114 da Constituição Federal, a competência,
ou não, da Justiça Trabalhista para processar e julgar demanda instaurada entre o Poder Público e
servidores a ele vinculados por contrato de trabalho regido pela CLT.

Processo Paradigma

Descrição no TST

ARE 914045

Necessidade de submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a
decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula
deste Tribunal

Processo de Origem

Descrição no STF

856

TJMG-AC 10027110333096002

a) Necessidade de submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que
a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em
Súmula deste Tribunal; b) Constitucionalidade de restrições impostas pelo Estado ao livre exercício
de atividade econômica ou profissional, quando aquelas forem utilizadas como meio de cobrança
indireta de tributos. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos art. 5º, XIII; 93, IX; 97 e 170 da
Constituição Federal, a necessidade de submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na
hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal
Federal ou Súmula deste Tribunal. Debate-se, ainda, sobre a constitucionalidade de restrições impostas pelo
Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando aquelas forem utilizadas como meio
de cobrança indireta de tributos.

DIREITO DO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. EDSON FACHIN.
MÉRITO JULGADO. EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU
PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral,
entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em
jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo
único, do CPC. 2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de
atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. 3. Agravo nos próprios autos conhecido
para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do §1º do
artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais. DECISÃO: "O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencido o Ministro Marco
Aurélio. Não se manifestaram os Ministros Gilmar Mendes e Rosa Weber. O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão
constitucional suscitada, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não se manifestaram os Ministros Gilmar Mendes e Rosa Weber. No mérito, por maioria,
reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Roberto Barroso. Não se manifestaram os Ministros Gilmar
Mendes e Rosa Weber. Publicado acórdão da repercussão geral e de mérito em 19/11/2015. Transitado em julgado em 04/03/2016.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE 1010819

Aptidão, ou não, da ação civil pública para afastar a coisa julgada, em particular quando já transcorrido o
biênio para o ajuizamento da rescisória.

Processo de Origem

Descrição no STF

STJ-REsp 650246

Aptidão, ou não, da ação civil pública para afastar a coisa julgada, em particular quando já
transcorrido o biênio para o ajuizamento da rescisória.Recurso extraordinário em que se discute, à luz
dos art. 2º; 5º, XXXVI; 93, IX; e 133 da Constituição Federal, se a ação civil pública é meio hábil para afastar
a coisa julgada, em particular quando já transcorrido o biênio para o ajuizamento da rescisória.
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida Relator MIN. MARCO AURÉLIO. Publicado acórdão da repercussão
geral em 20/11/2015. Em 16/11/2016: Protocolado- Reautuação do ARE/780152. Em 15/12/2016: Substitui o paradigma de repercussão geral - processo nº
ARE 780152. Em 06/12/2018: Interposto agravo regimental. Em 20/05/2021: Suspenso o julgamento - Decisão: Após o voto do Ministro Marco Aurélio
(Relator), que dava provimento ao recurso extraordinário para restabelecer o entendimento sufragado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e
estabelecia a seguinte tese (tema 858 da repercussão geral): "O ajuizamento de ação civil pública não afasta os efeitos da coisa julgada"; do voto do Ministro
Nunes Marques, que dava parcial provimento ao recurso; e do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que negava provimento ao recurso, o julgamento foi
suspenso. Em 26/05/2021: Julgado mérito de tema com repercussão geral. MÉRITO JULGADO. Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 858
da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os
Ministros Marco Aurélio (Relator), que dava provimento ao recurso, e os Ministros Nunes Marques e Dias Toffoli, que lhe davam parcial provimento. Em
seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "I - O trânsito em julgado de sentença condenatória proferida em sede de ação desapropriatória não
obsta a propositura de Ação Civil Pública em defesa do patrimônio público, para discutir a dominialidade do bem expropriado, ainda que já se
tenha expirado o prazo para a Ação Rescisória; II - Em sede de Ação de Desapropriação, os honorários sucumbenciais só serão devidos caso haja
devido pagamento da indenização aos expropriados", vencido o Ministro Marco Aurélio. Afirmou suspeição o Ministro Edson Fachin. Presidência do
Ministro Luiz Fux. Plenário, 26.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). Em 28/05/2021: Ata de Julgamento Publicada,
DJE. Em 08/06/2021: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Publicado acórdão de mérito em 29/09/2021. Em 07/10/2021: Opostos dois embargos de
declaração. Em 09/09/2022: Iniciado Julgamento Virtual. Em 13/09/2022: Suspenso o julgamento. Em 19/09/2022: Decisão: Após os votos dos Ministros
Alexandre de Moraes (Relator) e Ricardo Lewandowski, que rejeitavam ambos os embargos de declaração, pediu vista dos autos o Ministro André Mendonça.
Plenário, Sessão Virtual de 9.9.2022 a 16.9.2022 (Sessão iniciada na Presidência do Ministro Luiz Fux e finalizada na Presidência da Ministra Rosa Weber).
Em 28/09/2022: Ata de Julgamento Publicada, DJE nº 194,
ATA Nº 29, de 19/09/2022.

Processo Paradigma

ARE 907209
Processo de Origem

Descrição no TST

Natureza jurídica de direitos: se individuais homogêneos ou heterogêneos.

Descrição no STF
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN.TEORI ZAVASCKI. Publicado acórdão de
inexistência de repercussão geral em 06/11/2015. Transitado em julgado em 14/11/2015.
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TST-RR 120500-50.2007.5.03.0064

Natureza jurídica de direitos: se individuais homogêneos ou heterogêneos. Recurso extraordinário em
que se discute, à luz do art. 8, III, da Constituição Federal, a natureza jurídica dos direitos postulados na
demanda, se individuais homogêneos ou heterogêneos.

Processo Paradigma

RE 905357

Descrição no TST

Existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice
previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN.Alexandre de Moraes.
Orçamentária do respectivo ano.
Publicado acórdão de reconhecimento de repercussão geral em 27/11/2015. MÉRITO JULGADO. EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

Processo de Origem

Descrição no STF

TJRO-0000120013750

Existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por
índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação
orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano. Recurso extraordinário em que se discute, à luz
dos arts. 165, § 2º e § 8º, e 169, § 1º, da Constituição Federal, a existência, ou não, de direito subjetivo a
revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano.
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM
RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA
DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de
Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de
julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento
da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169,
§ 1º, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos
cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual
da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação
na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo
Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de
dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 864 da
repercussão geral, homologou o pedido de extinção do processo com resolução de mérito (art. 487, III, c, do CPC/2015), nos termos do voto do Relator,
vencido o Ministro Marco Aurélio, que conhecia do recurso e negava-lhe provimento. Por maioria, foi fixada a seguinte tese: “A revisão geral anual da
remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes
Orçamentárias”, vencidos os Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 22.11.2019 a
28.11.2019. Publicado acórdão de mérito em 18/12/2019. Transitado em julgado em 18/02/2020.

Processo Paradigma

Descrição no TST

ARE 910351

Pagamento de férias fora do prazo do art. 145 da Consolidação das Leis do Trabalho: direito ou não à
remuneração de férias em dobro.

Processo de Origem

Descrição no STF
DIREITO DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN.TEORI ZAVASCKI. Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral
em 13/11/2015. Transitado em julgado em 26/11/2015.

867

TST-94000-62.2012.5.21.0001

Pagamento de férias fora do prazo do art. 145 da Consolidação das Leis do Trabalho: direito ou não à
remuneração de férias em dobro. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 2º, 5º, II, 7º,
XVII, e 59 da Constituição Federal, se o pagamento de férias realizado fora do prazo do art. 145 da
Consolidação das Leis do Trabalho deve ser efetuado em dobro

Processo Paradigma

Descrição no TST

ARE 925754

Compatibilidade da execução individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva com o
art. 100, § 8º, da Constituição Federal.

Processo de Origem

Descrição no STF

873

TJPR-AC-12756753

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida Relator MIN. TEORI ZAVASCKI. MÉRITO JULGADO. EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM
AÇÃO COLETIVA PROPOSTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV.
INEXISTÊNCIA DO FRACIONAMENTO DE QUE TRATA O § 8º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.
REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. Não viola o art. 100, § 8º, da Constituição Federal a execução individual de sentença condenatória genérica
proferida contra a Fazenda Pública em ação coletiva visando à tutela de direitos individuais homogêneos. 2. Agravo conhecido para negar provimento ao
recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. DECISÃO: O Tribunal, por
Compatibilidade da execução individual de sentença condenatória genérica proferida em ação maioria, reputou constitucional a questão, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não se manifestou a Ministra Rosa Weber. O Tribunal, por maioria, reconheceu a
existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não se manifestou a Ministra Rosa Weber. No mérito,
coletiva com o art. 100, § 8º, da Constituição Federal. Recurso extraordinário em que se discute a
por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não se manifestou a Ministra Rosa Weber.
compatibilidade, ou não, da execução individual de sentença condenatória genérica proferida em ação Publicado acórdão de repercussão geral e de mérito em 03/02/2016. Transitado em julgado em 16/02/2016.

coletiva com o art. 100, § 8º, da Constituição Federal, segundo o qual é vedado o fracionamento, repartição
ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3º deste
artigo, relativo às obrigações definidas em lei como de pequeno valor.

Processo Paradigma

Descrição no TST

ARE 938891

Indenização por danos morais e materiais em razão do lapso temporal decorrido entre a publicação do
Decreto 1.499/1995 e o efetivo retorno do anistiado ao serviço.

Processo de Origem

Descrição no STF
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. GILMAR MENDES .
Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em 11/05/2016. Transitado em julgado em 04/06/2016.

876

TRF 1 - 418803520134013400

Indenização por danos morais e materiais em razão do lapso temporal decorrido entre a publicação
do Decreto 1.499/1995 e o efetivo retorno do anistiado ao serviço. Recurso extraordinário em que se
discute, à luz dos arts. 3º, IV, 5º, caput, 7º, XXXI, e 37, II, da Constituição Federal, a existência, ou não, de
direito à indenização por danos morais e materiais em virtude do tempo decorrido entre a publicação do
Decreto 1.499/1995 e o efetivo retorno do anistiado ao serviço.

Processo Paradigma

RE 938837

Processo de Origem

877

TRF 3 - 201403000126570

Descrição no TST

Submissão dos conselhos de fiscalização profissional à execução pelo regime de precatórios.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida Relator MIN. PRESIDENTE. Publicado acórdão de repercussão
geral em 13/04/2016. MÉRITO JULGADO. EMENTA: EXECUÇÃO – CONSELHOS – ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO – DÉBITOS – DECISÃO JUDICIAL. A
execução de débito de Conselho de Fiscalização não se submete ao sistema de precatório. Decisão: O Tribunal, por maioria, vencido o Ministro Edson
Descrição no STF
Fachin (Relator), apreciando o tema 877 da repercussão geral, deu provimento ao recurso. Em seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão
geral, nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio, que redigirá o acórdão: “Os pagamentos devidos, em razão de pronunciamento judicial, pelos
Conselhos de Fiscalização não se submetem ao regime de precatórios”. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes.
Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 19.4.2017. Publicado acórdão de repercussão geral e de mérito em 25/09/2017. Em 02/10/2017:
Opostos embargos de declaração. Em 01/03/2021: Embargos rejeitados. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, conheceu dos embargos declaratórios e
negou-lhes provimento, nos termos do voto do Relator. Em 11/03/2021: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Publicado acórdão de embargos de declaração
Submissão dos conselhos de fiscalização profissional à execução pelo regime de precatórios. em 17/03/2021. Transitado(a) em julgado em 06/04/2021.

Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 100 da Constituição Federal, se o regime dos
precatórios para pagamentos de dívidas decorrentes de decisão judicial aplica-se, ou não, aos conselhos de
fiscalização profissional.
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Processo Paradigma

Descrição no TST

RE 864264

Legitimidade da execução na Justiça do Trabalho de bens que, a despeito de não integrarem a massa falida,
pertencem a pessoa jurídica do mesmo grupo econômico de sociedade submetida a procedimento falimentar.
(Conversão da C-77)

Processo de Origem

Descrição no STF

STJ - CC 105853

Legitimidade da execução na Justiça do Trabalho de bens que, a despeito de não integrarem a
massa falida, pertencem a pessoa jurídica do mesmo grupo econômico de sociedade submetida a
procedimento falimentar. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 1º, III, 5º, XXXVI, 113,
114 e 170, caput e IX, da Constituição Federal, a legitimidade da constrição, pelo Juízo trabalhista, de bens
pertencentes a pessoa jurídica do mesmo grupo econômico de sociedade em procedimento falimentar, mas
que não estão abrangidos pelo patrimônio da massa falida.

DIREITO CIVIL. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. TEORI
ZAVASCKI . Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em 12/04/2016. Trânsito em julgado em 28/04/2016.

Processo Paradigma

ARE-945271

880

Descrição no TST

Indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual.

Processo de Origem

Descrição no STF

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS
ESPECIAIS FEDERAIS - SP 00067138720104036315

Indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. Recurso
extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, o direito, ou não,
à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual.

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator
MIN. EDSON FACHIN. Plenário Virtual em 26/02/2016. Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em 12/04/2016. Trânsito em julgado em
24/06/2016.

890

Processo Paradigma

Descrição no TST

ARE 950787

Ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da propriedade e sua
função social, do devido processo legal e do acesso à Justiça em decorrência de rescisão contratual.

Processo de Origem

Descrição no STF

TJSP -

00489486820098260224

Ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da
propriedade e sua função social, do devido processo legal e do acesso à Justiça em decorrência de
rescisão contratual. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 1º, III, e 5º, II, XXIII, LIV e
LXXIV, da Constituição Federal, a ocorrência, ou não, de ofensa aos princípios constitucionais da dignidade
da pessoa humana, da legalidade, da propriedade e sua função social, do devido processo legal e do acesso
à Justiça em decorrência de rescisão contratual.

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. DIREITO CIVIL. Inexistência de Repercussão Geral.Relator MIN. LUIZ
FUX. Plenário Virtual em 29/04/2016.Trânsito em julgado em 16/02/2017.

892

Processo Paradigma

Descrição no TST

ARE 913264

Marco prescricional para a interposição de ação para exigir contribuição sindical rural no âmbito da Justiça
do Trabalho.

Processo de Origem

Descrição no STF

TST - AI 21658320125150025

Marco prescricional para a interposição de ação para exigir contribuição sindical rural no âmbito da
Justiça do Trabalho. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 2º, 5º, caput, 146, III, b, e
150, II, da Constituição Federal, o prazo prescricional relativo à ação de cobrança da contribuição sindical
rural no âmbito da Justiça do Trabalho

DIREITO DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. EDSON FACHIN . Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral
publicado em 27/05/2016. Opostos embargos de declaração em 03/06/2016. Em 07/10/2016, decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do
Relator, rejeitou os embargos de declaração, vencido o Ministro Marco Aurélio, que os provia. Plenário, sessão virtual de 30.09.2016 a 06.10.2016. Publicado
acórdão de embargos de declaração em 25/10/2016. Opostos novos embargos de declaração em 03/11/2016. Em 24/03/2017: Embargos não conhecidos:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, não conheceu dos embargos declaratórios, com determinação do trânsito em julgado
e baixa imediata dos autos à origem. Multa fixada em 2% do valor atualizado da causa, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC. Plenário, sessão virtual de 17 a
23.03.2017. Trânsito em julgado em 05/11/2016.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE 956302

Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível
ao julgamento de mérito.

Processo de Origem

Descrição no STF
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. EDSON FACHIN .
Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em 16/06/2016. Trânsito em julgado em 06/08/2016.

895

TJGO - 201194417191

Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual
intransponível ao julgamento de mérito. Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5º, XXXV,
da Constituição Federal, a ocorrência, ou não, de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição nas
hipóteses em que há óbices processuais intransponíveis a impedir a entrega da prestação jurisdicional de
mérito.

Processo Paradigma

ARE 940225

Processo de Origem

Descrição no TST

Cabimento de recurso contra decisão judicial que extingue execução fiscal de pequeno valor.

Descrição no STF
DIREITO TRIBUTÁRIO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. TEORI ZAVASCKI. Publicado acórdão de inexistência repercussão geral em
27/05/2016. Trânsito em julgado em 07/09/2016.

896

TJRJ - 35976020018190026

Cabimento de apelação contra decisão judicial que extingue execução fiscal de pequeno valor.
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 1º, 2º, 60, 150 e 156 da Constituição Federal, o
cabimento, ou não, de apelação contra decisão judicial que extingue execução fiscal de pequeno valor.

Processo Paradigma

RE 852475

Processo de Origem

897

TJSP - 994050907385

Descrição no TST

Prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos por ato de DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. DIREITO CIVIL. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. TEORI
improbidade administrativa
ZAVASCKI. Publicado acórdão de repercussão geral em 27/05/2016. MÉRITO JULGADO. EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO
ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A
prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional,
como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado
Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para
ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição,
Descrição no STF
no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim,
imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade
Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal
recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas
quanto à pretensão de ressarcimento. Decisão: Após o voto do Ministro Alexandre de Moraes (Relator), que negava provimento ao recurso, no que foi
acompanhado pelos Ministros Roberto Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, e os votos dos Ministros Edson Fachin e Rosa
Weber, que davam provimento ao recurso, o julgamento foi suspenso. Falou pelo recorrido o Dr. Georghio Alessandro Tomelin. Presidência da Ministra
Cármen Lúcia. Plenário, 2.8.2018. Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 897 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para
afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e determinar o retorno dos autos ao tribunal recorrido para que, superada a preliminar de mérito pela
imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento. Vencidos os
Prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos por ato de Ministros Alexandre do Moraes (Relator), Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio. Em seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese:
improbidade administrativa. Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 37, § 5º, da “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”,
Constituição Federal, se é prescritível, ou não, a ação de ressarcimento ao erário fundada em ato tipificado vencido o Ministro Marco Aurélio. Redigirá o acórdão o Ministro Edson Fachin. Nesta assentada, reajustaram seus votos, para acompanhar a divergência
aberta pelo Ministro Edson Fachin, os Ministros Luiz Fux e Roberto Barroso. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 8.8.2018. Publicado
como ilícito de improbidade administrativa.
acórdão de mérito em 25/03/2019. Em 03/04/2019: Opostos embargos de declaração. Em 25/10/201: Embargos rejeitados. Decisão: "O Tribunal, por
unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 18.10.2019 a 24.10.2019". Em 05/11/2019: Ata
de Julgamento Publicada, DJE. Publicado acórdão de embargos de declaração em 11/11/2019. Trânsito em julgado em 06/12/2019.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE 964659

Possibilidade de recebimento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo por servidor público que
trabalha em regime de carga horária reduzida.

