
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT 

Art. 896 - Cabe Recurso de Revista para Turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões 

proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio individual, pelos Tribunais Regionais do 

Trabalho, quando: 

a) derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado 

outro Tribunal Regional do Trabalho, no seu Pleno ou Turma, ou a Seção de Dissídios Individuais 

do Tribunal Superior do Trabalho, ou contrariarem súmula de jurisprudência uniforme dessa 

Corte ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal; 

b) derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, Convenção Coletiva de Trabalho, Acordo 

Coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área 

territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional prolator da decisão recorrida, 

interpretação divergente, na forma da alínea a;    

c) proferidas com violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à 

Constituição Federal. 

§ 1o O recurso de revista, dotado de efeito apenas devolutivo, será interposto perante o 

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, que, por decisão fundamentada, poderá recebê-

lo ou denegá-lo.   

§ 1o-A. Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte: 

I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia 

objeto do recurso de revista;                                

II - indicar, de forma explícita e fundamentada, contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou 

orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que conflite com a decisão regional;                       

III - expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da 

decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da 

Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte.   

IV - transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de nulidade de julgado por 

negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o 

pronunciamento do tribunal sobre questão veiculada no recurso ordinário e o trecho da decisão 

regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido, para cotejo e verificação, de plano, da 

ocorrência da omissão 

§ 2o Das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho ou por suas Turmas, em 

execução de sentença, inclusive em processo incidente de embargos de terceiro, não caberá 

Recurso de Revista, salvo na hipótese de ofensa direta e literal de norma da Constituição 

Federal.                             

§ 7o A divergência apta a ensejar o recurso de revista deve ser atual, não se considerando como 

tal a ultrapassada por súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, 

ou superada por iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.                             

§ 8o Quando o recurso fundar-se em dissenso de julgados, incumbe ao recorrente o ônus de 

produzir prova da divergência jurisprudencial, mediante certidão, cópia ou citação do 

repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que 

houver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na 



internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias 

que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. 

§ 9o Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido recurso de 

revista por contrariedade a súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho 

ou a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal e por violação direta da Constituição 

Federal. 

§ 10.  Cabe recurso de revista por violação a lei federal, por divergência jurisprudencial e por 

ofensa à Constituição Federal nas execuções fiscais e nas controvérsias da fase de execução que 

envolvam a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), criada pela Lei no 12.440, de 7 de 

julho de 2011.                            

§ 11.  Quando o recurso tempestivo contiver defeito formal que não se repute grave, o Tribunal 

Superior do Trabalho poderá desconsiderar o vício ou mandar saná-lo, julgando o mérito.  

§ 12.  Da decisão denegatória caberá agravo, no prazo de 8 (oito) dias. 

§ 13.  Dada a relevância da matéria, por iniciativa de um dos membros da Seção Especializada 

em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, aprovada pela maioria dos 

integrantes da Seção, o julgamento a que se refere o § 3o poderá ser afeto ao Tribunal Pleno.   

§ 14.  O relator do recurso de revista poderá denegar-lhe seguimento, em decisão monocrática, 

nas hipóteses de intempestividade, deserção, irregularidade de representação ou de ausência 

de qualquer outro pressuposto extrínseco ou intrínseco de admissibilidade.                         

 

Art.896-A - O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a 

causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, 

social ou jurídica.         

§ 1o  São indicadores de transcendência, entre outros: 

I - econômica, o elevado valor da causa;                         

II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior 

do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal; 

III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente 

assegurado;                            

IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista.                             

§ 2o  Poderá o relator, monocraticamente, denegar seguimento ao recurso de revista que não 

demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado. 

§ 3o  Em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, o recorrente 

poderá realizar sustentação oral sobre a questão da transcendência, durante cinco minutos em 

sessão. 

§ 4o  Mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado acórdão 

com fundamentação sucinta, que constituirá decisão irrecorrível no âmbito do tribunal.                       

§ 5o  É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso 

de revista, considerar ausente a transcendência da matéria.                         



§ 6o  O juízo de admissibilidade do recurso de revista exercido pela Presidência dos Tribunais 

Regionais do Trabalho limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, 

não abrangendo o critério da transcendência das questões nele veiculadas. 

Art. 896-B. Aplicam-se ao recurso de revista, no que couber, as normas da Lei no 5.869, de 11 

de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), relativas ao julgamento dos recursos 

extraordinário e especial repetitivos.                            

Art. 896-C. Quando houver multiplicidade de recursos de revista fundados em idêntica questão 

de direito, a questão poderá ser afetada à Seção Especializada em Dissídios Individuais ou ao 

Tribunal Pleno, por decisão da maioria simples de seus membros, mediante requerimento de 

um dos Ministros que compõem a Seção Especializada, considerando a relevância da matéria ou 

a existência de entendimentos divergentes entre os Ministros dessa Seção ou das Turmas do 

Tribunal. 

§ 1o O Presidente da Turma ou da Seção Especializada, por indicação dos relatores, afetará um 

ou mais recursos representativos da controvérsia para julgamento pela Seção Especializada em 

Dissídios Individuais ou pelo Tribunal Pleno, sob o rito dos recursos repetitivos.                             

§ 2o O Presidente da Turma ou da Seção Especializada que afetar processo para julgamento sob 

o rito dos recursos repetitivos deverá expedir comunicação aos demais Presidentes de Turma 

ou de Seção Especializada, que poderão afetar outros processos sobre a questão para 

julgamento conjunto, a fim de conferir ao órgão julgador visão global da questão.                            

§ 3o O Presidente do Tribunal Superior do Trabalho oficiará os Presidentes dos Tribunais 

Regionais do Trabalho para que suspendam os recursos interpostos em casos idênticos aos 

afetados como recursos repetitivos, até o pronunciamento definitivo do Tribunal Superior do 

Trabalho.                                

§ 4o Caberá ao Presidente do Tribunal de origem admitir um ou mais recursos representativos 

da controvérsia, os quais serão encaminhados ao Tribunal Superior do Trabalho, ficando 

suspensos os demais recursos de revista até o pronunciamento definitivo do Tribunal Superior 

do Trabalho. 

§ 5o O relator no Tribunal Superior do Trabalho poderá determinar a suspensão dos recursos 

de revista ou de embargos que tenham como objeto controvérsia idêntica à do recurso 

afetado como repetitivo.          

§ 6o O recurso repetitivo será distribuído a um dos Ministros membros da Seção Especializada 

ou do Tribunal Pleno e a um Ministro revisor.                              

