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Transcendência Econômica: 

“Na hipótese, o valor da causa estimado em R$ 100.000,00 (cem mil 
reais) é elevado. Logo, a demanda oferece transcendência com relação aos 
reflexos gerais de natureza econômica, nos termos do art. 896-A , § 1º , II , 
da CLT” (TST - RR: 29912320135150010, Relator: Alexandre de Souza Agra 
Belmonte, Data de Julgamento: 05/06/2019, 3ª Turma, Data de Publicação: 
DEJT 07/06/2019). 

“Na hipótese, o valor da causa estimado em R$ 122.459,82 é elevado. 
Logo, a demanda oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de 
natureza econômica, nos termos do art. 896-A , § 1º , II , da CLT” (TST - RR: 
24890520165110006, Relator: Alexandre de Souza Agra Belmonte, Data de 
Julgamento: 22/05/2019, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 24/05/2019).’ 

“Na hipótese, o valor arbitrado à condenação no importe de R$ 36.000,00 
(trinta e seis mil reais) se revela elevado. Logo, a demanda oferece 
transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, nos 
termos do art. 896-A, § 1º, I, da CLT (TST - AIRR: 10016496620165020090, 
Relator: Alexandre de Souza Agra Belmonte, Data de Julgamento: 
24/04/2019, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 26/04/2019). 

“Entendo, portanto, ser presumida a transcendência econômica quando 
o recurso de revista é interposto por reclamante e o valor da causa 
supera o décuplo da remuneração deste (remuneração do reclamante R$ 
7.854,37 - fl. 6). O que não é o caso dos autos” (TST - AIRR: 
18547220175110011, Relator: Augusto César Leite de Carvalho, Data de 
Julgamento: 05/06/2019, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 07/06/2019). 

“No caso, o valor da condenação arbitrado em primeiro grau e não 
modificado (R$ 30.000,00), bem como o fato de tratar-se de recurso 
da parte empregadora (com capital social superior a R$ 199 milhões 
- fl. 113) não permitem identificar o critério de transcendência 
econômica” (TST - AIRR: 112080620175180051, Relator: Augusto César 
Leite de Carvalho, Data de Julgamento: 22/05/2019, 6ª Turma, Data de 
Publicação: DEJT 24/05/2019). 

“No caso, o valor da condenação arbitrado em primeiro grau e 
modificado pelo Tribunal Regional (R$ 20.000,00), bem como o fato 
de o capital social importar em mais de três bilhões de reais, não 
permitem identificar o critério de transcendência econômica (TST - AIRR: 



8758120135150127, Relator: Augusto César Leite de Carvalho, Data de 
Julgamento: 15/05/2019, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 17/05/2019). 

 

“Entendo, portanto, em aplicação analógica do artigo 97, § 12, II, do 
ADCT, ser presumida a transcendência econômica quando o recurso 
de revista é interposto por município e o valor da condenação supera 
o tridécuplo do salário mínimo (limite para RPV de municípios). O que 
não é o caso dos autos (R$ 10.000,00 - fl. 106)” (TST - AIRR: 
116100420175030052, Relator: Augusto César Leite de Carvalho, Data de 
Julgamento: 29/05/2019, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 31/05/2019). 

“O valor da multa arbitrado em primeiro grau e não modificado (R$ 
273,52) não permite identificar o critério de transcendência 
econômica” (TST - AIRR: 6566420165170141, Relator: Augusto César Leite 
de Carvalho, Data de Julgamento: 05/12/2018, 6ª Turma, Data de 
Publicação: DEJT 07/12/2018). 

“No caso, o valor dado à causa utilizado em primeiro grau e não 
modificado (R$ 2.245,67), bem como a inexistência nos autos de 
elementos que informem a condição econômica da recorrente não 
permitem aferir a transcendência econômica, o que prejudica o exame 
e identificação de tal critério” (TST - AIRR: 10001207820175020089, Relator: 
Augusto César Leite de Carvalho, Data de Julgamento: 12/06/2019, 6ª 
Turma, Data de Publicação: DEJT 14/06/2019). 

“Dois fundamentos desautorizam o reconhecimento da presença do 
critério legal da transcendência econômica na revista. Primeiro, o fato 
de o valor da condenação, arbitrado em primeiro grau e majorado pela 
Corte Regional, alcançar o patamar de R$ 40.000,00, abaixo, 
conseguintemente, do que se possa entender como relevante ou 
mesmo minimamente razoável a configurar o requisito em comento. 
Segundo, a circunstância de o recurso ser esgrimido por pessoa 
jurídica empregadora (sem sinalização de porte menor ou regional)” 
(TST - ARR: 19026520155080114, Relator Desembargador Convocado Fábio 
Tulio Correia Ribeiro, Data de Julgamento: 17/10/2018, 6ª Turma, Data de 
Publicação: DEJT 19/10/2018).” 

“De igual sorte, a transcendência econômica pode ser invocada tanto 
pelo empregado quanto pelo empregador, incluindo não apenas o 
elevado valor dado à causa, mas especialmente o elevado valor da 
condenação, além das causas que envolvam interesses difusos, 
coletivos e individuais homogêneos, em ações civis públicas, ações 
civis coletivas, reclamações em substituição processual ampla da 
categoria, nas quais se discutem macro lesões ao ordenamento 
jurídico trabalhista” (TST - RR: 253758620165240086, Relator: Ives 
Gandra Martins Filho, Data de Julgamento: 06/02/2019, 4ª Turma, Data de 
Publicação: DEJT 15/02/2019). 



“Há transcendência econômica de apelo manejado por empregado em 
feito cujo valor da condenação aproxima-se do duodécuplo de seu 
salário. Transcendência econômica reconhecida” (TST - AIRR-AIRR: 
115086720165030132, Relator: Augusto César Leite de Carvalho, Data de 
Julgamento: 12/03/2019, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 15/03/2019). 

“No caso, o valor da condenação arbitrado em primeiro grau e 
modificado pelo Tribunal Regional (R$ 160.000,00), bem como a 
inexistência nos autos de elementos que informem a condição 
econômica da empresa recorrente não permitem aferir a 
transcendência econômica, o que prejudica o exame e identificação 
de tal critério” (TST - AIRR: 10018370820165020010, Relator: Augusto 
César Leite de Carvalho, Data de Julgamento: 29/05/2019, 6ª Turma, Data 
de Publicação: DEJT 31/05/2019). 