Processo de Origem

900

TJRS - 70033888603

Processo Paradigma

ARE 970082

902

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. DIREITO CIVIL. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. DIAS
TOFFOLI . Plenário Virtual em 10/06/2016. Publicado acórdão de repercussão geral em 10/08/2016. Em 13/09/2018: Substituição do Relator, art. 38 do
RISTF: Relatora: MIN. CÁRMEN LÚCIA. Em 08/08/2022: Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 900 da repercussão geral, deu provimento ao
recurso extraordinário, devolvendo os autos ao Tribunal de origem para continuidade de julgamento, a fim de que sejam decididas as demais questões postas
no apelo, observando-se os parâmetros decididos neste extraordinário, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Roberto Barroso, Nunes Marques
e André Mendonça. Foi fixada a seguinte tese: "É defeso o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao servidor público, ainda que
labore em jornada reduzida de trabalho". Plenário, Sessão Virtual de 1.7.2022 a 5.8.2022. Publicado acórdão em 1º/09/2022. Em 20/09/2022: Trânsito em
Possibilidade de recebimento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo por servidor julgado em 20/09/2022.

Descrição no STF

público que trabalha em regime de carga horária reduzida. Recurso extraordinário em que se discute, à
luz dos arts. 7º, IV, e 37, da Constituição Federal, a possibilidade de percepção de remuneração inferior ao
salário mínimo quando o servidor público laborar em regime de jornada de trabalho reduzida.

Descrição no TST

Despesas processuais que compõem o preparo recursal.

Processo de Origem

Descrição no STF

TURMA RECURSAL TJSC 20147006466

Despesas processuais que compõem o preparo recursal. Recurso extraordinário em que se discute, à
luz dos arts. 2º e 5º, XXXVI e LV, da Constituição Federal, acerca das despesas processuais que compõem
o preparo recursal, notadamente se a ausência de recolhimento da multa por litigância de má-fé pode
acarretar a deserção do recurso.

DIREITO TRIBUTÁRIO. Inexistência de Repercussão Geral . Relator MIN. TEORI ZAVASCKI. Plenário Virtual em 17/06/2016. Publicado acórdão de
inexistência repercussão geral em 22/06/2016. Trânsito em julgado em 30/06/2016.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE 892238

Definição da natureza jurídica de parcelas pagas ao empregado, para fins de enquadramento ou não na base
de cálculo de contribuição previdenciária, conforme o art. 28 da Lei 8.212/1991.

Processo de Origem

Descrição no STF
DIREITO TRIBUTÁRIO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. LUIZ FUX. Plenário Virtual em 06/08/2016. Publicado acórdão de inexistência
repercussão geral em 13/09/2016. Trânsito em julgado em 16/11/2016.

908

TRF 4 - AC 50176375620124047000

Definição da natureza jurídica de parcelas pagas ao empregado, para fins de enquadramento ou não
na base de cálculo de contribuição previdenciária, conforme o art. 28 da Lei 8.212/1991. Recursos
extraordinários em que se discute, à luz dos arts. 7º, XIII e XVI; 97; 103-A; 150, § 6º; 195, I, a, e II; e 201, §
11, da Constituição Federal, acerca da natureza jurídica das verbas pagas ao empregado a título de
adicional de férias, aviso prévio indenizado, décimo terceiro proporcional, auxílio-doença e horas extras, para
fins de incidência da contribuição previdenciária, nos termos do art. 28 da Lei 8.212/1991.

Processo Paradigma

Descrição no TST

ARE 968574

Verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira de servidores públicos para efeito de
aplicação da orientação firmada no RE 561.836-RG/RN (Tema 5).

Processo de Origem

Descrição no STF

TJ MT - 1254492014

Verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira de servidores públicos para
efeito de aplicação da orientação firmada no RE 561.836-RG/RN (Tema 5). Recurso extraordinário em
que se discute acerca da ocorrência, ou não, de reestruturação remuneratória da carreira de servidores
públicos para efeito de aplicação da orientação firmada no RE 561.836-RG/RN (Tema 5).

913

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. TEORI ZAVASCKI.
Plenário Virtual em 26/08/2016. Publicado acórdão de inexistência repercussão geral em 12/09/2016. Opostos Embargos de Declaração em 26/09/2016. Em
28/10/2016, decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, rejeitou os embargos de declaração. Plenário, sessão virtual de 21 a
27.10.2016. Publicado acórdão dos embargos de declaração em 21/11/2016. Trânsito em julgado em 21/02/2017.

Processo Paradigma

Descrição no TST

ARE 909437

Extensão, por via judicial, aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro do reajuste
concedido pela Lei estadual 1.206/1987.

Processo de Origem

915

TJ RJ - AC 00361687620128190001

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. ROBERTO BARROSO.
Plenário Virtual em 02/09/2016. MÉRITO JULGADO. Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE 24% PARA OS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI Nº 1.206/1987. ISONOMIA.
REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos
de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 339/STF e Súmula Vinculante 37. 2. Reconhecimento da repercussão geral da questão
constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: “Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste
concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas
recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)”. 3. Recurso conhecido e provido. Publicado acórdão de repercussão geral em
Extensão, por via judicial, aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro do 11/10/2016. Trânsito em julgado em 08/12/2016. Em 20/02/2017: Embargos de Declaração Opostos. Em 31/03/2017: Embargos de Declaração Rejeitados.
Em 10/04/2017: Interposto Agravo Regimental. Em 27/04/2017: Decisão: Agravo Regimental não conhecido. Em 08/02/2018: Processo recebido na origem.

Descrição no STF

reajuste concedido pela Lei estadual 1.206/1987. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos
arts. 2º; 5º, LV; 37, X; 93, IX; 97; 167 e 169 da Constituição Federal de 1988 e do art. 98, parágrafo único, da
Carta de 1969, o direito, ou não, dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro à extensão
do reajuste concedido pela Lei estadual 1.206/1987.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE 765320

Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição
Federal.

Processo de Origem

Descrição no STF

TJ MG - AC 10024100167311001

Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da
Constituição Federal. Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 37, II, § 2º, da Constituição
Federal, acerca dos efeitos jurídicos da contratação por tempo determinado para atendimento de
necessidade de excepcional interesse público realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Lei Maior.

916

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. DIREITO DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN.
TEORI ZAVASCKI. Plenário Virtual em 16/09/2016. MÉRITO JULGADO. Em: 16/09/2016: Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a
questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a
jurisprudência dominante sobre a matéria, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não se manifestou a Ministra Cármen Lúcia.Publicado acórdão de
repercussão geral em 23/09/2016. Opostos Embargos de Declaração em 07/10/2016. Em 22/03/2017: Substituição do Relator, art. 38 do RISTF: Relator MIN
ALEXANDRE DE MORAES. Em 11/09/2017: Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, indeferiu o pedido de ingresso de amicus
curiae e rejeitou os embargos de declaração. Plenário, sessão virtual de 1º a 8.9.2017 (Portaria n. 190, de 31 de agosto de 2017). Publicado acórdão em
21/09/2017. Trânsito em julgado em 17/10/2017.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-828075

Possibilidade de responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho
e/ou doenças ocupacionais.

Processo de Origem

Descrição no STF
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. DIREITO DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator
MIN. LUIZ FUX. Plenário Virtual em 07/10/2016. Publicado acórdão em 23/02/2017. Trânsito em julgado em 07/03/2017.

920

TST - RR 126000420075050015

Possibilidade de responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de
trabalho e/ou doenças ocupacionais. Recurso extraordinário no qual se discute, à luz dos arts. 7º, XXVIII,
37, § 6º, 59 e 97 da Constituição da República, a aplicação da teoria do risco, prevista no art. 927, parágrafo
único, do Código Civil, aos danos decorrentes de acidentes de trabalho e/ou doenças ocupacionais, sem a
análise de culpa ou dolo do empregador.

Processo Paradigma

Descrição no TST

ARE-1001075

Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação que discute verbas trabalhistas, referentes
a período regido pela CLT, supostamente devidas a empregados públicos que migraram, posteriormente,
para o regime estatutário.

Processo de Origem

Descrição no STF
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. DIREITO DO
TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. GILMAR MENDES. Plenário Virtual em 09/12/2016. MÉRITO JULGADO. Decisão: O
Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão
constitucional suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencido o Ministro Marco Aurélio. Publicado
acórdão de repercussão geral em 01/02/2017. Trânsito em julgado em 16/02/2017.

928

TST - ARE 6029420135220002

Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação que discute verbas trabalhistas,
referentes a período regido pela CLT, supostamente devidas a empregados públicos que migraram,
posteriormente, para o regime estatutário. Recurso extraordinário com agravo em que se discute, à luz
dos arts. 114, I; e 198, §5º, da Constituição Federal, a competência, ou não, da Justiça do Trabalho para
processar e julgar ação que discute verbas trabalhistas, referentes a período regido pela CLT, supostamente
devidas a empregados públicos ¿ com fundamento na Emenda Constitucional n.º 51/2006 e na Lei Federal
n.º 11.350/2006 ¿ que migraram, posteriormente, para o regime estatutário.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE 944245

Cômputo como horas in itinere do tempo gasto pelo trabalhador para deslocar-se da portaria até o local do
registro de sua entrada na empresa.

Processo de Origem

Descrição no STF

TST - 1168005420075020465

Cômputo como horas in itinere do tempo gasto pelo trabalhador para deslocar-se da portaria até o
local do registro de sua entrada na empresa. Agravo interposto contra decisão que não admitiu recurso
extraordinário em que se discute, à luz do art. 5º, II, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de
contabilizar o tempo de deslocamento entre a portaria da empresa e o local onde se registra o ponto do
trabalhador como horas in itinere, em razão de não haver previsão expressa em lei.

931

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. DIREITO DO
TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. EDSON FACHIN. Plenário Virtual em 03/02/2017. Publicado acórdão de repercussão geral
em 20/02/2017. Trânsito em julgado em 16/03/2017.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-828040

Possibilidade de responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho.

Processo de Origem

932

TST - AIRR 4388020105240002

DIREITO DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. TEORI ZAVASCKI. Plenário Virtual em 10/02/2017. Decisão: O Tribunal, por
maioria, reputou constitucional a questão, vencidos os Ministros Rosa Weber e Edson Fachin. Não se manifestou a Ministra Cármen Lúcia. O Tribunal, por
maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencidos os Ministros Rosa Weber e Edson Fachin. Não se
manifestou a Ministra Cármen Lúcia. Em 22/03/2017: Substituição do Relator, art. 38 do RISTF: Relator MIN ALEXANDRE DE MORAES. MÉRITO
JULGADO. Em 05/09/2019: Julgado mérito de tema com repercussão geral. O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 932 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Luiz Fux. Em seguida, o Tribunal deliberou
fixar a tese de repercussão geral em assentada posterior. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Dias Toffoli (Presidente). Presidência
do Ministro Luiz Fux (Vice-Presidente). Plenário, 5.9.2019. Em 17/09/2019: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Em 12/03/2020: Fixada a Tese: O Tribunal,
por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral: "O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil é compatível com o artigo 7º, XXVIII, da
Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos
casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial,
com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade", nos termos do voto do Ministro
Alexandre de Moraes (Relator), vencido o Ministro Marco Aurélio. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Presidência do Ministro
Possibilidade de responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de
Dias Toffoli. Plenário, 12.03.2020. Em 20/03/2020: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Publicado acórdão de mérito em 26/06/2020. Transitado(a) em
trabalho. Recurso Extraordinário no qual se discute, à luz dos arts. 7º, inc. XXVIII, 37, § 6º, 59 e 97 da julgado em 05/08/2020.

Descrição no STF

Constituição da República, a aplicação da teoria do risco, prevista no art. 927, parágrafo único, do Código
Civil, aos danos decorrentes de acidentes de trabalho.

Processo Paradigma

Descrição no TST

ARE 1018459

Inconstitucionalidade da contribuição assistencial imposta aos empregados não filiados ao sindicato, por
acordo, convenção coletiva de trabalho ou sentença.

Processo de Origem

935

TST - ARE 460520115090009

DIREITO DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. GILMAR MENDES. MÉRITO JULGADO. Plenário Virtual em 24/02/2017.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da
questão constitucional suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não se
manifestaram os Ministros Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia. Tese fixada: É inconstitucional a instituição, por acordo, convenção coletiva ou
Descrição no STF
sentença normativa, de contribuições que se imponham compulsoriamente a empregados da categoria não sindicalizados. Publicado acórdão de
repercussão geral e de mérito em 10/03/2017. Em 17/03/2017: Opostos Embargos de Declaração. Em 14/08/2020: Iniciado Julgamento Virtual. Em
19/08/2020: Retirado do Julgamento Virtual. Em 05/05/2022: Incluído no calendário de julgamento pelo Presidente. Em 15/06/2022: Decisão: Após os votos
dos Ministros Gilmar Mendes (Relator), Dias Toffoli, Nunes Marques e Alexandre de Moraes, que rejeitavam os embargos de declaração; e do voto do
Ministro Edson Fachin, que conhecia dos embargos de declaração e os acolhia para sanar a contradição e a omissão apontadas, sem efeitos modificativos,
mantendo-se incólume a tese fixada no acórdão embargado, pediu vista dos autos o Ministro Roberto Barroso. Ausente, justificadamente, o Ministro André
Inconstitucionalidade da contribuição assistencial imposta aos empregados não filiados ao Mendonça, sucessor do Ministro Marco Aurélio (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque, acompanhando o voto do Relator).
sindicato, por acordo, convenção coletiva de trabalho ou sentença. Agravo contra decisão pela qual Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 15.6.2022.

inadmitido recurso extraordinário em que se discute, com base nos arts. 5º, incs. II, XXXVI e LV, 7º, inc.
XXVI, e 93, inc. IX, da Constituição da República a inconstitucionalidade da instituição, por acordo,
convenção coletiva ou sentença normativa, de contribuições que se imponham compulsoriamente a
empregados da categoria não sindicalizados.

Processo Paradigma

RE 1014286

Processo de Origem

942

TJ/SP - 0021903-48.2011.8.26.0506

Descrição no TST

Possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Servidor Público Civil | Sistema Remuneratório e Benefícios | Adicional
serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de Insalubridade. DIREITO PREVIDENCIÁRIO | Benefícios em Espécie | Aposentadoria Especial (Art. 57/8). Repercussão Geral Reconhecida.
de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada.
Relator MIN. DIAS TOFFOLI. Plenário Virtual em 21/04/2017. Em 08/02/2019: "Ex positis, ADMITO o ingresso do SINDICATO DOS MÉDICOS DO
DISTRITO FEDERAL no feito, na qualidade de amicus curiae . À Secretaria para que proceda às anotações". Em 29/05/2020: "Ex positis, ADMITO o ingresso
da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal Fenadsef e Sindicato Nacional dos
Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica Sinasefe Nacional (e-Doc. 24), da Federação de Sindicatos de Trabalhadores TécnicosAdministrativos em Instituições Públicas de Ensino Superior do Brasil - fasubra-sindical (e-Doc. 41), do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário IBDP (eDescrição no STF
Doc. 102), do Instituto dos Advogados Previdenciários Conselho Federal IAPE (e-Doc. 131) e dos Estados da Federação integrantes do CONPEG (e-Doc. 65)
no feito, na qualidade de amicus curiae. INDEFIRO o pedido de intervenção no feito, na qualidade de amicus curiae , formulado pelo Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (e-Doc. 21); Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários - Anffa Sindical (e-Doc. 46);
Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação Sinagências (e-Doc. 67); Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal de
Rondônia e Acre Sindijufe e outros (e-Doc. 74); e Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União SINDILEGIS (eDoc. 142)". Em 22/06/2020: Decisão: Após o voto do Ministro Luiz Fux (Relator), que dava provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de
São Paulo para, reformando o acórdão lavrado pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assentar que os recorridos
não possuem direito subjetivo à averbação do tempo de serviço prestado em atividades especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física do servidor,
com a conversão em tempo comum, mediante contagem diferenciada, para a obtenção de benefícios previdenciários, ressalvada, todavia, a situação jurídica
dos servidores recorridos cujos assentamentos funcionais, antes da data da publicação deste acórdão, foram averbados com o tempo de serviço prestado em
condições especiais, mediante contagem diferenciada, e fixava a seguinte tese da repercussão geral (tema 942): "A Constituição Federal não autoriza a
averbação no assentamento funcional de servidor público de tempo de serviço prestado em atividades prejudiciais à. Em 01/07/2020: Ata de Julgamento
Publicada, DJE. Em 21/08/2020: "(...) Ex positis, ADMITO o ingresso da União no feito, na qualidade de amicus curiae." MÉRITO JULGADO. Decisão: O
Tribunal, por maioria, apreciando o tema 942 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Ministro Edson
Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Luiz Fux (Relator), que dava provimento ao recurso. Foi fixada a seguinte tese: "Até a edição da
Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 40, § 4º, inc. III, da Constituição da República, a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado
possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral
serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei
complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições
de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada.
especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da
Constituição da República". Os Ministros Alexandre de Moraes, Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e Roberto Barroso, fixavam tese diversa. Não
participou deste julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 21.8.2020 a 28.8.2020. Publicado acórdão
de repercussão geral em 24/09/2020. Em 13/10/2020: Opostos embargos de declaração. Em 20/10/2020: Opostos embargos de declaração. Em 17/05/2021:
Decisão: (ED) O Tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração apenas para prestar esclarecimentos, sem atribuição de efeitos infringentes,
nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 7.5.2021 a 14.5.2021. Em 17/05/2021: Decisão: (ED-segundos) O Tribunal, por unanimidade,
acolheu os embargos de declaração apenas para prestar esclarecimentos, sem atribuição de efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator. Plenário,
Sessão Virtual de 7.5.2021 a 14.5.2021. Em 09/06/2021: Publicado acórdão, DJE. Trânsito em julgado em 04/08/2021.