§ 7o O relator poderá solicitar, aos Tribunais Regionais do Trabalho, informações a respeito da 

controvérsia, a serem prestadas no prazo de 15 (quinze) dias. 

§ 8o O relator poderá admitir manifestação de pessoa, órgão ou entidade com interesse na 

controvérsia, inclusive como assistente simples, na forma da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 

1973 (Código de Processo Civil).                       

§ 9o Recebidas as informações e, se for o caso, após cumprido o disposto no § 7o deste artigo, 

terá vista o Ministério Público pelo prazo de 15 (quinze) dias.                          



§ 10.  Transcorrido o prazo para o Ministério Público e remetida cópia do relatório aos demais 

Ministros, o processo será incluído em pauta na Seção Especializada ou no Tribunal Pleno, 

devendo ser julgado com preferência sobre os demais feitos. 

§ 11.  Publicado o acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, os recursos de revista sobrestados 

na origem: 

I - terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a orientação a 

respeito da matéria no Tribunal Superior do Trabalho; ou                                 

II - serão novamente examinados pelo Tribunal de origem na hipótese de o acórdão recorrido 

divergir da orientação do Tribunal Superior do Trabalho a respeito da matéria.                             

§ 12.  Na hipótese prevista no inciso II do § 11 deste artigo, mantida a decisão divergente pelo 

Tribunal de origem, far-se-á o exame de admissibilidade do recurso de revista.                            

§ 13.  Caso a questão afetada e julgada sob o rito dos recursos repetitivos também contenha 

questão constitucional, a decisão proferida pelo Tribunal Pleno não obstará o conhecimento de 

eventuais recursos extraordinários sobre a questão constitucional. 

§ 14.  Aos recursos extraordinários interpostos perante o Tribunal Superior do Trabalho será 

aplicado o procedimento previsto no art. 543-B da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código 

de Processo Civil), cabendo ao Presidente do Tribunal Superior do Trabalho selecionar um ou 

mais recursos representativos da controvérsia e encaminhá-los ao Supremo Tribunal Federal, 

sobrestando os demais até o pronunciamento definitivo da Corte, na forma do § 1o do art. 543-

B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil).                             

§ 15.  O Presidente do Tribunal Superior do Trabalho poderá oficiar os Tribunais Regionais do 

Trabalho e os Presidentes das Turmas e da Seção Especializada do Tribunal para que suspendam 

os processos idênticos aos selecionados como recursos representativos da controvérsia e 

encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, até o seu pronunciamento definitivo.                           

§ 16.  A decisão firmada em recurso repetitivo não será aplicada aos casos em que se demonstrar 

que a situação de fato ou de direito é distinta das presentes no processo julgado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 

§ 17.  Caberá revisão da decisão firmada em julgamento de recursos repetitivos quando se 

alterar a situação econômica, social ou jurídica, caso em que será respeitada a segurança jurídica 

das relações firmadas sob a égide da decisão anterior, podendo o Tribunal Superior do Trabalho 

modular os efeitos da decisão que a tenha alterado. 

Agravo de Instrumento: 

Art. 897 - Cabe agravo, no prazo de 8 (oito) dias: 

b) de instrumento, dos despachos que denegarem a interposição de recursos.   

§ 4º - Na hipótese da alínea b deste artigo, o agravo será julgado pelo Tribunal que seria 

competente para conhecer o recurso cuja interposição foi denegada. 

§ 5o Sob pena de não conhecimento, as partes promoverão a formação do instrumento do 

agravo de modo a possibilitar, caso provido, o imediato julgamento do recurso denegado, 

instruindo a petição de interposição: 



I - obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação, das 

procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado, da petição inicial, da 

contestação, da decisão originária, do depósito recursal referente ao recurso que se pretende 

destrancar, da comprovação do recolhimento das custas e do depósito recursal a que se refere 

o § 7o do art. 899 desta Consolidação;                      

II - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis ao deslinde da matéria de 

mérito controvertida.  

§ 6o O agravado será intimado para oferecer resposta ao agravo e ao recurso principal, 

instruindo-a com as peças que considerar necessárias ao julgamento de ambos os recursos.                             

§ 7o Provido o agravo, a Turma deliberará sobre o julgamento do recurso principal, observando-

se, se for o caso, daí em diante, o procedimento relativo a esse recurso. 

 

Depósito Recursal: 

Art. 899 - Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente 

devolutivo, salvo as exceções previstas neste Título, permitida a execução provisória até a 

penhora.    

§ 1º Sendo a condenação de valor até 10 (dez) vêzes o salário-mínimo regional, nos dissídios 

individuais, só será admitido o recurso inclusive o extraordinário, mediante prévio depósito da 

respectiva importância. Transitada em julgado a decisão recorrida, ordenar-se-á o levantamento 

imediato da importância de depósito, em favor da parte vencedora, por simples despacho do 

juiz.                          

§ 2º Tratando-se de condenação de valor indeterminado, o depósito corresponderá ao que fôr 

arbitrado, para efeito de custas, pela Junta ou Juízo de Direito, até o limite de 10 (dez) vêzes o 

salário-mínimo da região. 

§ 4o  O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos 

índices da poupança.    (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) 

§ 6º - Quando o valor da condenação, ou o arbitrado para fins de custas, exceder o limite de 10 

(dez) vêzes o salário-mínimo da região, o depósito para fins de recursos será limitado a êste 

valor. 

§ 7o  No ato de interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal corresponderá a 

50% (cinquenta por cento) do valor do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar.                        

§ 8o Quando o agravo de instrumento tem a finalidade de destrancar recurso de revista que se 

insurge contra decisão que contraria a jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do 

Trabalho, consubstanciada nas suas súmulas ou em orientação jurisprudencial, não haverá 

obrigatoriedade de se efetuar o depósito referido no § 7o deste artigo.                    

§ 9o  O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins 

lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e 

empresas de pequeno porte.    (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

§ 10.  São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades 

filantrópicas e as empresas em recuperação judicial.    (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 



§ 11.  O depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro garantia 

judicial. 

 

Instrução Normativa n. 40/2016 

Art. 1° Admitido apenas parcialmente o recurso de revista, constitui ônus da parte impugnar, 

mediante agravo de instrumento, o capítulo denegatório da decisão, sob pena de preclusão. 

§ 1º Se houver omissão no juízo de admissibilidade do recurso de revista quanto a um ou mais 

temas, é ônus da parte interpor embargos de declaração para o órgão prolator da decisão 

embargada supri-la (CPC, art. 1024, § 2º), sob pena de preclusão. 