“Na hipótese, o valor arbitrado à condenação no importe de R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais) se revela elevado. Logo, a demanda 
oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza 
econômica, nos termos do art. 896-A, § 1º, I, da CLT” (TST - AIRR: 
10016117920165020502, Relator: Alexandre de Souza Agra Belmonte, Data 
de Julgamento: 08/05/2019, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 
10/05/2019). 

“No caso em tela, o fato de o valor da condenação, arbitrado em primeiro 
grau e não modificado pela Corte Regional, alcançar o patamar de R$ 
15.000,00, acima, conseguintemente, do que se possa entender como 
relevante ou mesmo minimamente razoável a configurar o requisito 
em comento, tendo em vista que a reclamada possui capital social de 
R$ 10.000,00. Demonstrado, pois, o indicador de transcendência 
econômica” (TST - ARR: 100402120165090029, Relator: Augusto César 
Leite de Carvalho, Data de Julgamento: 08/05/2019, 6ª Turma, Data de 
Publicação: DEJT 10/05/2019). 

 

 

Transcendência Jurídica: 

“Na hipótese, o Tribunal Regional denegou seguimento ao recurso de revista, 
por deserção, por concluir que se fazia necessária a realização do depósito 
recursal em conta vinculada ao juízo, na forma do art. 899, § 4º, com nova 
redação dada pela Lei 13.467/17. Logo, a causa oferece transcendência com 
relação aos reflexos gerais de natureza jurídica, nos termos do art. 896-A, § 
1º, IV, da CLT, por se tratar de questão nova em torno da interpretação 
da legislação trabalhista” (TST - AIRR: 1013315920165010471, Relator: 
Alexandre de Souza Agra Belmonte, Data de Julgamento: 24/04/2019, 3ª 
Turma, Data de Publicação: DEJT 26/04/2019). 

“No caso em tela, tratando-se de discussão acerca dos honorários de 
sucumbência, sob a égide da Lei nº 13.467 /2017, tem-se por 
caracterizada a transcendência jurídica” (TST - AIRR: 164020185140411, 



Relator: Augusto César Leite de Carvalho, Data de Julgamento: 15/05/2019, 
6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 17/05/2019). 

“Identifico que quanto à questão relativa à ‘PROFESSOR. ATIVIDADE 
EXTRACLASSE. HORAS EXTRAS’, a causa oferece transcendência jurídica 
hábil a impulsionar o apelo, nos termos do art. 896-A, § 1º, IV, da CLT, por 
vislumbrar desrespeito a interpretação de legislação trabalhista, 
mais precisamente violação ao artigo 320 da CLT” (TST - RR: 
109284920175030149, Relator: Márcio Eurico Vitral Amaro, Data de 
Julgamento: 28/11/2018, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 30/11/2018). 

“A causa oferece transcendência hábil a impulsionar o apelo, nos termos do 
art. 896-A, § 1º, IV, da CLT, na medida em que a questão relacionada à 
aplicação das normas processuais da CLT, alteradas pela Lei nº 
13.467/2017, trata-se de questão nova e relevante em torno da 
interpretação da legislação trabalhista” (TST - AIRR: 
107181020175030145, Relator: Márcio Eurico Vitral Amaro, Data de 
Julgamento: 13/02/2019, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 15/02/2019). 

“No caso dos autos, o Tribunal Regional pronunciou a deserção do recurso 
ordinário da ré, interposto na vigência da Lei 13.0467/17, que conferiu nova 
redação ao art. 899, § 4º, da CLT. Isso porque procedera ao 
recolhimento do alusivo depósito recursal mediante "Guia de 
Recolhimento para Fins de Recurso Junto à Justiça do Trabalho" e 
não em conta vinculada ao juízo, conforme determina o art. 899, § 4º, da 
CLT (atual redação). Assim, a causa oferece transcendência com relação aos 
reflexos gerais de natureza jurídica, nos termos do art. 896-A, § 1º, IV, da 
CLT, por se tratar de questão nova em torno da interpretação da 
legislação trabalhista” (TST - AIRR: 1323420155090009, Relator: 
Alexandre de Souza Agra Belmonte, Data de Julgamento: 15/05/2019, 3ª 
Turma, Data de Publicação: DEJT 17/05/2019). 

“O exame do recurso de revista só é possível quando a causa oferece 
transcendência, sendo que os elementos que norteiam o julgador se 
encontram previstos nos incisos I, II, III e IV,do § 1º do art. 896-A da CLT. 
O art. 896-A, § 1º, IV, da CLT determina, como critério de transcendência 
‘jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da 
legislação trabalhista’. Em pesquisa feita no Tribunal Superior do 
Trabalho constata-se que não há análise a respeito do tema, o que o 
torna novo e autoriza o reconhecimento da transcendência jurídica 
da causa (TST - ARR: 4609420175130004, Relatora: Desembargadora 
Convocada Cilene Ferreira Amaro Santos, Data de Julgamento: 12/03/2019, 
6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 15/03/2019). 

“A transcendência jurídica não está demonstrada porque não se 
veicula qualquer ineditismo na discussão posta sob apreciação, ou 
seja, as partes não controvertem, nestes autos, apresentando abordagem 
peculiar sobre a legislação trabalhista do País, nem inovam na linha 
argumentativa dos temas que trazem a lume, oferecendo algum componente 
discursivo ou dialético original perante a Corte. Cuida-se, a bem dizer, de 



ponderações e alegações já conhecidas e amplamente versadas, sobre 
temática reiteradamente decidida” (TST - ARR: 19026520155080114, Relator 
Desembargador Convocado Fábio Tulio Correia Ribeiro, Data de Julgamento: 
17/10/2018, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 19/10/2018). 

“Na hipótese dos autos, a discussão recai sobre regra de direito 
intertemporal para a incidência de dispositivo introduzido à ordem 
jurídica pela Lei nº 13.467 /2017, e, por isso, amolda-se ao indicador 
de transcendência jurídica, considerando, especialmente, a necessidade 
de construir a jurisprudência uniformizadora desta Corte a respeito do tema. 
Recomendável, ainda, o exame da alegada violação do artigo 844 , § 2º, da 
CLT , em sede de recurso de revista” (TST - RR: 15864820175100010, 
Relator: Cláudio Mascarenhas Brandão, Data de Julgamento: 05/06/2019, 7ª 
Turma, Data de Publicação: DEJT 14/06/2019). 

