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INTRODUÇÃO
De forma Sinté�ca, podemos deﬁnir precedentes como sendo normas jurídicas que derivam da a�vidade jurisdicional exercida pelos Tribunais e Magistrados, em um determinado caso concreto, e que tem por base uma norma jurídica geral (a lei em sen�do amplo).
No Brasil, país que adota o sistema jurídico de tradição Romano-Germânica (civil law) e que tem a lei escrita como sua principal fonte do direito, a
importância dos precedentes judiciais como fontes formais de solução dos conﬂitos ascendeu progressivamente, com o advento de normas infracons�tucionais (Leis 9.868/1999, 9.882/1999, 9.756/1998, 10.352/2001, 11.232/2005, 11.418/2006, 11.672/2008, 13.015/2014), bem como da
Emenda Cons�tucional no 45/2004 (que estabeleceu a possibilidade de edição de Súmula Vinculante pelo STF, além da possibilidade da "repercussão geral"). Esse processo de valorização gradual dos entendimentos consolidados nos tribunais culminou na ins�tuição de um verdadeiro sistema
de precedentes obrigatórios, por meio da Lei no 13.105/2015 (novo CPC/2015).
Diz-se obrigatórios aqueles precedentes cujas decisões devem ser obrigatoriamente aplicadas pelas demais instâncias (art. 927 do CPC) e o seu desrespeito enseja a propositura de "reclamação", com vistas à garan�a da autoridade do órgão jurisdicional que as ﬁrmaram (art. 988 do CPC).
Os precedentes obrigatórios são importantes instrumentos de materialização da Democracia, na medida em que atuam como meios de controle da
a�vidade jurisdicional, assegurando que casos semelhantes sejam tratados de forma semelhante, o que se traduz em maior segurança jurídica e
maior celeridade do trâmite processual.
Além disso, a observância dos procedentes obrigatórios numa época de massiﬁcação dos li�gios como a que vivemos reﬂete diretamente na diminuição de erros judiciais, da li�giosidade e recorribilidade, redundando, em suma, em uma maior eﬁcência da máquina judicial.
Assim, visando facilitar a atuação de Magistrados, Assessores, Advogados e Acadêmicos de Direto, o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes do
Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região, órgão subordinado à Presidência desta Corte, apresenta o primeiro Informa�vo Especial com a compilação dos precedentes obrigatórios editados pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Jus�ça, em matéria trabalhista, bem como os precedentes obrigatórios editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e por este Tribunal Regional do Trabaho da 5a Região, durante todo o ano de
2021.
Iara Silva Galvão