§ 2º Incorre em nulidade a decisão regional que se abstiver de exercer controle de 

admissibilidade sobre qualquer tema objeto de recurso de revista, não obstante interpostos 

embargos de declaração (CF/88, art. 93, inciso IX e § 1º do art. 489 do CPC de 2015). 

§ 3º No caso do parágrafo anterior, sem prejuízo da nulidade, a recusa do Presidente do Tribunal 

Regional do Trabalho a emitir juízo de admissibilidade sobre qualquer tema equivale à decisão 

denegatória. É ônus da parte, assim, após a intimação da decisão dos embargos de declaração, 

impugná-la mediante agravo de instrumento (CLT, art. 896, § 12), sob pena de preclusão. 

§ 4º Faculta-se ao Ministro Relator, por decisão irrecorrível (CLT, art. 896, § 5º, por analogia), 

determinar a restituição do agravo de instrumento ao Presidente do Tribunal Regional do 

Trabalho de origem para que complemente o juízo de admissibilidade, desde que interpostos 

embargos de declaração. 

Art. 2° Após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, subsiste o Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência da CLT (art. 896, §§ 3º, 4º, 5º e 6º), observado o procedimento 

previsto no regimento interno do Tribunal Regional do Trabalho. 

Art. 3° A presente instrução normativa vigerá a partir de sua publicação, exceto o art. 1º, que 

vigorará a partir de 15 de abril de 2016. 

 

Instrução Normativa TST n. 41/2018 

Art. 18. O dever de os Tribunais Regionais do Trabalho uniformizarem a sua jurisprudência faz 

incidir, subsidiariamente ao processo do trabalho, o art. 926 do CPC, por meio do qual os 

Tribunais deverão manter sua jurisprudência íntegra, estável e coerente. 

§ 1º Os incidentes de uniformização de jurisprudência suscitados ou iniciados antes da vigência 

da Lei nº 13.467/2017, no âmbito dos Tribunais Regionais do Trabalho ou por iniciativa de 

decisão do Tribunal Superior do Trabalho, deverão observar e serão concluídos sob a égide da 

legislação vigente ao tempo da interposição do recurso, segundo o disposto nos respectivos 

Regimentos Internos. 

§ 2º Aos recursos de revista e de agravo de instrumento no âmbito do Tribunal Superior do 

Trabalho, conclusos aos relatores e ainda não julgados até a edição da Lei nº 13.467/2017, não 

se aplicam as disposições contidas nos §§ 3º a 6º do artigo 896 da Consolidação das Leis do 

Trabalho. 

 



§ 3º As teses jurídicas prevalecentes e os enunciados de Súmulas decorrentes do julgamento 

dos incidentes de uniformização de jurisprudência suscitados ou iniciados anteriormente à 

edição da Lei nº 13.467/2017, no âmbito dos Tribunais Regionais do Trabalho, conservam sua 

natureza vinculante à luz dos arts. 926, §§ 1º e 2º , e 927, III e V, do CPC. 

Art. 19. O exame da transcendência seguirá a regra estabelecida no art. 246 do Regimento 

Interno do Tribunal Superior do Trabalho, incidindo apenas sobre os acórdãos proferidos pelos 

Tribunais Regionais do Trabalho publicados a partir de 11 de novembro de 2017, excluídas as 

decisões em embargos de declaração. 

Art. 20. As disposições contidas nos §§ 4º, 9º, 10 e 11 do artigo 899 da CLT, com a redação dada 

pela Lei nº 13.467/2017, serão observadas para os recursos interpostos contra as decisões 

proferidas a partir de 11 de novembro de 2017. 

 

Sustentação Oral (Regimento Interno TST): 

Art. 161. Ressalvado o disposto no art. 147, § 11, deste Regimento, a sustentação oral será feita 

de uma só vez, ainda que arguida matéria preliminar ou prejudicial. 

§ 1º Ao proferir seu voto, o relator fará um resumo da matéria em discussão e antecipará sua 

conclusão, hipótese em que poderá ocorrer a desistência da sustentação, ante a antecipação do 

resultado. Havendo, porém, qualquer voto divergente daquele anunciado pelo relator, o 

Presidente voltará a facultar a palavra ao advogado desistente. Não desistindo os advogados da 

sustentação, o Presidente concederá a palavra a cada um dos representantes das partes, por 10 

(dez) minutos, sucessivamente. 

§ 2º Usará da palavra, em primeiro lugar, o advogado do recorrente; se ambas as partes o forem, 

o do reclamante. 

§ 3º Aos litisconsortes representados por mais de um advogado, o tempo lhes será 

proporcionalmente distribuído, podendo haver prorrogação até o máximo de 20 (vinte) 

minutos, ante a relevância da matéria. 

§ 4º Quando for parte o Ministério Público, seu representante poderá proferir sustentação oral 

após as demais partes, sendo-lhe concedido prazo igual. 

§ 5º Não haverá sustentação oral em: 

I - embargos de declaração; 

II - conflito de competência; 

III - agravo de instrumento; 

IV - agravos internos previstos neste Regimento, salvo se interpostos contra decisão do relator 

que extinga a ação rescisória, o mandado de segurança e a reclamação ou que denegue 

seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência; 

V - arguição de suspeição ou de impedimento; 

VI - tutelas provisórias; 

VII - incidentes de desconsideração da personalidade jurídica. 



 

Transcendência (Regimento interno TST): 

Art. 246. As normas relativas ao exame da transcendência dos recursos de revista, previstas no 

art. 896-A da CLT, somente incidirão naqueles interpostos contra decisões proferidas pelos 

Tribunais Regionais do Trabalho publicadas a partir de 11/11/2017, data da vigência da Lei n.º 

13.467/2017. 

Art. 247. A aplicação do art. 896-A da CLT, que trata da transcendência do recurso de revista, 

observará o disposto neste Regimento, devendo o Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de 

revista, examinar previamente de ofício, se a causa oferece transcendência com relação aos 

reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. 

§ 1º São indicadores de transcendência, entre outros: 

I - econômica, o elevado valor da causa; 

II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior 

do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal; 

III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente 

assegurado; 

IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. 

§ 2º Poderá o relator, monocraticamente, denegar seguimento ao recurso de revista que não 

demonstrar transcendência. 

§ 3º Caberá agravo apenas das decisões em que não reconhecida a transcendência pelo relator, 

sendo facultada a sustentação oral ao recorrente, durante 5 (cinco) minutos em sessão, e ao 

recorrido, apenas no caso de divergência entre os componentes da Turma quanto à 

transcendência da matéria. 