“Na hipótese dos autos, discute-se a condenação do autor ao pagamento 
de honorários advocatícios de sucumbência previstos no art. 791-A 
da CLT, incluído pela Lei 13.467/17. Trata-se, portanto, de questão nova 
em torno da interpretação da legislação trabalhista. Logo, a demanda oferece 
transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza jurídica, nos 
termos do art. 896-A, § 1º, IV, da CLT” (TST - RR: 10007987720185020083, 
Relator: Alexandre de Souza Agra Belmonte, Data de Julgamento: 
19/06/2019, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 21/06/2019). 

 

Transcendência Social: 

“O apelo interposto busca a defesa de direitos sociais dos trabalhadores 
afetos à redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas 
de saúde, higiene e segurança, que goza de tutela constitucional, 
circunstância apta a configurar o indicador de transcendência social” (TST - 
AIRR: 17137220155100004, Relator: Augusto César Leite de Carvalho, Data 
de Julgamento: 08/05/2019, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 
10/05/2019). 

“Na hipótese, o autor postula diferenças de horas extras e repouso 
semanal remunerado. Logo, a demanda oferece transcendência com 
relação aos reflexos gerais de natureza social, nos termos do art. 896-A , § 
1º , II , da CLT” (TST - AIRR: 12232820175100021, Relator: Alexandre de 
Souza Agra Belmonte, Data de Julgamento: 28/05/2019, 3ª Turma, Data de 
Publicação: DEJT 31/05/2019).’ 

(?) Social: não aplicável. O direito postulado pelo reclamante, conquanto 
se trate de direito social constitucionalmente assegurado, o pleito 
baseado no princípio da isonomia, no caso concreto, envolve o revolvimento 
fático-probatório disciplinado na súmula 126 do TST. Afinal, o Regional 
consignou expressamente não haver igualdade de condições entre a situação 
do reclamante e a dos empregados apontados, porquanto todos eram 
profissionais de nível superior (TST - AIRR: 18547220175110011, Relator: 



Augusto César Leite de Carvalho, Data de Julgamento: 05/06/2019, 6ª 
Turma, Data de Publicação: DEJT 07/06/2019). 

“Tratando-se de apelo empresarial e não de empregado, também está 
ausente a transcendência social” (TST - AIRR: 12013620175080017, 
Relator: Augusto César Leite de Carvalho, Data de Julgamento: 15/05/2019, 
6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 17/05/2019). 

“O apelo manejado pela trabalhadora busca reconhecimento de vínculo 
empregatício, pedido que envolve a tutela do direito ao trabalho, 
notadamente arts. 1º, IV e 6º da Carta Magna . Configurado, portanto o 
indicador de transcendência social” (TST - AIRR: 10004974720165020004, 
Relator: Augusto César Leite de Carvalho, Data de Julgamento: 05/12/2018, 
6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 07/12/2018). 

“No caso, o valor da condenação minorado pelo Regional (R$ 
20.000,00), bem como o fato de tratar-se de recurso da parte 
empregadora (com capital social de R$ 11.6 bilhões - fl. 266) não 
permitem identificar o critério de transcendência econômica” (TST - 
AIRR: 14294520155170012, Relator: Augusto César Leite de Carvalho, Data 
de Julgamento: 29/05/2019, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 
31/05/2019). 

“A autora postula o pagamento de valores a título de FGTS, direito 
constitucionalmente assegurado. Logo, a demanda oferece 
transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza social, nos 
termos do art. 896-A, § 1º , III , da CLT” (TST - AIRR: 363720185130030, 
Relator: Alexandre de Souza Agra Belmonte, Data de Julgamento: 
28/05/2019, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 31/05/2019). 

“No caso em tela, o debate acerca do pedido de indenização por danos 
morais em razão de alegado trabalho em condições degradantes 
detém transcendência social, nos termos do art. 896-A , § 1º , III , da 
CLT” (TST - AIRR: 2433420185080011, Relator: Augusto César Leite de 
Carvalho, Data de Julgamento: 22/05/2019, 6ª Turma, Data de Publicação: 
DEJT 24/05/2019). 

“Constatada a transcendência social quanto ao tema ‘indenização por 
dano moral’, ao fundamento de que a pretensão do reclamante de 
majoração do valor da indenização envolve direito social constitucionalmente 
assegurado, conforme precedentes desta c. 6ª Turma” (TST - ARR: 
5578920165090053, Desembargadora Convocada Cilene Ferreira Amaro 
Santos, Data de Julgamento: 29/05/2019, 6ª Turma, Data de Publicação: 
DEJT 31/05/2019) 

“Apesar de tratar-se de apelo de sindicato, não há alegação de 
violação consistente a direito social de patamar constitucional em 
discussão. Ausente, também a transcendência social” (TST - AIRR: 
107522720165030013, Relator: Augusto César Leite de Carvalho, Data de 
Julgamento: 12/06/2019, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 14/06/2019). 



“É ínsita à própria natureza da ação civil pública manejada pelo 
Ministério Público do Trabalho a afetação supraindividual de direitos 
sociais constitucionalmente tutelados. Circunstância suficiente à 
configuração do indicador de transcendência social” (TST - AIRR: 
103299220165150123, Relator: Augusto César Leite de Carvalho, Data de 
Julgamento: 06/02/2019, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 08/02/2019). 

“Considerando que o acórdão do Tribunal Regional foi publicado na vigência 
da Lei nº 13.467/2017, o recurso de revista submete-se ao crivo da 
transcendência, que deve ser analisada de ofício e previamente, 
independentemente de alegação pela parte. (...) Na hipótese, o autor 
postula diferenças de horas extras e repouso semanal remunerado. 
Logo, a demanda oferece transcendência com relação aos reflexos 
gerais de natureza social, nos termos do art. 896-A, § 1º, II , da CLT” 
(TST - AIRR: 14100820175080016, Relator: Alexandre de Souza Agra 
Belmonte, Data de Julgamento: 27/03/2019, 3ª Turma, Data de Publicação: 
DEJT 29/03/2019). 