REPERCUSSÃO GERAL
TEMA 284 ( RE 631.363) e 285 (RE632212)
Leading case: RE 631.363
Relator: GILMAR MENDES
Descrição: Agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmi�u recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5o, II e XXXVI, da
Cons�tuição 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.
Decisão Monocrá�ca: "Ao analisar o contexto fá�co das ações, em trâmite nesta Corte, rela�vas aos expurgos inﬂacionários decorrentes dos Planos
Econômicos, entendo pela necessidade de harmonização das determinações emanadas por este Tribunal, especialmente, no que se refere à suspensão nacional das ações em curso. Vejamos. Atualmente, encontram-se em tramitação no Supremo cinco processos de grande relevância acerca do
tema, quais sejam: 1) ADPF 165, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em que se pretende, em síntese, a declaração da validade cons�tucional dos planos
econômicos; 2) RE-RG 591.797, Rel Min. Cármen Lúcia, referente aos valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265); 3) RE-RG 626.307, Rel.
Min. Cármen Lúcia, referente aos Planos Bresser e Verão (tema 264); 4) RE-RG 631.363, de minha relatoria, referente aos valores bloqueados do
Plano Collor I (tema 284); e 5) RE-RG 632.212, de minha relatoria, referente ao Plano Collor II (tema 285). Conforme demonstrado, quanto aos paradigmas da sistemá�ca da repercussão geral, parte dos processos encontra-se sob a relatoria da Min. Cármen Lúcia (temas 265 e 264) e os demais
sob minha relatoria (temas 284 e 285). TEMAS 265 e 264: Cumpre registrar que os processos que se encontram atualmente com a Min. Cármen Lúcia
(RE-RG 591.797 e RE-RG 626.307) foram originariamente distr buídos ao Min. Dias Toﬀoli, que, em decisão publicada no DJe 1o.9.2010, determinou
a suspensão de todos os feitos em fase recursal que tratassem dos Planos Bresser e Verão (tema 264) e valores não bloqueados do Plano Collor I
(tema 265), excluindo-se as ações em sede execu�va (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória.
Em 18.12.2017, o Min. Dias Toﬀoli homologou o acordo formulado pelas partes e determinou o sobrestamento dos paradigmas da repercussão geral
pelo período de 24 meses, para que os interessados pudessem aderir às propostas. Após a distribuição dos feitos à Min Cármen Lúcia (art. 38 do
RISTF), foi formulado pedido de suspensão nacional dos processos em execução ou em cumprimento de sentença, o que foi indeferido pela relatora,
em 24.4.2019. TEMAS 284 E 285: No que se refere aos processos de minha relatoria, RE-RG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285),
também homologuei o acordo e determinei o sobrestamento dos paradigmas pelo prazo de 24 meses, em 5.2.2018, para que os interessados, querendo, pudessem aderir aos termos do acordo nas instâncias de origem. Em 31.10.2018, a pedido do Banco do Brasil e da Advocacia-Geral da União,
determinei a suspensão nacional de todos os processos individuais ou cole�vos, seja na fase de conhecimento ou de execução, que versassem sobre
o Plano Collor II, 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.
Diante das circunstâncias apresentadas, em 9.4.2019, reconsiderei a decisão anteriormente proferida apenas rela�vamente à determinação de suspensão dos processos em fase de liquidação, cumprimento de sentença e execução, mantendo-a quanto aos demais. O prazo de suspensão nacional
encerrou-se em 5.2.2020, sem que tenha havido, até o momento, qualquer prorrogação. Registre-se que, em 7.4.2020, homologuei o adi�vo do
acordo cole�vo e determinei a prorrogação da suspensão do julgamento do RE-RG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285), pelo prazo de
60 meses a contar de 12.3.2020. Decido. Feito esse breve resumo dos fatos, veriﬁca-se que permanece válida a determinação de suspe são nacional
proferida pelo Min. Dias Toﬀoli em 2010, ainda que com fundamento no RISTF, de todos os processos em fase recursal que tratassem de expurgos
inﬂacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão (tema 264) e de valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265), excluindo-se as ações
em sede execu�va (decorrentes de se tença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória. Todavia, não subsiste determinação de suspensão dos processos que versam sobre o Plano Collor II e os valores bloqueados do Plano Collor I, o que tem causado grande insegurança
e controvérsias quanto à aplicação do direito por parte dos tribunais de origem. Assim, com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais e,
ainda, para privilegiar a autocomposição dos conﬂitos sociais, entendo necessária a adoção das mesmas medidas adotadas pelo Min. Toﬀoli, nos
temas 264 e 265, aos casos que se encontram sob minha relatoria (temas 284 e 285). 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".
Data de Publicação: 23/04/2021
Situação Atual: Concluso ao Relator para julgamento

TEMA 383 (RE 635546)
Título: Equiparação de direitos trabalhistas entre terceirizados e empregados de empresa pública tomadora de serviços.
Leading case: RE 612707
Número único: 0126240-67.2006.5.03.0114
Relator: Min. Marco Aurélio
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos ar�gos 5o, caput, incisos I, II, LIV e LV, e 37, caput, inc. II e § 2o, da Cons�tuição Federal, a possibilidade, ou não, de equiparação de direitos trabalhistas entre empregados terceirizados e aqueles pertencentes ao quadro funcional da
empresa pública tomadora de serviços.
Tese ﬁxada: A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre inicia�va, por se tratarem de agentes econômicos dis�ntos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que
não são suas.
Data De Publicação Dje 19/05/2021 – ATA No 84/2021. DJE no 95, divulgado em 18/05/2021.
Situação Atual: Aguardando julgamento de Embargos de Declaração

