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"O advogado é o primeiro juiz da causa".

Francesco Carnelutti





Recurso de Revista
Conceito: “Recurso de natureza extraordinária, cabível em face de acórdãos proferidos pelos
Tribunais Regionais do Trabalho em dissídios individuais, tendo por objetivo uniformizar a
interpretação das legislações estadual, federal e constitucional (tanto de direito material
como processual) no âmbito da competência da Justiça do Trabalho, bem como resguardar a
aplicabilidade de tais instrumentos normativos”.

“Trata-se de recurso técnico, com pressupostos rígidos de conhecimento e, portanto, não se
destina a apreciar fatos e provas, tampouco avaliar a justiça da decisão, pois tem por objeto
resguardar a aplicação e a vigência da legislação de competência da Justiça Trabalhista”
(Mauro Schiavi).



Recurso de Revista (Hipóteses de Admissibilidade)
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; (Divergência Jurisprudencial)

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;
(Divergência Jurisprudencial)

c) proferidas com violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal.
– Se o texto for de interpretação controvertida não será cabível o RR por tal fundamento.



Recurso de Revista (Pressupostos Objetivos)
a) Regularidade formal: petição acompanhada das razões, não sendo possível a interposição por simples

petição. Não se admite o jus postulandi por ser um recurso eminentemente técnico (Súmula n. 425 do TST).

b) Depósito recursal: preparo do recurso. O seu valor é o dobro do exigido para o recurso ordinário, sendo
observado o limite do valor da condenação.

c) Demonstração de uma das hipóteses previstas nas alíneas a, b ou c do art. 896 da CLT: taxatividade.

d) Acórdão de TRT: somente é cabível em face de acórdão proferido pelos TRTs em dissídios individuais.

e) A peça recursal deve preencher os requisitos do art. 896, 1º-A, da CLT

f) Demonstração da transcendência: há quem entenda que seja prejudicial de mérito e não pressuposto
recursal (Mauro Schiavi).



Recurso de Revista (Interposição e Efeitos)

Art. 896

§ 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.

Art. 896-A

§ 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.



Recurso de Revista (Conhecimento e Provimento)
Um recurso terá duas decisões que lhe são aplicadas:

1ª) Recebimento do recurso: conhecimento ou não. Afirmar que um recurso não será conhecido, significa dizer que ele nem
mesmo será recebido pela corte competente para sua análise de mérito.

2ª) Provimento do recurso: provimento ou não. Quando um recurso julgado no mérito será provido ou não. Provimento de
mérito significa estar julgando o mérito da causa recorrida.



Instrução Normativa n. 40/2016 - Muito Importante!!
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.



Recurso de Revista (Fundamentação)
Art. 896

§ 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.



Recurso de Revista (Prequestionamento)
Prequestionar significa suscitar, debater e decidir uma matéria de direito que diga respeito a ponto do recurso
aviado perante o TRT.

Quanto começo a fazer o prequestionamento??? Desde a petição inicial e da defesa.

À parte caberá demonstrar que prequestionou a matéria, ou seja, demonstrar que no recurso ordinário que
está sendo julgado pelo regional houve requerimento expresso para que houvesse decisão acerca de tal
ponto de direito. Vale lembrar que recurso de revista não discute matéria de fatos e provas.

Segundo Mauro Schiavi, “destacar e mencionar na peça recursal o trecho da decisão recorrida que
consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. Não basta indicar a decisão
ou a ementa. Deve-se, por exemplo, transcrever o trecho da decisão recorrida que confronte com o trecho da
decisão de outro Tribunal”.

Ao tribunal que julga o recurso ordinário compete debater o tema e emitir a respeito dele decisão expressa.



Prequestionamento

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. EXIGÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
TRECHO DA DECISÃO RECORRIDA PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
A indicação do trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da
controvérsia objeto do recurso de revista é pressuposto intrínseco de admissibilidade
recursal, razão pela qual, nos termos da Súmula n. 353 do TST, não se admite os embargos,
por incabíveis.
(TST-Ag-E-ED-RR-2155-78.2013.5.09.0669, SBDI-I, rel. Min. Walmir Oliveira da Costa, red. p/
acórdão Min. Aloysio Corrêa da Veiga, 27.4.2017. Informativo TST n. 157)



RECURSO DE REVISTA. REGIDO PELA LEI 13.015/2014. (...) INDICAÇÃO DO TRECHO DA DECISÃO RECORRIDA QUE
CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO DA CONTROVÉRSIA. PRESSUPOSTO RECURSAL NÃO OBSERVADO.

