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RECURSO DE REVISTA  

 

Previsto no Artigo 896 da CLT, o qual sofreu alterações 
com a Lei 13.467 de 2017, Reforma Trabalhista. 

 

 Natureza Jurídica: recurso extraordinário   

  

(não admite reexame de fatos e provas –Súm 126 TST) e 
de fundamentação vinculada.  

 Competência para julgamento:  

turmas do TST  
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Requisitos (art. 896 da CLT):  

  

1) prazo de 8 (oito) dias;  

 

2) serve para impugnar decisões dos Tribunais Regionais 
em grau de recurso ordinário  

 

3) aplicação somente nos dissídios individuais 

 

4) divergência jurisprudencial ou  violação de lei federal 
ou da Constituição Federal   
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• Cabimento:  

  

 

a) derem ao mesmo dispositivo de lei federal 
interpretação diversa da que lhe houver dado outro 
Tribunal Regional, no seu Pleno ou Turma, ou a Seção de 
Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ou 
contrariarem súmula de jurisprudência uniforme dessa 
Corte ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal;  
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b) derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, 
Convenção Coletiva de Trabalho, Acordo Coletivo, 
sentença normativa ou regulamento empresarial de 
observância obrigatória em área territorial que exceda a 
jurisdição do Tribunal Regional prolator da decisão 
recorrida, interpretação divergente, na forma da alínea a;     

 

•   divergência atual:   § 7º A divergência apta a ensejar o 
Recurso de Revista deve ser atual, não se considerando 
como tal a ultrapassada por súmula do TST ou STF, ou 
superada por iterativa e notória jurisprudência do 
Tribunal Superior do Trabalho.  
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II – violação de lei federal e Constituição Federal   

  

“c) proferidas com violação literal de disposição de lei 
federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal.”  
(CLT, art. 896)   

  

Mais dois pressupostos recursais específicos:  

  

1)Transcendência: reflexos gerais de natureza econômica, 
política, social ou jurídica.  

2) Prequestionamento 
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TRANSCENDÊNCIA (Art. 896-A, §1º)  

  

§ 1º São indicadores de transcendência, entre outros:  

 I - econômica, o elevado valor da causa;  

II - política, o desrespeito da instância recorrida à 
jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho 
ou do Supremo Tribunal Federal; 

III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de 
direito social constitucionalmente assegurado;  

IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da 
interpretação da legislação trabalhista.  

  

 



 
Recurso de Revista 

 

§ 2º Poderá o relator, monocraticamente, denegar 
seguimento ao recurso de revista que não demonstrar 
transcendência, cabendo agravo desta decisão para o 
colegiado.  

§ 3º Em relação ao recurso que o relator considerou não 
ter transcendência, o recorrente poderá realizar 
sustentação oral sobre a questão da transcendência, 
durante cinco minutos em sessão. 

 § 4º Mantido o voto do relator quanto à não 
transcendência do recurso, será lavrado acórdão com 
fundamentação sucinta, que constituirá decisão 
irrecorrível no âmbito do tribunal. 
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§ 5º É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, 
em agravo de instrumento em recurso de revista, 
considerar ausente a transcendência da matéria.  

 

6º O juízo de admissibilidade do recurso de revista 
exercido pela Presidência dos Tribunais Regionais do 
Trabalho limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos 
e extrínsecos do apelo, não abrangendo o critério da 
transcendência das questões nele veiculadas.  
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Prequestionamento  

  

 

•  pressuposto recursal específico dos recursos de 
natureza extraordinária 

• obrigatoriedade de que haja decisão prévia acerca do 
direito objetivo  
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SUM-297    PREQUESTIONAMENTO. OPORTUNIDADE. 
CONFIGURAÇÃO.  

 Diz-se prequestionada a matéria ou questão quando na 
decisão impugnada haja sido adotada, explicitamente, tese 
a respeito.  

II. Incumbe à parte interessada, desde que a matéria haja 
sido invocada no recurso principal, opor embargos 
declaratórios objetivando o pronunciamento sobre o tema, 
sob pena de preclusão.  