TEMA 521 - RE 612707
Título: Quebra da ordem cronológica do pagamento de precatórios alimentares para ﬁns de sequestro de recursos públicos.
Leading case: RE 612707
Relator: Min. Edson Fachin
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 100, caput e §2º, da Cons�tuição Federal, bem como do art. 78 do ADCT, a possibilidade, ou não, de reconhecer-se duas ordens dis�ntas de precatórios – os alimentares e os nãoalimentares – para efeitos de reconhecimento de
quebra da ordem cronológica do pagamento dos precatórios e autorização de sequestro de recursos públicos.
Tese ﬁxada após ED: 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 Cons�tuição, 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 an�go 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, repe�ndo-se o esquema de pagamento; e assim sucessivamente.
Data De Publicação Dje 25/03/2021 – ATA Nº 49/2021. DJE nº 57, divulgado em 24/03/2021.
Trânsito em Julgado: 20/04/2021

TEMA 528 - RE 658312
Título: Recepção, pela CF/88, do art. 384 da CLT, que dispõe sobre o intervalo de 15 minutos para a trabalhadora mulher antes do serviço extraordinário.
Leading case: RE 658312
Relator: Min. Dias Toﬀoli
Descrição: Recurso Extraordinário em que se discute, à luz dos ar�gos 5º, I, e 7º, XXX, da Cons�tuição 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.
Tese ﬁxada: "O art. 384 da CLT, em relação ao período anterior à edição da Lei n. 13.467/2017, foi recepcionado pela Cons�tuição Federal de 1988,
aplicando-se a todas as mulheres trabalhadoras".
Data De Publicação Dje 06/12/2021 - ATA Nº 208/2021. DJE nº 240, divulgado em 03/12/2021.
Situação Atual: Concluso ao Relator para julgamento de Embargos de Declaração

TEMA 606 - RE 655283
Título: a) reintegração de empregados públicos dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea e consequente possibilidade de
acumulação de proventos com vencimentos; 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
Leading case: RE 655283
Relator: MARCO AURÉLIO
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do inciso XXXVI do art. 5º; do caput, dos incisos I, II, XVI e XVII e do § 10 do art. 37; do §
6º do art. 40; do art. 41; do art. 114; bem como do § 1º do art. 173, todos da Cons�tuição Federal, a possibilidade, ou não, da reintegração de empregados públicos dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea e da consequente possibilidade de acumulação de proventos com
vencimentos; assim como a competência para processar e julgar a respec�va causa (se da Jus�ça Federal ou da Jus�ça do Trabalho).
Tese ﬁxada: “A natureza do ato de demissão de empregado público é cons�tucional- administra�va e não trabalhista, o que atrai a competência da
Jus�ça 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
Cons�tucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.”
Data De Publicação Dje: 27/04/2021
Situação Atual: Concluso ao Relator para julgamento de Embargos de Declaração

TEMA 808 (RE 855091)
Título: Incidência de imposto de renda sobre juros de mora recebidos por pessoa �sica.
Leading case: RE 855091
Relator: DIAS TOFFOLI
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 97 e 153, III, da Cons�tuição Federal, a cons�tucionalidade dos arts. 3º, § 1º, da
Lei 7.713/1988 e 43, II, § 1º, do Código Tributário Nacional, de modo a deﬁnir a incidência, ou não, de imposto de renda sobre os juros moratórios
recebidos por pessoa �sica.
Tese ﬁxada: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função”.
Data De Publicação Dje: 08/04/2021
Trânsito em Julgado: 09/10/2021

TEMA 944 (ARE 954858)
Título: Alcance da imunidade de jurisdição de Estado estrangeiro em relação a ato de império ofensivo ao direito internacional da pessoa humana.
Leading case: ARE 954858
Relator: EDSON FACHIN
Descrição: Agravo contra decisão pela qual inadmi�do recurso extraordinário em que se discute, com fundamento nos arts. 1º, inc. III, 3º, incl. IV,
4º, incs. II, IV e V, 5º, incs. II, XXXV e LIV, e 133 da Cons�tuição da República, o alcance da imunidade de jurisdição de estado estrangeiro em relação
a ato de império ofensivo ao direito internacional da pessoa humana.
Tese ﬁxada: "Os atos ilícitos pra�cados por Estados estrangeiros em violação a direitos humanos não gozam de imunidade de jurisdição".
Data De Publicação Dje 24/09/2021
Trânsito em Julgado: 02/10/2021