“Sob o ponto de vista da lógica jurídica, cuidando-se de apelo 
empresarial, como se cuida, prontamente, fica descartada a presença 
da transcendência social. É que esse juízo crítico deve ser perquirido desde 
a ótica do trabalhador, em favor de quem a Constituição da República erigiu 
os direitos sociais, especialmente nos seus arts. 7º e 8º” (TST - ARR: 
19026520155080114, Relator Desembargador Convocado Fábio Tulio Correia 
Ribeiro, Data de Julgamento: 17/10/2018, 6ª Turma, Data de Publicação: 
DEJT 19/10/2018). 

“Por vislumbrar desrespeito a direito social constitucionalmente assegurado 
(art. 7º, XXVI, da CF), identifico que a questão objeto do recurso de revista, 
"Horas in itinere. Base de cálculo. Fixação por norma coletiva", 
oferece transcendência social hábil a impulsionar o apelo, nos termos 
do art. 896-A, § 1º, III, da CLT” (TST - RR: 105329620175180103, Relator: 
Márcio Eurico Vitral Amaro, Data de Julgamento: 07/11/2018, 8ª Turma, 
Data de Publicação: DEJT 09/11/2018). 

“Na hipótese dos autos, o autor postula o pagamento de indenização por 
danos morais, materiais e estéticos decorrentes de acidente do 
trabalho, direito social constitucionalmente assegurado. Logo, a 
demanda oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza 
social, nos termos do art. 896-A, § 1º, II, da CLT”  (TST - AIRR: 
103903020155080107, Relator: Alexandre de Souza Agra Belmonte, Data de 
Julgamento: 28/05/2019, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 31/05/2019). 

“Trata-se de hipótese de jornada de 2 dias de trabalho em jornada de 
12 horas, alternado com 2 dias de descanso, hipótese que contraria 
o limite constitucional estabelecido no artigo 7º, XIII, denotando, 
assim o critério de transcendência social” (TST - RR: 
10002363820175020363, Relator: Augusto César Leite de Carvalho, Data de 
Julgamento: 05/06/2019, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 14/06/2019). 



“No presente caso, identifica-se a existência de transcendência quanto ao 
tema "ESTABILIDADE PROVISÓRIA. GESTANTE. RECUSA À 
REINTEGRAÇÃO", na medida em que a questão versa sobre direito 
social previsto no artigo 10, II, b, do ADCT” (TST - AIRR: 
214430620175040024, Relator: Márcio Eurico Vitral Amaro, Data de 
Julgamento: 05/12/2018, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 07/12/2018). 

“O rol dos indicadores de transcendência do recurso de revista não é 
taxativo, uma vez que o § 1º do art. 896-A da CLT usa a expressão 
"entre outros" para elencá-los. Assim, não será apenas o desrespeito à 
jurisprudência sumulada do STF e TST que caracterizará a transcendência 
política, mas também aquela oriunda de precedentes firmados em 
repercussão geral ou em incidente de recursos repetitivos. Do mesmo 
modo, a transcendência social não pode ser considerada como via de 
mão única para o empregado, pois desde que estejam em discussão 
os direitos sociais elencados nos arts. 6º a 11 da CF, 
independentemente de quem os invoque, patrão ou empregado, a 
questão terá relevância social. (...) Diante da possível violação do art. 
7º, XXVI, da CF, dá-se provimento ao agravo de instrumento para 
determinar o processamento do recurso de revista, quanto ao tema 
horas in itinere” (TST - RR: 2153520165120008, Relator: Ives Gandra 
Martins Filho, Data de Julgamento: 13/02/2019, 4ª Turma, Data de 
Publicação: DEJT 15/02/2019). 

“A causa oferece transcendência hábil a impulsionar o apelo, nos termos do 
art. 896-A, § 1º, da CLT, dada a relevância jurídica e o alcance da 
controvérsia que gira em torno do ônus probatório da conduta 
culposa associados à multiplicidade de processos que tramitam no 
âmbito desta Corte que têm por objeto a referida temática” (TST - RR: 
8448420175110013, Relator: Márcio Eurico Vitral Amaro, Data de 
Julgamento: 19/03/2019, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 22/03/2019). 

“Considerando a possibilidade de a decisão recorrida violar 
entendimento consubstanciado no artigo 6º, § 1º, da LINDB, e diante 
da função constitucional uniformizadora desta Corte, verifica-se a 
transcendência jurídica, nos termos do artigo 896-A , § 1º , IV , da CLT” (TST 
- RR: 491420175080126, Relator: Guilherme Augusto Caputo Bastos, Data 
de Julgamento: 13/03/2019, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 
22/03/2019). 

“De acordo com o art. 896-A da CLT, o Tribunal Superior do Trabalho, no 
recurso de revista, deve examinar previamente se a causa oferece 
transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, 
política, social ou jurídica. Na situação dos autos, o TRT declarou existente 
o grupo econômico, tão somente, em razão da participação da 
segunda Reclamada no quadro societário da primeira Reclamada, e 
da relação de coordenação entre as empresas. Resta, assim, 
demonstrada a possível violação do artigo 2º, § 2º da CLT, e 
consequentemente divisada a transcendência jurídica do debate 
proposto” (TST - RR: 8786020155050251, Relator: Douglas Alencar 



Rodrigues, Data de Julgamento: 10/04/2019, 5ª Turma, Data de Publicação: 
DEJT 12/04/2019). 

“Nos termos do art. 896-A , § 1º , IV , da CLT , há transcendência jurídica 
quando se constata de ofício em exame preliminar questão nova a ser 
enfrentada no TST em torno da aplicação do art. 896 , § 10 , da CLT (Lei nº 
13.467 /2017), que trata de depósito recursal no caso de entidade 
filantrópica. Nos termos do art. 896-A , § 1º , caput, parte final, IV, da CLT 
(relevância jurídica a critério da relatora), também há transcendência quando 
se constata de ofício em exame preliminar a necessidade de pronunciamento 
do TST para o fim de uniformização da jurisprudência quanto à questão da 
exigibilidade de custas quando entidade filantrópica prova que está inscrita 
em cadastro de inadimplentes do SERASA, o que em princípio poderia 
indicar dificuldade econômica ensejadora da eventual concessão do 
benefício da justiça gratuita . Havendo transcendência, segue-se na 
análise dos demais pressupostos de admissibilidade” (TST - RR: 
110907420175030042, Relator: Kátia Magalhães Arruda, Data de 
Julgamento: 17/10/2018, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 19/10/2018). 