De acordo com o § 1º-A do artigo 896 da CLT, incluído pela Lei 13.015/2014, sob pena de não conhecimento do
recurso de revista, é ônus da parte: "I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o
prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista". No caso dos autos, a Reclamada, em seu
recurso de revista, transcreve, na íntegra, o acórdão recorrido quanto aos temas objeto de discussão,
deixando de indicar os trechos da decisão que consubstanciam o prequestionamento das controvérsias
(inciso I), de forma que o pressuposto recursal contido no referido dispositivo não foi satisfeito.

A transcrição na íntegra dos temas objeto do recurso de revista, sem indicação específica e precisa do trecho
objeto da insurgência, não é suficiente para atender a exigência referida, pois é necessário que a parte
recorrente destaque os principais pontos da controvérsia, delimitando a questão a ser debatida, segundo o
princípio da impugnação específica. Nesse contexto, o conhecimento do recurso de revista encontra óbice no
artigo 896, § 1º-A, I, da CLT. Recurso de revista não conhecido. (RR - 2724-09.2012.5.12.0030, Relator Ministro
Douglas Alencar Rodrigues, 5ª Turma, DEJT 17/08/2018)



Prequestionamento:
Há necessidade de referência expressa ao dispositivo legal?

OJ-SDI1-118 PREQUESTIONAMENTO. TESE EXPLÍCITA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº
297 (inserida em 20.11.1997)

Havendo tese explícita sobre a matéria, na decisão recorrida, desnecessário contenha
nela referência expressa do dispositivo legal para ter-se como prequestionado este.

SUM-221 RECURSO DE REVISTA. VIOLAÇÃO DE LEI. INDICAÇÃO DE PRECEITO

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

expressa do dispositivo de lei ou da Constituição tido como violado.



Prequestionamento:
Há necessidade de referência expressa ao dispositivo legal?

RECURSO DE REVISTA. CONHECIMENTO. INDICAÇÃO EXPRESSA DE AFRONTA A DISPOSITIVO DE LEI OU DA
CONSTITUIÇÃO.

Não é viável o conhecimento de recurso de revista que faz mera referência superficial a dispositivo de lei não
expressamente indicado como violado, sendo que, embora não se imponha à parte o emprego de termos como
“contrariar”, “violar” ou “afrontar”, é vital que das razões recursais extraia-se, clara e objetivamente, o propósito
de indicar afronta a determinado dispositivo legal ou constitucional, no tocante ao tema objeto da impugnação
recursal. (E-ED-RR - 35000-19.2006.5.07.0006, SBDI-I, rel. Min. João Oreste Dalazen, 23.3.2017. Informativo TST n.
155).



Prequestionamento:
Há necessidade de referência expressa ao dispositivo legal?

A indicação de violação a dispositivos de lei e de dissenso jurisprudencial não ensejam o conhecimento do recurso
de revista interposto em processo que tramita pelo rito sumaríssimo. O TRT não emite tese acerca do art. 37 ,
caput, da Constituição Federal , pelo que incide a Súmula 297 do TST. A indicação de contrariedade à Súmula 331
do TST, sem indicar o item do verbete , não atende ao requisito previsto no art. 896 , § 1º-A, II, da CLT e à Súmula
221 do TST. Agravo de instrumento não provido (TST - AIRR: 105613320185030135, Relator: Augusto César Leite
de Carvalho, Data de Julgamento: 12/06/2019, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 14/06/2019).



Recurso de Revista (Prequestionamento)

SUM-297 PREQUESTIONAMENTO. OPORTUNIDADE. CONFIGURAÇÃO (nova redação) - Res.
121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003
I. Diz-se prequestionada a matéria ou questão quando na decisão impugnada haja sido
adotada, explicitamente, tese a respeito.
II. Incumbe à parte interessada, desde que a matéria haja sido invocada no recurso principal
(!!!!), opor embargos declaratórios objetivando o pronunciamento sobre o tema, sob pena
de preclusão.
III. Considera-se prequestionada a questão jurídica invocada no recurso principal sobre a
qual se omite o Tribunal de pronunciar tese, não obstante opostos embargos de
declaração. (Prequestionamento tácito)



Recurso de Revista (Omissão TRT sobre tese do 
prequestionamento)

O inciso IV do art. 896 dispõe sobre a exigência de embargos de declaração para suprir a
omissão no prequestionamento.