TEMA 985 ( RE 1072485)
Título: Natureza jurídica do terço cons�tucional de férias, indenizadas ou gozadas, para ﬁns de incidência da contribuição previdenciária patronal.
Leading case: RE 1072485
Relator: Min. Marco Aurélio
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 97, 103-A, 150, § 6º, 194, 195, inc. I, al. a e 201, caput e § 11, da Cons�tuição
da República, a natureza jurídica do terço cons�tucional de férias, indenizadas ou gozadas, para ﬁns de incidência da contribuição previdenciária
patronal.
Tese ﬁxada: É legí�ma a incidência de contribuição social sobre o valor sa�sfeito a �tulo de terço cons�tucional de férias.
Data De Publicação Dje 02/10/2020 – ATA Nº 166/2020. DJE nº 241, divulgado em 01/10/2020. Úl�mo andamento: conclusos à Presidência em
13/08/2021.

TEMA 992 (RE 960429)
Título: 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.
Leading case: RE 960429
Relator: Min. Gilmar Mendes
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 114, inc. I, da Cons�tuição 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.
Tese ﬁxada após ED: Compete à Jus�ça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase précontratual 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 cele�sta de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito �ver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado
e a sua execução, a competência con�nuará a ser da Jus�ça do Trabalho.
Ata de Julgamento nº 33, de 25/10/2021, DJE nº 216, divulgada em 03/11/2021.

TEMA 994 (RE 1089282)
Título: Controvérsia rela�va 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.
Leading case: RE 1089282
Relator: Min. Gilmar Mendes
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 114, inc. III, da Cons�tuição 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.
Tese ﬁxada: Compete à Jus�ça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário.
Data De Publicação Dje 04/02/2021 – ATA Nº 16/2021. DJE nº 21, divulgado em 03/02/2021.
Trânsito em julgado: 12/02/2021.

TEMA 1075 (RE 1101937)
Título: Cons�tucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites
da competência territorial do órgão prolator.
Leading case: RE 1101937
Relator: Min. Alexandre de Moraes
Descrição: Recursos extraordinários nos quais se examina, à luz dos arts. 2º; 5º, incisos XXXVII, LIII e LIV; 22, inciso I; e 97 da Cons�tuição Federal, se
o art. 16 da Lei da Ação Civil Pública se harmoniza com a Cons�tuição de 1988.
Tese ﬁxada: I – É incons�tucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repris�nada 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 Consumidor). III – Ajuizadas múl�plas 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.
Data De Publicação Dje 14/06/2021 – ATA Nº 101/2021. DJE nº 113, divulgado em 11/06/2021.
Trânsito em julgado: 01/09/2021.

TEMA 1142 (RE 1309081)
Título: Possibilidade de fracionamento da execução de honorários advoca�cios sucumbenciais ﬁxados em ação cole�va contra a Fazenda Pública,
proporcionalmente às execuções individuais de cada beneﬁciário subs�tuído.
Leading case:
Relator: MINISTRO PRESIDENTE
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do ar�go 100, § 8º, da Cons�tuição Federal, a possibilidade do fracionamento da execução de honorários advoca�cios sucumbenciais ﬁxados em ação cole�va contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de
cada beneﬁciário subs�tuído, de forma a permi�r o pagamento dos honorários por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV).
Tese ﬁxada: "Os honorários advoca�cios cons�tuem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advoca�cios sucumbenciais ﬁxados em ação cole�va contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneﬁciário, viola o § 8º
do ar�go 100 da Cons�tuição Federal.".
Data De Publicação Dje 18/06/2021
Situação Atual: Concluso à Presidência para julgamento de Embargos de Declaração

TEMA 1166 (RE 1265564)
Título: Competência para processar e julgar ação trabalhista contra o empregador obje�vando o pagamento de diferenças salariais e dos respec�vos
reﬂexos nas contribuições devidas à en�dade previdenciária.
Leading case: RE 1265564
Relator: MINISTRO PRESIDENTE
Descrição: Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos ar�gos 114, I e 202, § 2º da Cons�tuição Federal, a competência da Jus�ça
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 respec�vas contribuições para a en�dade de previdência privada a ele vinculada.
Tese ﬁxada: "Compete à Jus�ça 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 respec�vas contribuições para a en�dade de previdência privada a ele vinculada".
Data De Publicação Dje 14/09/2021
Situação atual: Conclusos ao Presidente para julgamento de Embargo de Declaração