 

 

Transcendência Política: 

“Nos autos do RE nº 760.931, com repercussão geral, o Supremo Tribunal 
Federal decidiu que incumbe ao empregado o ônus de provar a omissão do 
ente público, na condição de tomador dos serviços, de fiscalizar a empresa 
prestadora de serviços, sob pena de se inviabilizar a responsabilização 
subsidiária. Na hipótese dos autos, nota-se dos trechos do v. acórdão 
recorrido transcritos no recurso de revista, em atenção aos termos da Lei 
13.015/14, que a condenação subsidiária do Estado de São Paulo não está 
alicerçada na prova efetivamente apresentada nos autos, de que incorreu em 
culpa in vigilando, mas apenas na mera presunção, pela atribuição 
equivocada do ônus da prova. Nessa esteira, a decisão regional 
desrespeita a jurisprudência do c. STF e contraria a Súmula 331, V, 
do c. TST. Logo, a demanda oferece transcendência com relação aos reflexos 
gerais de natureza política, nos termos do art. 896-A, § 1º, II, da CLT” (TST 
- RR: 110905120165150147, Relator: Alexandre de Souza Agra Belmonte, 
Data de Julgamento: 27/03/2019, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 
29/03/2019). 

“Na hipótese dos autos, nota-se dos trechos do v. acórdão recorrido 
transcritos no recurso de revista, em atenção aos termos da Lei 13.015 /14, 
que a condenação subsidiária da Cemig não está alicerçada na prova 
efetivamente apresentada nos autos, de que incorreu em culpa in vigilando, 
mas apenas na mera presunção, decorrente do mero inadimplemento de 
obrigações trabalhistas. Nessa esteira, a decisão regional desrespeita a 
jurisprudência do c. STF e contraria a Súmula 331, V, do c. TST. Logo, 
a demanda oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de 
natureza política, nos termos do art. 896-A , § 1º , II , da CLT” (TST - RR: 



109003620165030046, Relator: Alexandre de Souza Agra Belmonte, Data de 
Julgamento: 13/03/2019, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 15/03/2019). 

No caso em tela, o debate acerca do reconhecimento da responsabilidade 
subsidiária de ente público, tema objeto de decisão em ação declaratória 
de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, ADC 16, e de 
súmula do TST detém transcendência política, nos termos do art. 896-
A , § 1º , II , da CLT” (TST - RR: 25308120165110002, Relator: Augusto 
César Leite de Carvalho, Data de Julgamento: 20/02/2019, 6ª Turma, Data 
de Publicação: DEJT 22/02/2019). 

“A decisão regional que limita o âmbito de representação do Sindicato da 
categoria dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral, aos 
trabalhadores que atuam nas empresas do ramo do comércio armazenador, 
contraria a jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior do 
Trabalho e determina o reconhecimento da transcendência política da 
causa, nos termos do inciso II do § 1º do art. 896-A da CLT” (TST - RR: 
116989420155150014, Relatora: Desembargadora Convocada Cilene 
Ferreira Amaro Santos, Data de Julgamento: 18/06/2019, 6ª Turma, Data de 
Publicação: DEJT 21/06/2019). 

Em sentido contrário: “Como asseverado na decisão agravada, a 
questão objeto do recurso de revista, em torno da responsabilidade 
subsidiária da Administração Pública por culpa in vigilando, não 
oferece transcendência hábil a impulsionar o apelo, tendo em vista 
que a matéria encontra-se pacificada no âmbito desta Corte pela 
Súmula 331, V, do TST, sem nenhuma particularidade que justifique a sua 
não aplicação” (TST - Ag-RR: 7836520175110001, Relator: Márcio Eurico 
Vitral Amaro, Data de Julgamento: 24/04/2019, 8ª Turma, Data de 
Publicação: DEJT 29/04/2019). 

“Quanto ao tema ‘prêmio produção/gratificação de desempenho - reflexos em 
DSR'S’, a causa oferece transcendência política, na medida em que o eg. 
Tribunal Regional, ao entender indevidos os reflexos da parcela prêmio 
produção/gratificação de desempenho sobre os DSR's, decidiu em 
contrariedade à jurisprudência reiterada desta c. Corte, no sentido de 
que são devidos os reflexos da parcela prêmio produção/gratificação de 
desempenho sobre DSR's, por não se tratar de mera gratificação por tempo 
de serviço e produtividade, paga mensalmente e com valores fixos, prevista 
na Súmula nº 225 do c. TST, mas sim de parcela que busca recompensar o 
trabalhador por uma maior produtividade e que possui valores variáveis, 
ainda que paga mensalmente. E, quanto ao tema "adicional de 50% das horas 
extraordinárias - parcela prêmio produção/gratificação de desempenho", a 
causa oferece transcendência política, na medida em que o eg. Tribunal 
Regional, ao entender devido apenas o adicional de 50% das horas 
extraordinárias sobre a parcela prêmio produção/gratificação de 
desempenho, decidiu em contrariedade à jurisprudência reiterada 
desta c. Corte, no sentido de que a parcela prêmio produção/gratificação de 
desempenho, embora paga mensalmente e de valor variável, não possui 
natureza de comissões, por se tratar de parcela paga pelo atingimento de 



metas, não se aplicando a Orientação Jurisprudencial nº 397 da SBDI-1 e a 
Súmula nº 340 do c. TST” (TST - ARR: 5578920165090053, Desembargadora 
Convocada Cilene Ferreira Amaro Santos, Data de Julgamento: 29/05/2019, 
6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 31/05/2019). 

