
 

 

 

Teoria Geral dos Recursos1 

 

1. Considerações iniciais 

Etimologicamente, a palavra recurso tem origem no latim recursos, de 

recurrere, que dá a ideia de regressar, refluir. O termo recurso pode ser entendido 

como aquilo que tem curso ao contrário, que regressa ao ponto de partida. Sob o viés 

jurídico é o meio processual estabelecido para provocar o reexame de determinada 

decisão, com o objetivo de reforma ou modificação (MARTINS, 2013).  

 

Acrescenta Donizetti (2010, p. 683) que recurso, em uma acepção técnica e 

restrita “é o meio idôneo para provocar a impugnação e, consequentemente, o 

reexame de uma decisão judicial, com vistas a obter, na mesma relação processual, a 

reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração do julgado” 

 

A temática em análise está intrinsicamente ligada ao princípio de duplo grau de 

jurisdição. Na evolução do recurso, tendo como base aquele o feito ao rei, até o 

recurso visualizado na contemporaneidade, é possível evidenciar peculiaridades que 

vão se moldando a necessidade de dado momento histórico. Na atualidade, o 

argumento em favor ao duplo grau de jurisdição se embasa, normalmente, na 

insatisfação das partes em ter uma decisão única.  

 

Ponto relevante é alçado por Malta (2012, p. 413) “a existência de recurso é 

uma necessidade psicológica e concorre para a maior segurança e tranquilidade 

sociais, pois, na eventualidade de um erro na prestação jurisdicional, tem-se a 

oportunidade de ver a matéria novamente discutida em segunda instância, onde órgão 

em geral são colegiados”. Outro fundamento relevante é a contribuição para a 

uniformização da jurisprudência.   
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2. Conceito 

O léxico recurso pode ser empregado em sentido amplo e em sentido estrito. 

Em sentido amplo, corresponde a remédio, isto é, uma forma de proteger um direito: 

ações, recursos processuais ou administrativos, exceções, contestações, reconvenção, 

medidas cautelares.  

 

Desse modo, afirma Malta (2012, p. 413) que “o recurso, no processo civil e 

trabalhista brasileiro, é o remédio idôneo para obter-se, dentro do mesmo processo, a 

reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração da prestação jurisdicional”.  

Por outro lado, em sentido estrito, pode-se afirmar que é a provocação de um novo 

julgamento, na mesma relação processual, da decisão pela mesma ou outra 

autoridade judiciária.  

 

Assim, em linhas gerais, “os recursos constituem um instrumento assegurado 

aos interessados para que, vencidos, possam pedir aos órgãos jurisdicionais um novo 

pronunciamento sobre a questão decidida” (NASCIMENTO, 2012, p. 696). Para Leite 

(2014, p. 791) pode ser construído o seguinte conceito “recurso, como espécie de 

remédio processual, é um direito assegurado por lei para que a(s) parte(s), o terceiro 

juridicamente interessado ou o Ministério Público possam provocar o reexame da 

decisão proferida na mesma relação jurídica processual, retardando assim, a 

formação de coisa julgada”.  

 

O sistema jurídico brasileiro permite, na maioria dos casos, que as decisões 

sejam passíveis de reapreciação, sendo que comumente isso é realizado por um 

órgão diverso daquele que proferiu a decisão, e possui como finalidade modificar, 

invalidar, esclarecer ou até mesmo complementar a decisão. Existem casos que 

excepcionam esta regra, como por exemplo, os embargos de declaração ou os 

embargos infringentes da Lei de Execução Fiscal (GONÇALVES, 2011).  

 

3. Natureza jurídica dos recursos trabalhistas 



 

 

Existe divergência doutrinária em relação à natureza jurídica dos recursos. Duas 

correntes podem ser evidenciadas: a) recurso como ação autônoma de impugnação; b) 

recurso como prolongamento do direito de ação.  

 

Na primeira corrente, o recurso é visualizado relativamente como uma ação 

autônoma, seria desse modo, uma nova ação, de natureza constitutiva negativa e 

independente da inicial. 

 

A segunda corrente (majoritária) defende que o recurso é a continuação do 

procedimento, atuando como prolongamento do exercício do direito de ação dentro 

do mesmo processo (LEITE, 2015). Desta corrente, podem ser extraídas duas questões: 

a) qualquer recurso constitui corolário, prolongamento, do exercício do direito de 

ação; b) essa concepção é aplicável tanto no procedimento comum quanto no 

trabalhista.  