ADC - AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE
ADC 58
Número Único: 0076586-62.2018.1.00.0000
Relator: Min. Gilmar Mendes
Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação, para conferir interpretação conforme à Cons�tuição ao art. 879, § 7º, e ao
art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sen�do de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação
judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Jus�ça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legisla�va,
os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase
pré-judicial e, a par�r da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson
Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Por ﬁm, por maioria, modulou os efeitos da decisão, ao entendimento de que (i) são
reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos
realizados u�lizando 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 man�das e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no disposi�vo, 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
retroa�va, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de �tulo judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC) e (iii) igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre
a questão dever-se-á aplicar eﬁcácia erga omnes e efeito vinculante, no sen�do de a�ngir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem
qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os
critérios legais), vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Marco Aurélio, que não modulavam os efeitos da decisão. Impedido o Ministro Luiz
Fux (Presidente). Presidiu o julgamento a Ministra Rosa Weber (Vice-Presidente). Plenário, 18.12.2020 (Sessão realizada por videoconferência –
Resolução 672/2020/STF).
Data De Publicação Dje 07/04/2021 – ATA Nº 55/2021. DJE nº 63, divulgado em 06/04/2021.

ADI - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
ADI 5625 – IMPROCEDENTE
Relator: EDSON FACHIN
Redator do acórdão: NUNES MARQUES
Decisão: "O Tribunal, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado na ação direta, nos termos do voto do Ministro Nunes Marques, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Edson Fachin (Relator) e Rosa Weber. Foi ﬁxada a seguinte tese de julgamento: "1) É cons�tucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e proﬁssionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o
contrato civil de parceria referido, quando u�lizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se ﬁzerem
presentes seus elementos caracterizadores".
Ata de julgamento publicada em 16/11/2021

ADI 5766 - PARCIALMENTE PROCEDENTE
Número Único: 9034419-08.2017.1.00.0000
Relator: Min. Roberto Barroso
Redator do acórdão: Min. Alexandre de Moraes
Decisão: "O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, para declarar incons�tucionais os arts. 790-B,
caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), vencidos, em parte, os Ministros Roberto Barroso (Relator), Luiz Fux (Presidente), Nunes Marques e Gilmar Mendes. Por maioria, julgou improcedente a ação no tocante ao art. 844, § 2º, da CLT, declarando-o cons�tucional,
vencidos os Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber".
Ata de julgamento publicada: ATA Nº 31, de 20/10/2021. DJE nº 217, divulgado em 04/11/2021.
Acórdão ainda não publicado.

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
ADPF 381
Número Único: 0000702-95.2016.1.00.0000
Relator: Min. Gilmar Mendes
Decisão: "(...) Dessa forma, acolho em parte o pedido formulado pela Confederação Nacional do Transporte, para determinar à Jus�ça do Trabalho
que suspenda todos os processos pendentes, individuais e cole�vos, que versem sobre a validade de norma cole�va que restrinja ou limite direitos
trabalhistas não cons�tucionalmente previstos, inclusive os que versam sobre a aplicação do art. 62, I, da CLT aos motoristas proﬁssionais externos
do setor de transporte de cargas. Publique-se".
Data de publicação: 03/02/2020 – DJE nº 19, divulgado em 31/01/2020. Úl�mo andamento: Incluído no calendário de julgamento pelo Presidente.
Previsão de Julgamento: 20/04/2022.