Processo Paradigma

Descrição no TST

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO || Jurisdição e Competência || Imunidade de Jurisdição DIREITO INTERNACIONAL || Proteção

ARE 954858

Processo de Origem

944

0016934-54.2006.4.02.5101

Alcance da imunidade de jurisdição de Estado estrangeiro em relação a ato de império ofensivo ao direito Internacional a Direitos Humanos. Repercussão Geral Reconhecida. RelatorMIN. EDSON FACHIN. Em 12/05/2017. Decisão: O Tribunal, por maioria,
reputou constitucional a questão, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio, Luiz Fux e Dias Toffoli. Não se manifestou a Ministra Cármen
internacional da pessoa humana.

Lúcia. O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencidos os Ministros Ricardo
Lewandowski, Marco Aurélio, Luiz Fux e Dias Toffoli. Não se manifestou a Ministra Cármen Lúcia. Publicado acórdão de repercussão geral em 12/05/2017.
Em 07/06/2017: Determinada a Suspensão Nacional. JULGADO MÉRITO. Em 23/08/2021: Julgado mérito de tema com repercussão geral. Decisão: O
Tribunal, por maioria, apreciando o tema 944 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para, afastando a imunidade de jurisdição da
Descrição no STF
República Federal da Alemanha, anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, fixando a seguinte tese: “Os atos ilícitos praticados por
Estados estrangeiros em violação a direitos humanos não gozam de imunidade de jurisdição", nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Gilmar
Mendes, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, Luiz Fux (Presidente) e Marco Aurélio, que proferiu voto em assentada anterior. Plenário, Sessão Virtual de
13.8.2021 a 20.8.2021.Publicado acórdão de mérito em 24/09/2021. Em 19/11/2021: Opostos embargos de declaração, Petição: 100021/202. Em 22/11/2021:
Opostos embargos de declaração, Petição: 97999/2021. Em 05/05/2022: Pauta publicada no DJE - Plenário. Em 13/05/2022: Iniciado Julgamento Virtual. Em
21/05/2022: Finalizado Julgamento Virtual. Em 23/05/2022: Embargos recebidos em parte - Decisão: (ED) O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os
embargos de declaração, para conferir nova redação à tese firmada no tema 944 da Repercussão Geral, fixando a seguinte tese: “Os atos ilícitos
Agravo contra decisão pela qual inadmitido recurso extraordinário em que se discute, com fundamento nos praticados por Estados estrangeiros em violação a direitos humanos, dentro do território nacional, não gozam de imunidade de jurisdição”, nos
termos do voto do Relator, vencido o Ministro Nunes Marques, que acolhia o recurso para, sem prejuízo da integral manutenção dos fundamentos do acórdão
arts. 1º, inc. III, 3º, incl. IV, 4º, incs. II, IV e V, 5º, incs. II, XXXV e LIV, e 133 da Constituição da República, o
embargado, atribuir redação de tese diversa. Plenário, Sessão Virtual de 13.5.2022 a 20.5.2022. Publicado acórdão em 26/08/2022. Trânsito em julgado em
alcance da imunidade de jurisdição de estado estrangeiro em relação a ato de império ofensivo ao direito
22/09/2022.

internacional da pessoa humana.

Processo Paradigma

RE 1034840

Descrição no TST

Imunidade de jurisdição dos organismos internacionais garantida por tratado firmado pelo Brasil.

Processo de Origem

Descrição no STF

TST - 195200401310001

Imunidade de jurisdição dos organismos internacionais garantida por tratado firmado pelo Brasil.
Recurso extraordinário em que se discute, com fundamento nos arts. 4º, inc. IX, 5º, incs. XXXV, LIV e § 2º,
49, inc. I, 84, inc. VIII, 93, inc. IX, 97 e 114 da Constituição da República, a possibilidade de organismo
internacional, com garantia de imunidade de jurisdição em tratado firmado pelo Brasil, ser demandado em
juízo.
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. DIREITO INTERNACIONAL. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. LUIZ FUX. Plenário
Virtual em 02/06/2017. MÉRITO JULGADO. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade,
reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a
matéria, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin e Rosa Weber. Não se manifestou o Ministro Gilmar Mendes. Publicado acórdão de
repercussão geral em 30/06/2017. Tese: O organismo internacional que tenha garantida a imunidade de jurisdição em tratado firmado pelo Brasil e
internalizado na ordem jurídica brasileira não pode ser demandado em juízo, salvo em caso de renúncia expressa a essa imunidade. Trânsito em julgado
em 21/08/2017.

949

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE 944250

Progressão funcional de empregado que retorna ao serviço por ter sido reconhecida sua condição de
anistiado.

Processo de Origem

Descrição no STF

TRT - BA - 00012964520105050001 e
12964520105050001

Progressão funcional de empregado que retorna ao serviço por ter sido reconhecida sua condição de
anistiado. Agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos
3º, IV; 5º, caput; 7º, XXXII e 37, II, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de ser concedida
progressão funcional a empregado que retorna ao exercício das atividades em virtude do reconhecimento de
sua condição de anistiado, prevista na Lei n.º 8.878/1994.

DIREITO DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator
MIN. GILMAR MENDES. Plenário virtual em 02/06/2017. Publicado acórdão de repercussão geral em 13/06/2018. Transitado em julgado em 29/06/2018.
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Processo Paradigma

Descrição no TST

RE 1023750

Direito dos servidores federais às diferenças relacionadas ao reajuste de 47,11% sobre a parcela
denominada adiantamento do PCCS (adiantamento pecuniário) após a mudança para o regime estatutário.

Processo de Origem

Descrição no STF

TRF4 - REsp 50068235920154047200

Direito dos servidores federais às diferenças relacionadas ao reajuste de 47,11% sobre a parcela
denominada adiantamento do PCCS (adiantamento pecuniário) após a mudança para o regime
estatutário. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5º, inc. XXXVI, 109 e 114 da
Constituição da República, a possibilidade de a Justiça Federal adentrar ao mérito relativo ao direito do
servidor público estatutário de receber diferenças reconhecidas, sob o regime celetista, pela Justiça do
Trabalho antes da instituição do regime jurídico único na Administração Federal.

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral
Reconhecida. Relator MIN. MARCO AURÉLIO. Ementa: Recurso extraordinário. 2. Administrativo e Constitucional. 3. Eficácia da coisa julgada trabalhista
após a transposição dos servidores para o regime jurídico-administrativo. 4. Diferenças salariais decorrentes do não reajustamento do abono denominado
“adiantamento do PCCS”. 5. Repercussão geral reconhecida. Publicado acórdão de repercussão geral em 14/06/2018. MÉRITO JULGADO. Em 25/08/2020:
Julgado mérito de tema com repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 951 da repercussão geral, negou provimento ao
recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Servidores que tiveram relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, modificada
considerado o Regime Jurídico Único, têm direito à diferença remuneratória decorrente do plano de cargos e salários - PCCS", nos termos do voto
do Relator, vencido o Ministro Edson Fachin, que negava provimento ao recurso e fixava tese diversa. Ementa: VENCIMENTOS – IRREDUTIBILIDADE.
Servidores que tiveram relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, modificada considerado regime jurídico único, têm direito à diferença
remuneratória decorrente do Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS. Publicado acórdão de mérito em 17/09/2020. Transitado(a) em julgado em
14/10/2020.

Processo Paradigma

ARE-1048686
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Descrição no TST

Retroatividade dos efeitos da promoção de servidor público.

Processo de Origem

Descrição no STF

TJ - RS - 01199301220178217000

Retroatividade dos efeitos da promoção de servidor público. Recurso extraordinário em que se discute,
à luz do art. 37, caput, da Constituição da República, o direito subjetivo à promoção funcional e o
reconhecimento retroativo dos efeitos financeiros dela decorrentes.

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. ALEXANDRE DE
MORAES. Plenário virtual em 07/08/2017. Publicado acórdão de repercussão geral em 28/08/2017. Trânsito em julgado em 05/09/2017.

Processo Paradigma

RE 1050346
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Descrição no TST

Composição da base de cálculo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Processo de Origem

Descrição no STF

TRF - SC - REsp
50096366620144047209

Composição da base de cálculo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Recurso
extraordinário em que se discute, à luz do art. 195, inc. I, al. a, da Constituição da República, se as parcelas
de natureza indenizatória integram a base de cálculo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

DIREITO TRIBUTÁRIO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. DIAS TOFFOLI. Plenário virtual em 07/08/2017. Publicado acórdão de
repercussão geral em 29/08/2017. Trânsito em julgado em 06/09/2017.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE 936790

Aplicação do art. 2º, § 4º, da Lei federal n. 11.738/2008, que dispõe sobre a composição da carga horária do
magistério público nos três níveis da Federação.

Processo de Origem
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TJ - SC -

20140540143

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. MARCO AURÉLIO. Em:
19/08/2017: Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão
geral da questão constitucional suscitada. Publicado acórdão de repercussão geral em 21/11/2017. MÉRITO JULGADO. Em 29/05/2020: Julgado mérito de
Descrição no STF
tema com repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 958 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário,
nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Luiz Fux e Gilmar Mendes. Foi fixada a
seguinte tese: "É constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica
para dedicação às atividades extraclasse". Falaram: pelo recorrente, o Dr. Weber Luiz de Oliveira, Procurador do Estado de Santa Catarina; pelo amicus
curiae Estado do Rio Grande do Sul, o Dr. Nei Fernando Marques Brum, Procurador do Estado; e, pelo amicus curiae Sindicato dos Trabalhadores em
Educação Pública do Rio Grande do Norte - SINTE, o Dr. Cláudio Santos da Silva. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro
Aplicação do art. 2º, § 4º, da Lei federal n. 11.738/2008, que dispõe sobre a composição da carga Dias Toffoli (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 22.5.2020 a 28.5.2020. Em 08/06/2020: Ata de Julgamento Publicada, DJE . Publicado acórdão de
mérito em 29/07/2020. Em 03/08/2020: Opostos embargos de declaração. Em 30/11/2020: Embargos rejeitados. Publicado acórdão de embargos de
horária do magistério público nos três níveis da Federação. Recurso extraordinário em que se discute, à declaração em 10/12/2020. Transitado(a) em julgado em 18/12/2020.

luz do art. 61, § 1º, inc. II, al. c, da Constituição da República, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 4º, da Lei
federal n. 11.738/2008, que dispõe sobre a carga horária máxima de interação dos servidores públicos do
magistério, federais, estaduais e municipais, com seus educandos. (No julgamento da ADI 4.167, o Supremo
Tribunal Federal julgou improcedente a ação quanto ao art. 2º, § 4º, da Lei n. 11.738/2008 sem, contudo,
conferir eficácia erga omnes e efeito vinculante à declaração).

960

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE 1029608

Incidência do fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de
contribuição de professor, quando reunidos os requisitos após a edição da Lei n. 9.876/1999.

Processo de Origem

Descrição no STF

TRF- RS - 50275583420154047000,
50275583420154047000

Incidência do fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de
contribuição de professor, quando reunidos os requisitos após a edição da Lei n. 9.876/1999. Recurso
extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5º, caput, 195, § 5º, e 201, §§ 1º, 7º e 8º, da Constituição da
República, a constitucionalidade da incidência do fator previdenciário ao benefício de aposentadoria por
tempo de contribuição dos professores.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. EDSON FACHIN. Publicado acórdão de repercussão geral em 31/08/2017.
Trânsito em julgado em 26/09/2017.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE 1039644

Aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição: cômputo do tempo de serviço prestado por
professor na escola em funções diversas da docência.

Processo de Origem

Descrição no STF

TJ - SC - 00143286620138240023,
0014328662013824002350001

Aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição: cômputo do tempo de serviço
prestado por professor na escola em funções diversas da docência. Recurso extraordinário em que se
discute, à luz do § 5º do art. 40 da Constituição da República, a possibilidade do cômputo do tempo de
serviço prestado por servidor da carreira do magistério em atividades diversas da docência para fins de
aposentadoria especial.
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DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. ALEXANDRE DE MORAES.
MÉRITO JULGADO. Em: 13/10/2017: Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a
existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria,
vencido o Ministro Marco Aurélio. Não se manifestaram os Ministros Gilmar Mendes e Cármen Lúcia. Tese: Para a concessão da aposentadoria especial de
que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e
de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. Publicado acórdão
de repercussão geral e de mérito em 13/11/2017. Transitado em julgado em 18/04/2018.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE 1058333

Possibilidade de remarcação do teste de aptidão física de candidata grávida à época de sua realização,
independentemente de haver previsão expressa nesse sentido no edital do concurso público.

Processo de Origem

Descrição no STF

TJ - PR - 13516986

Possibilidade de remarcação do teste de aptidão física de candidata grávida à época de sua
realização, independentemente de haver previsão expressa nesse sentido no edital do concurso
público. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5º, caput, 6º, 37 e 226, § 7º, da
Constituição da República a possibilidade de candidata grávida ser submetida ao teste de aptidão física em
época diversa daquela prevista no edital do concurso público.
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DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. LUIZ FUX. Publicado
acórdão de repercussão geral em 13/11/2017. EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATA GESTANTE. DIREITO À REMARCAÇÃO SEM PREVISÃO EDITALÍCIA. TEMA 335 DA REPERCUSSÃO
GERAL. RE 630.733. INAPLICABILIDADE. DIREITO À IGUALDADE, À DIGNIDADE HUMANA E À LIBERDADE REPRODUTIVA. PRINCÍPIOS DA
IMPESSOALIDADE E DA EFICIÊNCIA NO CONCURSO PÚBLICO. RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO JULGADO.
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA GRÁVIDA À ÉPOCA DA
REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. POSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO INDEPENDENTE DE PREVISÃO EDITALÍCIA. DIREITO À
IGUALDADE, DIGNIDADE HUMANA E LIBERDADE REPRODUTIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1) O teste de aptidão física para a
candidata gestante pode ser remarcado, posto direito subjetivo que promove a igualdade de gênero, a busca pela felicidade, a liberdade reprodutiva e outros
valores encartados pelo constituinte como ideário da nação brasileira. 2) A remarcação do teste de aptidão física, como único meio possível de viabilizar que
a candidata gestante à época do teste continue participando do certame, estende-lhe oportunidades de vida que se descortinam para outros, oportunizando o
acesso mais isonômico a cargos públicos. 3) O princípio da isonomia se resguarda, ainda, por a candidata ter de, superado o estado gravídico, comprovar que
possui a mesma aptidão física exigida para os demais candidatos, obtendo a performance mínima. 4) A família, mercê de ser a base da sociedade, tem
especial proteção do Estado (artigo 226 da CRFB), sendo certo que a Constituição de República se posicionou expressamente a favor da proteção à
maternidade (artigo 6º) e assegurou direito ao planejamento familiar (artigo 226, § 7º), além de encontrar especial tutela no direito de previdência social
(artigo 201, II) e no direito de assistência social (artigo 203, I). 5) O direito à saúde, tutelado expressamente no artigo 6º, requer uma especial proteção no
presente caso, vez que a prática de esforços físicos incompatíveis com a fase gestacional pode por em risco a saúde da gestante ou mesmo do bebê. 6) O
constituinte expressamente vedou qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas que obstaculize o planejamento familiar (art. 226,
§7º), assim como assegurou o acesso às informações e meios para sua efetivação e impôs o dever de propiciar recursos educacionais e científicos para o
exercício desse direito. 7) A ampla acessibilidade a cargos, empregos e funções públicas é assegurada expressamente em nosso sistema constitucional (art.
37, I), como corolário do princípio da isonomia, da participação política e o da eficiência administrativa. 8) A remarcação do teste de aptidão física realiza com
efetividade os postulados constitucionais, atingindo os melhores resultados com recursos mínimos, vez que o certame prossegue quanto aos demais
candidatos, sem descuidar do cânone da impessoalidade. 9) A continuidade do concurso em geral, com reserva de vagas em quantidade correspondente ao
número de candidatas gestantes, permite que Administração Pública gerencial desde logo supra sua deficiência de contingente profissional, escopo último do
concurso, assim como permite que os candidatos aprovados possam ser desde logo nomeados e empossados, respeitada a ordem de classificação. 10) O
adiamento fundamentado na condição gestatória se estende pelo período necessário para superação da condição, cujas condições e prazos devem ser
determinados pela Administração Pública, preferencialmente em edital, resguardada a discricionariedade do administrador público e o princípio da vinculação
às cláusulas editalícias . 11) A inexistência de previsão em em edital do direito à remarcação, como no presente caso, não afasta o direito da candidata
gestante, vez que fundado em valores constitucionais maiores cuja juridicidade se irradia por todo o ordenamento jurídico. Por essa mesma razão, ainda que
houvesse previsão expressa em sentido contrário, assegurado estaria o direito à remarcação do teste de aptidão para a candidata gestante. 12) A mera
previsão em edital do requisito criado pelo administrador público não exsurge o reconhecimento automático de sua juridicidade. 13) A gravidez não se insere
na categoria de “problema temporário de saúde” de que trata o Tema 335 de Repercussão Geral. É que a condição de gestante goza de proteção
constitucional reforçada, por ter o constituinte estabelecido expressamente a proteção à maternidade, à família e ao planejamento familiar. 14) Nego
provimento ao recurso, para fixar a tese de que “É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata aprovada nas provas escritas
que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público”. Publicado acórdão de
mérito em 27/07/2020. Transitado(a) em julgado em 22/08/2020.

Processo Paradigma

Descrição no TST
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. MARCO AURÉLIO. Em: 08/12/2017: Decisão: O

RE 1086583

Processo de Origem

Discussão alusiva à intangibilidade da coisa julgada quanto aos juros estabelecidos em processo de Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencidos os Ministros Roberto Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli, Celso de Mello, Cármen Lúcia e Rosa
conhecimento ou em execução contra a Fazenda Pública e, ainda, sobre a possibilidade de limitação dos Weber. Não se manifestou o Ministro Ricardo Lewandowski. O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional
efeitos pecuniários da condenação ao advento do regime jurídico único (RJU). - (tema de repercussão suscitada, vencidos os Ministros Roberto Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli, Celso de Mello, Cármen Lúcia e Rosa Weber. Não se manifestou o Ministro Ricardo
geral cancelado)
Lewandowski. Publicado acórdão de repercussão geral em 28/02/2018. Em 10/05/2019: Decisão: "3. Nego seguimento ao recurso extraordinário. 4.