“Como o dispositivo não é taxativo, deve ser reconhecida a transcendência 
política quando há desrespeito à jurisprudência reiterada do Tribunal Superior 
do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ainda que o entendimento ainda 
não tenha sido objeto de súmula. A matéria diz respeito à declaração de 
validade do pedido de demissão da empregada que, apesar de contar com 
mais de um ano de tempo de serviço na reclamada, não teve a assistência 
do respectivo sindicato. Trata-se de empregada que teve o contrato 
rescindido em 06/04/2015, antes da vigência da Lei 13.467 /2017, que 
revogou o § 1º do art. 477 da CLT. A causa oferece transcendência 
política, uma vez que o entendimento do eg. TRT de que a ausência 
de homologação não invalida o pedido de demissão, contraria a 
jurisprudência pacífica desta Corte que, em relação aos contratos 
rescindidos antes da vigência da Lei 13.467/2017, considera 
imprescindível a assistência do sindicato para validar o pedido de 
demissão firmado por empregado com mais de um ano de trabalho, 
conforme previsto no art. 477, § 1º , da CLT . O descumprimento da 
exigência legal contida no art. 477, § 1º , da CLT enseja a invalidade do 
pedido de demissão e, por conseguinte, a presunção de dispensa sem justa 
causa. Transcendência política reconhecida, recurso de revista de que se 
conhece e a que se dá provimento” (TST - RR: 10001736420155020401, 
Desembargadora Convocada Cilene Ferreira Amaro Santos, Data de 
Julgamento: 24/04/2019, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 26/04/2019) 

“A matéria diz respeito à limitação do pagamento do intervalo previsto no art. 
384 da CLT aos dias em que o trabalho extraordinário foi superior a trinta 
minutos. A causa oferece transcendência política, na medida em que 
a decisão do eg. Tribunal Regional contraria a jurisprudência pacífica 
desta Corte que entende que o art. 384 da CLT não impõe nenhuma 
limitação temporal para a sua concessão, sendo devido apenas pela 
mera prestação de serviço extraordinário. De fato, em caso de 
prorrogação da jornada de trabalho, é devido à empregada um intervalo 
mínimo de 15 minutos, antes do início do exercício das horas extraordinárias, 
nos termos do art. 384 da CLT. Trata-se de norma de caráter cogente e 
indisponível, que não está vinculada a duração da sobrejornada exercida, de 
modo que não pode o julgador impor limitação à aplicação do dispositivo de 
lei que o próprio texto da norma não traz. Assim, basta a constatação de que 
a empregada estava submetida a sobrejornada para fazer jus ao intervalo 
previsto no art. 384 da CLT, sendo desnecessária a verificação acerca da 
duração de sua duração. Transcendência política reconhecida” (TST - ARR: 
15207220145090084, Desembargadora Convocada Cilene Ferreira Amaro 
Santos, Data de Julgamento: 20/02/2019, 6ª Turma, Data de Publicação: 
DEJT 22/02/2019). 



“No que respeita à transcendência política, finalmente, registre-se que não 
se vê, no caso, que a decisão recorrida haja infringido jurisprudência 
sumulada desta Casa ou do Egrégio Supremo Tribunal Federal, assim 
como não se constata afronta à Orientação Jurisprudencial de 
qualquer das Seções do TST ou a precedentes seus firmados em 
recursos com repercussão geral ou em Incidente de Assunção de 
Competência - IAC (Art. 947 do CPC) ou, ainda e por último, em 
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (Arts. 976 a 
987 do CPC)” (TST - ARR: 19026520155080114, Relator Desembargador 
Convocado Fábio Tulio Correia Ribeiro, Data de Julgamento: 17/10/2018, 6ª 
Turma, Data de Publicação: DEJT 19/10/2018). 

“No caso em tela, o debate acerca do reconhecimento de fraude à 
execução por se exigir totais cautelas contra a pré-existência de 
ações contra o vendedor do imóvel, mesmo que ausente prova ou 
indício de má-fé do terceiro adquirente, contrasta com farta 
jurisprudência do TST, evidenciando o indicador de transcendência 
política. A citada jurisprudência reconhece que em tais casos a 
desconstituição da transação comercial afronta o art. 5º, XXII da CF/88 , 
justificando-se por tal razão o processamento do apelo” (TST - RR: 
10014719420175020442, Relator: Augusto César Leite de Carvalho, Data de 
Julgamento: 05/06/2019, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 07/06/2019). 

“(...) identifico que quanto à questão relativa à ‘INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE 
ADVOGADO’, a causa oferece transcendência política hábil a 
impulsionar o apelo, nos termos do art. 896-A, § 1º, II, da CLT, por 
vislumbrar desrespeito à jurisprudência consolidada desta Corte 
(Súmulas 219, I, e 329, do TST)” (TST - RR: 2635020175080208, Relator: 
Márcio Eurico Vitral Amaro, Data de Julgamento: 30/10/2018, 8ª Turma, 
Data de Publicação: DEJT 05/11/2018). 

“Identifico que a causa oferece transcendência política hábil a impulsionar o 
apelo, nos termos do art. 896-A, § 1º, II, da CLT, por vislumbrar 
desrespeito à jurisprudência consolidada desta Corte (Súmula 431 do 
TST)” (TST - RR: 13387020175100014, Relator: Márcio Eurico Vitral Amaro, 
Data de Julgamento: 10/10/2018, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 
15/10/2018). 

“O art. 896-A, § 1º, II, da CLT prevê como indicação de transcendência 
política, entre outros, "o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência 
sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal". 
Como o dispositivo não é taxativo, deve ser reconhecida a transcendência 
política quando há desrespeito à jurisprudência reiterada do Tribunal Superior 
do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ainda que o entendimento não 
tenha sido objeto de súmula. A causa oferece transcendência política, 
uma vez que o eg. Tribunal Regional, ao entender pela incompetência 
da Justiça do Trabalho após a instituição de Regime Estatutário pelo 
Município, tendo em vista a validade da transmudação automática de 
regime de empregada admitida antes da CF de 1988, não estabilizada 



na forma do art. 19 do ADCT, contrariou a jurisprudência desta Corte, 
no sentido de que a conversão automática do regime celetista para o 
estatutário não se aplica aos empregados celetistas admitidos sem 
concurso público após 05/10/1983, haja vista o óbice contido no art. 
37, II, da Constituição Federal de 1988, pois que não possuem os 
cinco anos de efetivo exercício anteriores à promulgação da CR/88 
que lhe dariam direito à estabilidade de que trata o art. 19 do ADCT. 
Reconhecida a transcendência política da causa, procede-se ao 
exame do agravo de instrumento” (TST - AIRR: 16453320175060241, 
Desembargadora Convocada Cilene Ferreira Amaro Santos, Data de 
Julgamento: 18/06/2019, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 21/06/2019).’ 

“O Tribunal Regional concluiu que aplicável em âmbito processual 
trabalhista a multa do art. 475-J do CPC de 1973 (art. 523, § 1º, do 
NCPC), na contramão da consagrada jurisprudência do c. TST. Logo, a 
demanda oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza 
política, nos termos do art. 896-A, § 1º, II, da CLT” (TST - RR: 
2899520105030058, Relator: Alexandre de Souza Agra Belmonte, Data de 
Julgamento: 27/03/2019, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 29/03/2019). 

