
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos no Processo do Trabalho 
 
Teoria Geral 
 
Irrecorribilidade das decisões interlocutórias: no processo do trabalho as 
decisões interlocutórias não são recorríveis de imediato, sendo necessário 
consignar o seu protesto imediatamente, para argüir futuramente como 
preliminar de recurso. 
 
Efeito: devolutivo, desta forma, como não possui efeito suspensivo, é 
possível a execução provisória da decisão recorrida até a penhora, por meio de 
carta de sentença 
 
Prazo para interposição: em regra, 8 dias (Recurso Ordinário, Agravo de 
Instrumento, Recurso de Revista, Embargos no TST e Agravo de Petição) 
 
 
 
 
 
 
 
 Juízo de admissibilidade: presentes os pressupostos o juiz recebe o recurso, 
determina a notificação da parte contrária para as contrarrazões (8 dias) 
remetendo à instância superior. Interposto o recurso, será notificado o recorrido 
para oferecer as suas razões, em prazo igual a que teve o recorrente. 
 
Pressupostos: 
-Objetivos: 

- previsão legal; 
- adequação; 
- tempestividade; 
- regularidade de representação (parte ou advogado constituído) 
- preparo: 

-custas: 2% sobre o valor da condenação ou acordo, ou 
sobre o valor da causa se o processo for extinto sem 
julgamento de mérito. 
-depósito recursal: é devido para Recurso Ordinário, Rec. De 
Revista e Embargos. 

-Subjetivos: 
- legitimidade; 
- capacidade; 
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Atenção !!! 
Recurso Extraordinário  15 dias 
Pedido de Revisão  48 horas 
Agravo Regimental  5 dias 
Embargos de Declaração  5 dias 
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- interesse. 
 

Recursos em espécie 
 
 Embargos de Declaração: 

- sanar: omissão, contradição e obscuridade; 
- prazo: 5 dias; 
- interrompe o prazo para outros recursos; 
- competência: próprio juiz prolator da sentença; 
- pode ter efeito modificativo da decisão; 
- não estão sujeitos a preparo (custas e depósito recursal); 
- essa medida é também utilizada para prequestionamento de matéria 
que será objeto de recurso futuramente, provocando o tribunal a se 
manifestar sobre determinada tese, e verificar se há divergência na 
jurisprudência. 

 
 Agravo de Instrumento: 

- é o meio hábil para destrancar recurso que não foi remetido à instância 
superior; 
- Atenção: da decisão que não admitir, o recurso será o Agravo 
Regimental; 
- prazo: 8 dias 
- competência: o Agravo de Instrumento será dirigido ao juiz que negou 
seguimento e as razões à superior instância 
- deve haver preparo. 

 
 Embargos no TST: 

- visa à uniformização de jurisprudência das Turmas do TST. 
- 2 espécies: 

- para o SDI: embargos de divergência 
- para o SDC: embargos infringentes 

- prazo: 8 dias 
- efeito: devolutivo 
- preparo: sim 

 
 Recurso Extraordinário: 

- é interposto contra a última decisão de mérito proferida no TST e 
endereçada ao Presidente ou Vice do TST, a quem caberá a remessa 
ao STF; 
- prequestionamento da matéria constitucional deve ser feito até o 
recurso de revista; 
- se o TST negar seguimento ao RE cabe Agravo de Instrumento para o 
STF; 
- deve haver depósito recursal. 

 
 Recurso Ordinário: 

- cabível das decisões definitivas e terminativas das varas e juízes, no 
prazo de 8 dias; 
- das decisões definitivas e terminativas dos TRT’s, nos processos de 
sua competência originária, em 8 dias; 



- deve haver preparo; 
- efeito devolutivo; 
- prazo para a Fazenda Pública é em dobro. 

  
 Recurso de Revista: 

- não se destina a corrigir injustiças ou discutir fatos ou provas; 
- discute-se apenas a matéria de direito, questiona-se a interpretação 
das leis pelos Tribunais gerando uma uniformização de jurisprudência e 
maior harmonia das decisões judiciais; 
- cabíveis: 

- de divergências de jurisprudência entre TRT’s ou súmula do 
TST; 
- afronta à CF ou à lei federal. 

- Requisitos: Fundamentação (atenção: divergências entre turmas de um 
mesmo Tribunal não cabe Rec. De Revista, mas sim, Incidente de 
Uniformização de Jurisprudência); Prequestionamento (a matéria deve ter sido 
prequestionada no juízo recorrido); Transcedência (o recorrente deve 
demonstrar relevância jurídica, política, social capaz de justificar o julgamento 
do apelo) 

- Competência: acórdão do TRT que julgou Rec. Ord., o recorrente deve 
endereçar (folha de rosto) ao Presidente do TRT e as razões ao TST. 

- prazo: 8 dias  
- preparo: sim 

 
 Pedido de Revisão: 

- instrumento processual utilizado para o reexame do valor da causa, 
considerado em descordo com os pedidos elaborados na petição inicial; 
- prazo: 48 horas; 
- não há preparo. 