ADPF 616 / BA - PROCEDENTE EM PARTE
Número Único: 0028351-30.2019.1.00.0000
Relator: LUÍS ROBERTO BARROSO
Decisão: "Ação conhecida e pedido julgado parcialmente procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Baiana de Águas e Saneamento - EMBASA ao regime
cons�tucional de precatórios".
Data de publicação: DJE 21/06/2021 - ATA Nº 106/2021. DJE nº 118, divulgado em 18/06/2021
Situação Atual: Conclusos ao Relator para julgamento de Embargos de Declaração

ADPF 664
Número Único: 0088856-50.2020.1.00.0000
Relator: Min. Alexandre de Moraes
Decisão: EMENTA: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL
DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES
DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais
que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para sa�sfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de
Saúde objeto de contratos de gestão ﬁrmados entre o Estado do Espírito Santo e en�dades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eﬁciência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da con�nuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em
14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484,
Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar conﬁrmada e
ação julgada procedente.
Data De Publicação Dje 04/05/2021 – ATA No 73/2021. DJE no 84, divulgado em 03/05/2021.
Trânsito em julgado: 12/05/2021.

SUSPENSÃO NACIONAL EM IRDR (INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
SIRDR 14 - SUSPENSÃO PARCIAL
Título: Aplicação da Súmula Vinculante nº 17 do Supremo Tribunal Federal, para precatórios expedidos antes da sua edição.
Relator: Luiz Fux
DECISÃO: "[...] DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado, com fundamento nos ar�gos 982, §§ 3º e 4º, e 1.029, §4º, do CPC,
para determinar o sobrestamento, em todo o território nacional, dos processos em que haja a discussão acerca da incidência da Súmula Vinculante
17 a precatórios judiciais expedidos antes da edição deste verbete sumular exclusivamente quanto ao ato de pagamento de juros moratórios referentes aos prazos de pagamento previstos nos ar�gos 100, §5º, da CF, e 78 do ADCT, sem prejuízo do regular prosseguimento dos feitos e do pagamento de precatórios referentes à parte incontroversa do valor devido, até ulterior decisão neste feito. Publique-se. Int..
Publicação, DJE nº 72, divulgado em 15/04/2021
Transito em julgado: 11/05/2021

TEMA 1054 - RESP 1858965 / SP (NÚMERO ÚNICO: 2198392-85.2019.8.26.0000)
Relator: SÉRGIO KUKINA
Questão subme�da a julgamento: Deﬁnição acerca da obrigatoriedade, ou não, de a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções ﬁscais,
promover o adiantamento das custas rela�vas às despesas postais referentes ao ato citatório, à luz do art. 39 da Lei 6.830/80.
Tese ﬁrmada: "A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções ﬁscais, está dispensada de promover o
adiantamento de custas rela�vas ao ato citatório, devendo recolher o respec�vo valor somente ao ﬁnal da demanda, acaso resulte vencida."
Data De Publicação Dje: 01/10/2021
Trânsito em julgado: 01/12/2021