§ 4º Mantido o voto do relator quanto ao não reconhecimento da transcendência do recurso, 

será lavrado acórdão com fundamentação sucinta, que constituirá decisão irrecorrível no 

âmbito do Tribunal. 

§ 5º O juízo de admissibilidade do recurso de revista exercido pela Presidência dos Tribunais 

Regionais do Trabalho limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, 

não abrangendo o critério da transcendência das questões nele veiculadas. 

Art. 248. É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em 

recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria. 

Art. 249. O Tribunal Superior do Trabalho organizará banco de dados em que constarão os temas 

a respeito dos quais houver sido reconhecida a transcendência. 

 

Recurso de Revista (Regimento Interno TST): 

Seção III 

Do Recurso de Revista 



 

Art. 250. O recurso de revista, interposto na forma da lei, é apresentado no Tribunal Regional 

do Trabalho e tem seu cabimento examinado em decisão fundamentada pelo Presidente do 

Tribunal de origem, ou pelo Desembargador designado para esse fim, conforme o Regimento 

Interno do Tribunal Regional do Trabalho. 

Parágrafo único. São fontes oficiais de publicação dos julgados o Diário Eletrônico da Justiça do 

Trabalho, a Revista do Tribunal Superior do Trabalho, as revistas publicadas pelos Tribunais 

Regionais do Trabalho, os sítios do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do 

Trabalho na rede mundial de computadores e os repositórios autorizados a publicar a 

jurisprudência trabalhista. 

Art. 251. Distribuído o recurso ou provido o respectivo agravo de instrumento, o relator poderá: 

I - não conhecer do recurso de revista inadmissível, prejudicado ou daquele que não tiver 

impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, inclusive nas hipóteses 

do art. 896, §§ 1º-A e 14, da CLT; 

II - negar provimento ao recurso de revista que for contrário a tese fixada em julgamento de 

recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção 

de competência ou de resolução de demandas repetitivas, a súmula vinculante do Supremo 

Tribunal Federal, a súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho ou, 

ainda, a jurisprudência dominante sobre o tema; 

III - dar provimento ao recurso de revista se o acórdão recorrido for contrário a tese fixada em 

julgamento de recursos repetitivos ou de repercussão geral, a entendimento firmado em 

incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, a súmula 

vinculante do Supremo Tribunal Federal, a súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal 

Superior do Trabalho ou, ainda, a jurisprudência dominante sobre o tema. 

 

Recursos Repetitivos (Regimento Interno do TST): 

 

CAPÍTULO II 

DO INCIDENTE DE RECURSOS REPETITIVOS 

 

Art. 280. As normas do Código de Processo Civil relativas ao julgamento dos recursos 

extraordinário e especial repetitivos aplicam-se, no que couber, aos recursos repetitivos (arts. 

894, II, e 896 da CLT). 

Art. 281. Havendo multiplicidade de recursos de revista ou de embargos para a Subseção I da 

Seção Especializada em Dissídios Individuais fundados em idêntica questão de direito, a questão 

poderá ser afetada a essa Subseção ou ao Tribunal Pleno, por decisão da maioria simples de seus 

membros, mediante requerimento de um dos Ministros que a compõem, considerando a 

relevância da matéria ou a existência de entendimentos divergentes entre os Ministros dessa 

Subseção ou das Turmas do Tribunal. 



§ 1° O requerimento fundamentado de um dos Ministros da Subseção I da Seção Especializada 

em Dissídios Individuais de afetação da questão a ser julgada em incidente de recursos 

repetitivos deverá indicar um ou mais recursos de revista ou de embargos representativos da 

controvérsia e ser formulado por escrito diretamente ao Presidente da Subseção I da Seção 

Especializada em Dissídios Individuais ou, oralmente, em questão preliminar suscitada quando 

do julgamento de processo incluído na pauta de julgamentos da Subseção. 

§ 2º De forma concorrente, quando a Turma do Tribunal Superior do Trabalho entender 

necessária a adoção do procedimento de julgamento de recursos repetitivos, seu Presidente 

deverá submeter ao Presidente da Subseção I da Seção Especializada em Dissídios Individuais a 

proposta de afetação do recurso de revista, para os efeitos dos arts. 896-B e 896-C da CLT e 

deste Regimento. 

§ 3º O Presidente da Subseção submeterá a proposta de afetação ao colegiado, se formulada 

por escrito, no prazo máximo de 30 (trinta) dias de seu recebimento, ou de imediato, se 

suscitada em questão preliminar quando do julgamento de determinado processo pela 

Subseção I da Seção Especializada em Dissídios Individuais, após o que: 

I - acolhida a proposta, por maioria simples, o colegiado decidirá em seguida se a questão será 

analisada pela própria Subseção I da Seção Especializada em Dissídios Individuais ou pelo 

Tribunal Pleno, salvo quando se tratar de matéria disciplinada em súmula ou orientação 

jurisprudencial, caso em que o incidente será necessariamente afetado ao Tribunal Pleno; 

II - acolhida a proposta, a desistência da ação ou do recurso não impedirá a análise da questão 

objeto de julgamento de recursos repetitivos; 

III - na hipótese do inciso I, o processo será autuado e distribuído a relator e a revisor do órgão 

jurisdicional correspondente, para sua tramitação nos termos do art. 896-C da CLT, não 

concorrendo a sorteio, quando possível, os Ministros que, previamente, tenham recebido 

processo da mesma classe; 

IV - rejeitada a proposta, se for o caso, os autos serão devolvidos ao órgão julgador respectivo, 

para que o julgamento do recurso prossiga regularmente. 

§ 4º Não será admitida sustentação oral versando, de forma específica, sobre a proposta de 

afetação. 

§ 5º A critério do Presidente da Subseção, as propostas de afetação formuladas por escrito por 

um dos Ministros da Subseção I da Seção Especializada em Dissídios Individuais ou pelo 

Presidente de Turma do Tribunal Superior do Trabalho poderão ser apreciadas pela Subseção I 

da Seção Especializada em Dissídios Individuais por meio eletrônico, nos termos e para os efeitos 

do § 3º, I, deste artigo, do que serão as partes cientificadas pelo Diário da Justiça. 

§ 6º Caso surja alguma divergência entre os integrantes do colegiado durante o julgamento 

eletrônico, este ficará imediatamente suspenso, devendo a proposta de afetação ser apreciada 

em sessão presencial. 