Descrição no STF

980
Discussão alusiva à intangibilidade da coisa julgada quanto aos juros estabelecidos em processo de
conhecimento ou em execução contra a Fazenda Pública e, ainda, sobre a possibilidade de limitação
TST - 3475620105110000,
dos efeitos pecuniários da condenação ao advento do regime jurídico único (RJU). Recurso
00003475620105110000,
extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5º, inc. XXXVI, e 100, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º, da
00054199005311006, 0408820029111100 Constituição da República a possibilidade de alteração de critérios para elaboração de contas já definidos em

ação de conhecimento ou de execução contra a Fazenda Pública e, ainda, a possibilidade de limitação dos
efeitos pecuniários da sentença ao advento do regime jurídico único (RJU).

Encaminhem cópia desta decisão à Presidência do Supremo para oficiar aos Tribunais requisitando a remessa de processo jurisdicional em que interposto
recurso extraordinário a versar as matérias aludidas, visando análise da possível substituição do paradigma da repercussão geral Tema nº 980". Em
14/05/2019: Negado seguimento. Aguarda substituição do paradigma. Em 06/06/2019: Interposto agravo regimental. Em 31/07/2019: Despacho: "Ante o
exposto, determino à Secretaria Judiciária que expeça ofício ao Tribunal Superior do Trabalho para que remeta à Presidência do Supremo Tribunal Federal
recursos extraordinários representativos do Tema 980 da repercussão geral ou, não havendo processos, para que informe a respeito. À Secretária Judiciária
para as providências cabíveis, incluindo o acompanhamento dos feitos enviados como representativos para o devido encaminhamento à esta Presidência".
Em 13/05/2020: Agravo regimental não provido. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do
Relator. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 13.05.2020 (Sessão realizada inteiramente por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). Em
19/06/2020: Despacho: "Ante o exposto, determino à Secretaria Judiciária que expeça ofício aos demais Tribunais do país para que remetam à Presidência
do Supremo Tribunal Federal recursos extraordinários representativos do Tema 980 da repercussão geral ou, não havendo processos, para que informem a
respeito . À Secretária Judiciária para as providências cabíveis, incluindo o acompanhamento dos feitos enviados como representativos para o devido
encaminhamento à esta Presidência". Em 02/09/2020: Despacho "Em 01/09/2020; 2. Os extraordinários enviados ao Supremo não alcançam a abrangência
do Tema nº 980 da sistemática da repercussão maior, considerada toda a dimensão. 3. Ao Presidente do Tribunal, com a indicação de cancelamento do
Tema". Em 03/02/2021: Despacho: "(...) Ex positis, DETERMINO o CANCELAMENTO do Tema 980 da repercussão geral, ante a ausência de paradigma
apto para o julgamento do tema, conforme indicado pelo Ministro Relator, sem prejuízo do encaminhamento de novos processos como representativos da
controvérsia de cada uma das questões jurídicas vinculadas. Comuniquem-se aos tribunais de origem". Em 08/02/2021: Cancelado tema de repercussão
geral. Transitado(a) em julgado em 15/09/2020.

Processo Paradigma

Descrição no TST

DIREITO TRIBUTÁRIO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. EDSON FACHIN. Em: 23/02/2018: Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou

RE 1072485
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Natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da constitucional a questão, vencidos os Ministros Edson Fachin, Celso de Mello, Roberto Barroso e Luiz Fux. Não se manifestaram as Ministras Cármen Lúcia e
contribuição previdenciária patronal.
Rosa Weber. O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencidos os Ministros Edson Fachin,

Celso de Mello, Roberto Barroso e Luiz Fux. Não se manifestaram as Ministras Cármen Lúcia e Rosa Weber. Publicado acórdão de repercussão geral em
10/12/2018. Em 18/11/2019: Despacho: "Em 12/11/2019; 1. O Tribunal concluiu pela repercussão geral do tema versado neste processo. Ouçam o ProcuradorGeral da República, conforme previsão do artigo 325 do Regimento Interno do Supremo". MÉRITO JULGADO. Em 31/08/2020: Julgado mérito de tema
com repercussão geral . Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 985 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário
Processo de Origem
Descrição no STF
interposto pela União, assentando a incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador a título de terço constitucional de férias
gozadas, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Edson Fachin. Foi fixada a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social
sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”. Em 15/09/2020: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Publicado acórdão de mérito em
02/10/2020. Ementa: FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do
empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas. Em 14/10/2020: Opostos embargos de declaração. Em
Natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência 27/10/2020: Opostos embargos de declaração. Em 17/06/2021 - Provido em parte - Em 16.6.2021: " 3. Provejo parcialmente o recurso extraordinário
da contribuição previdenciária patronal. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 97, 103- interposto por Sollo Sul Insumos Agricolas Ltda para, reformando o acórdão recorrido, afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre o salário
STJ - 1634027, 50043093920154047005 A, 150, § 6º, 194, 195, inc. I, al. a e 201, caput e § 11, da Constituição da República, a natureza jurídica do maternidade". Em 03/02/2022:distribuído a novo Relator, art. 38 do RISTF, MIN. ANDRÉ MENDONÇA. Em 23/03/2022: Suspensão Nacional Indeferida pelo
terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária Relator. Em 24/03/2022: publicação DJE.

patronal.
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Processo Paradigma

Descrição no TST

RE 1037396

Discussão sobre a constitucionalidade do art. 19 da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) que
determina a necessidade de prévia e específica ordem judicial de exclusão de conteúdo para a
responsabilização civil de provedor de internet, websites e gestores de aplicativos de redes sociais por
danos decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros.

Processo de Origem

TRF3 - 0006017-80.2014.8.26.0125

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO || Liquidação / Cumprimento / Execução || Obrigação de Fazer / Não Fazer 7691-DIREITO CIVIL ||
Obrigações || Inadimplemento 9580-DIREITO CIVIL || Obrigações || Espécies de Contratos. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MINISTRO
PRESIDENTE. Em 02/03/2022: Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencido o Ministro Edson Fachin. Não se manifestou a
Ministra Cármen Lúcia. O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencido o Ministro Edson
Fachin. Não se manifestou a Ministra Cármen Lúcia. Publicado acórdão de repercussão geral em 04/04/2018. Em 22/11/2019: Opostos embargos de
declaração. Em 09/12/2019 e 20/12/2019: interpostos Agravos Regimentais. Em 20/01/2020: Despacho determinando convocação de audiência pública. Em
26/02/2020: Publicação no DJE. Em 10/03/2020: Decisão: Trata-se de audiência pública designada em 19.12.2019, nos âmbitos do RE nº 1.037.396/SP e do
Descrição no STF
RE nº 1.057.258/MG.Decorrido o prazo de inscrição e realizado o exame dos pedidos de habilitação dos expositores, esta decisão torna pública a relação dos
atores selecionados e esclarece a metodologia dos trabalho.Comunique-se ao Diretor-Geral, à Secretaria Judiciária, à Secretaria de Administração e
Finanças, à Secretaria de Segurança, à Secretaria de Documentação, à Secretaria de Comunicação Social, à Assessoria de Comunicação da Presidência do
Supremo Tribunal Federal, à Secretaria de Tecnologia da Informação e à Assessoria de Cerimonial, para que providenciem os suportes necessários para a
realização da audiência. Ressalta-se, por fim, que a lista de participantes e os tempos de exposição poderão sofrer atualização. Em 12/03/2020: Publicado no
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5º, incs. II, IV, IX, XIV e XXXVI, e 220, caput, §§ 1º DJE. Em 12/03/2020: Despacho: Tendo em vista o disposto na Resolução nº 663, de 12 de março de 2020, deste Supremo Tribunal, fica suspensa a
audiência pública convocada, nos âmbitos do RE nº 1.037.396/SP e do RE nº 1.057.258/MG, previstas para os dias 23 e 24 de março deste ano. Novas datas
e 2º, da Constituição da República, a constitucionalidade do art. 19 da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da
serão designadas oportunamente e divulgadas no sítio eletrônico deste Tribunal. Em 13/03/2020: Publicado DJE. Em 17/12/2022: Incluído no calendário de
Internet) que impõe condição para a responsabilização civil de provedor de internet, websites e gestores de julgamento pelo Presidente. Em 26/05/2022: Excluído do calendário de julgamento pelo Presidente.

aplicativos de redes sociais por danos decorrentes de atos ilícitos de terceiros.

Processo Paradigma

992

Descrição no TST

RE 960429

Discussão quanto à competência para processar e julgar controvérsias nas quais se pleiteiam questões
afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame, em face
de pessoa jurídica de direito privado.

Processo de Origem

Descrição no STF - PROCESSO COM SUSPENSÃO NACIONAL

TJ-RN - 20150132200

Discussão quanto à competência para processar e julgar controvérsias nas quais se pleiteiam
questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do
certame, em face de pessoa jurídica de direito privado. Recurso extraordinário em que se discute, à luz
do art. 114, inc. I, da Constituição da República, a competência para processar e julgar controvérsias nas
quais se pleiteiam questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual
nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito privado.

Processo Paradigma

Descrição no TST

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. DIREITO DO
TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. GILMAR MENDES. Publicado acórdão de repercussão geral em 13/06/2018. MÉRITO
JULGADO. Em 05/03/2020:Julgado mérito de tema com repercussão geral. Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. Tema 992. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. ART. 114, INCISO I, DA
CF/88. FASE PRÉ-CONTRATUAL. 1. Inexistência de relação de trabalho na chamada fase pré-contratual a atrair a competência da Justiça do Trabalho. 2.
Prevalência do caráter público. Concurso público como ato de natureza administrativa. 3. Fixação da tese: Compete à Justiça comum processar e julgar
controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública,
direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Recurso extraordinário não provido. Publicado acórdão de
mérito em 24/06/2020. Em 01/07/2020: Opostos 4 embargos de declaração. Em 15/12/2020: Embargos recebidos em parte. Decisão: (ED-segundos, EDterceiros, ED-quartos, ED-quintos, ED-sextos, ED-sétimos): O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, para modular os
efeitos da decisão ora embargada, complementando a tese fixada, que passa a ter a seguinte redação: "Compete à Justiça Comum processar e julgar
controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração
Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver
sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da
Justiça do Trabalho". Em 08/01/2021: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Publicado acórdão de embagos de declaração em 05/02/2021. Em 12/02/2021:
Opostos 2 embargos de declaração. Em 25/10/2021: Vista ao(à) Ministro(a). Decisão: (ED-segundos-ED) Após o voto do Ministro Gilmar Mendes (Relator),
que rejeitava os embargos de declaração, pediu vista dos autos o Ministro Nunes Marques. Plenário, Sessão Virtual de 15.10.2021 a 22.10.2021. Em
04/11/2021: Ata de Julgamento Publicada, DJE.

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral

RE 1089282

994

Processo de Origem

TJ-RN - 20150132200

Controvérsia relativa à competência para processar e julgar demandas nas quais se discutem o recolhimento Reconhecida. Relator MIN. GILMAR MENDES. Em 11/05/2018:Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por
e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário, questão não unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Publicado acórdão de repercussão geral em 13/06/2018.
abrangida pela ADI n. 3.395.
MÉRITO JULGADO. Em 07/12/2020: Julgado mérito de tema com repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 994 da
repercussão geral, conheceu do recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: "Compete à
Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos
regidos pelo regime estatutário". Em 08/01/2021: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Publicado acórdão de mérito em 04/02/2021. Ementa: RECURSO
Descrição no STF
EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 994. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO SOBRE
COMPETÊNCIA. 1. Controvérsia relativa à competência para processar e julgar demandas nas quais se discutem o recolhimento e o repasse de contribuição
sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário, questão não abrangida pela ADI n. 3.395. 2. Competência da Justiça comum para apreciar
Controvérsia relativa à competência para processar e julgar demandas nas quais se discutem o causas que sejam instauradas entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídicorecolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime administrativo. 3. Fixação da tese: Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição
estatutário, questão não abrangida pela ADI n. 3.395. Recurso extraordinário em que se discute, à luz do sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário. Recurso extraordinário provido. Transitado(a) em julgado em 12/02/2021.

art. 114, inc. III, da Constituição da República, a competência para processar e julgar demandas nas quais se
discutem o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime
estatutário, questão não abrangida pela ADI n. 3.395.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE 968414

Possibilidade de revisão de benefício previdenciário pelo valor nominal do reajuste do salário mínimo,
sempre que mais vantajoso que o reajuste nominal dos demais benefícios.

Processo de Origem

Descrição no STF

996
Possibilidade de revisão de benefício previdenciário pelo valor nominal do reajuste do salário
mínimo, sempre que mais vantajoso que o reajuste nominal dos demais benefícios. Recurso

JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS-RS extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5º, inc. XXXVI, e 201, § 4º, da Constituição da República, a
50383886020144047108

possibilidade de revisão de benefício previdenciário pelo valor nominal do reajuste do salário mínimo, sempre
que mais vantajoso que o reajuste nominal dos demais benefícios.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. MARCO AURÉLIO. Em: 18/05/2018: Decisão: O Tribunal, por maioria,
reputou constitucional a questão, vencidos os Ministros Roberto Barroso, Celso de Mello e Rosa Weber. O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de
repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencidos os Ministros Roberto Barroso, Celso de Mello e Rosa Weber. Publicado acórdão de
repercussão geral em 27/06/2018. MÉRITO JULGADO. Em 15/05/2020: Julgado mérito de tema com repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por
unanimidade, apreciando o tema 996 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a
seguinte tese: “Não encontra amparo no Texto Constitucional revisão de benefício previdenciário pelo valor nominal do salário mínimo”. Falou,
pelo recorrido, o Dr. Antônio Armando Freitas Gonçalves. Plenário, Sessão Virtual de 8.5.2020 a 14.5.2020. Em 28/05/2020: Ata de Julgamento Publicada,
DJE. Publicado acórdão de mérito em 03/06/2020. Transitado(a) em julgado em 11/06/2020.
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Processo Paradigma

Descrição no TST

RE 1093605

Controvérsia relativa à legitimidade de entidade sindical para o recebimento de contribuição sindical patronal.

Processo de Origem

Descrição no STF

TST - ARE 2581820105100014

Controvérsia relativa à legitimidade de entidade sindical para o recebimento de contribuição sindical
patronal. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5º, incs. II, XX, LIV e LV, e 8º, incs. I, II, III
e V, da Constituição da República a legitimidade de entidade sindical para o recebimento de contribuição
sindical patronal, após desmembramento para formação de entidade específica da categoria econômica.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Inexistência de
Repercussão Geral. Relator MIN. LUIZ FUX. Em: 18/05/2018: Decisão:O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão,
por não se tratar de matéria constitucional. Não se manifestou o Ministro Gilmar Mendes. Impedido o Ministro Roberto Barroso. Publicado acórdão de
repercussão geral em 01/06/2018. Embargos de declaração opostos em 07/06/2018 e rejeitados em 07/11/2018. Publicado acórdão de embargos de
declaração em 23/11/2018. Em 27/11/2018: Opostos embargos de declaração. Em 24/04/2019: Embargos não conhecido. Decisão: O Tribunal, por
unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração, aplicou a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC/2015, e determinou a certificação do
trânsito em julgado, com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão, nos termos do voto do Relator. Impedido o
Ministro Roberto Barroso. Plenário, Sessão Virtual de 12.4.2019 a 23.4.2019. Transitado em julgado em 23/04/2019.

Processo Paradigma

RE 629647

Descrição no TST
Discussão relativa à existência de litisconsórcio passivo necessário de sindicato representante de
empregados diretamente afetados por acordo celebrado em ação civil pública entre empresa de economia DIREITO DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN.
MARCO AURÉLIO. Em: 04/08/2018: Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencidos os Ministros Dias Toffoli, Roberto Barroso,
mista e Ministério Público do Trabalho.

Processo de Origem

Descrição no STF

TST - ROAR 5000220045110000

Discussão relativa à existência de litisconsórcio passivo necessário de sindicato representante de
empregados diretamente afetados por acordo celebrado em ação civil pública entre empresa de
economia mista e Ministério Público do Trabalho. Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art.
5º, inc. LV, da Constituição da República a inconstitucionalidade, por afronta ao devido processo legal, de
acordo celebrado em ação civil pública entre empresa de economia mista e Ministério Público do Trabalho,
sem a participação de sindicato representante dos empregados diretamente afetados.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE 1123068

Possibilidade de reconhecimento de relação empregatícia a advogado com vínculo societário em escritório
de advocacia.

Processo de Origem

Descrição no STF

1004

1005

Possibilidade de reconhecimento de relação empregatícia a advogado com vínculo societário em
escritório de advocacia. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 1º, inc. IV, 5º, caput e

TST - 00007094420135100012,
incs. II, XVII, XVIII, XXXVI, 8º, caput, 133 e 170, caput, da Constituição da República, a possibilidade de
7094420135100012, 3978920125060020

reconhecimento de vínculo empregatício a advogado que ocupava posição de sócio em sociedade de
advogados.