1º) Recorrente prequestiona
2º) TRT fica omisso
3º) Recorrente embarga

4º) TRT continua omisso na análise
5º) Recorrente transcreve trecho dos embargos
6º) TST admite



Recurso de Revista (Dispensa de Prequestionamento)

OJ-SDI1-119 PREQUESTIONAMENTO INEXIGÍVEL. VIOLAÇÃO NASCIDA NA PRÓPRIA DECISÃO
RECORRIDA. SÚMULA Nº 297. INAPLICÁVEL (inserido dispositivo) - DEJT divulgado em 16, 17
e 18.11.2010)
É inexigível o prequestionamento quando a violação indicada houver nascido na própria
decisão recorrida. Inaplicável a Súmula n.º 297 do TST.



Prequestionamento Sumaríssimo – Sentença Mantida pelos 
Próprios Fundamentos (art. 895, §1º, IV da CLT)

“Convém relevar que nas demandas submetidas ao rito sumaríssimo, em que a lei estabelece a possibilidade de
o acórdão consistir em certidão de julgamento em que seja confirmada a sentença por seus próprios
fundamentos (artigo 895, § 1º, item IV), caso tenha a Corte regional se utilizado dessa faculdade, não basta, a
pretexto de cumprir o requisito disposto no artigo 896, § 1º, inciso I, da CLT, que a parte proceda à mera
transcrição do trecho da certidão de julgamento em que o Tribunal decide por manter a decisão primária em
todos os seus termos, porquanto não constam nesse trecho os fundamentos jurídicos e fáticos que embasam o
decisório. Com efeito, nesse caso, a parte deve indicar delimitadamente o trecho da sentença no qual consta a
análise da questão objeto do inconformismo, tendo em vista que é contra os termos da decisão primária
adotados em sua íntegra pelo Tribunal Regional (precedentes desta Corte)”.

(TST - AIRR: 104980420165030062, Relator: José Roberto Freire Pimenta, Data de Julgamento: 22/11/2017, 2ª
Turma, Data de Publicação: DEJT 24/11/2017)



Prequestionamento Sumaríssimo – Sentença Mantida pelos 
Próprios Fundamentos (art. 895, §1º, IV da CLT)

“A parte interessada na completa prestação jurisdicional deve zelar pela prática do ato processual junto ao juízo
"a quo", provocando a manifestação do julgador para sanar a eventual omissão, obscuridade ou contradição, e
mesmo o prequestionamento que lhe interessa e lhe é necessário. Isso porque, a lei confere procedimento
próprio ao processo submetido ao rito em questão, nos termos do art. 895, §1º, IV da CLT, a fim de resguardar
princípios próprios do Processo do Trabalho, como a celeridade processual. Aqui, a preclusão consumativa
assume contorno próprio, ao qual as partes devem estar atentas, porque o r. julgado embargado, como já
mencionado, tão somente confirma a r. sentença, mediante certidão. Assim, na espécie, os embargos de
declaração aviados em segundo grau deveriam ter sido opostos perante o juízo "a quo" e não o foram,
operando-se a preclusão. Em outras palavras, a parte perde a chance de ver corrigido o suposto vício alegado,
pois não age em momento oportuno. Perde sim, e também, a oportunidade de prequestionar o que lhe
interessa”.
(TRT da 3.ª Região; PJe: 0010133-50.2018.5.03.0006 (ROPS); Disponibilização: 29/06/2018; Órgão Julgador:
Decima Turma; Relator: Taisa Maria M. de Lima)



Prequestionamento Sumaríssimo – Sentença Mantida pelos 
Próprios Fundamentos (art. 895, §1º, IV da CLT)





Recurso de Revista (Demonstração Analítica)

O inciso III do art. 896 dispõe sobre demonstração dos fundamentos, de forma analítica, ou
seja, colocando lado a lado os dizeres da decisão recorrida em contraposição à lei ou à
jurisprudência ofendida pelo julgado.

Obrigações do Recorrente:
1) Prequestionar
2) Transcrever o trecho da decisão recorrida
3) Apontamento analítico da divergência (Não basta Crtl+C Crtl+V).



Recurso de Revista (Demonstração Analítica)

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXIGÊNCIA DE CONFRONTO ANALÍTICO ENTRE AS
DECISÕES DISCORDANTES.
Para a demonstração de divergência jurisprudencial justificadora do recurso, não é suficiente
que o recorrente apenas transcreva a ementa de aresto potencialmente discordante do
acórdão atacado, sendo indispensável que haja o confronto analítico de teses, conforme
exigido pela Súmula n. 337, I, "b", do TST.
(TST-E-ED-RR-33200-08.2004.5.04.0006, SBDI-I, rel. Min. Augusto César Leite de Carvalho,
26.2.2015. Informativo TST n. 100).



