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Efeitos recursais  

O artigo 899 da CLT determina que os recursos serão 
dotados, em regra, de efeito meramente devolutivo, 
permitindo-se a execução provisória até a penhora.  

 

1) Efeito devolutivo (Súmula 393 do TST)  

  

Conceito 

Transferência ao juízo ad quem do conhecimento das 
matérias julgadas no juízo a quo 

 

 
                                     Efeitos   



art. 1.013, § 1º, do CPC:   

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento 
pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no 
processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde 
que relativas ao capítulo impugnado.  
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§ 2 o Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um 
fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação 
devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.  

- Todos fundamentos levantados na inicial e na 
contestação. 

 

-  Exemplo: reintegração (CIPA e acidente de trabalho)  
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2) Efeito suspensivo  

 

No processo laboral, em regra, os recursos não são 
dotados de efeito suspensivo. 

 

Exceção: Concessão de efeito suspensivo ao recurso 
ordinário interposto em face de sentença normativa 
prolatada pelo TRT, pelo prazo improrrogável de 120 dias, 
salvo se o recurso for julgado antes do término do prazo  
(7.701/1988,  artigo 9º.). 
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3) Efeito Translativo (OJ 62 da SDI I do TST)  

Em relação às questões de ordem pública, as quais devem 
ser conhecidas de ofício, não se opera a  preclusão. 

 

4) Substitutivo 

Estabelece o artigo 1.008 do CPC que o julgamento 
proferido pelo tribunal substituirá a sentença ou a decisão 
recorrida no que tiver sido objeto de recurso. 
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5)Efeito Regressivo 

Consiste na possibilidade de retratação ou reconsideração 
pela mesma autoridade prolatora da decisão. 

 

Exemplo: Provimento no Agravo de Instrumento ou 
Agravo Regimental 

 

6) Efeito Extensivo 

É aplicado em caso de litisconsórcio unitário, em que  a 
decisão tenha que ser uniforme para todos os 
litisconsortes. (artigo 1.005 do CPC) 
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