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NOTA TÉCNICA 3 - NUGEPNAC- CENTRO DE INTELIGÊNCIA

Natal, 26 de julho de 2022

ASSUNTO: Data do dessobrestamento dos processos afetados por tema de Repercussão Geral, 
IRRR e IAC.

ANÁLISE: Na correição ocorrida no Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região em 2022, foi
informado ao Ministro Corregedor que a retirada do sobrestamento para efetivação de novo juízo de
conformidade com as questões submetidas à repercussão geral e a recursos repetitivos é feita a
partir do julgamento do tema pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Superior Tribunal de Justiça
ou pelo Supremo Tribunal Federal, conforme informação extraída da Reclamação 30.996/STF e do 
ED no RE 579.431.

O Código de Processo Civil prescreve em seu artigo 1.035, § 11, que “A súmula da decisão
sobre  a  repercussão  geral  constará  de  ata,  que  será  publicada  no  diário  oficial  e  valerá  como
acórdão.” 

Em  que  pese  haver  previsão  expressa,  não  há  uniformidade  quanto  ao  momento  do
dessobrestamento  dos  processos  que  estão  em  estado  de  suspensão  por  motivo  de  recursos
extraordinários com repercussão geral, Incidente de Recursos de Revista Repetitivo e Incidente de
Assunção de Competência.

O entendimento prevalente nos Tribunais Superiores é dependente do trânsito em julgado
das decisões dos temas afetados com Repercussão Geral reconhecida.

Neste sentido, decisão de Relatoria do Ministro Luiz Fux (STF) proferida na Reclamação
32840,  publicada  em 01/03/2019,  onde  constata-se  que  o  entendimento  prevalecente  na  Corte
Suprema é no sentido  de que a  decisão com repercussão geral  torna-se vinculativa  a  partir  da
publicação da ata de julgamento da sessão plenária. Desta forma, dispensa-se aguardar o trânsito em
julgado  da  decisão  ou  a  publicação  do  acórdão  para  o  levantamento  da  suspensão  do  feito
sobrestado. Segue trecho da referida decisão: 
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RECLAMAÇÃO.  CONSTITUCIONAL.  TRABALHISTA.
TERCEIRIZAÇÃO  DE  SERVIÇOS  PARA  CONSECUÇÃO  DE
ATIVIDADE-FIM.  RESPONSABILIDADE  SUBSIDIÁRIA  DA
EMPRESA  CONTRATANTE.  ALEGAÇÃO  DE  AFRONTA  À
AUTORIDADE  DA  DECISÃO  DESTA  SUPREMA  CORTE
PROFERIDA  NA  ARGUIÇÃO  DE  DESCUMPRIMENTO  DE
PRECEITO  FUNDAMENTAL 324.  ARTIGO  25,  PARÁGRAFO  1º,
DA LEI 8.987/1995. OCORRÊNCIA. SOBRESTAMENTO DO FEITO
NA ORIGEM. DESNECESSIDADE DE SE AGUARDAR 

A  PUBLICAÇÃO  DAS  DECISÕES  OU  O  TRÂNSITO  EM
JULGADO  DOS  ACÓRDÃOS  PARADIGMAS  -  ADPF  324  E  RE
958.252. (...) o conteúdo da decisão proferida por esta Corte torna-se
vinculativo  a  partir  da  publicação  da  ata  de  julgamento  da  sessão
plenária (...). (...) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme
no sentido de que, para fins de aplicação da sistemática da repercussão
geral, não é necessário se aguardar o trânsito em julgado do acórdão
paradigma  para  a  observância  da  orientação  estabelecida.  (...)  (Rcl
32840/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Publ. 01/03/2019)