Recurso de Revista (Dialeticidade)

AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº
13.015/2014. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO
DESFUNDAMENTADO. Em atenção ao Princípio da Dialeticidade dos recursos, cabe à parte agravante
questionar os fundamentos específicos declinados na decisão recorrida. Se não o faz, como na hipótese dos
autos, considera-se desfundamentado o apelo. Agravo não conhecido.
(TST - Ag-AIRR: 598620145010343, Relator: Cláudio Mascarenhas Brandão, Data de Julgamento: 14/11/2018, 7ª
Turma, Data de Publicação: DEJT 23/11/2018)

Art. 932, CPC/2015. Incumbe ao relator:
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida;



Recurso de Revista

Vedação do Reexame de Fatos e Provas
X

Correta Qualificação Jurídica

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.

Mauro Schiavi: “Não obstante, muitas vezes, é difícil separar o que é matéria fática ou o que é matéria de
direito, pois o próprio Direito do Trabalho é essencialmente um direito que depende de realidade dos fatos
(princípio da primazia da realidade). Desse modo, pensamos que a vedação para o TST, no Recurso de
Revista, consiste em reapreciar a matéria fática, mas não dar nova qualificação jurídica aos fatos tidos como
verossímeis no acórdão proferido pelo Tribunal Regional (...)”



Recurso de Revista

Correta Qualificação Jurídica

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO DE EMBARGOS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENQUADRAMENTO
JURÍDICO DOS FATOS PELA TURMA - INOCORRÊNCIA DE MÁ-APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 126. Não se há de falar
em má - aplicação da Súmula nº 126 do TST quando a decisão proferida pela Turma desta Corte fundamentou
o reconhecimento do direito ao dano moral e material na análise dos dados fáticos extraídos do acórdão
regional, transcrito no acórdão embargado, concedendo o correto enquadramento jurídico dos fatos
descritos. Segundo a doutrina, a vedação contida na Súmula nº 126 desta Corte em realizar a reapreciação dos
fatos e provas em sede de Recurso de Revista, -consiste em reapreciar a matéria fática, mas não dar nova
qualificação jurídica aos fatos tidos como verossímeis no acórdão proferido pelo Tribunal Regional-. (Mauro
Schiavi). Agravo regimental desprovido”. (TST - AgR-E-RR: 410006620065150150 41000-66.2006.5.15.0150,
Relator: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Data de Julgamento: 22/08/2013, Subseção I Especializada em
Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 30/08/2013)



Recurso de Revista (Divergência Jurisprudencial)
§ 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. (Parágrafo inserido
pela Lei n.º 13.015/2014 - DOU 22/07/2014)



Recurso de Revista (Divergência Jurisprudencial)
SUM-296 RECURSO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ESPECIFICIDADE (incorporada a
Orientação Jurisprudencial nº 37 da SBDI-I) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005
I - A divergência jurisprudencial ensejadora da admissibilidade, do prosseguimento e do
conhecimento do recurso há de ser específica, revelando a existência de teses diversas na
interpretação de um mesmo dispositivo legal, embora idênticos os fatos que as ensejaram.
(ex-Súmula nº 296 - Res. 6/1989, DJ 19.04.1989)
II - Não ofende o art. 896 da CLT decisão de Turma que, examinando premissas concretas de
especificidade da divergência colacionada no apelo revisional, conclui pelo conhecimento
ou desconhecimento do recurso. (ex-OJ nº 37 da SBDI-I - inserida em 01.02.1995)

Fatos devem ser idênticos!!!



Recurso de Revista (Divergência 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.



Recurso de Revista (Novas Hipóteses Jurisprudenciais)

CONHECIMENTO DO RECURSO DE REVISTA POR CONTRARIEDADE A PRECEDENTE NORMATIVO DO TST.
POSSIBILIDADE.
É possível o conhecimento de recuso de revista por contrariedade a precedente normativo do TST, pois, embora
o art. 896, “a”, da CLT, com redação dada pela Lei n. 13.015/2014, refira-se a

“súmula de jurisprudência uniforme”, pode-se afirmar que jurisprudência uniformizada é gênero, do qual
súmulas, orientações jurisprudenciais e precedentes normativos são espécies.
(TST-E-RR-2294-39.2012.5.02.0029, SBDI-I, rel. Min. Aloysio Corrêa da Veiga, 6.9.2018. Informativo TST n. 183).



Recurso de Revista (Novas Hipóteses Jurisprudenciais)
CONHECIMENTO DO RECURSO DE REVISTA POR CONTRARIEDADE A CONVENÇÃO DA OIT. POSSIBILIDADE.
Agravo de instrumento a que se dá provimento para determinar o processamento do recurso de revista, em
face de haver sido demonstrada possível afronta ao artigo 11 da Convenção nº 132 da OIT.