Celso de Mello, Rosa Weber, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia. Não se manifestou o Ministro Gilmar Mendes. O Tribunal, por maioria,
reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencidos os Ministros Dias Toffoli, Roberto Barroso, Celso de Mello, Rosa
Weber, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia. Não se manifestou o Ministro Gilmar Mendes. Publicado acórdão de repercussão geral em
23/08/2018. Em 29/05/2020, decisão: Após os votos dos Ministros Marco Aurélio (Relator), Ricardo Lewandowski e Edson Fachin, que conheciam do recurso
e davam-lhe provimento para, reformando a decisão recorrida, anular a sentença mediante a qual homologado acordo, tornando definitiva a liminar deferida
na ação cautelar nº 2.960 e estabelecendo a seguinte tese (tema 1.004 da repercussão geral): “Empregado deve integrar acordo celebrado em ação civil
pública entre empresa estatal e o Ministério Público do Trabalho, a resultar em demissão”; e do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que dava parcial
provimento ao recurso e fixava a seguinte tese: "Em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho em face de empresa estatal, com o
propósito de invalidar a contratação irregular de pessoal, não é cabível o ingresso, no polo passivo da causa, de todos os empregados atingidos, mas é
indispensável sua representação pelo sindicato da categoria", pediu vista dos autos o Ministro Roberto Barroso. Não participou deste julgamento, por motivo
de licença médica, o Ministro Dias Toffoli (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 22.5.2020 a 28.5.2020.
Em 29/10/2022: Finalizado Julgamento Virtual. Data do Andamento: 03/11/2022. Andamento: Julgado mérito de tema com repercussão geral. Decisão: O
Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.004 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e julgou procedente o pedido da ação
rescisória para, em Juízo rescindente, desconstituir o acordo em apreço e, em Juízo rescisório, determinar a reabertura da instrução processual perante a
Vara do Trabalho de origem, com a devida integração do Sindicato à lide, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão,
vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Ricardo Lewandowski, Edson Fachin e Rosa Weber (Presidente). Foi fixada a seguinte tese: "Em ação civil
pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho em face de empresa estatal, com o propósito de invalidar a contratação irregular de pessoal, não é
cabível o ingresso, no polo passivo da causa, de todos os empregados atingidos, mas é indispensável sua represe ntação pelo sindicato da categoria". Não
votou o Ministro André Mendonça, sucessor do Ministro Marco Aurélio (Relator). Data do Andamento: 03/11/2022. Andamento: Substituição do Relator, art.
38, II, do RISTF. Observações: MIN. ALEXANDRE DE MORAES. Em 07/11/2022, Ata de Julgamento publicada no DJE nº 224.

DIREITO DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. MARCO AURÉLIO. Em: 24/08/2018: Decisão: O Tribunal, por maioria,
reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes e
Roberto Barroso. Transitado em julgado em 16/02/2019.
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Processo Paradigma

Descrição no TST

ARE 1070334

Aplicação de juros de mora e de multa moratória sobre créditos de contribuição previdenciária atrelados a
sentença trabalhista ou a acordo homologado judicialmente, considerado o momento da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária.

Processo de Origem

Descrição no STF

TST - ARE 11253620105060171

Aplicação de juros de mora e de multa moratória sobre créditos de contribuição previdenciária
atrelados a sentença trabalhista ou a acordo homologado judicialmente, considerado o momento da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos
arts. 146, inc. III, al. a, e 195, inc. I, da Constituição da República a aplicação de juros de mora e de multa
moratória sobre créditos de contribuição previdenciária atrelados a sentença trabalhista ou a acordo
homologado judicialmente, considerado o momento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE 862668

1007

Processo de Origem

TRF1 AC-200734000181269/DF

DIREITO TRIBUTÁRIO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. DIAS TOFFOLI. Em: 31/08/2018: Decisão: O Tribunal, por unanimidade,
reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão. Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em 17/09/2018. Transitado em julgado
em 27/09/2018.

Controvérsia relativa à impossibilidade de redução dos vencimentos de prestador de serviço no exterior, com
regime convertido compulsoriamente nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. GILMAR MENDES. Em
07/09/2018: Decisão: O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional,
Transitórias (ADCT), no momento de sua transferência para o Brasil.

vencidos os Ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli. Não se manifestou o Ministro Gilmar Mendes. Em 07/03/2019: Redistribuído. MIN. GILMAR MENDES. Em
22/04/2019: Opostos embargos de declaração. Em 23/08/2019: Embargos rejeitados - TRIBUNAL PLENO - SESSÃO VIRTUAL. Decisão: O Tribunal, por
unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro
Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 16.8.2019 a 22.8.2019. Em 03/09/2019: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Em 12/09/2019: Opostos embargos
Controvérsia relativa à impossibilidade de redução dos vencimentos de prestador de serviço no de declaração. Em 23/08/2019: Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Não participou
exterior, com regime convertido compulsoriamente nos termos do art. 19 do Ato das Disposições deste julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 16.8.2019 a 22.8.2019. Publicado acórdão de
Constitucionais Transitórias (ADCT), no momento de sua transferência para o Brasil. Recurso embargos de declaração em 09/09/2019. Em 3/10/2022 - Rejeitados os embargos de declaração. ATA Nº 31, de 03/10/2022. DJE nº 198, divulgado em
03/10/2022.

Descrição no STF

extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 7º, inc. VI, e 37, inc. XV, da Constituição da República, a
impossibilidade de redução dos vencimentos de prestador de serviço no exterior, ocorrida após a conversão
compulsória do regime contratual em estatutário (art. 19 do ADCT), no momento de sua transferência para o
Brasil.

Processo Paradigma

RE 1133146

1009

Processo de Origem

TJDFT - 20140110298547

1010

Descrição no TST

Realização de novo exame psicotécnico em candidato que teve o primeiro teste anulado por ausência de
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. LUIZ FUX. MÉRITO
objetividade dos critérios de correção estabelecidos no edital.

JULGADO. EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO COM PREVISÃO NO EDITAL
E NA LEI. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO NO EDITAL. NULIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. CONTROVÉRSIA QUANTO À
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA O PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO
Descrição no STF
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. DECISÃO: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O
Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a
jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando a seguinte tese: “No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em
edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame", vencido o Ministro Marco Aurélio.
Realização de novo exame psicotécnico em candidato que teve o primeiro teste anulado por
Não se manifestou o Ministro Gilmar Mendes. Publicado acórdão de repercussão geral e mérito em 26/09/2018. Transitado em julgado em 04/10/2018.

ausência de objetividade dos critérios de correção estabelecidos no edital. Recurso extraordinário em
que se discute, à luz dos arts. 5º, caput, e 37, caput, incs. I e II, da Constituição da República a necessidade
de realização de novo exame psicotécnico em candidato que teve o primeiro teste anulado por ausência de
objetividade dos critérios de correção estabelecidos no edital.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE 1041210

Controvérsia relativa aos requisitos constitucionais (art. 37, incs. II e V, da Constituição da República) para a
criação de cargos em comissão.

Processo de Origem

TJSP- 20742017020168260000

Descrição no STF

Controvérsia relativa aos requisitos constitucionais (art. 37, incs. II e V, da Constituição da
República) para a criação de cargos em comissão. Recurso extraordinário em que se discute à luz do art.
37, incs. I, II e V, da Constituição da República os requisitos constitucionais exigíveis para a criação de
cargos em comissão.

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. DIAS TOFFOLI. MÉRITO
JULGADO. Em 28/09/2018: Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não se manifestou o
Ministro Gilmar Mendes. O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencido o Ministro Marco
Aurélio. Não se manifestou o Ministro Gilmar Mendes. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencido o Ministro
Marco Aurélio. Não se manifestou o Ministro Gilmar Mendes. Publicado acórdão de repercussão geral e de mérito em 22/05/2019. Transitado em julgado
em 06/06/2019.

1015

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE 866131

Constitucionalidade da exigência de um período de carência para candidatos a cargos públicos que tenham
se recuperado de doença grave.

Processo de Origem

Descrição no STF

TJMG- 10024056964257002,
10024056964257005, 1370430

Constitucionalidade da exigência de um período de carência para candidatos a cargos públicos que
tenham se recuperado de doença grave. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 1º,
inciso III; 5º, caput; 6º e 37, inciso II, da Constituição Federal, se a vedação à posse em cargo público de
candidato que esteve acometido de doença grave, mas que não apresenta sintomas atuais de restrição
laboral, viola os princípios da isonomia, da dignidade humana e do amplo acesso a cargos públicos.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE 1141156

Constitucionalidade da inclusão dos expurgos inflacionários na correção monetária incidente sobre valores
depositados judicialmente.

Processo de Origem

1016
STJ - 1131360, 200701253865,
200151010148427, 8900063421

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. ROBERTO BARROSO. Em
09/11/2018: Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão
geral da questão constitucional suscitada.

DIREITO DO CONSUMIDOR. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. EDSON FACHIN. Em 16/11/2018: Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou
constitucional a questão, vencido o Ministro Dias Toffoli. Não se manifestou o Ministro Celso de Mello. Impedidos os Ministros Luiz Fux e Roberto Barroso. O
Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencido o Ministro Dias Toffoli. Não se manifestou o
Ministro Celso de Mello. Impedidos os Ministros Luiz Fux e Roberto Barroso. Em 07/03/2019: Determinada a Suspensão Nacional. Publicado acórdão de
repercussão geral em 12/03/2019. Em 22/03/2019: Interposto agravo regimental. Em 09/08/2019: Iniciado Julgamento Virtual. Em 11/09/2019: Vista ao(à)
Ministro(a) MIN. ALEXANDRE DE MORAES. Em 19/12/2019: Agravo regimental não provido. Decisão: O Tribunal, por maioria, negou provimento ao
agravo interno, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. Impedidos os Ministros Roberto Barroso e Luiz Fux. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Cármen Lúcia. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 19.12.2019. Em 20/02/2020: Ata de Julgamento
Constitucionalidade da inclusão dos expurgos inflacionários na correção monetária incidente sobre
Publicada, DJE. Publicado acórdão de agravo interno em 03/04/2020.

Descrição no STF - PROCESSO COM SUSPENSÃO NACIONAL

valores depositados judicialmente. Recurso extraordinário em que se examina, à luz dos arts. 2º; 5º,
caput e incisos XXXVI, LIV e LV; 21, incisos VII e VIII; 22, incisos VI, VII e XIX; 48, incisos XIII e XIV; 96,
inciso I, alínea b; 97; 99 e 105, inciso III, alínea a, da Constituição da República, se a correção monetária dos
depósitos judiciais deve, ou não, incluir os expurgos inflacionários.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE 1162672

Direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das
regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos
calculados com base na integralidade e na paridade.

Processo de Origem

1019
TJSP- 10019519720178260266

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. DIAS TOFFOLI.
Em
23/11/2018: Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão
geral da questão constitucional suscitada. Publicado acórdão de repercussão geral em 30/11/2018. Em 05/08/2021: Despacho: "(...)É o caso do Sindicato dos
Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais SINDPOL/MG, do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária de Minas Gerais SINDASP - MG
(SINDPPEN MG),e do Sindicato dos Escrivães de Polícia do Estado de Minas Gerais SINDEP/MG. Assim, indefiro o pedido formulado pelas entidades
mencionadas, mas recebo as petições como memoriais. Atendidos os requisitos da relevância da matéria debatida e a representatividade dos postulantes,
Direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da nos termos do art. 138 do CPC, defiro o pedido da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, da Associação Nacional da Mulheres Policiais do Brasil
observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria AMPOL e da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária ADPJ para ingresso nos autos como amici curiae . Reautue-se. Publique-se. Intimeespecial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade. Recurso extraordinário se."

Descrição no STF

em que se examina, à luz dos arts. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição Federal; 3º, 6º, 6º-A e 7º da
Emenda Constitucional nº 41/03 e 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/05, se o servidor público que
exerce atividades de risco e preenche os requisitos para a aposentadoria especial tem, independentemente
da observância das normas de transição constantes das referidas emendas constitucionais, direito ao cálculo
dos proventos com base nas regras da integralidade e da paridade.

1022

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE 688267

Dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por
concurso público.

Processo de Origem

Descrição no STF - PROCESSO COM SUSPENSÃO NACIONAL

TST- AGERR 508434983

Dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido
por concurso público. Recurso extraordinário em que se examina, à luz dos arts. 37, caput e inciso II; e 41
da Constituição Federal, a possibilidade de despedida sem motivação de empregado de empresa pública ou
de sociedade de economia mista admitido por concurso público.

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO
PÚBLICO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. ALEXANDRE DE MORAES. Em 14/12/2018: Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou
constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Publicado acórdão
de repercussão geral em 11/02/2019. Em 15/02/2019: Petição- Banco do Brasil S.A - Emb.Decl. Em 28/03/2019: Petição: Suspensão Nacional. Em
11/06/2019: Determinada a Suspensão Nacional. Em 17/12/2020: Incluído no calendário de julgamento pelo Presidente - Data de Julgamento: 28/04/2021.
Em 22/04/2021: Opostos embargos de declaração-Interposto agravo regimental. Em 26/04/2021: Embargos rejeitados. Em 17/05/2021: Agravo regimental
não conhecido. Em 25/05/2021: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Publicado acórdão de agravo regimental em 27/05/2021.

1027

Processo Paradigma

Descrição no TST

ARE 1057577

Extensão dos reajustes fixados pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo
(Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais
paulistas.

Processo de Origem

TST- AGERR 508434983

Descrição no STF

Extensão dos reajustes fixados pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São
Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades
estaduais paulistas. Recurso extraordinário em que se examina, à luz dos arts. 37, incs. X e XIII; 61, § 1º,
inc. II, al. a; 169, § 1º; e 207 da Constituição Federal, a possibilidade de extensão dos reajustes concedidos
aos integrantes dos quadros das universidades estaduais de São Paulo pelo Conselho de Reitores das
Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das demais instituições de ensino
vinculadas às universidades paulistas.

Processo Paradigma

Descrição no TST

ARE-1177289

Contagem do tempo de licença para tratamento de saúde e de faltas atestadas por médicos como de efetivo
exercício para fins de aposentadoria e disponibilidade de servidor público.

Processo de Origem

Descrição no STF

1029
TJSP - 00162457320138260053

Contagem do tempo de licença para tratamento de saúde e de faltas atestadas por médicos como de
efetivo exercício para fins de aposentadoria e disponibilidade de servidor público. Recurso
extraordinário em que se examina, à luz do art. 40, § 1º, inciso III, alínea a, e § 5º, da Constituição Federal, a
possibilidade de inclusão dos períodos relativos a licença-saúde e a faltas atestadas por médicos na
contagem do tempo de efetivo exercício para fins de aposentadoria e disponibilidade de servidor público.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. DIREITO DO TRABALHO. Repercussão Geral
Reconhecida. Relator MIN. GILMAR MENDES. MÉRITO JULGADO. Em 02/02/2019: DECISÃO: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão,
vencidos os Ministros Marco Aurélio, Celso de Mello e Rosa Weber. Não se manifestou a Ministra Cármen Lúcia. O Tribunal, por maioria, reconheceu a
existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Celso de Mello e Rosa Weber. Não se manifestou a
Ministra Cármen Lúcia. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Celso de
Mello e Rosa Weber. Não se manifestou a Ministra Cármen Lúcia. Publicado acórdão de repercussão geral e de mérito em 08/04/2019.Transitado em
julgado em 16/04/2019.

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. PRESIDENTE. Em:
15/02/2019: Decisão pela inexistência de repercussão geral por se tratar de matéria infraconstitucional: O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de
repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não se manifestou a Ministra Cármen Lúcia.
Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em 01/04/2019. Transitado em julgado em 30/05/2019.

1030

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-1007436

Definição do termo inicial do prazo para a propositura da ação rescisória em casos de alegada fraude contra
o Erário e contra a administração da Justiça.

Processo de Origem

TST-EDROAR 3195200200011000

Processo Paradigma

RE-1169289

1037

Processo de Origem

TRF4- REsp 00159618520124049999

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MIN. EDSON FACHIN. Em: 22/02/2019: Decisão pela
inexistência de repercussão geral por se tratar de matéria infraconstitucional: O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da
questão, por não se tratar de matéria constitucional, vencidos os Ministros Luiz Fux e Dias Toffoli. Não se manifestou a Ministra Cármen Lúcia. Publicado
acórdão de inexistência de repercussão geral em 27/09/2019. Em 17/10/2019: Opostos embargos de declaração. Em 14/02/2020: Embargos rejeitados Descrição no STF
TRIBUNAL PLENO - SESSÃO VIRTUAL -Decisão: (ED) e (ED-Segundos): "O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do
voto do Relator. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 7.2.2020 a 13.2.2020".
Em 27/02/2020: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em 09/03/2020. Transitado em julgado em
Definição do termo inicial do prazo para a propositura da ação rescisória em casos de alegada fraude 03/04/2020.

contra o Erário e contra a administração da Justiça. Recursos extraordinários em que se discute, à luz
dos arts. 5º, incisos II, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIV e LV; 37, caput; e 93, inciso IX, da Constituição Federal, o
termo inicial do prazo para o ajuizamento da ação rescisória na hipótese de colusão entre as partes e fraude
contra o erário e a administração da Justiça, bem como os limites das atribuições institucionais do Ministério
Público para o ajuizamento de tal demanda.

Descrição no TST

Incidência de juros da mora no período compreendido entre a data da expedição do precatório ou da
requisição de pequeno valor (RPV) e o efetivo pagamento.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. MARCO AURÉLIO. Em 15/03/2019: Decisão pela
existência de repercussão geral: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de
repercussão geral da questão constitucional suscitada. Publicado acórdão de repercussão geral em 16/04/2019. MÉRITO JULGADO. Em 16/06/2020: Julgado
mérito de tema com repercussão geral Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1037 da repercussão geral, negou provimento ao recurso
Descrição no STF
extraordinário, fixando a seguinte tese: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional
62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente
público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'", nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão,
vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Edson Fachin. Publicado acórdão de mérito em 01/07/2020. Em 07/08/2020: Opostos embargos de
Incidência de juros da mora no período compreendido entre a data da expedição do precatório ou da declaração. Em 28/09/2020: Embargos rejeitados. Publicado acórdão de embargos de declaração em 06/10/2020. Transitado(a) em julgado em 22/10/2020.

requisição de pequeno valor (RPV) e o efetivo pagamento. Recurso extraordinário no qual se discute,
considerado o artigo 100, § 12, da Constituição Federal, incluído pela Emenda nº 62/2009, a possibilidade de
incidência de juros da mora no período compreendido entre a expedição e o efetivo pagamento do precatório
ou da requisição de pequeno valor (RPV).

Processo Paradigma

Descrição no TST
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. GILMAR MENDES. Em 03/05/2019: Decisão pela

ARE-1121633

1046

Processo de Origem

TST PROC 00009671320145180201

Processo Paradigma

ARE-1218365

1058

Processo de Origem

TJDFT PROC 07116412520178070018

Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado existência de repercussão geral: O Tribunal, por unanimidade, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a
existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será
constitucionalmente.

