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 EMBARGOS NO TST  

  

Embargos no TST  

•  embargos infringentes    

•  embargos de divergência  

  

1) Embargos infringentes (CLT, art. 894, I, a c/c art. 2 º, II, 
c, da Lei 7.701/88)  

 Cabimento 

- Dissídio coletivo - Competência originária TST 
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- Decisão não unânime - Recurso de natureza ordinária  

 Art. 894. No Tribunal Superior do Trabalho cabem 
embargos, no prazo de 8 (oito) dias: (Redação dada pela Lei 
nº 11.496, de 2007) 

I - de decisão não unânime de julgamento que: (Incluído 
pela pela Lei nº 11.496, de 2007) 

a) conciliar, julgar ou homologar conciliação em dissídios 
coletivos que excedam a competência territorial dos 
Tribunais Regionais do Trabalho e estender ou rever as 
sentenças normativas do Tribunal Superior do Trabalho, nos 
casos previstos em lei; e (Incluído pela pela Lei nº 11.496, 
de 2007) 
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2) Embargos divergência (CLT, art. 894, II c/c art. 3 º, III, 
b, da Lei 7.701/88)  

  

Os Embargos por divergência serão julgados pela SDI, 
sendo cabíveis na hipótese de decisões de Turmas do TST 
que contrariar: 

 

a) acórdão de outra turma do TST 

 

b) Acórdão da SDI 
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 c) Súmulas do TST 

d) Orientação jurisprudencial do TST, ou 

e) Súmula vinculante do STF 

 

Art. 894. No Tribunal Superior do Trabalho cabem 
embargos, no prazo de 8 (oito) dias: (Redação dada pela Lei 
nº 11.496, de 2007) 
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 II - das decisões das Turmas que divergirem entre si ou das 

decisões proferidas pela Seção de Dissídios Individuais, ou 
contrárias a súmula ou orientação jurisprudencial do 
Tribunal Superior do Trabalho ou súmula vinculante do 
Supremo Tribunal Federal. (Redação dada pela Lei nº 
13.015, de 2014)  
§ 2o A divergência apta a ensejar os embargos deve ser 
atual, não se considerando tal a ultrapassada por súmula do 
Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal 
Federal, ou superada por iterativa e notória jurisprudência 
do Tribunal Superior do Trabalho. (Incluído pela Lei nº 
13.015, de 2014) 
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 O Ministro Relator denegará seguimento aos Embargos – 

art. 894, § 3º. 

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 
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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 § 4o Da decisão denegatória dos embargos caberá agravo, 

no prazo de 8 (oito) dias. (Incluído pela Lei nº 13.015, de 
2014) 

 

Hipótese de Cabimento dos Embargos de Divergência 

 

Artigo 896 da CLT Cabe Recurso de Revista para Turma do 
Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em 
grau de recurso ordinário, em dissídio individual, pelos 
Tribunais Regionais do Trabalho, quando: (Redação dada 
pela Lei nº 9.756, de 17.12.1998) 
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 § 2º Das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do 

Trabalho ou por suas Turmas, em execução de sentença, 
inclusive em processo incidente de embargos de terceiro, 
não caberá Recurso de Revista, salvo na hipótese de ofensa 
direta e literal de norma da Constituição Federal. (Redação 
dada pela Lei nº 9.756, de 17.12.1998) 
 

Súmula nº 433 do TST  - EMBARGOS. ADMISSIBILIDADE, in 
verbis: 
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 PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA 

PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.496, DE 
26.06.2007. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DE 
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. - Res. 177/2012, DEJT 
divulgado em 13, 14 e 15.02.2012  
A admissibilidade do recurso de embargos contra acórdão 
de Turma em Recurso de Revista em fase de execução, 
publicado na vigência da Lei nº 11.496, de 26.06.2007, 
condiciona-se à demonstração de divergência 
jurisprudencial entre Turmas ou destas e a Seção 
Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior 
do Trabalho em relação à interpretação de dispositivo 
constitucional.  
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 Artigo 896 da CLT Cabe Recurso de Revista para Turma do 

Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em 
grau de recurso ordinário, em dissídio individual, pelos 
Tribunais Regionais do Trabalho, quando: (Redação dada 
pela Lei nº 9.756, de 17.12.1998) 

§ 10. Cabe recurso de revista por violação a lei federal, por 
divergência jurisprudencial e por ofensa à Constituição 
Federal nas execuções fiscais e nas controvérsias da fase de 
execução que envolvam a Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), criada pela Lei nº 12.440, de 7 de 
julho de 2011. (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014) 
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 Neste caso, também são cabíveis Embargos para o TST. 

 

Embargos no Procedimento Sumaríssimo 
 
Súmula nº 458 do TST 
 
EMBARGOS. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. 
CONHECIMENTO. RECURSO INTERPOSTO APÓS VIGÊNCIA 
DA LEI Nº 11.496, DE 22.06.2007, QUE CONFERIU NOVA 
REDAÇÃO AO ART. 894, DA CLT. (conversão da Orientação 
Jurisprudencial nº 405 da SBDI-1 com nova redação) – Res. 
194/2014, DEJT divulgado em 21, 22 e 23.05.2014 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

http://brs02.tst.jus.br/cgi-bin/nph-brs?s1=5152514.nia.&u=/Brs/it01.html&p=1&l=1&d=blnk&f=g&r=1
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 Em causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, em que 

pese a limitação imposta no art. 896, § 9º, da CLT à 
interposição de recurso de revista, admitem-se os embargos 
interpostos na vigência da Lei nº 11.496, de 22.06.2007, 
que conferiu nova redação ao art. 894 da CLT, quando 
demonstrada a divergência jurisprudencial entre Turmas do 
TST, fundada em interpretações diversas acerca da aplicação 
de mesmo dispositivo constitucional ou de matéria 
sumulada. 
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 ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SDI.1. NÚMERO. 378 

EMBARGOS. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO 
MONOCRÁTICA. NÃO CABIMENTO 

  

Não encontra amparo no art. 894 da CLT, quer na redação 
anterior quer na redação posterior à Lei n.º 11.496, de 
22.06.2007, recurso de embargos interposto à decisão 
monocrática exarada nos moldes do art. 932 do CPC de 
2015 (art. 557 do CPC de 1973), pois o comando legal 
restringe seu cabimento à pretensão de reforma de decisão 
colegiada proferida por Turma do Tribunal Superior do 
Trabalho. 
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 Também caberão Embargos para o TST quando 

demonstrada a divergência jurisprudencial entre turmas do 
TST fundada em interpretação diversa de Súmula 
Vinculante, no procedimento sumaríssimo. 

Artigo 
896____________________________________________ 

§ 9º. Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, 
somente será admitido recurso de revista por contrariedade 
a súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior 
do Trabalho ou a súmula vinculante do Supremo Tribunal 
Federal e por violação direta da Constituição 
Federal. (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014) 