(...) O posicionamento adotado no STF é no sentido de que os tratados e convenções internacionais que versem
sobre direitos humanos e que tenham ingressado no ordenamento jurídico antes da Emenda Constitucional nº
45/2004 e, por essa razão, sem o quórum qualificado exigido (art. 5º, § 3º), possuem status de norma
supralegal, como reconhecido no voto prevalecente do Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário nº
466.343-1-SP. Antes da manifestação da Excelsa Corte, poderia até ser sustentada a tese de ocorrência de
conflitos de norma de hierarquia equivalente e, por isso mesmo, a prevalência do argumento da
incompatibilidade entre ambas. Contudo, a partir de então, se a Convenção mencionada situa-se acima da
legislação consolidada, as suas disposições hão de prevalecer, tal como ocorreu com a autorização da prisão
civil decorrente da condição de depositário infiel, afastada do ordenamento jurídico pátrio por decisão do STF.
Têm-se, portanto, as seguintes premissas: o artigo 4º da Convenção nº 138 da OIT não estabelece nenhuma
condicionante à obtenção do direito às férias proporcionais e se trata de norma situada em patamar superior à
legislação ordinária, no caso, a CLT. (TST - RR: 13021520125180003, Data de Julgamento: 17/06/2015, Data de
Publicação: DEJT 19/06/2015)



Recurso de Revista (Divergência Jurisprudencial – Lei 
Estadual/Norma Coletiva/Regulamento Empresa– art. 

896, b, CLT)

OJ-SDI1-147 LEI ESTADUAL, NORMA COLETIVA OU NORMA REGULAMENTAR. CONHECIMENTO INDEVIDO DO
RECURSO DE REVISTA POR DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. (NOVA REDAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA
INCORPORAÇÃO DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 309 DA SBDI-1, DJ 20.04.2005)
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-1 - INSERIDA EM
11.08.03)



Recurso de Revista (Valor Indenização)
ACIDENTE DE TRABALHO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR
DA INDENIZAÇÃO. CONHECIMENTO DE RECURSO DE REVISTA POR VIOLAÇÃO DO ART. 944, “CAPUT”, DO CC.
É possível o conhecimento de recurso de revista por violação direta do art. 944, “caput”, do CC, para se discutir
a razoabilidade e a proporcionalidade na fixação do valor da indenização por danos morais e materiais
decorrentes de acidente de trabalho.

(TST-E-RR-217700-54.2007.5.08.0117, SBDI-I, rel. Min. Augusto César Leite de Carvalho, 22.11.2012.
Informativo TST n. 31).



Cabimento de Recurso em Rito Sumaríssimo
Art. 896, § 9º Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido
recurso de revista por contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal
Superior do Trabalho ou à súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal e por violação
direta da Constituição Federal.
Não cabe por violação de Orientação Jurisprudencial!!!
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
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.



Cabimento de Recurso em Execução

Art. 896,
§ 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.
§ 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.



Cabimento de Recurso em Execução

Súmula nº 266 do TST
RECURSO DE REVISTA. ADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA (mantida) - Res.
121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003
A admissibilidade do recurso de revista interposto de acórdão proferido 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.



Cabimento de Recurso em Execução
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DO ART. 475-J DO CPC DE 1973 (ART. 523, § 1º, DO CPC).
Ante possível violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal, nos termos exigidos no art.
896 da CLT, provê-se o agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso
de revista. RECURSO DE REVISTA. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ARTIGO 523, §§ 1º E 2º,
DO CPC (ART. 475-J DO CPC DE 1973) AO PROCESSO DO TRABALHO. Nos termos da decisão
do Tribunal Pleno do TST, ao julgar o Incidente de Recurso de Revista Repetitivo suscitado nos
autos nº 1786-24.2015.5.04.0000, em sessão realizada 21/8/2017, a multa do art. 523, §§ 1º
e 2º, do CPC (art. 475-J do CPC de 1973) não se aplica ao processo laboral. Ressalva de
entendimento do relator. Assim, a incidência da penalidade no presente caso, violou o art.
5º, LIV , da Constituição Federal. Ressalva do relator também quanto à existência de
violação direta ao aludido preceito Constitucional. Recurso de revista conhecido e provido.
(TST - RR: 12431920115080010, Relator: Augusto César Leite de Carvalho, Data de
Julgamento: 22/05/2019, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 24/05/2019)



Defeitos formais
Art. 896, § 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. (Parágrafo inserido pela Lei n.º 13.015/2014 - DOU 22/07/2014)
§ 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.