Descrição no STF - PROCESSO COM SUSPENSÃO NACIONAL CANCELADA

Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado
constitucionalmente. Recurso extraordinário com agravo em que se discute, à luz dos arts. 5º, incisos II, LV
e XXXV; e 7º, incisos XIII e XXVI, da Constituição Federal, a manutenção de norma coletiva de trabalho que
restringe direito trabalhista, desde que não seja absolutamente indisponível, independentemente da
explicitação de vantagens compensatórias.

submetida a posterior julgamento no Plenário físico. Publicado acórdão de repercussão geral em 23/05/2019. Em 02/07/2019: Determinada a
Suspensão Nacional. Em 16/04/2020: Requerida Tutela Provisória Incidental. Em 03/06/2020: Deferido "Ante o exposto, presentes os requisitos do artigo
311, II, do Código de Processo Civil, concedo o pedido de tutela provisória incidental para cassar a decisão do Processo 1003445-03.2018.5.02.0000, do
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, e determinar a suspensão do processo até o julgamento final do tema 1.046 pelo Supremo Tribunal Federal". Em
23/06/2020: Interposto agravo regimental. Em 1º/06/2022: Suspenso o julgamento - Decisão: Após a leitura do relatório e a realização das sustentações orais,
o julgamento foi suspenso. Em 02/06/2022: Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.046 da repercussão geral, deu provimento ao recurso
extraordinário, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Rosa Weber. Em seguida, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese:
"São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou
afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os
direitos absolutamente indisponíveis". Ausentes, justificadamente, o Ministro Luiz Fux (Presidente), impedido neste julgamento, e o Ministro Ricardo
Lewandowski. Presidiu o julgamento a Ministra Rosa Weber, Vice-Presidente. Plenário, 2.6.2022. Em 14/06/2022: Publicada DJE nº 115 - ATA Nº 16 de
01/06/2022. Em 01/12/2022 foi proferido despacho de lavra do Exmo. Ministro Gilmar Mendes em que determinado o cancelamento da suspensão nacional.

Descrição no TST

Definição das situações abrangidas pelo prazo prescricional previsto no art. 1º da Lei nº 7.515/86.
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MINISTRO PRESIDENTE. Em
30/08/2019: Decisão pela inexistência de repercussão geral por se tratar de matéria infraconstitucional. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a
inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica, o
Ministro Celso de Mello. Plenário Virtual da Repercussão Geral, Sessão de 9.8.2019 a 29.8.2019. Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em
26/09/2019. Em 30/09/2019: Interposto agravo regimental. Em 20/12/2019: Agravo regimental não conhecido. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, não
conheceu do agravo regimental, nos termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 13.12.2019 a 19.12.2019. Em
Definição das situações abrangidas pelo prazo prescricional previsto no art. 1º da Lei nº 7.515/86. 06/02/2020: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Publicado acórdão de agravo regimental em 05/03/2020. Transitado em julgado em 13/03/2020.

Descrição no STF

Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 22, inciso I, e 37, inciso III, da Constituição Federal,
a possibilidade de aplicação do prazo de prescrição quinquenal constante do Decreto nº 20.910/32, em
detrimento da incidência do prazo prescricional anual previsto no art. 1º da Lei nº 7.515/86, no que concerne
às ações contra atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na administração direta
do Distrito Federal e em suas autarquias.

Processo Paradigma

RE-1101937

Processo de Origem

1075
STJ - EREsp 1134957

Descrição no TST
Constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. ALEXANDRE DE MORAES. Em 14/02/2020: Decisão
julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator.

pela existência de repercussão geral: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencido o Ministro Edson Fachin. Não se manifestou a
Ministra Cármen Lúcia. Publicado acórdão de repercussão geral em 27/02/2020. Em 17/04/2020: Determinada a Suspensão Nacional. Em 22/04/2020:
Publicação, DJE - Decisão monocrática: "(...) Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de
todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional – inclusive a ação coletiva subjacente a estes autos, em que
Descrição no STF
proferida a decisão interlocutória impugnada por este recurso extraordinário (...)". Em 30/04/2020: Opostos embargos de declaração. Em 05/05/2020:
Embargos recebidos. Decisão: "(...) A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja
pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que
estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. (...) ACOLHO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. Indefiro a Petição 26.049/2020.
Prejudicada a Petição 24.802/2020. Publique-se. ENCAMINHEM-SE OS AUTOS À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, PARA QUE OFEREÇA
PARECER A RESPEITO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.". Em 07/05/2020: Publicação, DJE -Decisão
monocrática. Em 23/09/2020: Interposto agravo regimental. Em 01/10/2020: Interposto agravo regimental. Em 02/10/2020: Interposto agravo regimental. Em
05/10/2020: Interposto agravo regimental. Em 06/10/2020: Interposto agravo regimental. Em 07/12/2020: Agravo regimental não conhecido. Decisão: O
Tribunal, por maioria, não conheceu dos agravos internos (...). Em 09/12/2020: Opostos embargos de declaração. Em 11/12/2020: Petição de embargos de
declaração indeferida. Em 08/01/2021: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Em 22/01/2021: Opostos 2 embargos de declaração. Em 05/02/2021: Embargos
não conhecidos. Em 11 de março de 2021: "(...) ACOLHO O PEDIDO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA E REVOGO A DECISÃO DE
16/4/2020, QUE IMPÔS A SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS PENDENTES, INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, QUE VERSEM SOBRE A
QUESTÃO E TRAMITEM NO TERRITÓRIO NACIONAL. (...). Em 12/03/2021: Publicação, DJE - decisão monocrática. Em 18/03/2021: Ata de Julgamento
Constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará Publicada, DJE. Em 08/04/2021: Cancelada a Suspensão Nacional. MÉRITO JULGADO. Julgado mérito de tema com repercussão geral. Decisão: O
coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Recursos Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.075 da repercussão geral, negou provimento aos recursos extraordinários e fixou a seguinte tese: "I - É
extraordinários nos quais se examina, à luz dos arts. 2º; 5º, incisos XXXVII, LIII e LIV; 22, inciso I; e 97 da inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de
ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do
Constituição Federal, se o art. 16 da Lei da Ação Civil Pública se harmoniza com a Constituição de 1988.
Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a
prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas", nos termos do voto do Relator, vencido
o Ministro Marco Aurélio. O Ministro Edson Fachin acompanhou o Relator com ressalvas. Impedido o Ministro Dias Toffoli. Afirmou suspeição o Ministro
Roberto Barroso. Plenário, Sessão Virtual de 26.3.2021 a 7.4.2021. Em 14/04/2021: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Publicado acórdão de mérito em
14/06/2021. Em 22/06/2021: Opostos embargos de declaração. Em 17/08/2021: Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou ambos os embargos de
declaração, nos termos do voto do Relator. Impedido o Ministro Dias Toffoli. Afirmou suspeição o Ministro Roberto Barroso. Plenário, Sessão Virtual de
6.8.2021 a 16.8.2021. Em 23/08/2021: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Publicado acórdão dos embargos de declaração em 24/08/2021. Transitado em
julgado em 01/09/2021.

Processo Paradigma

ARE-1246685

1081

Processo de Origem

TRF2 - 00195101520094025101

Descrição no TST
Possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos, na forma do art. 37, inciso XVI, da DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Servidor Público Civil | Regime Estatutário | Acumulação de Cargos.
Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. PRESIDENTE. MÉRITO JULGADO. Em 20/03/2020: Reconhecida a repercussão geral e julgado o mérito
Constituição Federal, quando há compatibilidade de horários.

com reafirmação de jurisprudência no PV. Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencido o Ministro Edson Fachin. Não se
manifestaram os Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes. O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional
suscitada, vencido o Ministro Edson Fachin. Não se manifestaram os Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes. No mérito, por maioria, reafirmou a
jurisprudência dominante sobre a matéria, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Edson Fachin. Não se manifestaram os Ministros Celso de Mello e
Descrição no STF
Gilmar Mendes. Tese: As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se,
unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a
Possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos, na forma do art. 37, inciso XVI, da jornada semanal. Publicado acórdão de repercussão geral e de mérito em 28/04/2020. EMENTA: Recurso extraordinário com agravo. Administrativo.
Constituição Federal, quando há compatibilidade de horários. Recurso extraordinário em que se Acumulação de cargos. Servidores públicos. Carga horária definida em lei. Compatibilidade. Comprovação da possibilidade fática de exercício cumulativo.
discute, à luz dos artigos 5º, inciso LXIX, e 37, caput e incisos XVI e XVII, da Constituição Federal, a Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Transitado(a) em julgado em 23/05/2020.

possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos, especialmente quando o exercício de ambos
os vínculos administrativos ultrapassar sessenta horas de carga horária semanal.

Processo Paradigma

RE-1265549

Processo de Origem

Descrição no TST

Competência para processar e julgar demandas sobre complementação de aposentadoria instituída por lei, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. PRESIDENTE. MÉRITO JULGADO. Em 05/06/2020:
Reconhecida a repercussão geral e julgado o mérito com reafirmação de jurisprudência no PV. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional
cuja responsabilidade pelo pagamento recaia diretamente sobre a Administração Pública direta ou indireta.

Descrição no STF

1092

TST - PROC 00005695920115020058

Competência para processar e julgar demandas sobre complementação de aposentadoria instituída
por lei, cuja responsabilidade pelo pagamento recaia diretamente sobre a Administração Pública
direta ou indireta. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 22, inciso I, 114, inciso IX, e
202, § 2º, da Constituição Federal, se é competente a Justiça comum ou a Justiça Trabalhista para decidir
demandas sobre a complementação de aposentadoria instituída pela Lei nº 4.819/58 do Estado de São
Paulo, posteriormente revogada pela Lei nº 200/74, fruída por ex-empregados da Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) e pagas diretamente pela sociedade de economia
mista estadual.

a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por maioria,
reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Rosa Weber. Não se manifestaram os Ministros Gilmar
Mendes, Cármen Lúcia e Roberto Barroso. Tese: Compete à Justiça comum processar e julgar causas sobre complementação de aposentadoria instituída por
lei cujo pagamento seja, originariamente ou por sucessão, da responsabilidade da Administração Pública direta ou indireta, por derivar essa responsabilidade
de relação jurídico-administrativa. Publicado acórdão de repercussão geral e de mérito em 19/06/2020. Em 26/06/2020: Opostos embargos de declaração. Em
16/09/2020: Embargos recebidos. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração para modular os efeitos do acórdão
embargado de modo que os processos que tiveram sentença de mérito proferida até a data da publicação do acórdão do julgamento do recurso no
Plenário do Supremo Tribunal Federal, 19 de junho de 2020, prossigam na Justiça do Trabalho até o trânsito em julgado e final execução, nos
termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli (Presidente). Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello.
Plenário, Sessão Virtual de 4.9.2020 a 14.9.2020 (Sessão iniciada na Presidência do Ministro Dias Toffoli e finalizada na Presidência do Ministro Luiz Fux).
Em 16/11/2020: Republicado, DJE: ATA Nº 9, de 13/11/2020. DJE nº 272, divulgado em 13/11/2020. Republicada a decisão da sessão virtual de 4 a 14 de
setembro de 2020 (Ata nº 26/DJe nº 238/2020, publicada em 29.09.2020). Publicado acórdão de embargos de declaração em 26/11/2020. EMENTA:
Embargos de declaração. Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida e reafirmação de jurisprudência pacífica no STF. Competência. Justiça
comum estadual e federal. Complementação de aposentadoria. Instituição por lei. Vínculo decorrente de regime de direito público. Modulação dos efeitos do
julgamento para manter, na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e o final execução, todos os processos dessa espécie em que já houver sido
proferida sentença de mérito até a data da publicação do acórdão do julgamento do recurso no Plenário Virtual da Repercussão Geral do Supremo Tribunal
Federal (19/6/20). Embargos acolhidos, com modulação dos efeitos do acórdão embargado. 1. A competência para o processamento de ações em que se
busca a complementação de aposentadoria instituída por lei é da Justiça comum, porque ela é decorrente de relação de direito público. 2. Modulação dos
efeitos da decisão em que se reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente
execução, todas as causas da espécie nas quais houver sido proferida sentença de mérito até a data da publicação do acórdão do julgamento do recurso no
Plenário Virtual da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (19/6/20). 3. Embargos de declaração acolhidos, com modulação dos efeitos do acórdão
embargado. Publicado acórdão de embargos de declaração em 26/11/2020. Transitado (a) em julgado em 04/12/2020.

Processo Paradigma

RE-1237867

1097

Processo de Origem

TJSP - 1020218-90.2018.8.26.0005

Processo Paradigma

ARE-1288550

1112
Processo de Origem

TJSP - 1020218-90.2018.8.26.0005

Descrição no TST

Possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. RICARDO LEWANDOWSKI. Em 08/08/2020: Decisão
pela existência de repercussão geral: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada.
de deficiência.

Publicado acórdão de existência de repercussão geral em 06/11/2020. Em 19/02/2021: Interposto agravo regimental. Em 30/11/2022, incluído para
julgamento virtual agendado para o período de 09/12/2022 a 16/12/2022. Em 09/12/2022, iniciado julgamento virtual. Em 17/12/2022, julgado mérito de tema
com repercussão geral.
Descrição no STF
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.097 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese:
“Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990”, nos termos do voto do
Relator. Falaram: pelo recorrente, a Dra. Camilla Cavalcanti Varella Guimarães Junqueira Franco; pelo recorrido, o Dr. Leonardo Cocchieri Leite Chaves,
Procurador do Estado de São Paulo; pelo amicus curiae Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB, o Dr. Joelson Costa Dias; e, pelo
Possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente
amicus curiae Central Única dos Trabalhadores – CUT, a Dra. Camilla Louise Galdino Cândido. Plenário, Sessão Virtual de 9.12.2022 a 16.12.2022.

portador de deficiência. Recurso extraordinário em que se discute, à luz da Convenção Internacional sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada nos termos do artigo 5º, § 3º, da Constituição Federal, a
possibilidade de redução da carga horária de servidor público que tenha filho ou dependente portador de
deficiência quando inexistente previsão legal de tal benefício.

Descrição no TST
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Entidades Administrativas / Administração Pública | FGTS/Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço | Atualização de Conta. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. PRESIDENTE. Em 06/11/2020: Decisão pela

Controvérsia relativa à existência de direito adquirido à diferença de correção monetária dos saldos das existência de repercussão geral: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito,
contas vinculadas ao FGTS, referente ao Plano Collor II (fevereiro de 1991).
não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico. Publicado acórdão de existência

de repercussão geral em 11/11/2020. Em 12/11/2020: Opostos embargos de declaração. Em 01/03/2021: Opostos embargos de declaração. Em 15/09/2021:
Embargos rejeitados. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz
Fux (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 3.9.2021 a 14.9.2021. Em 21/09/2021: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Publicado acórdão dos embargos de
declaração em 01/10/2021. Em 08/10/2021: Distribuído. MIN. ALEXANDRE DE MORAES. Em 14/12/2021: Agravo regimental provido. Decisão: O Tribunal,
por unanimidade, deu provimento ao agravo, para desde logo negar provimento ao recurso extraordinário, com a reafirmação da jurisprudência dominante do
Descrição no STF
Supremo Tribunal Federal sobre o tema, nos termos nos termos do art. 323-A do Regimento Interno, fixando a seguinte tese: "Inexiste direito adquirido à
diferença de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS referente ao Plano Collor II (fevereiro de 1991), conforme
entendimento firmado no RE 226.855, o qual não foi superado pelo julgamento do RE 611.503 (Tema 360)", nos termos do voto do Relator. Falou, pelo
Controvérsia relativa à existência de direito adquirido à diferença de correção monetária dos saldos recorrido, o Dr. Gryecos Loureiro. Plenário, Sessão Virtual de 3.12.2021 a 13.12.2021. Publicado acórdão de mérito em 10/01/2022. Transitado(a) em
das contas vinculadas ao FGTS, referente ao Plano Collor II (fevereiro de 1991). Trata-se de recurso julgado em 09/02/2022.

extraordinário em que se discute à luz do artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, pretensão de correção
monetária das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pelo IPC de
fevereiro/1991, relativo ao Plano Collor II, tendo em vista o julgamento de mérito do RE 611.503 (Tema 360).

Processo Paradigma

RE-1265546

1117

Processo de Origem

TST PROC 10100005720095040271

Descrição no TST
Recálculo do saldamento de antigo plano de benefícios, decorrente do reconhecimento judicial de parcelas
salariais não consideradas no salário de contribuição, apesar da adesão a novo plano de previdência DIREITO DO TRABALHO | Aposentadoria e Pensão | Complementação de Aposentadoria / Pensão | Jurisdição e Competência | Competência.
Inexistência de Repercussão Geral. Relator MINISTRO PRESIDENTE. Em 11/12/2020: Decisão pela inexistência de repercussão geral por se tratar de
complementar.
matéria infraconstitucional. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria
constitucional. Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em 17/12/2020. Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
Descrição no STF
RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. FUNCEF. ADESÃO AO NOVO PLANO DE BENEFÍCIOS. MIGRAÇÃO DO REG/REPLAN. REGRAS
DE SALDAMENTO DO ANTIGO PLANO. PARCELAS SALARIAIS RECONHECIDAS JUDICIALMENTE. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Recálculo do saldamento de antigo plano de benefícios, decorrente do reconhecimento judicial de MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE
parcelas salariais não consideradas no salário de contribuição, apesar da adesão a novo plano de CLÁUSULAS DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
previdência complementar. Recurso extraordinário em que se discute à luz dos artigos 5º, XXXVI, 114, I e Transitado(a) em julgado em 07/02/2021.

IX, e 202, § 2º, da Constituição Federal a controvérsia relativa ao recálculo do saldamento de antigo plano de
benefícios, decorrente do reconhecimento judicial de parcelas salariais não consideradas no salário de
contribuição, apesar da adesão a novo plano de previdência complementa.

1118

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-1298647

Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de
prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da
tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).

Processo de Origem

Descrição no STF

TST PROC 00104243220145150111

Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de
prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em
virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). Recurso extraordinário em que se discute à luz dos
artigos 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal a legitimidade da transferência ao ente público
tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das
obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de
definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.

