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Princípios 

Princípios recursais  

Os ditos princípios recursais são relevantes quanto à 
aplicação das regras da Consolidação das Leis do Trabalho 
e do sistema recursal como um todo.  

 

• Princípio do duplo grau de jurisdição  

Segundo a Constituição Federal de 1988, “Aos litigantes, 
em processo judicial ou administrativo, e aos acusados 
em geral são assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” (Art. 5º, 
LV).  
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Exceção 

 

Exemplo dessa restrição seria a previsão da Lei nº 
5.584/1970, Art. 2º, § 4º, segundo a qual, contra 
decisões prolatadas nos dissídios de alçada (que não 
ultrapassam dois salários mínimos vigentes quando do 
ajuizamento da ação) não caberá recurso, salvo se 
versarem sobre matéria constitucional.  
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• Princípio da unirrecorribilidade  
É também denominado princípio da singularidade ou da 
unicidade recursal.  
Significa que para cada decisão cabe um recurso, ou seja, 
não se admite que seja simultaneamente interposta mais de 
uma espécie recursal contra a mesma decisão.  
Exceção  
1ª) Lei 7.701/88, (Dispõe sobre a especialização de Turmas dos 
Tribunais do Trabalho em processos coletivos e dá outras 
providências). 
Art. 7º - Das decisões proferidas pelo Grupo Normativo dos 
Tribunais Regionais do Trabalho, caberá recurso ordinário 
para o Tribunal Superior do Trabalho.  
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§ 2º - Não publicado o acórdão nos 20 (vinte) dias 
subseqüentes ao julgamento, poderá qualquer dos litigantes 
ou o Ministério Público do Trabalho interpor recurso 
ordinário, fundado, apenas, na certidão de Julgamento, 
inclusive com pedido de efeito suspensivo, pagas as custas, 
se for o caso. Publicado o acórdão, reabrir-se-á o prazo para 
o aditamento do recurso interposto. 

 

2ª) Sentença com pedidos julgados procedentes em parte. 

O Reclamante no 3º dia após a publicação da sentença , 
interponha recurso ordinário e o reclamado no 5º , oponha 
embargos de declaração com pedido de efeito mdificativo. 
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Caso os embargo de declaração sejam  providos, 
modificando-se o julgado, ao reclamante será facultado 
interpor novo recurso ordinário, ou mesmo aditar o recurso 
anteriormente interposto, constituindo uma exceção ao 
princípio em destaque.  

• Princípio da fungibilidade ou conversibilidade  

Fungibilidade recursal ocorre quando a parte interpõe um 
recurso quando, na verdade, a decisão deveria ter sido 
impugnada por outro, e, mesmo assim, admite-se a 
conversão daquele neste.  
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Requisitos: 

a) Inexistência de erro grosseiro 

b) Dúvida plausível quanto ao recurso cabível 

c) Prazo 

 



 
Princípios 

 

Súmula nº 421 do TST 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO 
MONOCRÁTICA DO RELATOR CALCADA NO ART. 932 DO CPC 
DE 2015. ART. 557 DO CPC DE 1973.  (atualizada em 
decorrência do CPC de 2015) – Res. 208/2016, DEJT 
divulgado em 22, 25 e 26.04.2016 

I – Cabem embargos de declaração da decisão monocrática 
do relator prevista no art. 932 do CPC de 2015 (art. 557 do 
CPC de 1973), se a parte pretende tão somente juízo 
integrativo retificador da decisão e, não, modificação do 
julgado. 
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II – Se a parte postular a revisão no mérito da decisão 
monocrática, cumpre ao relator converter os embargos de 
declaração em agravo, em face dos princípios da 
fungibilidade e celeridade processual, submetendo-o ao 
pronunciamento do Colegiado, após a intimação do 
recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar 
as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do 
art. 1.021, § 1º, do CPC de 2015.  

 



 
Princípios 

 

OJ-SDI2-69 FUNGIBILIDADE RECURSAL. INDEFERIMENTO 
LIMINAR DE AÇÃO RESCISÓRIA OU MANDADO DE 
SEGURANÇA. RECURSO PARA O TST. RECEBIMENTO COMO 
AGRAVO REGIMENTAL E DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRT. 
Inserida em 20.09.00 

Recurso ordinário interposto contra despacho monocrático 
indeferitório da petição inicial de ação rescisória ou de 
mandado de segurança pode, pelo princípio de fungibilidade 
recursal, ser recebido como agravo regimental. Hipótese de 
não conhecimento do recurso pelo TST e devolução dos 
autos ao TRT, para que aprecie o apelo como agravo 
regimental. 

