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MECANISMOS PARA RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS 
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Tribunais 

Superiores

Tribunais Estaduais

&

Tribunais Regionais Federais

Primeiro Grau de Jurisdição 

Repercussão Geral (STF)/Recursos Repetitivos (STJ)
Art. 1.036, do CPC

IAC
Art. 947, do CPC

Súmulas
Art. 926, do CPC

IRDR
art. 976, do CPC

IAC
art. 947, do CPC

Súmulas
art. 926, do CPC 

Julgamento conjunto
Art. 55, §3º do CPC



IRDR NO ÂMBITO DO TJMG
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Distribuição

Admissibilidade

Julgamento

Aplicação

 Primeira Seção Cível (Art. 9º, IV, ‘a’, RITJMG)

 Segunda Seção Cível (Art. 9º, IV, ‘b’, RITJMG)

Análise dos pressupostos de admissibilidade 
do incidente e necessidade de suspensão 

dos processos que versam sobre a matéria

 Fixação da tese
 Julgamento da causa piloto/modelo

 Reunião dos processos sobrestados para julg. conjunto
 Julgamento monocrático pelo relator

 Edição de enunciado de súmula

Em 07/11/2018,  foi realizado o PRIMEIRO JULGAMENTO CONJUNTO NO TJMG.

A 8ª Câmara Cível julgou 245 recursos relacionados aos temas 916 do STF¹ e 766 do STJ² em 

menos de  um segundo utilizando os sistemas Themis e Radar.

¹ Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da CR/88.

² Legitimidade ‘ad causam’ do Ministério Público para pleitear medicamento necessário ao tratamento de saúde de paciente.



QUANTITATIVOS

128

47 32

Distribuídos Admitidos Julgados

IRDR/TJMG

Atualmente, há 4.883 recursos sobrestados 

em virtude de tema de IRDR.

Outros 992 recursos que estiveram 

sobrestados foram julgados aplicando teses 

já firmadas pelo Tribunal.

Há 101.885 recursos sobrestados no TJMG que versam 

sobre matérias afetadas pelo STJ.

Em breve serão julgados 52.954 recursos que 

encontram-se vinculados ao tema 588 (custeio saúde) e 

6.530 recursos vinculados aos temas 566, 567, 568, 569, 

570 e 571 (prescrição intercorrente).

Há 53.549 recursos sobrestados no TJMG que versam 

sobre matérias afetadas pelo STF.

4.848 estão vinculados ao tema 810 que discute, 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.Dos 128 IRDR’s distribuídos no Tribunal, 57 foram 

instaurados por  iniciativa de desembargadores, 10 

por juízes de direito.



TEMA 26 IRDR/TJMG
Honorários de advogado dativo
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TESE FIRMADA:

I. A Tabela oriunda do convênio entre a AGE/MG, TJMG e a OAB/MG,

para fins de fixação da remuneração do advogado dativo, deve ser

observada com relação às nomeações feitas no curso de sua vigência.

II. No período posterior a 29/11/2013 até 28/09/2017, os valores

indicados na tabela de dativos, parte integrante do termo de

cooperação mútua, atualizados monetariamente pelo IPCA-E, desde o

primeiro dia subsequente à denúncia unilateral do convênio, devem

continuar sendo observados na fixação dos honorários destinados ao

advogado dativo nomeado.

III. A partir de 29/09/2017 é impositiva a observância da tabela

organizada pelo Conselho Seccional da OAB/MG, ex vi do disposto no

artigo 272 da CEMG, no artigo 22, §1º Lei 8.906/94 (art. 22, §1º) e, ainda,

no art. 1º, §1º, d Lei Estadual de nº 13.166/1999.

IV. É incabível a aplicação retroativa das tabelas que dispõem sobre

honorários devidos ao advogado dativo, seja a que foi revogada,

decorrente do convênio outrora firmado entre a AGE/MG, TJMG e a

OAB/MG, ou a que se encontra em vigor, elaborada pelo Conselho

Seccional da OAB/MG, pena de violação ao instituto da coisa julgada.

V. Os valores constantes da tabela elaborada pelo Conselho Seccional

da OAB/MG, para 2017 e 2018, deverão ser atualizados monetariamente

pelo IPCA-E para os anos subsequentes, cumprindo à OAB/MG, no

início de cada exercício, promover a remessa do novo instrumento ao

Estado de Minas Gerais, por meio da AGE/MG, e ao Tribunal de Justiça,

para respectiva ciência e divulgação.

IMPACTO:

Há 2.048 recursos vinculados ao tema 26 

que ainda não transitou em julgado em 

virtude de Agravos em Recurso 

Extraordinário e Recurso Especial 

interpostos contra o acórdão do 

julgamento de mérito do IRDR.

*Agravos em REXT e RESP pendentes



TEMA 41 IRDR/TJMG
Rompimento da Barragem de Fundão
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QUESTÕES SUBMETIDAS A JULGAMENTO:

I. Quem é o titular do direito de pleitear o fornecimento e/ou indenização por

danos morais tendo como causa de pedir a suspensão do abastecimento

público e na dúvida subjetiva acerca da qualidade da água geradas a partir

do rompimento da barragem de Fundão em razão do rompimento da

Barragem de Fundão e da consequente suspensão do serviço pelas

concessionárias municipais de distribuição de água de Minas Gerais?

II. Qual é o meio idôneo para prova do direito do pleitear o fornecimento de

água e/ou indenização por danos morais tendo como causa de pedir a

suspensão do abastecimento público e na dúvida subjetiva acerca da

qualidade da água em razão do rompimento da Barragem de Fundão e da

consequente suspensão do serviço pelas concessionárias municipais de

distribuição de água de Minas Gerais?

III. A dúvida subjetiva acerca da qualidade da água e sua aptidão para

consumo e realização de atividades diárias gera dano moral indenizável?

IV. Quais os parâmetros devem ser uniformemente considerados na

identificação da ocorrência e valoração dos danos morais decorrentes da

suspensão temporária do abastecimento público de água pelas

concessionárias municipais de distribuição de Minas Gerais, em razão do

rompimento da Barragem de Fundão?

V. Considerando a uniformização de parâmetros para fins de arbitramento

da indenização, qual deve ser o valor do dano moral arbitrado para todas as

ações repetitivas decorrentes da suspensão temporária do abastecimento

público de água no Estado de Minas Gerais em razão do rompimento da

Barragem de Fundão?

IMPACTO:

Atualmente, existem 43.208 ações 

individuais sobrestadas em 

virtude do tema.

*Julgamento iniciado



VANTAGENS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA
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 Uniformização das decisões do Tribunal

 Celeridade Processual

 Segurança Jurídica

 Isonomia

Diminuição de demandas sobre matérias pacificadas

 Economia de esforços de pessoal

 Economia de recursos financeiros
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