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  Recurso Ordinário 

 

RECURSO ORDINÁRIO  

  

• Classificação: recurso ordinário (reexame de fatos e 
provas)  

• Cabimento: (CLT, art. 895)  

 I - das decisões definitivas ou terminativas das Varas e 
Juízos, no prazo de 8 (oito) dias; e  II - das decisões 
definitivas ou terminativas dos Tribunais Regionais, em 
processos de sua competência originária, no prazo de 8 
(oito) dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios 
coletivos 
 
 



Recurso Ordinário 

Cabe destacar que em caso de indeferimento da petição 
inicial , um vez interposto o recurso ordinário pelo 
reclamante, é facultado ao juiz no prazo de 5dias, 
reconsiderar sua decisão, por aplicação subsidiaria do artigo 
331 do CPC. 

 

Art. 331.Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, 
facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. 

§ 1º Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu 
para responder ao recurso. 
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§ 2º Sendo a sentença reformada pelo tribunal, o prazo para 
a contestação começará a correr da intimação do retorno 
dos autos, observado o disposto no art. 334. 

 

Também é cabível recurso ordinário quando o juiz julgar 
liminarmente improcedente  o pedido, nos termos do artigo 
332 do CPC. 
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Art. 332.Nas causas que dispensem a fase instrutória, o 
juiz, independentemente da citação do réu, julgará 
liminarmente improcedente o pedido que contrariar: 

I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do 
Superior Tribunal de Justiça; 

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou 
pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos 
repetitivos; 

III - entendimento firmado em incidente de resolução de 
demandas repetitivas ou de assunção de competência; 

IV - de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. 



Recurso Ordinário 

§ 1º O juiz também poderá julgar liminarmente 
improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência 
de decadência ou de prescrição. 

§ 2º Não interposta a apelação, o réu será intimado do 
trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 241. 

§ 3º Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 
(cinco) dias. 
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§ 4º Se houver retratação, o juiz determinará o 
prosseguimento do processo, com a citação do réu, e, se 
não houver retratação, determinará a citação do réu para 
apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. 
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 Há decisões que mesmo sendo interlocutórias, por terem 
“natureza terminativa” desafiam o uso de recurso ordinário, 
caso do julgamento que pronuncia a incompetência absoluta 
da justiça do trabalho e determina a remessa do processo à 
justiça comum estadual (Art. 799, §2º, da CLT e Súmula 214 
do TST).  

Súmula nº 214 do TST DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. 
IRRECORRIBILIDADE (nova redação) - Res. 127/2005, DJ , 
14, 15 e 16.03.2005  

 Na Justiça do Trabalho, nos termos do Artigo 893, § 1º, da 
CLT, as decisões interlocutórias não ensejam recurso 
imediato, salvo nas hipóteses de decisão:  
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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 Artigo 799, § 2º, da 
CLT.  
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Hipótese sumulada de não cabimento  

Não cabe recurso ordinário de decisão do TRT proferida em 
agravo regimental. Veja a decisão do TRT:  

 OJ SBDI-II do TST. Recurso ordinário para o TST. Decisão 
de TRT proferida em agravo regimental contra liminar em 
ação cautelar ou em mandado de segurança. Incabível. Não 
cabe recurso ordinário para o TST de decisão proferida pelo 
Tribunal Regional do Trabalho em agravo regimental 
interposto contra despacho que concede ou não liminar em 
ação cautelar ou em mandado de segurança, uma vez que o 
processo ainda pende de decisão definitiva do Tribunal a 
quo.   
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Recurso Ordinário no Procedimento Sumaríssimo, previsão 
do artigo 895,  

Art. 895 da CLT - Cabe recurso ordinário para a instância 
superior: 

§ 1º - Nas reclamações sujeitas ao procedimento 
sumaríssimo, o recurso ordinário: (Incluído pela Lei nº 
9.957, de 2000) 

I - (VETADO). (Incluído pela Lei nº 9.957, de 2000) 

II - será imediatamente distribuído, uma vez recebido no 
Tribunal, devendo o relator liberá-lo no prazo máximo de 
dez dias, e a Secretaria do Tribunal ou Turma colocá-lo 
imediatamente em pauta para julgamento, sem revisor;  
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(Incluído pela Lei nº 9.957, de 2000) 

III - terá parecer oral do representante do Ministério 
Público presente à sessão de julgamento, se este entender 
necessário o parecer, com registro na certidão; (Incluído 
pela Lei nº 9.957, de 2000) 

IV - terá acórdão consistente unicamente na certidão de 
julgamento, com a indicação suficiente do processo e parte 
dispositiva, e das razões de decidir do voto prevalente. Se a 
sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a 
certidão de julgamento, registrando tal circunstância, 
servirá de acórdão. (Incluído pela Lei nº 9.957, de 2000) 

 
 

 

 
 

 