Hipóteses de correção:
1. Diferença no preparo;
2. Regularização de representação, como procuração;
3. Hipóteses de fungibilidade.



Falha de Reforma Trabalhista

§ 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.
(Parágrafo inserido pela Lei n.º 13.015/2014 - DOU 22/07/2014)



RR contra Decisão Interlocutória (Cuidado!!!)

SUM-214 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE (nova redação) - Res. 127/2005,
DJ 14, 15 e 16.03.2005
Na Justiça do Trabalho, nos termos do art. 893, § 1º, da CLT, as decisões interlocutórias não
ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de decisão:
a) de Tribunal Regional do Trabalho contrária à Súmula ou Orientação Jurisprudencial do

Tribunal Superior do Trabalho;
b) suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo Tribunal;
c) que acolhe exceção de incompetência territorial, com a remessa dos autos para Tribunal

Regional distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado, consoante o disposto no
art. 799, § 2º, da CLT.



Transcendência
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: (Rol exemplificativo?)
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; (art. 7º, CR)
IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação
trabalhista.



Projeto de Lei n. 3.267/2000

"Art. 896-A. O Tribunal Superior do Trabalho não conhecerá de recurso oposto contra decisão em que a
matéria de fundo não ofereça transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza jurídica, política,
social ou econômica.
§ 1º Considera-se transcendência:
I - jurídica, o desrespeito patente aos direitos humanos fundamentais ou aos interesses coletivos
indisponíveis, com comprometimento da segurança e estabilidade das relações jurídicas;
II - política, o desrespeito notório ao princípio federativo ou à harmonia dos Poderes constituídos;
III - social, a existência de situação extraordinária de discriminação, de comprometimento do mercado de
trabalho ou de perturbação notável à harmonia entre capital e trabalho;
IV - econômica, a ressonância de vulto da causa em relação a entidade de direito público ou economia mista,
ou a grave repercussão da questão na poIítica econômica nacional, no segmento produtivo ou no
desenvolvimento regular da atividade empresarial.



Transcendência
Pressuposto de admissibilidade = Repercussão Geral no Recurso Extraordinário

Medida Provisória n.º 2.226/2001 – ausência de regulamentação
“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” (artigo acrescentado pela MP n.º 2.226/2001, de 04/09/2001 DOU
05/09/2001 - v. Emenda Constitucional n.º 32). - ADI 2527
Lei n.º 13.467/2017 – regulamentação – Restrição de acesso dos recursos ao TST.

Pressupostos Gerais + Pressupostos Específicos (Transcendência) = Recurso de Revista



Transcendência
Elevado valor da causa

Quanto ao aspecto “econômico”, não nos parece razoável sua definição com base no critério
do “elevado valor da causa”, pelo seu subjetivismo e pela sua irrelevância quanto à
configuração da transcendência (Vantuil Abdala e Carlos Alberto Reis de Paula, 2017, p. 2).



Transcendência
Político

Diz respeito ao desrespeito da decisão recorrida quanto ao entendimento firmado pelas
cortes de sobreposição, como são o TST e o STF. Referido indicador se coaduna com a
própria hipótese de cabimento do recurso, conforme descrito nas alíneas do caput do
artigo 896 da CLT.
As orientações jurisprudenciais ficaram de fora da preocupação do legislador, embora
representem uma porção considerável da jurisprudência uniforme do TST, Homero Batista
não deixou escapar referida percepção (2017, p. 183), o mesmo autor ainda afirma a
necessidade de o TST decidir sobre referidos preceitos, bem como faz um alerta sobre a
possibilidade de se criar uma restrição muito severa e que poderá tornar a corte uma casa de
causas muito especificas.



Transcendência
Social

Diz respeito ao desrespeito aos direitos sociais constitucionalmente assegurados pela
Constituição Federal. Aqui o ponto se expande sensivelmente, tendo em vista tratar-se da
análise, especialmente, do artigo 7º da Constituição Federal e suas mais de três dezenas de
incisos.
Observe-se, neste ponto, uma restrição aos recursos de revista interpostos somente pelos
reclamantes, diante da interpretação gramatical do texto da lei, sendo este o mesmo
entendimento de Vantuil Abdala e Carlos Alberto Reis de Paula (2017, p. 2):
“Com relação à transcendência sob o aspecto ‘social’, previsto no item III, não nos parece
estar abrangida a hipótese de recurso interposto pelo reclamado”.