 



 
Princípios 

 

• Princípio da voluntariedade  

A parte interessada é que decide se vai recorrer e sobre o 
que tem interesse de manifestar impugnação.  

 Em sendo o recurso um prolongamento do exercício do 
direito de ação, o órgão julgador não conhecerá de matérias 
não questionadas pelas partes, salvo as de ordem pública, 
sobre as quais, enquanto não houver o trânsito em julgado, 
não se opera a preclusão (ex.: Artigos 485, III e 337, § 5º 
ambos do CPC/15).  
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Exceção: 

Reexame necessário, também chamado de remessa de 
ofício (artigo 496 do CPC E Súmula 303 do TST). 

 

 Súmula nº 303 do TST 

FAZENDA PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO (nova redação 
em decorrência do CPC de 2015) - Res. 211/2016, DEJT 
divulgado em 24, 25 e 26.08.2016 
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I - Em dissídio individual, está sujeita ao reexame 
necessário, mesmo na vigência da Constituição Federal de 
1988, decisão contrária à Fazenda Pública, salvo quando a 
condenação não ultrapassar o valor correspondente a: a) 
1.000 (mil) salários mínimos para a União e as respectivas 
autarquias e fundações de direito público; b) 500 
(quinhentos) salários mínimos para os Estados, o Distrito 
Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito 
público e os Municípios 
que constituam capitais dos Estados; c) 100 (cem) salários 
mínimos para todos os demais Municípios e respectivas 
autarquias e fundações de direito público. 
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II – Também não se sujeita ao duplo grau de jurisdição a 
decisão fundada em:  
a) súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal 
Superior do Trabalho;  
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo 
Tribunal Superior do Trabalho em julgamento de recursos 

repetitivos;  
c) entendimento firmado em incidente deresolução de 
demandas repetitivas ou de assunção de competência;  
d) entendimento coincidente com orientação vinculante 
firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, 
consolidada em manifestação, parecer ou súmula 
administrativa. 
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III - Em ação rescisória, a decisão proferida pelo Tribunal 
Regional do Trabalho está sujeita ao duplo grau de 
jurisdição obrigatório quando desfavorável ao ente público, 
exceto nas hipóteses dos incisos anteriores. (ex-OJ nº 71 da 
SBDI-1 - inserida em 03.06.1996)  

IV - Em mandado de segurança, somente cabe reexame 
necessário se, na relação processual, figurar pessoa jurídica 
de direito público como parte prejudicada pela concessão da 
ordem. Tal situação não ocorre na hipótese de figurar no 
feito como impetrante e terceiro interessado pessoa de 
direito  privado, ressalvada a hipótese de matéria 
administrativa. (ex-OJs nºs 72 e 73 da SBDI-1 – inseridas, 
respectivamente, em 25.11.1996 e 03.06.1996). 
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• Princípio da proibição da reformatio in pejus  

  

Significa que: “se um único dos litigantes parcialmente 
vencido impugnar a decisão, a parte desta que lhe foi 
favorável transitará normalmente em julgado, não sendo 
lícito ao órgão ad quem exercer sobre ela atividade 
cognitiva, muito menos retirar, no todo ou em parte, a 
vantagem obtida com o pronunciamento de grau inferior 
(proibição da reformatio in pejus . 
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De acordo com o Artigo 1002 do CPC/15, a impugnação da 
decisão pode ser total ou parcial; o Artigo 1013 desse 
mesmo Código prevê que o recurso devolva ao tribunal o 
conhecimento da matéria impugnada; e o Artigo 1008, 
também do CPC, diz que a decisão proferida pelo tribunal 
substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de 
recurso, o que não foi recorrido transitou em julgado, não 
pode ser alcançado para prejudicá-lo.  

O Superior Tribunal de Justiça editou o Verbete 45 de sua 
Súmula: “No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, 
agravar a condenação imposta à Fazenda Pública”.  
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• Princípio da Irrecorribilidade imediata das decisões 
Interlocutórias 

 

Art. 893 - Das decisões são admissíveis os seguintes 
recursos: (Redação dada pela Lei nº 861, de 13.10.1949) 

§ 1º - Os incidentes do processo são resolvidos pelo próprio 
Juízo ou Tribunal, admitindo-se a apreciação do 
merecimento das decisões interlocutórias somente em 
recursos da decisão definitiva. (Parágrafo único renumerado 
pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946) 

 