 

Art. 282. O Presidente da Subseção de Dissídios Individuais I, ao afetar processo para julgamento 

sob o rito dos recursos repetitivos, deverá expedir comunicação aos demais Presidentes de 

Turma, que poderão afetar outros processos sobre a questão para julgamento conjunto, a fim 

de conferir ao órgão julgador visão global da questão. 



 

Art. 283. Somente poderão ser afetados recursos representativos da controvérsia que sejam 

admissíveis e que, a critério do relator do incidente de julgamento dos recursos repetitivos, 

contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida. 

Parágrafo único. O relator desse incidente não fica vinculado às propostas de afetação de que 

trata o artigo anterior, podendo recusá-las por desatenderem aos requisitos previstos no caput 

e, ainda, selecionar outros recursos representativos da controvérsia. 

Art. 284. Selecionados os recursos, o relator, na Subseção Especializada em Dissídios Individuais 

ou no Tribunal Pleno, constatada a presença do pressuposto do caput do art. 896-C da CLT, 

proferirá decisão de afetação, sempre fundamentada, na qual: 

I - identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento; 

II - poderá determinar a suspensão dos recursos de revista ou de embargos de que trata o § 5º 

do art. 896-C da CLT; 

III - poderá solicitar aos Tribunais Regionais do Trabalho informações a respeito da controvérsia, 

a serem prestadas no prazo de 15 (quinze) dias, e requisitar aos Presidentes ou Vice-Presidentes 

dos Tribunais Regionais do Trabalho a remessa de até 2 (dois) recursos de revista 

representativos da controvérsia; 

IV - concederá o prazo de 15 (quinze) dias para a manifestação escrita das pessoas, órgãos ou 

entidades interessados na controvérsia, que poderão ser admitidos como amici curiae; 

V - informará aos demais Ministros sobre a decisão de afetação; 

VI - poderá conceder vista ao Ministério Público e às partes, nos termos e para os efeitos do § 

9º do art. 896-C da CLT. 

Art. 285. O Presidente do Tribunal Superior do Trabalho oficiará os Presidentes dos Tribunais 

Regionais do Trabalho, com cópia da decisão de afetação, para que suspendam os recursos de 

revista interpostos em casos idênticos aos afetados como recursos repetitivos e ainda não 

encaminhados a este Tribunal, bem como os recursos ordinários interpostos contra as 

sentenças proferidas em casos idênticos aos afetados como recursos repetitivos, até o 

pronunciamento definitivo do Tribunal Superior do Trabalho. 

Art. 286. Caberá ainda ao Presidente do Tribunal de origem, caso receba a requisição de que 

trata o inciso III do art. 284 deste Regimento, admitir até 2 (dois) recursos representativos da 

controvérsia, os quais serão encaminhados ao Tribunal Superior do Trabalho. 

Art. 287. Se, após receber os recursos de revista selecionados pelo Presidente ou Vice-

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, não se proceder à sua afetação, o relator, no 

Tribunal Superior do Trabalho, comunicará o fato ao Presidente ou Vice-Presidente que os 

houver enviado, para que seja revogada a decisão de suspensão referida no art. 896-C, § 4º, da 

CLT. 

Art. 288. As partes deverão ser intimadas da decisão de suspensão de seu processo, a ser 

proferida pelo respectivo relator. 



§ 1º A parte poderá requerer o prosseguimento de seu processo se demonstrar a 

intempestividade do recurso nele interposto ou a existência de distinção entre a questão de 

direito a ser decidida no seu processo e aquela a ser julgada sob o rito dos recursos repetitivos. 

 

§ 2º O requerimento a que se refere o § 1º será dirigido: 

I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau; 

II - ao relator, se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem; 

III - ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado recurso de revista no tribunal de origem; 

IV - ao relator do recurso de revista ou de embargos cujo processamento houver sido sobrestado 

no Tribunal Superior do Trabalho. 

§ 3º A outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento, no prazo de 5 (cinco) dias. 

§ 4º Reconhecida a distinção no caso: 

I - dos incisos I, II e IV do § 2º, o próprio juiz ou relator dará prosseguimento ao processo; 

II - do inciso III do § 2º, o relator comunicará a decisão ao Presidente ou ao Vice-Presidente do 

Tribunal Regional do Trabalho que houver determinado o sobrestamento, para que este dê 

normal prosseguimento ao processo. 

§ 5º A decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 1º é irrecorrível de imediato, nos 

termos do art. 893, § 1º, da CLT. 

Art. 289. Para instruir o procedimento, pode o relator fixar data para, em audiência pública, 

ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria, sempre que 

entender necessário o esclarecimento de questões ou circunstâncias de fato subjacentes à 

controvérsia objeto do incidente de recursos repetitivos. 

§ 1º O relator poderá também admitir, tanto na audiência pública quanto no curso do 

procedimento, a manifestação, como amici curiae, de pessoas, órgãos ou entidades com 

interesse na controvérsia, considerando a relevância da matéria e assegurando o contraditório 

e a isonomia de tratamento. 

§ 2º A manifestação de que trata o § 1º somente será admitida até a inclusão do processo em 

pauta. 

Art. 290. Os recursos afetados deverão ser julgados no prazo de 1 (um) ano e terão preferência 

sobre os demais feitos. 

§ 1º Na hipótese de não ocorrer o julgamento no prazo de 1 (um) ano a contar da publicação da 

decisão de que trata o art. 284 deste Regimento, cessam automaticamente, em todo o território 

nacional, a afetação e a suspensão dos processos, que retomarão seu curso normal. 

§ 2º Ocorrendo a hipótese do § 1º, é permitida, nos termos e para os efeitos do art. 281 deste 

Regimento e do art. 896-C da CLT, a formulação de outra proposta de afetação de processos 

representativos da controvérsia para instauração e julgamento de recursos repetitivos, a ser 

apreciada e decidida pela Subseção I da Seção Especializada em Dissídios Individuais deste 

Tribunal. 



Art. 291. O conteúdo do acórdão paradigma abrangerá a análise de todos os fundamentos da 

tese jurídica discutida, favoráveis ou contrários. 

§ 1º É vedado ao órgão colegiado decidir, para os fins do art. 896-C da CLT, questão não 

delimitada na decisão de afetação. 

§ 2º Quando os recursos afetados em processos já distribuídos no âmbito deste Tribunal 

contiverem outras questões além daquela que é objeto da afetação, caberá ao órgão 

jurisdicional competente para julgamento do incidente decidir esta, após o que o processo 

deverá retornar ao órgão de origem para apreciação das demais matérias. 