“Nos termos do art. 896-A, § 1º, II, da CLT, constitui transcendência política 
da causa o desrespeito da instância recorrida a jurisprudência sumulada do 
TST ou do STF. In casu, a discussão gira em torno da aplicação dos 
honorários advocatícios sucumbenciais previstos no art. 791-A da 
CLT a ações ajuizadas antes da vigência da Lei 13.467/17, quando a 
IN 41/18 e as Súmulas 219, I, e 329, todas do TST, permanecem 
aplicáveis neste caso, rechaçando o cabimento dos honorários em 
questão. Nesse sentido, resta reconhecida a transcendência política da 
questão trazida a lume” (TST - RR: 2839320175080126, Relator: Ives Gandra 
Martins Filho, Data de Julgamento: 19/03/2019, 4ª Turma, Data de 
Publicação: DEJT 22/03/2019). 

“Nos termos art. 896-A , § 1º , caput, parte final, II, da CLT (transcendência 
política), constata-se a relevância da matéria quando se observa em 
exame preliminar o desrespeito à jurisprudência atual, notória e 
iterativa do TST no sentido de que o direito ao intervalo do artigo 384 
da CLT não está vinculado à quantidade de minutos de horas extras 
prestadas” (TST - RR: 111461820165090029, Relator: Kátia Magalhães 
Arruda, Data de Julgamento: 23/10/2018, 6ª Turma, Data de Publicação: 
DEJT 26/10/2018). 

“Há transcendência política no recurso de revista, quando se constata em 
análise preliminar o desrespeito da instância recorrida à 
jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho” (TST - RR: 
1245003420085180002, Relator: Kátia Magalhães Arruda, Data de 
Julgamento: 03/04/2019, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 05/04/2019). 

“Vislumbrada contrariedade à Súmula nº 450 do TST, por má 
aplicação, identifica-se transcendência política da matéria, nos termos 
do artigo 896-A, § 1º , II , da CLT , e dá-se provimento ao Agravo de 



Instrumento para processar o Recurso de Revista” (TST - RR: 
2048220175120036, Relator: Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Data de 
Julgamento: 26/09/2018, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 28/09/2018). 

“Nessa esteira, a decisão regional desrespeita a jurisprudência do c. 
STF e contraria a Súmula 331, V, do c. TST. Logo, a demanda oferece 
transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza política, nos 
termos do art. 896-A, § 1º, II, da CLT” (TST - RR: 8554920175110002, 
Relator: Alexandre de Souza Agra Belmonte, Data de Julgamento: 
19/06/2019, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 21/06/2019). 

“Nos termos do artigo 896-A , § 1.º , II , da CLT , há transcendência política 
com o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do 
Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal. No caso em 
tela, há alegação de contrariedade à Súmula 90 do TST, em 
decorrência da supressão do pagamento das horas in itinere, por 
meio de negociação coletiva, circunstância apta a demonstrar o 
indicador de transcendência política. Transcendência reconhecida” 
(TST - ARR: 116699020155180101, Data de Julgamento: 17/10/2018, Data 
de Publicação: DEJT 19/10/2018). 

“In casu, a discussão gira em torno da estabilidade provisória de 
emprego da gestante, sob o enfoque da sua recusa em retornar ao 
trabalho, uma vez constatada a gravidez após a dispensa, questão em 
torno da qual a do TST já se debruçou e uniformizou entendimento a 
respeito. Nesse sentido, resta reconhecida a transcendência política da 
questão trazida a lume” (TST - RR: 10019527220165020319, Relator: Ives 
Gandra Martins Filho, Data de Julgamento: 29/05/2019, 4ª Turma, Data de 
Publicação: DEJT 31/05/2019). 

“Verifica-se que o debate jurídico que emerge da presente causa diz respeito 
à competência da Justiça do Trabalho para dirimir controvérsia 
acerca da nulidade de contrato de trabalho firmado com a 
Administração Pública, sem observância de prévio concurso público, 
matéria sobre a qual esta Corte possui entendimento contrário ao que 
se chegou na decisão recorrida, razão pela qual reconheço a 
transcendência política da questão, nos termos do art. 896-A, § 1º , II , da 
CLT” (TST - RR: 180604920145160005, Relator: Ives Gandra Martins Filho, 
Data de Julgamento: 06/02/2019, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 
15/02/2019). 

“A causa oferece transcendência política, uma vez que o eg. Colegiado a quo, 
ao concluir que a ausência da assistência sindical não é elemento apto 
a invalidade o pedido de demissão em 15/02/2016, contrariou a 
jurisprudência pacífica desta Corte que considera imprescindível a 
assistência do sindicato para validar o pedido de demissão firmado 
por empregado com mais de um ano de trabalho, conforme previsto 
no art. 477, § 1º , da CLT” (TST - RR: 10018856020165020076, 
Desembargadora Convocada Cilene Ferreira Amaro Santos, Data de 
Julgamento: 08/05/2019, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 10/05/2019). 



“Na hipótese, o acórdão do Tribunal Regional reconheceu ao 
empregado o direito ao pagamento de indenização por danos morais 
pelo mero inadimplemento de obrigações trabalhistas, sem 
demonstrar de forma inequívoca, em desrespeito à atual, notória e 
iterativa jurisprudência do c. TST, a prática de ato que tenha afetado 
a esfera subjetiva do autor. Logo, a demanda oferece transcendência com 
relação aos reflexos gerais de natureza política, nos termos do art. 896-A, 
§1º, II, da CLT” (TST - RR: 15106720155020446, Relator: Alexandre de 
Souza Agra Belmonte, Data de Julgamento: 10/04/2019, 3ª Turma, Data de 
Publicação: DEJT 12/04/2019). 

“A causa apresenta transcendência política, uma vez que o eg. Tribunal 
Regional, ao declarar a prescrição intercorrente em período não 
abrangido pela Lei 13.467 /2017 e, por conseguinte, sem observância 
do prazo previsto no art. 11, § 1º, da CLT , decidiu em sentido 
contrário à jurisprudência pacífica desta Corte. Assim, atendido o 
requisito descrito pelo art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT e demonstrada possível 
ofensa ao art. 5º , XXXVI , da CR , deve ser processado o recurso de revista” 
(TST - RR: 110790920175030054, Desembargadora Convocada Cilene 
Ferreira Amaro Santos, Data de Julgamento: 22/05/2019, 6ª Turma, Data de 
Publicação: DEJT 24/05/2019). 