No mesmo sentido o seguinte precedente do Tribunal Superior do Trabalho:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  DA  RECLAMANTE.  LEI
13.467/2017. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE
NÃO  FIXOU  OS  ÍNDICES  DE  ATUALIZAÇÃO  DOS  DÉBITOS
TRABALHISTAS.  DECISÃO  PROFERIDA  PELO  SUPREMO
TRIBUNAL  FEDERAL  EM  SEDE  DE  CONTROLE
CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE.  EFICÁCIA DA
DECISÃO. TAXA SELIC.  JUROS DE MORA. 1.  Em que pese,  no
momento  do  julgamento  do  presente  recurso,  não  tenha  havido  o
trânsito em julgado das Ações Diretas de Constitucionalidade 58 e 59, o
efeito vinculante e a eficácia erga omnes de tais decisões se inicia com a
publicação da ata de julgamento. Logo, não há de se aguardar o trânsito
em  julgado  para  que  as  decisões  proferidas  em  sede  de  controle
concentrado  de  constitucionalidade  possam  produzir  seus  efeitos.  2.
Consoante consignado no acórdão embargado,  nos termos do quanto
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decidido pelo STF no julgamento conjunto das ADC 58 e ADC 59, é
vedada a adoção da taxa SELIC como índice de correção monetária do
débito trabalhista cumulada com juros de 1% ao mês, na forma do art.
39,  §  1º,  da  Lei  8.177/91  (Rcl  48065/RJ,  Relator  Ministro  Gilmar
Mendes,  Publicada  em  10/09/2021).  Embargos  de  declaração  não
providos"  (ED-RRAg-79100-24.2005.5.02.0462,  8ª  Turma,  Relatora
Ministra Delaide Alves Miranda Arantes, DEJT 11/02/2022). Grifou-se.
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  RECURSO  DE  REVISTA.
INTERPOSIÇAO  NA  VIGÊNCIA  DA  LEI  Nº  13.015/2014  E
ANTERIORMENTE À LEI Nº 13.467/2017. 1. No que atine ao Tema
992  de  repercussão  geral  (RE  960.429),  não  há  que  se  falar  em
necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da decisão para que
demandas que versem sobre o mesmo tema sejam julgadas. Isso porque
a tese fixada em sede de repercussão geral ou de recursos repetitivos é
de  aplicação  imediata  e  geral,  independentemente  do  julgamento  de
eventuais  embargos  de  declaração  ou  do  trânsito  em  julgado
(aplicabilidade, à espécie, do art. 1.040, I, do CPC 2015). Precedentes.
[...] Embargos de declaração conhecidos e providos apenas para prestar
esclarecimentos, sem conferir efeito modificativo ao julgado" (ED-RR-
81500-48.2012.5.17.0009,  3ª  Turma,  Relator  Ministro  Alexandre  de
Souza Agra Belmonte, DEJT 24/09/2021). Grifou-se. 

Desta forma, conclui-se que o dessobrestamento dos processos suspensos pode ocorrer a
partir da data de publicação da ata de julgamento dos recursos com repercussão geral, recursos
repetitivos pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Superior Tribunal de Justiça  ou pelo Supremo
Tribunal Federal, não havendo necessidade de aguardar o trânsito em julgado de tais decisões ou a
publicação dos respectivos acórdãos. 

Sobre  o  curso  dos  processos  na  sequência  ao  dessobrestamento,  a  fim  de  evitar  a
acumulação excessiva de processos, nos casos em que a matéria atinge uma única empresa ou um
único ente público, recomenda-se que os julgamentos sejam distribuídos em escala razoável.

 
CONCLUSÃO: Diante  do  exposto,  o  NUGEPNAC recomenda,  no âmbito  do Tribunal

Regional do Trabalho da 21ª Região (1º e 2º graus), que a cessação da suspensão dos processos
sobrestados  por  força  de  decisão  em  sede  de  recurso  extraordinário  com  repercussão  geral
reconhecida e recursos repetitivos ocorra a partir da data de publicação da ata de julgamento (e não
da publicação do acórdão ou do seu trânsito em julgado).
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Nos casos de mudança de competência material, deverá ser respeitado o trânsito em julgado
para a cumprir eventual modulação de efeitos do julgado.

ERIDSON JOÃO FERNANDES MEDEIROS
Desembargador Vice-presidente no Exercício da Presidência

Membro do Centro de Inteligência TRT21  