 III. Considera-se prequestionada a questão jurídica 
invocada no recurso principal sobre a qual se omite o 
Tribunal de pronunciar tese, não obstante opostos 
embargos de declaração.  
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ART. 896 § 1º-A. Sob pena de não conhecimento, é ônus 
da parte: (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014)  

  

I - indicar o trecho da decisão recorrida que 
consubstancia o prequestionamento da controvérsia 
objeto do recurso de revista;  (...)  
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Art. 896, § 1º IV – transcrever na peça recursal, no caso 
de suscitar preliminar de nulidade de julgado por 
negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos 
embargos declaratórios em que foi pedido o 
pronunciamento do tribunal sobre questão veiculada no 
recurso ordinário  e o trecho da decisão regional que 
rejeitou os embargos quanto ao pedido, para cotejo e 
verificação, de plano, da ocorrência da omissão.  
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Não cabimento do recurso de revista  

 1) decisões conflitantes dentro do mesmo Tribunal 

  

 2) Agravo de instrumento (Sum. 218 do TST)  

 

 SUM-218. “É incabível recurso de revista interposto de 
acórdão regional prolatado em agravo de instrumento”.  

 

 3) Reexame necessário (OJ 334 da SDI I do TST)  
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OJ-SDI1-334 REMESSA "EX OFFICIO". RECURSO DE 
REVISTA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO ORDINÁRIO 
VOLUNTÁRIO DE ENTE PÚBLICO. INCABÍVEL (DJ 
09.12.2003) 

Incabível recurso de revista de ente público que não 
interpôs recurso ordinário voluntário da decisão de primeira 
instância, ressalvada a hipótese de ter sido agravada, na 
segunda instância, a condenação imposta. 
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Ressalvas:  

  

1) Rito sumaríssimo: contrariedade à súmula do TST, 
súmula vinculante do STF e violação direta da 
Constituição da República  (CLT, art. 896, §9°) e 
Súmula 442 do TST. 
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PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. RECURSO DE REVISTA 
FUNDAMENTADO EM CONTRARIEDADE A ORIENTAÇÃO 
JURISPRUDENCIAL. INADMISSIBILIDADE. ART. 896, § 6º, 
DA CLT, ACRESCENTADO PELA LEI Nº 9.957, DE 12.01.2000 
(conversão da Orientação Jurisprudencial nº 352 da SBDI-
1) - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 
e 27.09.2012  

Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, a 
admissibilidade de recurso de revista está limitada à 
demonstração de violação direta a dispositivo da 
Constituição Federal ou contrariedade a Súmula do Tribunal 
Superior do Trabalho, não se admitindo o recurso por 
contrariedade a Orientação Jurisprudencial deste Tribunal 
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(Livro II, Título II, Capítulo III, do RITST), ante a ausência 
de previsão no art. 896, § 6º, da CLT.  

 
 
2) Execução: ofensa direta e literal de norma da 
Constituição Federal  (CLT, art. 896, §2°) 
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 3 ) Execução fiscal ou controvérsia da fase de execução 
envolvendo CNDT (CLT, art. 896, § 10):  

 

 - Violação de lei federal 

- divergência jurisprudencial 

- Ofensa à Constituição Federal  
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Art. 896 - 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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Recurso de revista repetitive  

  

(CLT, Art. 896-B e C)  

  

- Multiplicidade de recursos de revista fundados em 
idêntica questão de direito  

  

Competência:   

  

- seção especializada ou  - tribunal pleno   

 *maioria simples  
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Presidente da turma ou da seção especializada, por 
indicação dos relatores, afetará um ou mais recursos 
representativos da controvérsia jurisprudencial 

- Presidente que afetar dará ciência aos demais 
presidentes de outras turmas e seções que poderão 
afetar outros processos. 

-  Presidente do TST oficiará os presidentes dos TRT para 
suspenderem os recursos interpostos em casos idênticos 
até pronunciamento definitivo pelo TST 

- Relator poderá solicitar informações do TRT e admitir 
amicus curiae   

-  Ouve MP (15 dias)  
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Publicado o acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, os 
recursos de revista sobrestados na origem:   

  

I - terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão 
recorrido coincidir com a orientação a respeito da matéria 
no Tribunal Superior do Trabalho; ou 

 

II - serão novamente examinados pelo Tribunal de origem 
na hipótese de o acórdão recorrido divergir da orientação 
do Tribunal Superior do Trabalho a respeito da matéria.   
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§ 17.  Caberá revisão da decisão firmada em julgamento 
de recursos repetitivos quando se alterar a situação 
econômica, social ou jurídica, caso em que será 
respeitada a segurança jurídica das relações firmadas sob 
a égide da decisão anterior, podendo o Tribunal Superior 
do Trabalho modular os efeitos da decisão que a tenha 
alterjurisprudencial (alteração de entendimento 
jurisprudencial) 

  

  

  

 