INCIDENTES DE RECURSOS REPETITIVOS
TEMA 3 (IRR-0000341-06.2013.5.04.0011 )
Relator: Ministro José Roberto Freire Pimenta
Revisor: Ministro Hugo Carlos Scheuermann,
Questão subme�da a julgamento: Direito aos honorários assistenciais em reclamações trabalhistas �picas, envolvendo trabalhadores e empregadores, consideradas as disciplinas das Leis 1.060/50 e 5.584/70, do art. 5º, LXXIV, da CF, e o teor das Súmulas 219 e 329 do TST.
Tese ﬁxada: 1) Nas lides decorrentes da relação de emprego, os honorários advoca�cios, com relação às ações ajuizadas no período anterior ao início
de vigência da Lei nº 13.467/2017, somente são cabíveis na hipótese prevista no ar�go 14 da Lei nº 5.584/70 e na Súmula nº 219, item I, do TST, tendo
por des�natário o sindicato assistente, conforme disposto no ar�go 16 do referido diploma legal, até então vigente (revogado expressamente pela Lei
nº 13.725/2018) e no caso de assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública da União ao beneﬁciário da Jus�ça gratuita, consoante os ar�gos
17 da Lei nº 5.584/70 e 14 da Lei Complementar nº 80/94, revelando-se incabível a condenação da parte vencida ao pagamento dessa verba honorária seja pela mera sucumbência, seja a �tulo de indenização por perdas e danos, seja pela simples circunstância de a parte ser beneﬁciária da jus�ça
gratuita;
2) A ampliação da competência da Jus�ça do Trabalho pela Emenda Cons�tucional nº 45/2004 acarretou o pagamento de honorários advoca�cios
com base unicamente no critério da sucumbência apenas com relação às lides não decorrentes da relação de emprego, conforme sedimentado nos
itens III e IV da Súmula nº 219 do TST, por meio, respec�vamente, das Resoluções nºs 174, de 24 de maio de 2011, e 204, de 15 de março de 2016, e
no item 5 da Instrução Norma�va nº 27, de 16 de fevereiro de 2005;
3) Às demandas não decorrentes da relação de emprego, mas que já tramitavam na Jus�ça do Trabalho por força de norma legal expressa, rela�vas
aos trabalhadores avulsos e portuários, ex vi dos ar�gos 643, caput, e 652, alínea "a", inciso V, da CLT, são inaplicáveis o item 5 da Instrução Norma�va
nº 27/2005 do Tribunal Superior do Trabalho e o item III da Súmula nº 219 desta Corte, porquanto a Cons�tuição Federal, em seu ar�go 7º, inciso
XXXIV, equipara o avulso ao trabalhador com vínculo emprega�cio, sendo-lhe aplicável, portanto, o entendimento previsto no item I da Súmula nº
219 desta Corte; (...)
4) Às lides decorrentes da relação de emprego, objeto de ações propostas antes do início da vigência da Lei nº 13.467/2017, não se aplica a Súmula
nº 234 do STF, segundo a qual "são devidos honorários de advogado em ação de acidente de trabalho julgada procedente";
5) Não houve derrogação tácita do ar�go 14 da Lei nº 5.584/1970 em virtude do advento da Lei nº 10.288/2001, que adicionou o § 10 ao ar�go 789
da CLT, reportando-se à assistência judiciária gratuita prestada pelos sindicatos, e a superveniente revogação expressa desse disposi�vo da CLT pela
Lei nº 10.537/2002 sem que esta disciplinasse novamente a matéria, pelo que a assistência judiciária prestada pela en�dade sindical no âmbito da
Jus�ça do Trabalho ainda permanece regulamentada pela referida lei especial;
6) São inaplicáveis os ar�gos 389, 395 e 404 do Código Civil ao Processo do Trabalho para ﬁns de condenação ao pagamento de honorários advoca�cios, nas lides decorrentes da relação de emprego, objeto de ações ajuizadas antes do início da vigência da Lei nº 13.467/2017, visto que, no âmbito
da Jus�ça do Trabalho, essa condenação não se resolve pela ó�ca da responsabilidade civil, mas sim da sua legislação especíﬁca, notadamente a Lei
nº 5.584/70;
7) A condenação em honorários advoca�cios sucumbenciais prevista no ar�go 791-A, caput e parágrafos, da CLT será aplicável apenas às ações propostas na Jus�ça do Trabalho a par�r de 11 de novembro de 2017, data do início da vigência da Lei nº 13.467/2017, promulgada em 13 de julho de
2017, conforme já decidiu este Pleno, de forma unânime, por ocasião da aprovação do ar�go 6º da Instrução Norma�va nº 41/2018;
8) A deliberação neste incidente a respeito da Lei nº 13.467/2017 limita-se estritamente aos efeitos de direito intertemporal decorrentes das alterações introduzidas pela citada lei, que generalizou a aplicação do princípio da sucumbência em tema de honorários advoca�cios no âmbito da Jus�ça
do Trabalho, não havendo emissão de tese jurídica sobre o conteúdo em si e as demais peculiaridades da nova disposição legisla�va, tampouco acerca
da incons�tucionalidade do ar�go 791-A, caput e § 4º, da CLT.
Publicação do acórdão: 01/10/2021.
Trânsito em julgado: 25/10/2021.

TEMA 15 (IRR-1757-68.2015.5.06.0371)
Relator: Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira
Questão subme�da a julgamento: O Adicional de A�vidade de Distribuição e/ou Coleta Externa – AADC, ins�tuído pela ECT, no Plano de Cargos e
Salários de 2008, é cumulável com o Adicional de Periculosidade, previsto no § 4º do art. 193 da CLT, para empregados que desempenham a função
de carteiro motorizado, u�lizando-se de motocicletas?
Tese ﬁxada: Diante das naturezas jurídicas diversas do Adicional de A�vidade de Distribuição e/ou Coleta Externa – AADC previsto no PCCS/2008 da
ECT e do Adicional de Periculosidade estatuído pelo § 4°do art. 193 da CLT, deﬁne-se que, para os empregados da ECT que se enquadram nas hipóteses de pagamento dos referidos adicionais, o AADC e o adicional de periculosidade, percebido por carteiro motorizado que faz uso de motocicleta,
podem ser recebidos cumula�vamente.
Publicação do acórdão: 03/12/2021.