Art. 292. Decidido o recurso representativo da controvérsia, os órgãos jurisdicionais 

respectivos declararão prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia 

ou os decidirão, aplicando a tese firmada. 

Parágrafo único. Quando os recursos requisitados do Tribunal Regional do Trabalho contiverem 

outras questões além daquela que é objeto da afetação, caberá ao órgão jurisdicional 

competente para julgamento do incidente decidir esta, após o que o processo deverá ser 

distribuído na forma regimental, para julgamento das demais matérias pela Turma. 

Art. 293. Publicado o acórdão proferido em incidente de recurso repetitivo: 

I - o Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal de origem negará seguimento aos recursos de 

revista sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do Tribunal 

Superior do Trabalho; 

II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de sua 

competência originária ou o recurso anteriormente julgado, na hipótese de o acórdão recorrido 

contrariar a orientação do Tribunal Superior do Trabalho; 

III - os processos porventura suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o 

curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo Tribunal Superior do Trabalho. 

Art. 294. Para fundamentar a decisão de manutenção do entendimento, o órgão que proferiu 

o acórdão recorrido deverá demonstrar a existência de distinção, por se tratar de caso 

particularizado por hipótese fática distinta ou questão jurídica não examinada, a impor 

solução diversa. 

§ 1º Na hipótese de que trata o caput, o recurso de revista será submetido a novo exame de sua 

admissibilidade pelo Presidente ou Vice- Presidente do Tribunal Regional, retomando o processo 

o seu curso normal. 

§ 2º Realizado o juízo de retratação, com alteração do acórdão divergente, o tribunal de origem, 

se for o caso, decidirá as demais questões ainda não decididas, cujo exame se tornou necessário 

em decorrência da alteração. 

§ 3º Quando for alterado o acórdão divergente na forma do § 1º e o recurso anteriormente 

interposto versar sobre outras questões, o Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal Regional, 

independentemente de ratificação do recurso, procederá a novo juízo de admissibilidade, 

retomando o processo o seu curso normal. 

Art. 295. A parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição, antes de 

proferida a sentença, se a questão nela discutida for idêntica à resolvida pelo recurso 

representativo da controvérsia. 



§ 1º Se a desistência ocorrer antes de oferecida a defesa, a parte, se for o caso, ficará dispensada 

do pagamento de custas e de honorários de advogado. 

§ 2º A desistência apresentada nos termos do caput independe de consentimento da parte 

contrária, ainda que apresentada defesa.  

Art. 296. Caberá revisão da decisão firmada em julgamento de recursos repetitivos quando se 

alterar a situação econômica, social ou jurídica, caso em que será respeitada a segurança 

jurídica das relações firmadas sob a égide da decisão anterior, podendo o Tribunal Superior 

do Trabalho modular os efeitos da decisão que a tenha alterado. 

Art. 297. Caso a questão afetada e julgada sob o rito dos recursos repetitivos também contenha 

questão constitucional, a decisão proferida pelo Tribunal Pleno não obstará o conhecimento de 

eventuais recursos extraordinários sobre a questão constitucional. 

 

CAPÍTULO III 

DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA 

Art. 298. Quando o julgamento dos embargos à Subseção I da Seção Especializada em Dissídios 

Individuais envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem 

repetição em múltiplos processos, mas a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a 

composição de divergência entre as turmas ou os demais órgãos fracionários do Tribunal 

Superior do Trabalho, poderá a Subseção I da Seção Especializada em Dissídios Individuais, por 

iniciativa de um de seus membros e após a aprovação da maioria de seus integrantes, afetar o 

seu julgamento ao Tribunal Pleno. 

§ 1º Aplica-se a este incidente, no que couber, o que este Regimento e os arts. 896-B e 896-C da 

CLT dispõem sobre o incidente de julgamento de recursos repetitivos. 

§ 2º O Tribunal Pleno julgará os embargos se reconhecer interesse público na assunção de 

competência. 

§ 3º O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e tribunais, 

exceto se houver revisão de tese. 

 

CAPÍTULO IV 

DO INCIDENTE DE SUPERAÇÃO E REVISÃO DOS 

PRECEDENTES FIRMADOS EM JULGAMENTO DE RECURSOS 

REPETITIVOS, DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA E DE 

DEMANDAS REPETITIVAS 

 

Art. 299. O incidente de superação e revisão dos precedentes firmados por meio da sistemática 

de recursos repetitivos, de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas 

terá lugar sempre que os Ministros da Corte entenderem que a tese vinculante já não reflete 

mais a adequada compreensão do fenômeno jurídico subjacente, tendo em vista razões de 



ordem social, econômica e política, bem como por alteração do parâmetro constitucional ou 

legal em vigor na data de sua instauração.  

Art. 300. O incidente de que trata este capítulo não poderá ser instaurado em prazo inferior a 1 

(um) ano, a contar da publicação da decisão que firmou o precedente vinculante, salvo alteração 

na Constituição da República ou na lei que torne inadequado o entendimento firmado pelo 

Tribunal Superior do Trabalho. 

Art. 301. A instauração do incidente de superação ou de revisão de precedentes vinculantes 

no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho poderá ser suscitada, de forma escrita, por 

qualquer de seus Ministros, ou por provocação do Procurador-Geral do Trabalho, do Conselho 

Federal da OAB ou do Defensor Público-Geral da União, em requerimento dirigido ao 

Presidente do Tribunal, que o submeterá à deliberação na Subseção I da Seção Especializada 

em Dissídios Individuais no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento. 

§ 1º Instaurado o incidente, pelo voto de 2/3 (dois terços) dos membros da Subseção I da Seção 

Especializada em Dissídios Individuais, o colegiado deliberará, na mesma sessão, por maioria 

simples, acerca do deslocamento da competência para apreciação do feito no Tribunal Pleno ou 

de sua manutenção naquela Subseção. 

§ 2º É obrigatório o deslocamento do feito ao Tribunal Pleno, por aplicação analógica do art. 72 

deste Regimento, quando a tese a ser apreciada tiver sido firmada em Plenário ou quando a 

proposta de mudança do entendimento vinculante tiver por consequência a alteração, a 

revogação ou a criação de súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho. 

Art. 302. Inclinando-se qualquer das Turmas a decidir em sentido contrário ao entendimento 

firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos, de assunção de competência e de 

resolução de demandas repetitivas, o seu Presidente suspenderá a proclamação do resultado 

do julgamento e encaminhará o processo à Subseção I da Seção Especializada em Dissídios 

Individuais para deliberação acerca da instauração do incidente de que trata este capítulo. 