 

Gonçalves (2012, p. 466) é adepto dessa corrente, então, corrobora, afirmando 

que “os recursos não tem natureza jurídica de ação, nem criam um novo processo. Eles 

são interpostos na mesma relação processual, e tem o condão de prolongar o desfecho 

do processo”. 

 

4. Princípios Recursais Trabalhistas 

Não há uniformidade doutrinária a respeito dos princípios que informam os 

recursos trabalhistas. Mesmo assim, nesse ponto, serão citados alguns dos princípios 

do sistema recursal do direito processual do trabalho, tidos como pertinentes. 

 

4.1 Princípio do duplo grau de jurisdição 

O duplo grau de jurisdição é uma previsão normativa (explícita ou implícita), a 

qual pressupõe que as decisões de um processo possam ser submetidas, seja por 

intermédio de um recurso voluntário ou de ofício, a um novo julgamento por órgão 

judicial, usualmente colegiado e de hierarquia superior (LEITE, 2015).  

 



 

 

É certo que o judiciário possui uma estrutura hierarquizada, sendo que alguns 

órgãos têm maior autoridade que outros, são órgãos reputados revisores das decisões 

proferidas nos graus anteriores. Há assim, a possibilidade de modificá-las por meio de 

recursos (NASCIMENTO, 2012).  Nesse sentido, o autor complementa (2012, p. 697) 

“longe de ferir a autonomia dos diferentes órgãos jurisdicionais, esse sistema confere à 

função, globalmente considerada, maior respeitabilidade e segurança de atuação”.  

 

Dispõe, ainda, a Súmula n. 303, I, do TST: está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, mesmo na vigência da CF/1988, decisão contrária à Fazenda Pública, salvo:  

a) quando a condenação não ultrapassar o valor correspondente a 60 (sessenta) 

salários mínimos;  

b) quando a decisão estiver em consonância com decisão plenária do Supremo 

Tribunal Federal ou com súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do 

Trabalho.  

Em ação rescisória, a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau está sujeita ao 

duplo grau de jurisdição obrigatório quando desfavorável ao ente público, exceto nas 

hipóteses das alíneas "a" e "b" do inciso anterior (II). Em mandado de segurança, 

somente cabe remessa "ex officio" se, na relação processual, figurar pessoa jurídica de 

direito público como parte prejudicada pela concessão da ordem. Tal situação não 

ocorre na hipótese de figurar no feito como impetrante e terceiro interessado pessoa 

de direito privado, ressalvada a hipótese de matéria administrativa (III).  

 

4.2 Vigência imediata da lei 

Este é um princípio muito evidente em relação aos recursos, pois a parte não 

tem direito adquirido em relação a determinado recurso, podendo somente recorrer 

de acordo com aquele que estiver previsto em lei. Logo, se a lei que entrara em vigor 

expressar que não existe mais recurso para determinado caso, não haverá direito 

adquirido de recorrer (MARTINS, 2013). 

 

Observa-se que o recurso é regido pela lei vigente na data da publicação da 

decisão. No entanto, precisam ser respeitados os atos anteriormente praticados pela 



 

 

égide anterior. Nesse sentido dispõe o art. 915 da CLT: não serão prejudicados os 

recursos interpostos com apoio em dispositivos alterados ou cujo prazo para 

interposição esteja em curso à data da vigência desta Consolidação.  

 

Assim, o entendimento majoritário é que em “havendo mudança da lei durante 

o processo, o recurso cabível é o previsto na lei vigente quando prolatada a sentença e 

não a em vigor no dia da interposição do apelo, salvo se a matéria for de natureza 

constitucional, quando, segundo o STF, se aplica a lei do dia do recurso” (MALTA, 2012, 

p. 415). Quanto ao julgamento do recurso, deverá ser realizado consoante a lei vigente 

na data de interposição do apelo e o procedimento será previsto na lei nova.  

 

4.3 Princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias 

Este princípio é também denominado princípio da concentração. 

Diferentemente do que ocorre no processo civil, que as decisões interlocutórias 

proferidas no curso do processo podem ser impugnadas por agravo, no direito do 

trabalho não admite recurso específico contra estas espécies de atos processuais, com 

exceção das terminativas do feito no âmbito da Justiça Obreira (LEITE, 2014).  

 

Certo, então, que na seara laboral não cabe agravo de instrumento para 

qualquer decisão interlocutória. Destarte, faz-se mister entender o que é decisão 

interlocutória. A expressão interlocutória advém de “inter locutus” que denota falando 

no meio, em outras palavras são decisões dadas no curso do processo (MARTINS, 

2013). 