“Nos termos art. 896-A , § 1º , caput, parte final, II, da CLT (transcendência 
política), constata-se a relevância da matéria quando se observa em 
exame preliminar o desrespeito da instância recorrida à 
jurisprudência pacífica do TST e do STF sobre os limites da 
negociação coletiva quanto às horas in itinere” (TST - RR: 
100016620165180128, Relator: Kátia Magalhães Arruda, Data de 
Julgamento: 23/10/2018, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 26/10/2018). 

“Na hipótese dos autos, nota-se dos trechos do v. acórdão do Tribunal 
Regional, transcritos no recurso de revista, em atenção aos termos 
da Lei 13.015 /14, que a autora, na função de servente de limpeza, 
exercia suas atividades na DEOP (Cidade Administrativa), 7º andar, 
e, segundo a prova pericial, "já trabalharam no local em torno de 150 
pessoas, hoje o local possui em torno de 50 funcionários". Trata-se 
de modo inafastável de local de grande circulação. Sendo assim, o 
acórdão recorrido pelo indeferimento do pedido de adicional de 
insalubridade e reflexos contraria a Súmula 448, II, do c. TST. Logo, 
a demanda oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de 
natureza política, nos termos do art. 896-A, § 1º , II , da CLT” (TST - RR: 
116739820165030008, Relator: Alexandre de Souza Agra Belmonte, Data de 
Julgamento: 22/05/2019, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 24/05/2019). 

“A causa oferece transcendência política hábil a impulsionar o apelo, nos 
termos do art. 896-A, I, da CLT, na medida em que a questão relacionada 
à incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar 
conflitos decorrentes de relação jurídica de caráter administrativa 
estabelecida entre a Administração Pública e seus servidores, é 
questão pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” 



(TST - RR: 3578920175050431, Relator: Márcio Eurico Vitral Amaro, Data de 
Julgamento: 24/04/2019, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 29/04/2019). 

Aspectos Gerais: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 
13.467/17. DESFUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO DE REVISTA. Prejudicado o 
exame da transcendência ante a desfundamentação do recurso de revista, o 
qual não logrou atacar o real fundamento da decisão de recurso ordinário, 
atraindo a incidência da Súmula 422/TST. Agravo de instrumento não 
provido. (TST - AIRR-AIRR: 243714320145240002, Relator: Augusto César 
Leite de Carvalho, Data de Julgamento: 27/02/2019, 6ª Turma, Data de 
Publicação: DEJT 22/03/2019) 

I) CRITÉRIO DE TRANSCENDÊNCIA - PARÂMETROS DE ANÁLISE 1. O critério 
de transcendência do recurso de revista, introduzido pela MP 2.226/01 e 
regulamentado pela Lei 13.467/17, constitui juízo de delibação, prévio à 
análise do recurso em seus demais pressupostos extrínsecos e intrínsecos, 
como filtro seletor de matérias que mereçam pronunciamento do TST para 
firmar teses jurídicas pacificadoras da jurisprudência trabalhista ou garantir 
seu respeito (CLT, art. 896-A, e seus §§). 2. O rol dos indicadores de 
transcendência do recurso de revista não é taxativo, uma vez que o § 1º do 
art. 896-A da CLT usa a expressão "entre outros" para elencá-los. Assim, não 
será apenas o desrespeito à jurisprudência sumulada do STF e TST que 
caracterizará a transcendência política, mas também aquela oriunda de 
precedentes firmados em repercussão geral ou em incidente de recursos 
repetitivos. Do mesmo modo, a transcendência social não pode ser 
considerada como via de mão única para o empregado, pois desde que 
estejam em discussão os direitos sociais elencados nos arts. 6º a 11 da CF, 
independentemente de quem os invoque, patrão ou empregado, a questão 
terá relevância social. 3. No caso dos autos, tratando-se de recurso de revista 
obreiro interposto contra acórdão regional publicado após a entrada em vigor 
da Lei 13.467/17, tem-se que o apelo ao TST deve ser analisado à luz do 
critério da transcendência previsto no art. 896-A da CLT (TST - RR: 
11074120165120008, Relator: Ives Gandra Martins Filho, Data de 
Julgamento: 18/12/2018, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 01/02/2019). 

“Como, topograficamente, a Seção II do RITST, que trata da transcendência, 
coloca-se em separado relativamente às Seções III e IV, que se referem, 
respectivamente, ao recurso de revista e ao agravo de instrumento, conclui-
se que o critério se dirige a ambos os apelos, ou seja, à causa como um todo. 
Isso porque, se a transcendência consiste em juízo de delibação, prévio à 
análise do recurso em seus demais pressupostos, e tais pressupostos não 
podem ser afastados com base no reconhecimento da transcendência do 
recurso, temos que eventual vício formal na veiculação de agravo de 
instrumento ou recurso de revista retira ipso facto a transcendência do apelo 
ao TST. 

Com efeito, o critério de transcendência constitui filtro seletor de matérias 
que mereçam pronunciamento do TST para firmar teses jurídicas 



pacificadoras da jurisprudência trabalhista. Se o agravo ou a revista nem 
sequer ultrapassam o seu próprio conhecimento, por vício formal ostensivo, 
o apelo carece de transcendência para ser analisado, já que não se poderá 
reabrir o mérito da discussão. Ou seja, eventual transcendência de tópico de 
recurso de revista não supre o não preenchimento dos pressupostos 
extrínsecos ou intrínsecos deste ou do agravo de instrumento que visava a 
destrancá-lo. 

Nesse sentido, em que pese não poderem as Presidências dos TRTs adentrar 
o critério de transcendência para denegar seguimento aos recursos de revista 
que lhes são submetidos para juízo de admissibilidade (CLT, art. 896-A, § 
6º), prestam um grande serviço ao TST, ao detectarem as deficiências de 
aparelhamento dos recursos de revista, quanto aos seus pressupostos 
extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, pois já sobem, quando 
interposto agravo de instrumento, com sinalização implícita da falta de 
transcendência” (TST - RR: 106269320175030157, Relator: Ives Gandra 
Martins Filho, Data de Julgamento: 13/02/2019, 4ª Turma, Data de 
Publicação: DEJT 15/02/2019). 