Transcendência
Jurídica

São questões novas, sobre as quais não tenha havido, ainda, uma manifestação da corte a
respeito. Trata-se de uma hipótese de prudência do legislador, tendo em vista a constante
necessidade de pacificação dos conflitos trabalhistas pelo TST, como última palavra em
termos de intepretação e uniformização da jurisprudência nacional.
Vantuil Badala e Carlos Alberto Reis de Paula afirmam a necessidade de uma ampliação desta
possibilidade, não somente para legislação trabalhista, mas, para toda a legislação, conforme
a afirmação a seguir (2017, p. 2):
“Quanto ao aspecto ‘jurídico’ da transcendência, parece-nos que deveria abranger toda a
‘legislação aplicável à ação trabalhista’, não se limitando à ‘legislação trabalhista’”.



Transcendência
Decisão do Relator

Art. 896-A

§ 2° Poderá o relator, monocraticamente, denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar
transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado. (Parágrafo incluído pela Lei n.º 13.467/2017 -
DOU 14/07/2017).
§ 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. – Homero Batista defende a admissibilidade de Recurso
Extraordinário, se configuradas hipóteses constitucionais (2017, p. 185).



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
invoquem, patrão ou empregado, a questão terá relevância social. 3. No caso dos autos, tratando-se de
recurso de revista 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: 6297020165120028, Relator: Ives Gandra Martins Filho, Data de Julgamento: 27/03/2019, 4ª Turma, 

Data de Publicação: DEJT 29/03/2019)

Transcendência no TST



AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. RECLAMANTE. LEIS N OS 13.015/2014 E
13.467/2017. IN Nº 40 DO TST TRANSCENDÊNCIA PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 1 - Supera-se a análise da transcendência quanto à
preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando há possibilidade de
provimento quanto à matéria de fundo. 2 - Não há utilidade no exame do mérito do agravo
de instrumento, quanto à preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, nos
termos do art. 282, § 2º, do CPC. 3 - Agravo de instrumento a que se nega provimento.
EMPREGADO CONTRATADO NO BRASIL. LABOR EM NAVIO DE CRUZEIRO INTERNACIONAL.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. 1 - Há transcendência política quando se verifica em exame
preliminar o desrespeito à jurisprudência majoritária do TST quanto ao tema decidido no
acordão recorrido. 2 - Aconselhável o provimento do agravo de instrumento para melhor
exame do recurso de revista quanto à provável divergência jurisprudencial. (TST - ARR:
118000820165090028, Relator: Kátia Magalhães Arruda, Data de Julgamento: 10/04/2019,
6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 12/04/2019)

Transcendência no TST



AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI 13.467/2017. ACIDENTE DE TRABALHO. MOTORISTA DE CAMINHÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. TRANSCENDÊNCIA. 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 ainda não tenha sido objeto de súmula. A causa oferece transcendência política, uma vez que
o eg. Colegiado a quo, ao entender que a questão devia ser resolvida sob a ótica da responsabilidade subjetiva,
porque a responsabilidade objetiva seria incompatível com o direito do trabalho, contrariou a jurisprudência
desta Corte, no sentido de que, quanto às atividades de risco, como as desenvolvidas pelo Reclamante
(motorista de caminhão), a questão deve ser analisada sob o enfoque da responsabilidade objetiva.
Reconhecida a transcendência política, procede-se ao exame do agravo de instrumento. Não obstante o fato
de que a responsabilidade, no caso, é analisada de forma objetiva, o acórdão regional registra que o acidente
que vitimou o Reclamante ocorreu por sua culpa exclusiva, o que rompe o nexo causal entre o dano e o risco
da atividade laboral e afasta o dever de indenizar do empregador, não se configurando a alegada violação dos
arts. 927, parágrafo único, do CC e 2º da CLT. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega
provimento. (TST - AIRR: 105783120165030041, CILENE FERREIRA AMARO SANTOS, Data de Julgamento:
15/05/2019, Data de Publicação: DEJT 17/05/2019)

Transcendência no TST



RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE NA VIGÊNCIA DAS LEIS Nº
13.015/2014 E 13.467/2017 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. TRANSCENDÊNCIA.
HORAS EXTRAS. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. Deve ser reconhecida a
transcendência, a critério do julgador (art. 896-A, § 1º, caput, parte final, da CLT), quando se
mostra aconselhável o exame mais detido da controvérsia devido às peculiaridades do caso
concreto. O enfoque exegético da aferição dos indicadores de transcendência em princípio
deve ser positivo, especialmente nos casos de alguma complexidade, em que se torna
prudente o debate da matéria no âmbito próprio do conhecimento, e não no âmbito prévio
da transcendência. Havendo transcendência, segue-se no exame dos demais pressupostos
de admissibilidade, pois o art. 896-A da CLT não revogou as demais normas processuais. O
exame de ofício do acórdão recorrido somente está autorizado para o fim de aferição da
transcendência. A constatação da transcendência implica somente o reconhecimento da
relevância da matéria, sem vinculação quanto ao conhecimento e ao mérito do recurso de
revista. (TST - RR: 125974720175180141, Relator: Kátia Magalhães Arruda, Data de
Julgamento: 27/02/2019, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 01/03/2019)