 

Esta é a regra geral e está estabelecida no art. 893, § 1º, da CLT, in verbis: os 

incidentes do processo são resolvidos pelo próprio Juízo ou Tribunal, admitindo-se a 

apreciação do merecimento das decisões interlocutórias somente em recursos da 

decisão definitiva.  

 

A Súmula n. 214 do TST sob esse prisma, menciona: Na Justiça do Trabalho, nos 

termos do art. 893, § 1º, da CLT, as decisões interlocutórias não ensejam recurso 

imediato, salvo nas hipóteses de decisão: 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. 

 

4.4 Inexigibilidade de fundamentação 

A regra geral é de que não há necessidade de fundamentação do apelo, ou seja, 

podem ser interpostos por simples petição (art. 899 da CLT). A simples petição, neste 

caso, seria o mero pedido de reexame, sem que houvesse fundamentação. O recurso 

ordinário não necessita de fundamentação, podendo ser interposto por simples 

petição, como delineia o art. 899 da CLT.  

 

A inexigibilidade de fundamentação não é aplicável aos recursos técnicos, em 

que é preciso demonstrar a violação da lei, como ocorre, por exemplo, no recurso de 

revista e nos embargos. A interpretação sistêmica da CLT demonstra que a 

inexigibilidade de fundamentação só pode ser utilizada nos casos em que o empregado 

ou empregador estejam postulando sem advogado, de acordo com os arts. 791 e 839 

da CLT) (MARTINS, 2013).  

 

4.4 Unirrecorribilidade 

Diante desse princípio é possível evidenciar que cabível a interposição de 

apenas um recurso de cada vez. Caso a parte tenha ingressado com dois recursos 

simultaneamente, o juiz poderá solicitar que a parte escolha aquele que deve subir 

para o exame do Tribunal. Não há simultaneidade de recursos, mas sim, a 

sucessividade (MARTINS, 2013).  

 

4.5 Princípio da manutenção dos efeitos da sentença  

Expressa o art. 899 da CLT que os recursos trabalhistas terão efeito meramente 

devolutivo. Desse modo, verifica-se que no processo trabalhista se tem como regra a 

não suspensividade dos efeitos da sentença (MARTINS, 2013).  

 



 

 

Faz-se necessário esclarecer alguns pontos relevantes. A devolutividade 

(inerente a todo recurso), consiste em submeter a matéria impugnada à novo 

julgamento, seja pelo mesmo ou por órgão hierarquicamente superior. Nesse sentido, 

Malta (2012, p. 424) argumenta “recurso com efeito devolutivo é o que autoriza o 

reexame da decisão recorrida, dentro dos limites da lei (o que será examinado a 

propósito dos recursos cabíveis no processo trabalhista), mas não impede que se inicie 

a execução da decisão recorrida”. Já o efeito suspensivo, não é admitido, em regra, na 

seara laboral, tem o objetivo impedir o início da execução da sentença impugnada.  

 

Com a nova redação dada ao art. 897 da CLT, a possibilidade de 

“sobrestamento do feito” (uma forma de se dar efeito suspensivo ao agravo de 

petição), foi afastada, tendo possibilidade à parte de extrair da carta de sentença, a 

qualquer tempo, à execução do julgado, que tramitará até a penhora dos bens (art. 

899 da CLT), se for o caso.  

 

4.5.1 Efeito devolutivo  

Observa-se que o efeito devolutivo dos recursos é inerente aos sistemas 

jurídicos que adotam o duplo grau de jurisdição. O efeito devolutivo deve ser 

compreendido como a delimitação da matéria submetida à apreciação e julgamento 

pelo órgão judicial do recurso, em virtude de que este, apenas poderá, em regra, julgar 

questão concernente ao processo e que constem das razões recursais, através de 

pedido de nova decisão (LEITE, 2015).  

 

O efeito devolutivo pode ser analisado sob o prisma de extensão ou em relação 

à sua profundidade. No que tange à extensão do efeito devolutivo, deve ser 

observada a quantidade de matérias veiculadas no recurso que será apreciada e 

julgada pelo órgão ad quem, de acordo com o previsto no art. 1.013, § 1º, do CPC. 

Desse modo, o efeito devolutivo em extensão está ligado ao conhecimento do tribunal 

das matérias impugnadas ou das questões suscitadas e discutidas no processo, mesmo 

que a sentença não as tenha jugada por completa. 

