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Juízos de Admissibilidade 

 

• Juízo a quo – prolator  

• Juízo ad quem -  competente para julgar o recurso 

• Juizo de admissibilidade   

 

- positivo; -  Negativo; - Parcial (IN 40 do TST)  
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- Parcial (IN 40 do TST)  

 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. 

 

Juízo admissibilidade (conhece ou não conhece)  

 

Juízo de mérito (dá ou não provimento)  
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Poderes do relator  
 
Fundamento legal: art. 894, § 3º da CLT, 896, 14 e art. 
932 do NCPC (Súmula 435 do TST)  

 Art. 894. No Tribunal Superior do Trabalho cabem 
embargos, no prazo de 8 (oito) dias: (Redação dada pela Lei 
nº 11.496, de 2007) 
§ 3o O Ministro Relator denegará seguimento aos 
embargos: (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014) 
I - se a decisão recorrida estiver em consonância com 
súmula da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho 
ou do Supremo Tribunal Federal, ou com iterativa, notória e 
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atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, 
cumprindo-lhe indicá-la; (Incluído pela Lei nº 13.015, de 
2014) 

II - nas hipóteses de intempestividade, deserção, 
irregularidade de representação ou de ausência de qualquer 
outro pressuposto extrínseco de admissibilidade. (Incluído 
pela Lei nº 13.015, de 2014) 
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CLT, art. 896 § 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. 932 - Incumbe ao relator 

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou 
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos 
da decisão recorrida; 
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Súmula 435  do TST - 18/12/2017. Recurso. Julgamento. 
Relator. Hermenêutica. CPC, art. 557. CPC/2015, art. 932. 
Aplicação subsidiária ao processo do trabalho. CLT, art. 
769 (conversão da Orientação Jurisprudencial 73/TST-SDI-
II com nova redação). 

«Aplica-se subsidiariamente ao processo do trabalho 
o CPC/2015, art. 932 - CPC de 2015 (CPC, art. 557 - CPC de 
1973).» 
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Juízo de admissibilidade  

• denegação 

      1) inadmissível;  2) prejudicado; ou 3) não tenha 
impugnado especificadamente os fundamentos da decisão 
recorrida, observada a Súmula 422 do TST.    

  

• Juízo de mérito 

   1) negar-lhe provimento quando o recurso for:   

  

• contrário a súmula do STF, do STJ (incluímos do TST) ou 
do próprio tribunal; ou não provimento)  
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• contrário a acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ 
(incluímos do TST) em julgamento de recursos 
repetitivos; e contrário ao entendimento firmado em 
incidente de resolução de demandas repetitivas ou de 
assunção de competência.  

  

2) dar-lhe provimento quando a decisão recorrida:  

• estiver em confronto com súmula do STF, do STJ 
(incluímos do TST) ou do próprio tribunal;   

• for contrário a acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ 
(incluímos do TST) em julgamento de recursos 
repetitivos; e for 
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contrário ao entendimento firmado em incidente de 
resolução de demandas repetitivas ou de assunção de 
competência.  

 

NCPC, art. 932  

 Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o 
recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao 
recorrente para que seja sanado vício ou complementada 
a documentação exigível.  

  

Preservação do colegiado – agravo interno (NCPC, art. 
1021 - TST-IN nº 39, art. 3º, XXIX)  
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Pressupostos Recursais Objetivos e Subjetivos 

 

Os pressupostos recursais também chamados de 
requisitos de admissibilidade recursal, classificam-se em 
objetivos (extrínsecos) e subjetivos (intrínsecos). 

 

1 – Objetivos 

 

1) Tempestividade   

  

Uniformidade: art. 6º, da lei 5.584/70 (8 dias)  
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Exceções:   

 

embargos de declaração – 5 dias;  recurso extraordinário 
– 15 dias;   
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Súmula nº 385 do TST. Feriado local ou forense. Ausência 
de expediente. Prazo recursal. Prorrogação. 
Comprovação. Necessidade.  

 do ato 

I – Incumbe à parte o ônus de provar, quando da 
interposição do recurso, a existência de feriado local que 
autorize a prorrogação do prazo recursal (art. 1.003, § 
6º, do CPC de 2015).  No caso de o recorrente alegar a 
existência de feriado local e não o comprovar no 
momento da interposição do recurso, cumpre ao relator 
conceder o prazo de 5 (cinco) dias para que seja sanado o 
vício (art. 932, parágrafo único, do CPC de 2015), sob 
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pena de não conhecimento se da comprovação depender 
a tempestividade recursal; II – Na hipótese de feriado 
forense, incumbirá à autoridade que proferir a decisão de 
admissibilidade certificar o expediente nos autos; III – 
Admite-se a reconsideração da análise da tempestividade 
do recurso, mediante prova documental superveniente, 
em agravo de instrumento, agravo interno, agravo 
regimental, ou embargos de declaração, desde que, em 
momento anterior, não tenha havido a concessão de 
prazo para a comprovação da ausência de expediente 
forense.  
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2) Representação  

  

Súmula 425 do TST - JUS POSTULANDI - não alcançando 
a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de 
segurança e os recursos de competência do Tribunal 
Superior do Trabalho.  

  

-Súmula 383 do TST   
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Súmula 383 do TST 

RECURSO. MANDATO. IRREGULARIDADE DE 
REPRESENTAÇÃO. CPC DE 2015, ARTS. 104 E 76, § 2º (nova 
redação em decorrência do CPC de 2015) - Res. 210/2016, 
DEJT divulgado em 30.06.2016 e 01 e 04.07.2016 

I – É inadmissível recurso firmado por advogado sem 
procuração juntada aos autos até o momento da sua 
interposição, salvo mandato tácito. Em caráter excepcional 
(art. 104 do CPC de 2015), admite-se que o advogado, 
independentemente de intimação, exiba a procuração no 
prazo de 5 (cinco) dias após a interposição do recurso, 
prorrogável por igual período mediante despacho do juiz.  
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Caso não a exiba, considera-se ineficaz o ato praticado e 
não se conhece do recurso. 
II – Verificada a irregularidade de representação da parte 
em fase recursal, em procuração ou substabelecimento já 
constante dos autos, o relator ou o órgão competente para 
julgamento do recurso designará prazo de 5 (cinco) dias 
para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, 
o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber 
ao recorrente, ou determinará o desentranhamento das 
contrarrazões, se a providência couber ao recorrido (art. 76, 
§ 2º, do CPC de 2015). 

   