Transcendência no TST



Uniformização da Jurisprudência

O incidentes de uniformização pelos Tribunais Regionais do Trabalho (art. 896, §§3º, 4º e 5º)
foram substituídos por outras duas passagens possíveis a estes mesmos órgãos, que são:
a) Incidente de Assunção de Competência (art. 976 do CPC).
b) Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (art. 947 do CPC).

Formação de precedentes obrigatórios! Cabe reclamação pelo
descumprimento.



Uniformização da Jurisprudência
Art. 932. Incumbe ao relator:
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de
recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de
competência;



Uniformização da Jurisprudência
Art. 932. Incumbe ao relator:
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for
contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de
recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de
competência;



Uniformização da Jurisprudência
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência.

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas
repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



CAPÍTULO III
DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA

Art. 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou
de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social,
sem repetição em múltiplos processos.
§ 1o Ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator proporá, de ofício ou a requerimento da
parte, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo
de competência originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar.

§ 2o O órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária se
reconhecer interesse público na assunção de competência.
§ 3o O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto
se houver revisão de tese.
§ 4o Aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja
conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal



CAPÍTULO VIII
DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver,
simultaneamente:
I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
§ 1o A desistência ou o abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente.
§ 2o Se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no incidente e deverá assumir sua
titularidade em caso de desistência ou de abandono.

§ 3o A inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus
pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente
suscitado.
§ 4o É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no
âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito
material ou processual repetitiva.
§ 5o Não serão exigidas custas processuais no incidente de resolução de demandas repetitivas.



CAPÍTULO VIII
CLT

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.
(Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)
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. (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)

§ 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. (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)
§ 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. (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)
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§ 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. (Incluído pela Lei nº 13.015, de
2014)
§ 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. (Incluído pela Lei nº 13.015,
de 2014)

§ 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. (Incluído
pela Lei nº 13.015, de 2014).
§ 6o O recurso repetitivo será distribuído a um dos Ministros membros da Seção Especializada ou do Tribunal
Pleno e a um Ministro revisor. (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)
§ 7o O relator poderá solicitar, aos Tribunais Regionais do Trabalho, informações a respeito da controvérsia, a
serem prestadas no prazo de 15 (quinze) dias. (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)
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§ 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). (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)
§ 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. (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)

§ 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:

(Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)
I - terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a orientação a respeito da
matéria no Tribunal Superior do Trabalho; ou (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)

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. (Incluído pela Lei nº 13.015,
de 2014)
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§ 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. (Incluído pela Lei nº 13.015,
de 2014)
§ 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. (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)

§ 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). (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)
§ 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. (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)
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Distinguishing
§ 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.
(Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)

Overruling
§ 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. (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)



Redigindo o Recurso 
"(...) O meu caminho, agora em que tento andar pela estrada dos prazos e das formas, foi interceptado pelas razões de recurso em que a
parte reproduz e sobrepõe na petição, integral e literalmente, todo texto da sentença misturado com o da petição inicial.

Não é a primeira vez. Já houve várias outras em que para chegar ao argumento que interessa foi necessário avançar por um terreno
caótico de palavras ociosas, páginas e páginas de um cortar e colar sem nexo. Pedras no meu caminho e no caminho para a justiça como
deve ser.

A leitura do texto é mais trabalhosa e toma mais tempo. As verdadeiras razões do recurso ficam escondidas. A sensação é que o texto não
foi armado para ser lido, de que não se imaginou que do outro lado haveria alguém que gostaria de ver claramente o ponto que interessa.
Alguém que leu páginas sem entender até se dar conta de que se tratava de mera reprodução da sentença embrulhada junto com o corpo
inteiro da inicial, da defesa ou da impugnação aos documentos.

Na raiz da palavra direito está o caminho e é preciso lembrar que alguém irá percorrê-lo para chegar à decisão. Este texto também é um
caminho: um meio de revelar como é a sensação de ter que andar pela estrada de papel em que o cortar-colar se transformou num
impulso que não diferencia as peculiaridades e não considera a necessidade de chegar ao destino". (Caminhar, cortar e colar: a propósito
da comunicação da justiça pelo direito em "A crônica da justiça", Mônica Sette Lopes, Editora Initia Via, 2018).
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