 



 

 

Em relação à profundidade do efeito devolutivo, deve ser analisada quanto à 

qualidade das matérias que é submetida ao órgão ad quem. “A profundidade do efeito 

devolutivo diz respeito à existência de pluralidade de fundamentos contidos no pedido 

inicial (petição inicial) ou na defesa (contestação) e o juiz tenha acolhido apenas um 

deles, silenciando-se quanto aos demais fundamentos (causa de pedir)” (LEITE, 2014, 

p. 806).  

 

4. Pressupostos Recursais Genéricos 

A admissibilidade dos recursos está intrinsicamente ligada à satisfação de 

pressupostos (ou requisitos) previstos na legislação para que seja reconhecido. Se não 

houver o atendimento a estes pressupostos, ocorrerá a inadmissibilidade (ou não 

reconhecimento) do recurso. Vale salientar que ausência de qualquer dos 

pressupostos de admissibilidade, acarretará o impedimento do exame de mérito pelo 

órgão competente para apreciá-lo (LEITE, 2015).  

 

Doutrinariamente, há a classificação dos pressupostos em subjetivos ou 

objetivos, os quais serão trabalhados em seguida.  

 

4.1 Pressupostos subjetivos 

Os pressupostos subjetivos são a legitimidade, a capacidade e o interesse em 

recorrer.  

 

4.1.1 Legitimidade 

A legitimidade se refere ao interesse em recorrer. Assim, o indivíduo que teve 

uma sentença desfavorável (no todo ou em parte) poderá recorrer. Levando-se em 

consideração o art. 996 do CPC, extrai-se que no processo do trabalho poderão 

recorrer o terceiro interessado, a parte, e a Procuradoria do Trabalho. 

 

Assim, pode-se visualizar que o preposto não pode recorrer, uma vez que não é 

parte, ficando adstrito apenas à substituição do empregador na audiência, conforme o 

art. 483, § 3º da CLT (MARTINS, 2013).  

 



 

 

O art. 898 da Consolidação, estabelece que: Das decisões proferidas em dissídio 

coletivo que afete empresa de serviço público, ou, em qualquer caso, das proferidas em 

revisão, poderão recorrer, além dos interessados, o Presidente do Tribunal e a 

Procuradoria da Justiça do Trabalho. Fica demonstrado que a União poderá recorrer 

das decisões proferidas em dissídios coletivos que excederam a política governamental 

de salários (art. 8º da Lei nº 5.584/70).  

 

O Ministério Público do Trabalho, conforme o inciso VI, do art. 83 da Lei 

Complementar nº 75/93, tem legitimidade para recorrer das decisões da Justiça 

Laboral, quando entender necessário, tanto nos processos em que for parte, como 

naqueles que oficiar como fiscal da lei.  

 

No tocante aos sindicatos, estes poderão recorrer, uma vez que se podem 

ajuizar ações trabalhistas (art. 839, a, da CLT), configurando-se em alguns casos 

inclusive como substitutos processuais. (MARTINS, 2013). Sob esse prisma, o sindicato 

também pode recorrer em dissídio coletivo.  

 

4.1.2 Capacidade 

Não basta possuir legitimidade, é necessário, para além disso, que o recorrente 

quando da interposição do recurso seja plenamente capaz (arts. 3º, 4º e 5º). Esta é a 

denominada capacidade recursal (LEITE, 2014).  

 

Não dispondo em dado momento a capacidade, não haverá possibilidade de 

recorrer. Exemplo disso é no caso de determinadas pessoas que perdem a capacidade, 

seja por enfermidade ou deficiência mental, e em virtude disso não possa exprimir sua 

vontade (art. 3º, II, do C.C). Não possuem tal capacidade, pois esta se repousa 

naqueles que os representam em juízo, pais, tutores, curadores, como disciplina o art. 

8º do CPC (MARTINS, 2013).  

 

4.1.3 Interesse  



 

 

Haja vista o recurso, de regra, ser considerado pelos doutrinadores, o 

prolongamento do exercício do direito de ação (ou direito de defesa), o interesse está 

associado ao binômio utilidade/necessidade. 

 

Observa-se assim, que o recurso deve ser necessário ao recorrente, isto é, como 

forma de obter a anulação ou a reforma da decisão impugnada. Porém, também deve 

ser útil, uma vez que se o bem jurídico por ele almejado for espontaneamente 

satisfeito, não se sucederá a utilidade do recurso (LEITE, 2015).  

