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Pressupostos extrínsecos e intrínsecos  

 

Ainda dispensados do depósito recursal   

  

1) Empregado  

 2) os entes de direito público externo (TST-IN nº 3, X); 
3) a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, 
as autarquias e as fundações de direito público que não 
explorem atividade econômica;  

4) o Ministério Público do Trabalho; 

5) a massa falida e; (S. 86 do TST) 

6) a herança jacente (TST-IN nº 3, X). 
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Pressupostos intrínsecos  

  

- ligados à própria existência do direito de recorrer  

  

1) cabimento  

  

(recorribilidade da decisão + adequação)  
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Recorribilidade do ato:   

  

- despacho irrecorríveis  

 

- Princípio da irrecorribilidade imediata das decisões 
interlocutórias - art. 893, § 1º., CLT 
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Súmula 214 do TST. Exceções. Decisões:   

  

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 
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2) Legitimidade (NCPC, art.996)  

  

Partes,  terceiro prejudicado,  Ministério Público  

 Os procuradores estaduais e municipais podem 
representar as respectivas autarquias e fundações 
públicas em juízo somente se designados pela lei da 
respectiva unidade da federação (art. 75, IV, do CPC de 
2015) ou se investidos de instrumento de mandato 
válido. (OJ 318 da SDI I)  

3) interesse de recorrer (utilidade) – vencido ou terceiro 
prejudicado 
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4) Inexistência de fatos extintivos ou impeditivos  

Fatos extintivos  

I- Aceitação da decisão (NCPC, Art. 1000)  

  

• Expressa • Tácita: preclusão lógica (pratica ato 
incompatível com a vontade de recorrer)  

 

 Momento: da intimação da decisão e antes da 
interposição do recurso  
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II – Renúncia (NCPC, Art. 999)  

  

Momento: da intimação da decisão e antes da 
interposição do recurso  
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Fato impeditivo  

Desistência (fato impeditivo) - NCPC, 998. (depois de 
interposto o recurso – até o início do julgamento do 
recurso)   

  

  

 
 