§ 1º O Presidente da Subseção I da Seção Especializada em Dissídios Individuais submeterá à 

deliberação daquele colegiado a proposta de instauração do incidente no prazo de que trata o 

art. 301 deste Regimento. 

§ 2º Instaurado o incidente, pelo voto de 2/3 (dois terços) dos membros da Subseção I da Seção 

Especializada em Dissídios Individuais, o colegiado deliberará, na mesma sessão, por maioria 

simples, acerca do deslocamento da competência para apreciação do feito no Tribunal Pleno ou 

de sua manutenção naquela Subseção, observado o disposto no § 2º do art. 301 deste 

Regimento. 

§ 3º Não cabe a instauração do procedimento previsto neste capítulo na hipótese de distinção 

entre o precedente vinculante e o caso concreto, hipótese na qual o relator deverá declinar os 

fundamentos de fato e de direito que tornam o precedente inaplicável, sendo a questão 

apreciada pelo próprio colegiado competente, como preliminar de mérito, por ocasião do 

julgamento do processo. 

§ 4º Rejeitado o fundamento da distinção, mas mantido o voto do relator, adotar-se-á o 

procedimento previsto no caput, caso o colegiado se incline no sentido da tese dissidente. 

§ 5º Na hipótese do § 4º, não tendo transcorrido o prazo de que tratam os arts. 300 e 304 deste 

Regimento, o Presidente do colegiado não suspenderá o julgamento do feito, proclamando o 



resultado com a tese dissidente, seguindo-se o curso normal de tramitação do processo pela via 

recursal. 

Art. 303. Deliberada a instauração do incidente e definido o órgão competente para sua 

apreciação, observar-se-á o rito previsto nos Capítulos II, III e IV do Título V do Livro II deste 

Regimento, naquilo que for cabível. 

Art. 304. A negativa de instauração do incidente de superação e revisão de tese vinculante ou a 

reafirmação da tese jurídica firmada pela Subseção I da Seção Especializada em Dissídios 

Individuais ou pelo Tribunal Pleno vincula os órgãos julgadores à aplicação do precedente ao 

caso paradigma e aos demais processos eventualmente afetados por ocasião de sua instauração, 

bem como inibe a deflagração de novo incidente sobre o mesmo tema, nos termos e pelo prazo 

contido no art. 300 deste Regimento. 

Dissídio Jurisprudencial: 

SUM-23 RECURSO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 

Não se conhece de recurso de revista ou de embargos, se a decisão recorrida resolver 

determinado item do pedido por diversos fundamentos e a jurisprudência transcrita não 

abranger a todos. 

SUM-337 COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCI-AL. RECURSOS DE REVISTA E DE 

EMBARGOS (incluído o item V) - Res. 220/2017 – DEJT divulgado em 21, 22 e 25.09.2017 

I - Para comprovação da divergência justificadora do recurso, é ne-cessário que o recorrente. 

a) Junte certidão ou cópia autenticada do acórdão paradigma ou cite a fonte oficial ou o 

repositório autorizado em que foi publicado; e 

b) Transcreva, nas razões recursais, as ementas e/ou trechos dos acórdãos trazidos à 

configuração do dissídio, demonstrando o conflito de teses que justifique o conhecimento do 

recurso, ainda que os acórdãos já se encontrem nos autos ou venham a ser juntados com o 

recurso. (ex-Súmula nº 337 – alterada pela Res. 121/2003, DJ 21.11.2003) 

II - A concessão de registro de publicação como repositório autorizado de jurisprudência do TST 

torna válidas todas as suas edições anteriores. (ex-OJ nº 317 da SBDI-I - DJ 11.08.2003) 

III – A mera indicação da data de publicação, em fonte oficial, de aresto paradigma é inválida 

para comprovação de divergência jurisprudencial, nos termos do item I, “a”, desta súmula, 

quando a parte pretende demonstrar o conflito de teses mediante a transcrição de trechos que 

integram a fundamentação do acórdão divergente, uma vez que só se publicam o dispositivo e 

a ementa dos acórdãos. 

IV – É válida para a comprovação da divergência jurisprudencial justificadora do recurso a 

indicação de aresto extraído de repositório oficial na internet, desde que o recorrente: 

a) transcreva o trecho divergente; 

b) aponte o sítio de onde foi extraído; e 

c) decline o número do processo, o órgão prolator do acórdão e a data da respectiva publicação 

no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. 



V – A existência do código de autenticidade na cópia, em formato pdf, do inteiro teor do aresto 

paradigma, juntada aos autos, torna-a equivalente ao documento original e também supre a 

ausência de indicação da fonte oficial de publicação. 

OJ-SDI1-111 RECURSO DE REVISTA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ARESTO ORIUNDO DO 

MESMO TRIBUNAL REGIONAL. LEI Nº 9.756/1998. INSERVÍVEL AO CONHECIMENTO (nova 

redação) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005 

Não é servível ao conhecimento de recurso de revista aresto oriundo de mesmo Tribunal 

Regional do Trabalho, salvo se o recurso houver sido interposto anteriormente à vigência da Lei 

nº 9.756/1998. 

OJ-SDI1-147 LEI ESTADUAL, NORMA COLETIVA OU NOR-MA REGULAMENTAR. CONHECIMENTO 

INDEVIDO DO RECURSO DE REVISTA POR DIVERGÊNCIA JURISPRU-DENCIAL (nova redação em 

decorrência da incorporação da Orientação Jurisprudencial nº 309 da SBDI-I) - Res. 129/2005, 

DJ 20, 22 e 25.04.2005 

I - É inadmissível o recurso de revista fundado tão-somente em divergência jurisprudencial, se a 

parte não comprovar que a lei estadual, a norma coletiva ou o regulamento da empresa 

extrapolam o âmbito do TRT prolator da decisão recorrida. (ex-OJ nº 309 da SBDI-I - inserida em 

11.08.2003) 

II - É imprescindível a argüição de afronta ao art. 896 da CLT para o conhecimento de embargos 

interpostos em face de acórdão de Turma que conhece indevidamente de recurso de revista, 

por divergência jurisprudencial, quanto a tema regulado por lei estadual, norma coletiva ou 

norma regulamentar de âmbito restrito ao Regional prolator da decisão. 

 

 

Cabimento: 

SUM-126 RECURSO. CABIMENTO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 

Incabível o recurso de revista ou de embargos (arts. 896 e 894, "b", da CLT) para reexame de 

fatos e provas. 