DIREITO DO TRABALHO | Responsabilidade Solidária / Subsidiária | Tomador de Serviços / Terceirização. Repercussão Geral Reconhecida. Relator
MIN. PRESIDENTE. Em 11/12/2020: Decisão pela existência de repercussão geral: O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral.
Publicado acórdão de existência de repercussão geral em 17/12/2020.

Processo Paradigma

ARE-1293130

Processo de Origem

Descrição no TST
Necessidade de juntada da autorização expressa dos associados, da relação nominal, bem como da
comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | Partes e Procuradores | Sucessão Processual | Liquidação / Cumprimento / Execução.
Repercussão Geral Reconhecida. Relator MIN. PRESIDENTE. Em 18/12/2020: Reconhecida a repercussão geral e julgado o mérito com reafirmação de
mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.

Descrição no STF

1119
TJSP PROC 10440698220168260053

Necessidade de juntada da autorização expressa dos associados, da relação nominal, bem como da
comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de
mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil. Recurso
extraordinário em que se discute à luz do artigo 5º, XXI, da Constituição Federal a necessidade ou não de
autorização expressa dos associados, da relação nominal, bem como da comprovação de filiação prévia,
para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo
impetrado por entidade associativa de caráter civil, ante o alegado conflito com os Temas 82 e 499.

jurisprudência no PV: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. Não se manifestou o Ministro Nunes Marques. O Tribunal, por
unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Não se manifestou o Ministro Nunes Marques. No mérito, por
unanimidade, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixadando a seguinte tese: “É desnecessária a autorização expressa dos
associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial
decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.” Não se manifestou o Ministro Nunes Marques.
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À
LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE
AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO
DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. Publicado acórdão
de existência de repercussão geral e de mérito em 08/01/2021. Em 12/02/2021: Opostos embargos de declaração. Em 18/12/2021: Embargos rejeitados. Em
10/01/2022: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Publicado acórdão dos embargos de declaração em 10/02/2022. Transitado(a) em julgado em 10/03/2022.

Processo Paradigma

ARE-1298177

1123

Processo de Origem

Descrição no TST

Controvérsia relativa ao direito à execução da multa de 40% sobre o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), prevista no artigo 18, § 1º, da Lei 8.036/1990, quando não expressamente constante do
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | Liquidação / Cumprimento / Execução de Sentença | Extinção da Execução. Inexistência de
título executivo judicial.
Repercussão Geral. Relator MINISTRO PRESIDENTE. Em 18/12/2020: Decisão pela inexistência de repercussão geral por se tratar de matéria
infraconstitucional. Decisão: O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional.
Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em 04/02/2021. Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO. RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS. RESOLUÇÃO 405/2016 DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. EXCLUSÃO DA MULTA DE 40% SOBRE
Descrição no STF
O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). LEI 8.036/1990. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. ARE 748.371. TEMA 660.
MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL
QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Controvérsia relativa ao direito à execução da multa de 40% sobre o Fundo de Garantia do Tempo de IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Transitado(a) em julgado em
Serviço (FGTS), prevista no artigo 18, § 1º, da Lei 8.036/1990, quando não expressamente constante 12/02/2021.

TRF4 PROC 50160702520194047200

do título executivo judicial. Recurso extraordinário em que se discute à luz dos artigos 1º, III, e 7º, I e III, da
Constituição Federal o direito à execução da multa de 40% sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), prevista no artigo 18, § 1º, da Lei 8.036/1990, quando não expressamente constante do título
executivo judicial.

Processo Paradigma

Descrição no TST
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Controle de Constitucionalidade , DIREITO ADMINISTRATIVO E

RE-1232885

1128
Processo de Origem

PROC 0001023-93.2018.8.03.0000

Constitucionalidade da transposição, absorção ou aproveitamento de empregado público de sociedade de OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Servidor Público Civil | Regime Estatutário. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MINISTRO
economia mista, para quadro estatutário da Administração Pública Estadual, com base no artigo 65-A da PRESIDENTE. Em 05/03/2021: Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. Não se manifestaram os Ministros Nunes Marques e
Rosa Weber. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Não se manifestaram os
Constituição do Estado do Amapá.
Ministros Nunes Marques e Rosa Weber. Publicado acórdão de existência de repercussão geral e de mérito em 09/03/2021. Em 28/04/2022: Pauta publicada
no DJE - Plenário. Em 06/05/2022: Iniciado Julgamento Virtual. Em 10/05/2022: Suspenso o julgamento - pedido de vista - Ministro Dias Toffoli. Em
16/05/2022: Decisão: Após o voto do Ministro Nunes Marques (Relator), que dava provimento ao recurso extraordinário para declarar, incidentalmente,
inconstitucionais o art. 65-A da Constituição do Amapá e, por arrastamento, a Lei n. 2.281/2017 e o Decreto n. 286/2018 do mesmo Estado, reformando, em
Descrição no STF
consequência, o acórdão recorrido, para denegar a ordem mandamental, e propunha, ainda, a seguinte tese de repercussão geral (tema 1.128): "É
inconstitucional dispositivo de Constituição estadual que permite transposição, absorção ou aproveitamento de empregado público no quadro
estatutário da Administração Pública estadual sem prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal", no
que foi acompanhado pelas Ministras Rosa Weber e Cármen Lúcia, pediu vista dos autos o Ministro Dias Toffoli. Plenário, Sessão Virtual de 6.5.2022 a
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 37, I, II, III e IV, 41, 169 e 173 da Constituição 13.5.2022. Em 23/05/2022: ATA Nº 15, de 16/05/2022. DJE nº 98, divulgado em 20/05/2022.

Federal, a constitucionalidade da transposição, absorção ou aproveitamento de empregado público de
sociedade de economia mista, para quadro estatutário da Administração Pública Estadual, com base no
artigo 65-A da Constituição do Estado do Amapá, introduzido pela Emenda Constitucional 55/2017.

Processo Paradigma

RE-1309081

1142

Processo de Origem

TJMA - PROC 08193468620168100001

1143

Descrição no TST

Possibilidade de fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação
coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO| Partes e Procuradores | Sucumbência | Honorários Advocatícios. Repercussão Geral
substituído.

Reconhecida. Relator MINISTRO PRESIDENTE. Em 07/05/2021: Reconhecida a repercussão geral e julgado o mérito com reafirmação de jurisprudência no
PV - Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Não se manifestou o Ministro
Nunes Marques. No mérito, por unanimidade, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria. Publicado acórdão de existência de repercussão
geral e de mérito em 18/06/2021. Em 25/06/2021: Opostos embargos de declaração. Em 05/09/2022: Decisão: O Tribunal, por maioria, rejeitou in totum os
Descrição no STF
embargos de declaração e não acolheu o pedido de modulação dos efeitos da decisão embargada, nos termos do voto do Ministro André Mendonça (Redator
para o acórdão), vencidos os Ministros Luiz Fux (Presidente e Relator), Rosa Weber, Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Roberto Barroso. Plenário,
Sessão Virtual de 26.8.2022 a 2.9.2022. Em 16/12/2022 publicado interior teor de acórdão que rejeitou in totum os embargos de declaração e não acolheu o
Possibilidade de fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em pedido de modulação dos efeitos da decisão embargada.

ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada
beneficiário substituído. Recurso extraordinário em que se discute, à luz do artigo 100, § 8º, da
Constituição Federal, a possibilidade do fracionamento da execução de honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções
individuais de cada beneficiário substituído, de forma a permitir o pagamento dos honorários por meio de
Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE-1288440

Competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia
prestação de natureza administrativa.

Processo de Origem

TJSP - PROC 10036939520198260361

Descrição no STF

Competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se
pleiteia prestação de natureza administrativa. Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos
114, I da Constituição Federal, a definição do juízo competente para julgar demanda entre servidores regidos
pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e o Poder Público, quando postulado benefício de
natureza tipicamente administrativa..

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | Jurisdição e Competência. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MINISTRO PRESIDENTE. Em
14/05/2021: Decisão pela existência de repercussão geral - Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencido o Ministro Edson
Fachin. O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencido o Ministro Edson Fachin.
Publicado acórdão de repercussão geral em 21/05/2021. Em 03/08/2021: Requerida Tutela Provisória Incidental. Em 15/08/2022: Decisão: Indefiriu o pedido
de suspensão nacional dos processos. Em 16/08/2022: Publicação, DJE. Em 29/11/2022: incluído em pauta para julgamento virtual agendado para 9/12/2022
a 16/12/2022. Em 09/12/2022 iniciado julgamento virtual. Em 16/12/2022 suspenso o julgamento devido pedido de vista pela Exma. Ministra Rosa Weber.

1146

Processo Paradigma

Descrição no TST

ARE-1320407

Ofensa à garantia da inafastabilidade de jurisdição nas hipóteses em que a instância ordinária, destinatária
da prova, considera suficientes para resolução do mérito da controvérsia apenas os documentos
apresentados com a inicial.

Processo de Origem

Descrição no STF

Ofensa à garantia da inafastabilidade de jurisdição nas hipóteses em que a instância ordinária,
destinatária da prova, considera suficientes para resolução do mérito da controvérsia apenas os
documentos apresentados com a inicial. Recurso extraordinário em que se discute, à luz do artigo 5º,
TRF5 - PROC 05070594320204058103
XXXV, da Constituição Federal, a nulidade do acórdão que, no julgamento de concessão de auxílioemergencial, previsto na Lei 13.982/2020, tem por suficiente apenas as provas documentais e, em
julgamento antecipado, indefere o pedido inicial, sem permitir à parte autora a produção de outras provas
requeridas.

Processo Paradigma

Descrição no TST

ARE 1306505

Reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso
público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 e em período não abrangido pela estabilidade
excepcional do artigo 19 do ADCT.

Processo de Origem

Descrição no STF

1157

TJAC - PROC 10016076620198010000

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | Liquidação / Cumprimento / Execução | Obrigação de Fazer / Não Fazer. Inexistência de
Repercussão Geral. Relator MINISTRO PRESIDENTE. Em 30/04/2021: Iniciada análise de repercussão geral. Em 25/05/2021: Decisão pela inexistência de
repercussão geral por se tratar de matéria infraconstitucional. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a inexistência de repercussão geral da
questão, por não se tratar de matéria constitucional. Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em 10/06/2021. Transitado(a) em julgado em
04/08/2021.

Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, LV, e 37, II, da Constituição Federal, a
possibilidade de reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, do servidor
admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 e em período não
abrangido pela estabilidade excepcional do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
com fundamento na segurança jurídica e na proteção à confiança.

IREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Servidor Público Civil | Sistema Remuneratório e Benefícios | Plano de
Classificação de Cargos. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MINISTRO PRESIDENTE. Em 18/06/2021: Iniciada análise de repercussão geral. Em
07/08/2021: Decisão pela existência de repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. Não se manifestaram os
Ministros Gilmar Mendes e Nunes Marques. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada.
Não se manifestaram os Ministros Gilmar Mendes e Nunes Marques. Publicado acórdão de repercussão geral em 30/09/2021. Em 21/01/2022: distribuído ao
Relator, MIN. ALEXANDRE DE MORAES. Em 18/03/2022: Iniciado Julgamento Virtual. Em 26/03/2022: Finalizado Julgamento Virtual em 25 de Março de
2022 (Sexta-feira), às 23:59. Em 28/03/2022: Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.157 da repercussão geral, conheceu do agravo
para, desde logo, dar provimento ao recurso extraordinário do Estado do Acre, para denegar a segurança, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a
seguinte tese: "É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público
antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que
esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel.
Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)". Plenário, Sessão Virtual de 18.3.2022 a 25.3.2022. Em 31/03/2022: Ata de Julgamento Publicada,
DJE. Publicado acórdão de mérito no DJE em 04/04/2022. Em 08/04/2022: Opostos embargos de declaração. Em 06/05/2022: Interposto agravo regimental.
Em 07/05/2022: Finalizado Julgamento Virtual. Em 09/05/2022: Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do
voto do Relator. Em 12/05/2022: Pauta publicada no DJE - Plenário. Publicado acórdão dos Embargos de Declaração no DJE em 16/05/2022. Em 28/05/2022:
Finalizado Julgamento Virtual. Em 30/05/2022: Decisão: O Tribunal, por unanimidade, não conheceu do agravo interno, ficando prejudicado o exame da
Petição 32.651/2022, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 20.5.2022 a 27.5.2022. Publicado acórdão do agravo interno no DJE
03/06/2022 - ATA Nº 95/2022. DJE nº 108, divulgado em 02/06/2022. Transitado(a) em julgado em 04/08/2021.

1158

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE 1323708

Constitucionalidade da diferenciação das condições de trabalho necessárias à tipificação do trabalho como
degradante em razão da realidade local em que realizado e o standard probatório para condenação pelo
crime de redução a condição análoga à de escravo.

Processo de Origem

TRF1 - PROC 00005476520074013901

Processo Paradigma

ARE 1336085

Descrição no STF

Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 1º, III e IV, e 3º, I e III, da Constituição Federal a
configuração do delito de redução a condição análoga à de escravo e a possibilidade de distinção das
condições de trabalho pela realidade do local de sua realização, bem como a fixação de standards
probatórios que permitam conferir maior peso às provas já produzidas em fiscalização trabalhista.

Descrição no TST

Definição do divisor aplicável no cálculo das horas extras devidas a servidores públicos.

1163
Processo de Origem

TJPR - PROC 00055283420198160129

DIREITO PENAL | Parte Geral | Aplicação da Pena. DIREITO PENAL | Parte Geral | Tipicidade. DIREITO PENAL | Crimes contra a liberdade pessoal |
Redução a condição análoga à de escravo. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MINISTRO PRESIDENTE. Em 18/06/2021: Iniciada análise de
repercussão geral. Em 07/08/2021: Decisão pela existência de repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencido
o Ministro Marco Aurélio. Não se manifestou o Ministro Nunes Marques. O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão
constitucional suscitada, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não se manifestou o Ministro Nunes Marques. Publicado acórdão de repercussão geral em
18/08/2021.

Descrição no STF

Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, II, 7º, XIII e XIV, e 37 da Constituição Federal,
qual o divisor deve ser aplicado para o cálculo de horas extras de servidor público do Município de
Paranaguá, considerando-se jornada de 40 horas semanais.

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Servidor Público Civil | Sistema Remuneratório e Benefícios | Adicional
de Horas Extras. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MINISTRO PRESIDENTE. Em 06/08/2021: Iniciada análise de repercussão geral. Em
27/08/2021: Decisão pela inexistência de repercussão geral por se tratar de matéria infraconstitucional. Decisão: O Tribunal, por maioria, reconheceu a
inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. Não se manifestou o Ministro Gilmar Mendes. Publicado acórdão de
inexistência de repercussão geral em 03/09/2021. Transitado(a) em julgado em 22/09/2021.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE 1316010

Saber se a superveniente extinção de cargos oferecidos no certame ou o limite de gastos com pessoal
imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal são causas suficientes para afastar direito subjetivo à
nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas previsto em edital de concurso.

1164
Processo de Origem

TJPA - PROC 00487536920158140301

Descrição no STF

Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 37 e 169 da Constituição Federal, se a extinção
mediante lei superveniente do cargo para o qual aprovado o candidato ou se o limite prudencial previsto na
Lei de Responsabilidade Fiscal constituem motivos excepcionais, como definidos no Tema 161 (RE 589099),
para obstar a nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas.

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Concurso Público / Edital. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS
MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Servidor Público Civil | Regime Estatutário | Nomeação. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MINISTRO
PRESIDENTE. Em 13/08/2021: Iniciada análise de repercussão geral. Em 03/09/2021: Decisão pela existência de repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por
maioria, reputou constitucional a questão, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin e Ricardo Lewandowski. Não se manifestou o Ministro Gilmar
Mendes. O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencidos os Ministros Rosa Weber,
Edson Fachin e Ricardo Lewandowski. Não se manifestou o Ministro Gilmar Mendes. Publicado acórdão de repercussão geral em 14/09/2021.

Processo Paradigma

RE 1265564

Descrição no TST

Competência para processar e julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento de DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | Jurisdição e Competência | Competência. DIREITO DO TRABALHO | Aposentadoria e Pensão |
Complementação de Aposentadoria / Pensão. DIREITO CIVIL | Obrigações | Espécies de Contratos | Previdência privada. Repercussão Geral
diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária.

1166
Processo de Origem

TST - PROC 11321220155120001

Descrição no STF

Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 114, I e 202, § 2º da Constituição Federal, a
competência da Justiça Trabalhista ou Comum para processar e julgar ações trabalhistas ajuizadas contra o
empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas
respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada.

Reconhecida. Relator MINISTRO PRESIDENTE. Em 13/08/2021: Iniciada análise de repercussão geral. Em 03/09/2021: Reconhecida a repercussão geral e
julgado o mérito com reafirmação de jurisprudência no PV. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. Não se manifestou o
Ministro Gilmar Mendes. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Não se manifestou
o Ministro Gilmar Mendes. No mérito, por unanimidade, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria. Não se manifestou o Ministro Gilmar Mendes.
Foi fixada a seguinte tese: "Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o
reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele
vinculada." Publicado acórdão de repercussão geral em 14/09/2021. Em 21/09/2021: Opostos embargos de declaração. Em 22/08/2022: Decisão: O Tribunal,
por unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de
12.8.2022 a 19.8.2022. Publicado o acórdão de embargos de declaração em 12/09/2022 . Transitado em julgado em 20/09/2022.

Processo Paradigma

RE 1317982

Descrição no TST

Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada
no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO || Liquidação / Cumprimento / Execução || Valor da Execução / Cálculo / Atualização || Correção

1170
Processo de Origem

Descrição no STF

Monetária. DIREITO CIVIL || Obrigações || Inadimplemento || Juros de Mora - Legais / Contratuais. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS
MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO || Servidor Público Civil || Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão || Índice da URV Lei 8.880/1994.
Repercussão Geral Reconhecida. Relator MINISTRO PRESIDENTE. Em 15/10/2021: Decisão pela existência de repercussão geral. Decisão: O Tribunal,
por maioria, reputou constitucional a questão, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Cármen Lúcia e Ricardo Lewandowski. O Tribunal,
por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber,
Cármen Lúcia e Ricardo Lewandowski. Publicado acórdão de repercussão geral em 27/10/2021. Em 21/01/2022: distribuído ao Relator, MIN. NUNES
MARQUES.

Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, XXXV, XXXVI e LIV, e 105, III, da
TRF2 - PROC 00127283020114025001 Constituição Federal a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento

do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado
expressamente índice diverso.

Processo Paradigma

ARE 1343477

Descrição no TST

Forma de cálculo do piso salarial devido aos professores da rede de educação básica, considerando a
proporcionalidade com o piso nacional para jornada de 40 horas semanais (Lei Federal 11.738/2008) e a
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO || Servidor Público Civil || Sistema Remuneratório e Benefícios || Piso
distribuição da carga horária dentro e fora de sala de aula.

1179
Processo de Origem

TJRJ - PROC 00028448820158190034

Descrição no STF
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 19 e 37, II e X, da Constituição Federal, o
cálculo do percentual do piso salarial devido aos professores da rede de ensino do Município de Miracema,
em que estabelecida jornada integral de 25 horas (Lei municipal 1.367/2011), das quais 23 horas eram
destinadas a atividades intraclasse, considerando a proporcionalidade com o piso nacional para jornadas de
40 horas semanais e a obrigatoriedade de reserva de tempo mínimo de 1/3 (um terço) da carga horária para
dedicação a atividades extraclasse.

Salarial. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MINISTRO PRESIDENTE. Em 08/10/2021: Iniciada análise de repercussão geral. Em 29/10/2021:
Decisão pela inexistência de repercussão geral por se tratar de matéria infraconstitucional. Decisão: O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de
repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em 12/11/2021. Em
30/11/2021: Opostos embargos de declaração. Em 04/07/2022: Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração, nos
termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 24.6.2022 a 1.7.2022. Em 11/7/2022 - ATA Nº 22, de 04/07/2022. DJE
nº 136, divulgado em 08/07/2022. Publicado o acórdão de embargos de declaração em 28/07/2022 . Transitado(a) em julgado em 17/08/2022.

Processo Paradigma

RE 1348854

1182
Processo de Origem

TJRJ - PROC 00028448820158190034

Descrição no TST

Constitucionalidade da extensão da licença maternidade, prevista no art. 7º, XVIII, da CF/88 e regulamentada
pelo art. 207 da Lei 8.112/1990, ao pai solteiro servidor público, em face dos princípios da isonomia (art. 5º, I,
CF), da legalidade (art. 37, caput, CF), e da proteção integral da criança com absoluta prioridade (art. 227 da
CF), bem como ante o art. 195, § 5º, da CF, que dispõe que nenhum benefício ou serviço da seguridade
social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO || Servidor Público Civil || Licenças / Afastamentos || Gestante / Adotante /
Paternidade. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES. Em 19/11/2021: Decisão: O Tribunal, por unanimidade,
reputou constitucional a questão. Não se manifestou o Ministro Gilmar Mendes. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral
da questão constitucional suscitada. Não se manifestou o Ministro Gilmar Mendes. Publicado acórdão de repercussão geral em 09/12/2021. Em 26/04/2022:
Calendário de julgamento publicado no DJe. Em 05/05/2022: Incluído no calendário de julgamento pelo Presidente. Em 11/05/2022: suspenso o julgamento.
Em 11/05/2022: Incluído no calendário de julgamento pelo Presidente. Em 12/05/2022: Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.182 da
repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, para manter o acórdão recorrido, e fixou a seguinte tese: "À luz do art. 227 da CF, que
confere proteção integral da criança com absoluta prioridade e do princípio da paternidade responsável, a licença maternidade, prevista no art. 7º,
Descrição no STF
XVIII, da CF/88 e regulamentada pelo art. 207 da Lei 8.112/1990, estende-se ao pai genitor monoparental", nos termos do voto do Relator. Ausente,
justificadamente, a Ministra Rosa Weber. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 12.5.2022. Em 16/05/2022: Ata de Julgamento Publicada, DJE. Tese
fixada: “À luz do art. 227 da CF, que confere proteção integral da criança com absoluta prioridade e do princípio da paternidade responsável, a licença
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, I, 7º, XVIII, 37, 195, § 5º, 226, § 8º, 227, § 6º e
maternidade, prevista no art. 7º, XVIII, da CF/88 e regulamentada pelo art. 207 da Lei 8.112/1990, estende-se ao pai genitor monoparental”.Transitado(a) em
229 da Constituição Federal, a possibilidade ou não de estender o benefício de salário maternidade pelo julgado em 19/11/2022.

prazo de 180 dias, previsto no artigo 207 da Lei 8.112/1990, ao pai solteiro de crianças geradas através de
procedimento de fertilização in vitro e utilização de barriga de aluguel, por analogia à Lei 12.873/2013, ante a
ausência de previsão expressa na Constituição Federal ou na legislação infraconstitucional de regência, e da
necessidade de fonte de custeio para suportar a extensão do benefício.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE 1336848

Aplicabilidade do prazo bienal, previsto no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, para cobrança dos
depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por nulidade de contratações temporárias
efetuadas pelo Poder Público.

1189
Processo de Origem

TJPA - PROC 00597891620128140301

Descrição no STF

Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, a aplicabilidade da
norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX,
da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações
temporárias.

DIREITO DO TRABALHO || Prescrição || FGTS. DIREITO TRIBUTÁRIO || Contribuições || Contribuições Especiais || FGTS/Fundo de Garantia Por
Tempo de Serviço. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO || Empregado Público / Temporário. Repercussão
Geral Reconhecida. Relator MINISTRO PRESIDENTE. Em 10/12/2021: Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal,
por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Publicado acórdão de repercussão geral em 15/12/2021.
Em 11/03/2022: distribuído ao Relator, MIN. GILMAR MENDES.

Processo Paradigma

RE 1269353

Processo de Origem

Descrição no TST

Aplicabilidade da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária de créditos trabalhistas.

Descrição no STF

1191

TST - PROC 00004250420135040012

Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5º, II e XXXVI, da Constituição Federal a utilização
da Taxa Referencial - TR como índice de atualização dos débitos trabalhistas, haja vista a interpretação
conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho a julgados proferidos pelo STF (ADI 4.357, ADI 4.425 e RE
870.947, Tema 810 da Repercussão Geral) que levou à declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo
39 da Lei 8.177/199 e a fixação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para
atualização dos débitos trabalhistas.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO || Liquidação / Cumprimento / Execução || Valor da Execução / Cálculo / Atualização || Correção
Monetária. DIREITO CIVIL || Obrigações || Inadimplemento || Correção Monetária. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MINISTRO
PRESIDENTE. Em 17/12/2021: Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a
existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencidos
os Ministros Edson Fachin e Ricardo Lewandowski. Foi fixada a seguinte tese: “I - É inconstitucional a utilização da Taxa Referencial – TR como índice
de atualização dos débitos trabalhistas, devendo ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária
e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da
ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública, que possuem regramento específico. A
incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização
monetária, cumulação que representaria bis in idem. II – A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação desta tese, devem ser
observados os marcos para modulação dos efeitos da decisão fixados no julgamento conjunto da ADI 5.867, ADI 6.021, ADC 58 e ADC 59, como
segue: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos
os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial,
inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em
julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os
processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase
recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de
título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC e (iii) os
parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado
manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os
critérios legais).”.Publicado acórdão de repercussão geral em 23/02/2022. Transitado(a) em julgado em 05/03/2022.

Processo Paradigma

Descrição no TST

ARE 1348549

Exigibilidade da inscrição de técnicos, instrutores ou treinadores de esporte e desporto profissionais ou
recreativos nos Conselhos de Educação Física, para o regular exercício da atividade.

1203
Processo de Origem

Descrição no STF

TRF3 - 5001906-55.2017.4.03.6100

Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, XIII, 21, XXIV, e 170 da Constituição Federal,
a necessidade de inscrição de técnico de tênis de mesa no Conselho Profissional de Educação Física, para
o regular exercício da profissão, considerado o entendimento do tribunal de origem acerca da interpretação
conferida ao artigo 3º da Lei 9.696/1998.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE 1228869

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO || Organização Político-administrativa / Administração Pública ||
Conselhos Regionais de Fiscalização Profissional e Afins || Registro Profissional. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MINISTRO
PRESIDENTE. Em 18/02/2022: Iniciada análise de repercussão geral. Em 11/03/2022: Decisão pela inexistência de repercussão geral por se tratar de matéria
infraconstitucional. Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em 24/03/2022. Transitado(a) em julgado em 13/05/2022.

Obrigatoriedade de o patrocinador constar do polo passivo da lide, a fim de responder solidariamente com a
entidade fechada de previdência complementar, nas demandas que versem sobre complementação de
aposentadoria.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | Formação, Suspensão e Extinção do Processo | Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito |

1206
Processo de Origem

Descrição no STF

TRF2 - 0010714-85.2004.4.02.0000

Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 195, § 5º, e 202 da Constituição Federal, a
obrigatoriedade, ou não, da inclusão do patrocinador na lide, a fim de que responda solidariamente à
entidade de previdência fechada em demandas que discutam a complementação de aposentadoria.

Legitimidade para a Causa , DIREITO CIVIL | Obrigações | Espécies de Contratos | Previdência privada. Inexistência de Repercussão Geral. Relator
MINISTRO PRESIDENTE. Em 11/03/2022: Iniciada análise de repercussão geral. Em 01/04/2022: Decisão pela inexistência de repercussão geral por se
tratar de matéria infraconstitucional. Publicado acórdão de inexistência de repercussão geral em 5/04/2022. Transitado(a) em julgado em 13/04/2022.

1209

1212

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE 1368225

Reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em
período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019.

Processo de Origem

Descrição no STF - PROCESSO COM SUSPENSÃO NACIONAL

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
5004140-34.2016.4.04.7129

Reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo,
seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019. Recurso
extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 201, § 1º, e 202, II, da Constituição Federal, a
possibilidade de concessão de aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), ao
vigilante que comprove exposição a atividade nociva com risco à integridade física do segurado,
considerando-se o disposto no artigo 201, § 1º, da Constituição Federal e as alterações promovidas pela
Emenda Constitucional 103/2019.

Processo Paradigma

Descrição no TST

ARE 1371155

Possibilidade de prorrogação de licença-maternidade, de 120 (cento e vinte) para 180 (cento e oitenta) dias,
de servidora estadual contratada em caráter temporário.

Processo de Origem

Descrição no STF

TJSP- 1011475-78.2020.8.26.0019

Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, 40, § 12 e § 13, 195, § 5º, e 201, § 1º, da
Constituição Federal, se servidora estadual contratada em caráter temporário possui direito à prorrogação do
período de licença-maternidade, para 180 (cento e oitenta) dias, tal como concedido pelo Estatuto dos
Servidores Públicos Civis estaduais.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO || Benefícios em Espécie || Aposentadoria Especial (Art. 57/8) Repercussão Geral Reconhecida. Relator MINISTRO
PRESIDENTE. Em 15/4/2022 - Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencido o Ministro Edson Fachin. Não se manifestou o
Ministro Gilmar Mendes. Em 26/04/2022: Publicado acórdão de repercussão geral em 26/04/2022. Em 16/05/2022: Distribuído - MIN. NUNES MARQUES.
Impedido(a): MIN. GILMAR MENDES; MIN. EDSON FACHIN. Observação: Excluído (a), em razão do 326-A do RISTF : Min. EF; GM.

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO || Servidor Público Civil || Licenças / Afastamentos || Gestante / Adotante /
Paternidade. Inexistência de Repercussão Geral. Relator MINISTRO PRESIDENTE. Em 08/04/2022: Iniciada análise de repercussão geral. Em
29/04/2022: Decisão: O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional,
vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski e Nunes Marques. Não se manifestaram os Ministros André Mendonça e Gilmar Mendes. Publicado acórdão de
inexistência de repercussão geral em 09/05/2022. Transitado(a) em julgado em 3/06/2022.

Processo Paradigma

RE 1367790

1213

1218

Descrição no TST
Contagem do tempo exercido exclusivamente em cargo comissionado, antes da investidura no cargo efetivo,
para fins de incorporação de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), com fundamento no
artigo 1º da Lei 15.138/2010 do Estado de Santa Catarina.
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO || Servidor Público Civil || Sistema Remuneratório e Benefícios ||

Processo de Origem

Descrição no STF

TJSC- 4006597-15.2016.8.24.0000

Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 37, XVII, 39, 40, § 2º, e 61, § 1º, II, “c”, da
Constituição Federal, a constitucionalidade da Lei 15.138/2010 do Estado de Santa Catarina, no que autoriza
a contagem do tempo de exercício exclusivo em cargo comissionado, previamente à investidura em cargo
efetivo, para fins de incorporação de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI).

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE 1326541

Adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da
carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da
carreira escalonada.

Processo de Origem

Descrição no STF

TJSP - 1006456-96.2020.8.26.0664

Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 18, 37, X e XIII, e 169, § 1º, I e II, da
Constituição Federal, a constitucionalidade da decisão judicial que concedeu a equiparação do salário-base
do professor da educação básica do Estado de São Paulo ao piso nacional da categoria, estabelecido pela
Lei 11.738/2008, com incidência escalonada nas diversas faixas, níveis e classes.

Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MINISTRO PRESIDENTE. Em 08/04/2022: Iniciada
análise de repercussão geral. Em 29/4/2022 - Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. Não se manifestaram os Ministros
André Mendonça e Gilmar Mendes. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Não se
manifestaram os Ministros André Mendonça e Gilmar Mendes. No mérito, por unanimidade, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria. Não se
manifestaram os Ministros André Mendonça e Gilmar Mendes. Publicado acórdão de repercussão geral em 04/05/2022. Transitado(a) em julgado em
12/05/2022.

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO || Servidor Público Civil || Sistema Remuneratório e Benefícios || Piso
Salarial. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MINISTRO PRESIDENTE. Em 06/05/2022: Iniciada análise de repercussão geral. Em 27/05/2022:
Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencidos os Ministros Luiz Fux, Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli. O Tribunal, por
maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencidos os Ministros Luiz Fux, Rosa Weber, Cármen Lúcia e
Dias Toffoli. Publicado acórdão de repercussão geral em 08/09/2022.

Processo Paradigma

RE 1359139

1231

Processo de Origem

TST - 0010023-24.2015.5.03.0146

1232

L
E
G
E
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D
A

Constitucionalidade da Lei 10.562/2017 do Município de Fortaleza, que fixa como teto para pagamento das
requisições de pequeno valor (RPV) o equivalente ao maior benefício do Regime Geral de Previdência
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Controle de Constitucionalidade DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO
Social, em face da capacidade econômica do ente federado e do princípio da proporcionalidade.
TRABALHO | Liquidação / Cumprimento / Execução | Requisição de Pequeno Valor - RPV. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MINISTRO
PRESIDENTE. Em 12/08/2022: Iniciada análise de repercussão geral. Em 02/09/2022: Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a
questão. Não se manifestou o Ministro André Mendonça. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão
constitucional suscitada. Não se manifestou o Ministro André Mendonça. No mérito, por unanimidade, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria.
Não se manifestou o Ministro André Mendonça. Publicado acórdão de repercussão geral em 08/09/2022. Transitado(a) em julgado em 16/09/2022.

Descrição no STF
Recurso extraordinário em que se discute, à luz do artigo 100, § 3º e § 4º, da Constituição Federal a
constitucionalidade da fixação do teto de requisição de pequeno valor (RPV), pela Lei 10.562/2017 do
Município de Fortaleza, na mesma quantia correspondente ao maior benefício do regime geral de previdência
social, considerando-se a possibilidade de norma municipal estabelecer valor inferior ao disposto no artigo 87
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no que diz respeito ao pagamento de seus débitos
judiciais por meio de requisição de pequeno valor, de acordo com a capacidade econômica do município e
com o princípio da proporcionalidade.

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE 1387795

Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de
grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.

Processo de Origem

Descrição no STF

TST - 0010023-24.2015.5.03.0146

1241

Descrição no TST

Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, II, LIV e LV, 97 e 170 da Constituição
Federal, acerca da possibilidade da inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de pessoa jurídica
reconhecida como do grupo econômico, sem ter participado da fase de conhecimento, em alegado
afastamento do artigo 513, § 5º, do CPC, em violação à Súmula Vinculante 10, e, ainda, independente de
instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (artigos 133 a 137 e 795, § 4º, do
CPC).

Processo Paradigma

Descrição no TST

RE 1400787

Possibilidade de remuneração das férias, calculado o terço constituição com base na retribuição pecuniária
correspondente a todo o período estebelecido em lei para seu gozo.

Processo de Origem

Descrição no STF

TJCE - 0050118-81.2020.8.06.0051

Recurso extraordinário em que se discute, à luz do artigo 7º, XVII, da Constituição Federal, a remuneração
das férias, calculado o terço constitucional com base na retribuição pecuniária correspondente a todo o
período estabelecido em lei para o seu gozo.

DIREITO DO TRABALHO | Responsabilidade Solidária / Subsidiária | Grupo Econômico DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO |
Liquidação / Cumprimento / Execução DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO | Liquidação / Cumprimento / Execução | Desconsideração
da Personalidade Jurídica. Repercussão Geral Reconhecida. Relator MINISTRO PRESIDENTE. Em 18/08/2022: Iniciada análise de repercussão geral.
Em 09/09/2022: Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencidos os Ministros Edson Fachin e Ricardo Lewandowski. O Tribunal,
por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencidos os Ministros Edson Fachin e Ricardo Lewandowski.
Publicado acórdão de repercussão geral em 13/09/2022. Em 5/10/2022 - Distribuição por sorteio ao Ministro Ricardo Lewandowski.

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Servidor Público Civil | Sistema Remuneratório e Benefícios |
Gratificações Municipais Específicas | Repercussão Geral Reconhecida. Relatora MINISTRA PRESIDENTE. Em 25/11/2022: Iniciada análise de
repercussão geral. Em 16/12/2022: Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. Não se manifestou o Ministro André Mendonça. O
Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Não se manifestou o Ministro André Mendonça.
No mérito, por unanimidade, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria. Não se manifestou o Ministro André Mendonça.

Tema de interesse da Justiça do Trabalho em processo que já transitou em julgado/baixou

Controvérsia Convertida em Tema

Tema vinculado a outro Tema