 

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 996 do CPC dispõe: cumpre ao terceiro 

demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à 

apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo 

como substituto processual. Corrobora Martins (2013, p. 425) o “(...) interesse não 

deverá ser meramente econômico, mas jurídico, demonstrando que a sentença lhe 

trouxe uma situação jurídica desfavorável, como ocorreria nos casos de intervenção de 

terceiros”.  

 

Nesta linha, a Súmula n. 82 do TST é clara: a intervenção assistencial, simples ou 

adesiva, só é admissível se demonstrado o interesse jurídico e não meramente 

econômico perante a justiça onde é postulada.  

 

4.2 Pressupostos objetivos 

Como pressupostos objetivos podem ser mencionados: a recorribilidade do 

ato, a adequação, a tempestividade, a representação e o preparo. 

 

4.2.1 Recorribilidade do ato 

Esse primeiro pressuposto, busca traduzir que apenas será admitido o recurso, 

se existir previsão legal do direito de recorrer. Embora, no sistema jurídico brasileiro 

existam alguns atos judiciais que não são passíveis de ataque por via recursal, como, 

por exemplo, as sentenças proferidas nas causas de alçada (Lei n. 5.584/1970, art. 2º, § 

4º), os despachos de mero expediente (art. 1.001 do CPC) e as decisões interlocutórias 

(893, § 1º e Súmula n. 214 da CLT).  



 

 

 

Assim, verificando o órgão julgador que não há existência legal ao exercício da 

pretensão recursal, deverá não admitir (juízo a quo) ou não conhecer do recurso (juízo 

ad quem), em virtude de o ato judicial atacado ser irrecorrível (LEITE, 2014).  

 

4.2.2 Adequação 

Vale destacar que não basta que o ato judicial abordado seja recorrível, mister 

se faz que o recurso utilizado esteja em conformidade com a lei que estabelece 

determinados regramentos para impossibilitar a impugnação da decisão judicial, quer 

dizer, então, que há um recurso adequado e próprio para determinado ato judicial e 

passível de impugnação via recurso (LEITE, 2015).  

 

Sob esse prisma, “a má adequação do recurso, entretanto, não pode prejudicar 

o recorrente, máxime no processo do trabalho, em que se admite o jus postulandi dos 

empregados e empregadores (CLT, art. 791 da CLT) na instância ordinária (TST, Súmula 

n. 425)” (LEITE, 2014). 

 

4.2.3 Tempestividade 

A tempestividade pressupõe que devem ser interpostos recursos nos prazos 

estabelecidos em lei. No que concerne aos recursos trabalhistas, o prazo é de oito dias. 

Quanto à União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas autarquias e 

fundações públicas que não explorem atividade econômica, serão em dobro, isto é, 16 

dias, como dispõe o Decreto - lei n. 779/69.  

 

O Ministério Público também terá prazo em dobro para recorrer (16 dias). 

Quanto às sociedades de economia mista e as empresas públicas que explorem 

atividade, possuem prazo para recorrer de oito dias (MARTINS, 2013).  

 

Ainda quanto a essa temática, expressa a Súmula 385 do TST:  

Incumbe à parte o ônus de provar, quando da interposição do recurso, a existência de 

feriado local que autorize a prorrogação do prazo recursal (I). 

Na hipótese de feriado forense, incumbirá à autoridade que proferir a decisão de 



 

 

admissibilidade certificar o expediente nos autos (II). 

Na hipótese do inciso II, admite-se a reconsideração da análise da tempestividade do 

recurso, mediante prova documental superveniente, em Agravo Regimental, Agravo de 

Instrumento ou Embargos de Declaração (III). 

 

4.2.4 Regularidade da representação 

Como já trabalhado em texto anterior, o processo do trabalho admite que o jus 

postulandi possa ser exercido pelas próprias partes (art. 791 da CLT), sendo, no 

entanto, facultado a elas a possibilidade de constituírem advogado.  

 

Porém, deve ser relembrado o teor da Súmula 425 do TST: O jus postulandi das 

partes, estabelecido no art. 791 da CLT, limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais 

Regionais do Trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado 

de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho. 

 

Se a parte estiver assistida por advogado, este último deverá estar 

devidamente constituído nos autos, por instrumento de mandato. No entanto, os 

tribunais trabalhistas têm admitido o mandato tácito e a procuração apud acta. 

Conforme Leite (2015) pelo mandato tácito (Súmula nº 164 do TST; SBDI-1, OJ nº 286, 

II), será tido como advogado da parte aquele que tenha praticado, em seu nome, 

vários atos no deslindar do processo em primeiro grau de jurisdição, já a procuração 

apud acta (SBDI-1, OJ nº 286, I), será considerado advogado da parte em virtude da 

situação fática como representante na ata de audiência, independente da juntada de 

instrumento de mandato.  