SUM-184 EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO EM RECURSO DE REVISTA. PRECLUSÃO 

(mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 Ocorre preclusão se não forem opostos 

embargos declaratórios para suprir omissão apontada em recurso de revista ou de embargos. 

SUM-218 RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO 

(mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 

É incabível recurso de revista interposto de acórdão regional prolatado em agravo de 

instrumento. 

SUM-221 RECURSO DE REVISTA. VIOLAÇÃO DE LEI. INDICAÇÃO DE PRECEITO (cancelado o item 

II e conferida nova redação na sessão do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012) Res. 185/2012 

– DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012 

A admissibilidade do recurso de revista por violação tem como pressuposto a indicação expressa 

do dispositivo de lei ou da Constituição tido como violado. 



SUM-266 RECURSO DE REVISTA. ADMISSIBILIDADE. EXECU-ÇÃO DE SENTENÇA (mantida) - Res. 

121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 

A admissibilidade do recurso de revista interposto de acórdão proferi-do em agravo de petição, 

na liquidação de sentença ou em processo incidente na execução, inclusive os embargos de 

terceiro, depende de demonstração inequívoca de violência direta à Constituição Federal. 

Histórico: 

Redação original (revisão da Súmula nº 210) - Res. 1/1987, DJ 23.10.1987 e DJ 10, 11 e 

14.12.1987 

SUM-283 RECURSO ADESIVO. PERTINÊNCIA NO PROCESSO DO TRABALHO. CORRELAÇÃO DE 

MATÉRIAS (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 

O recurso adesivo é compatível com o processo do trabalho e cabe, no prazo de 8 (oito) dias, 

nas hipóteses de interposição de recurso ordinário, de agravo de petição, de revista e de 

embargos, sendo desnecessário que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do 

recurso interposto pela parte contrária. 

SUM-333 RECURSOS DE REVISTA. CONHECIMENTO (alterada) - Res. 155/2009, DJ 26 e 

27.02.2009 e 02.03.2009 

Não ensejam recurso de revista decisões superadas por iterativa, notória e atual jurisprudência 

do Tribunal Superior do Trabalho. 

SUM-442 PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. RECURSO DE REVISTA FUNDAMENTADO EM 

CONTRARIEDADE A ORIENTA-ÇÃO JURISPRUDENCIAL. INADMISSIBILIDADE. ART. 896, § 6º, DA 

CLT, ACRESCENTADO PELA LEI Nº 9.957, DE 12.01.2000 (conversão da Orientação 

Jurisprudencial nº 352 da SBDI-I) - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012 

Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, a admissibilidade de recurso de revista está 

limitada à demonstração de violação direta a dispositivo da Constituição Federal ou 

contrariedade a Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, não se admitindo o recurso por 

contrariedade a Orientação Jurisprudencial deste Tribunal (Livro II, Título II, Capítulo III, do 

RITST), ante a ausência de previsão no art. 896, § 6º, da CLT. 

SUM-459 RECURSO DE REVISTA. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

(atualizada em decorrência do CPC de 2015) - Res. 219/2017, DEJT divulgado em 28, 29 e 

30.06.2017 – republicada - DEJT divulgado em 12, 13 e 14.07.2017 

O conhecimento do recurso de revista, quanto à preliminar de nulidade, por negativa de 

prestação jurisdicional, supõe indicação de violação do art. 832 da CLT, do art. 489 do CPC de 

2015 (art. 458 do CPC de 1973) ou do art. 93, IX, da CF/1988. 

OJ-SDI1-257 RECURSO DE REVISTA. FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DE LEI. VOCÁBULO 

VIOLAÇÃO. DESNECESSIDADE (alterada em decorrência da redação do inciso II do art. 894 da 

CLT, incluído pela Lei n.º 11.496/2007) – Res. 182/2012, DEJT divulgado em 19, 20 e 23.04.2012 

A invocação expressa no recurso de revista dos preceitos legais ou constitucionais tidos como 

violados não significa exigir da parte a utilização das expressões "contrariar", "ferir", "violar", 

etc. 

 



 

Casuística: 

SUM-102 BANCÁRIO. CARGO DE CONFIANÇA (mantida) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 

30 e 31.05.2011 

I - A configuração, ou não, do exercício da função de confiança a que se refere o art. 224, § 2º, 

da CLT, dependente da prova das reais atribuições do empregado, é insuscetível de exame 

mediante recurso de revista ou de embargos. (ex-Súmula nº 204 - alterada pela Res. 121/2003, 

DJ 21.11.2003) 

OJ-SDI1-334 REMESSA "EX OFFICIO". RECURSO DE REVISTA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO 

ORDINÁRIO VOLUNTÁRIO DE ENTE PÚBLICO. INCABÍVEL (DJ 09.12.2003) 

Incabível recurso de revista de ente público que não interpôs recurso ordinário voluntário da 

decisão de primeira instância, ressalvada a hipótese de ter sido agravada, na segunda instância, 

a condenação imposta. 

 

Agravo de Instrumento: 

OJ-SDI1-217 AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO. LEI Nº 9.756/1998. GUIAS DE CUSTAS E DE 

DEPÓSITO RECURSAL (inserida em 02.04.2001) 

Para a formação do agravo de instrumento, não é necessária a juntada de comprovantes de 

recolhimento de custas e de depósito recursal relativamente ao recurso ordinário, desde que 

não seja objeto de controvérsia no recurso de revista a validade daqueles recolhimentos. 

OJ-SDI1-282 AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE AD-MISSIBILIDADE “AD QUEM” (DJ 

11.08.2003) 

No julgamento de Agravo de Instrumento, ao afastar o óbice apontado pelo TRT para o 

processamento do recurso de revista, pode o juízo “ad quem” prosseguir no exame dos demais 

pressupostos extrínsecos e intrínsecos do recurso de revista, mesmo que não apreciados pelo 

TRT. 

OJ-SDI1-374 AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTA-ÇÃO PROCESSUAL. REGULARIDADE. 

PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO COM CLÁUSULA LIMITATIVA DE PODERES AO ÂMBITO 

DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (DEJT divulgado em 19, 20 e 22.04.2010) 

É regular a representação processual do subscritor do agravo de instrumento ou do recurso de 

revista que detém mandato com poderes de representação limitados ao âmbito do Tribunal 

Regional do Trabalho, pois, embora a apreciação desse recurso seja realizada pelo Tribunal 

Superior do Trabalho, a sua interposição é ato praticado perante o Tribunal Regional do 

Trabalho, circunstância que legitima a atuação do advogado no feito. 