TEMA 16 (IRR-1001796-60.2014.5.02.0382 )
Relator: Ministro Hugo Carlos Scheuermann
Questão subme�da a julgamento: Adicional de Periculosidade. Ar�go 193, inciso II, da CLT. Fundação Casa. Agente de Apoio Socioeduca�vo. A�vidades e Operações Perigosas. Anexo 3 da NR 16 (Portaria 1.885/2013 – Ministério do Trabalho). O Agente de Apoio Socioeduca�vo da Fundação Casa
tem direito ao adicional de periculosidade, em razão da exposição permanente ao risco de sofrer violência �sica?
Tese ﬁxada: I. O Agente de Apoio Socioeduca�vo (nomenclatura que, a par�r do Decreto nº 54.873 do Governo do Estado de São Paulo, de
06.10.2009, abarca os an�gos cargos de Agente de Apoio Técnico e de Agente de Segurança) faz jus à percepção de adicional de periculosidade, considerado o exercício de a�vidades e operações perigosas, que implicam risco acentuado em virtude de exposição permanente a violência �sica no
desempenho das atribuições proﬁssionais de segurança pessoal e patrimonial em fundação pública estadual.
II. Os efeitos pecuniários decorrentes do reconhecimento do direito do Agente de Apoio Socioeduca�vo ao adicional de periculosidade operam-se a
par�r da regulamentação do art. 193, II, da CLT em 03.12.2013 – data da entrada em vigor da Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho, que
aprovou o Anexo 3 da NR-16.
Publicação do acórdão: 12/11/2021.

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
TEMA 02 (IRDR/TRT5 0000730-16.2021.5.05.0000)
Descrição do Tema: Possibilidade de interposição ou não de Recurso Ordinário contra sentença que homologa parcialmente avença proposta mediante Ação de Homologação de Acordo Extrajudicial.
Caso Paradigma: RT 0000552-20.2020.5.05.0221
Data de admissibilidade: 25/05/2021
Data de sobrestamento do Tema: 25/05/2021
Relatora: Desembargadora Yara Ribeiro Dias Trindade
Decisão Monocrá�va: “Suspensão de todos os processos que tramitam na Segunda Instância do TRT 5, que versem sobre o cabimento de recurso
ordinário contra sentença que homologa parcialmente avença proposta mediante Ação de Homologação de Acordo Extrajudicial”.
Situação Atual: Pendente de Julgamento

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA
TEMA 01 - IAC/TRT5 0002847-14.2020.5.05.0000
Descrição do Tema: Isenção, ou não, de despesas processuais e ônus de sucumbência para o sindicato autor quando, na condição de subs�tuto processual em demanda cole�va, de boa-fé, busca a defesa de interesses difusos, cole�vos e individuais homogêneos nos li�gios de competência da Jus�ça do Trabalho, conforme redação dos ar�gos 87 da Lei nº 8.078/1990 (CDC – Código de Defesa do Consumidor) e art. 18 da Lei nº 7.347/1985
(LACP – Lei da Ação Civil Pública).
Data de admissibilidade: 12/03/2021
Relatora: Desembargadora Margareth Rodrigues Costa
Tese Jurídica: “É isento de despesas processuais e ônus de sucumbência o sindicato autor quando, na condição de subs�tuto processual em demanda cole�va, de boa-fé, busca a defesa de interesses difusos, cole�vos e individuais homogêneos nos li�gios de competência da Jus�ça do Trabalho,
conforme redação dos ar�gos 87 da Lei nº 8.078/1990 (CDC - Código de Defesa do Consumidor) e 18 da Lei nº 7.347/1985 (LACP - Lei da Ação Civil
Pública) que integram o microssistema de tutela dos interesses cole�vos".
Data da publicação do acórdão: 28/09/2021
Trânsito em Julgado: 10/11/2021
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