 

No que concerne à representação processual das pessoas jurídicas de direito 

público, a Súmula nº 436 do TST estabelece:  

I - A União, Estados, Municípios e Distrito Federal, suas autarquias e fundações 

públicas, quando representadas em juízo, ativa e passivamente, por seus procuradores, 

estão dispensadas da juntada de instrumento de mandato e de comprovação do ato de 

nomeação.  



 

 

II - Para os efeitos do item anterior, é essencial que o signatário ao menos declare-

se exercente do cargo de procurador, não bastando a indicação do número de inscrição 

na Ordem dos Advogados do Brasil. 

 

Outro ponto relevante e usualmente observado na prática forense é quanto à 

atuação do estagiário de Direito, que no curso do processo, consegue obter a 

habilitação profissional junto a OAB. Nesse sentido, dispõe a OJ nº 119 d SBDI-1 do 

TST: Válidos são os atos praticados por estagiário se, entre o substalecimento e a 

interposição do recurso, sobreveio a habilitação do então estagiário, para atuar como 

advogado. 

 

4.2.5 Preparo 

O preparo abrange custas, depósito recursal e emolumentos.  

As custas devem ser pagas pelo vencido. Cabe frisar que no processo do 

trabalho não existe proporcionalidade de custas, como ocorre no processo civil, sendo 

regra geral o pagamento de custas pelo vencido (MARTINS, 2013). As custas devem ser 

pagas e comprovadas dentro do prazo de oito dias para a interposição de recurso, 

sendo que a não comprovação dentro deste prazo, acarretará deserção.  

 

Conforme o art. 790-A da CLT: são isentos do pagamento de custas, além dos 

beneficiários da justiça gratuita:  

        I – a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e respectivas autarquias e 

fundações públicas federais, estaduais ou municipais que não explorem atividade 

econômica; 

  II – o Ministério Público do Trabalho.  

Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo não alcança as entidades 

fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas referidas no 

inciso I da obrigação de reembolsar as despesas judiciais realizadas pela parte 

vencedora.   

 

Para a empresa recorrer é necessário que seja efetuado o depósito recursal. 

Este depósito é realizado na conta vinculada do FGTS. Deste modo Barros (1998, p. 



 

 

463) dá sua contribuição sobre a temática “outro aspecto alusivo ao preparo diz 

respeito à realização do depósito na conta vinculada do FGTS do empregado, devendo 

ser efetuado pelo empregador, dentro do prazo para apresentação do recurso 

(BARROS, 1998, p. 463). 

 

Martins (2013) afirma que a exigência de depósito não viola o princípio de 

igualdade de todos perante a lei, uma vez que o emprego e empregador de algum 

modo são desiguais, e se o empregado necessitasse efetuar o depósito para recorrer, 

não teria condições econômicas de efetuá-lo. De outro lado, o empregador, possui 

condições materiais para efetuar o depósito.  

 

5 Juntada de Documentos 

Conforme o art. 787 e 845 da CLT, os documentos devem acompanhar a inicial 

e a defesa. Essa regra, encontra respaldo no princípio do contraditório, dado que os 

limites da lide devem estar balizados na petição e na contestação, pelo que não seria 

razoável que a parte fosse surpreendida com documento juntado tardiamente (LEITE, 

2015). Conquanto, há algumas exceções, como as referidas nos arts. 435 e 438, 

aplicáveis ao processo do trabalho (769 da CLT).  

 

Leite (2014, p. 866) afirma que “documento novo é aquele cronologicamente 

velho e relevante para o deslinde da causa, mas que dele não pode fazer uso a parte 

por desconhecê-lo ou por estar relacionado a fato posterior à sentença”. No que 

concerne à possibilidade de juntada de documento na fase recursal, o TST editou a 

Súmula nº 8: A juntada de documentos na fase recursal só se justifica quando provado 

o justo impedimento para sua oportuna apresentação ou se referir a fato posterior à 

sentença. 

 

Ainda, vale dizer que cópias de sentenças e acórdãos extraídos de outros 

processos não configuram documento novo, não incidindo a súmula mencionada. Os 

Tribunais Trabalhistas, ao invés de determinar o desentranhamento não considerado 

juridicamente novo, apenas fazem a sua desconsideração ou não conhecimento, sem 

retirá-lo dos autos (LEITE, 2015).  
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