
 

 

 

Recursos em espécie1 

 

1. Embargos de declaração 

 Como expõe Leite (2014) a prestação jurisdicional deve ser completa e clara, 

nesse sentido repousa a existência dos embargos de declaração que tem como 

finalidade esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais.  

 

 Existem divergências quanto à natureza jurídica dos embargos de declaração. 

Hodiernamente, destacam-se duas correntes, sendo que para a primeira os embargos 

não seriam recurso, em virtude de: não serem julgados por outro órgão judicial, mas 

pelo mesmo que proferiu a decisão embargada; não haver previsão para o contraditório; 

interrompem o prazo recursal; e por fim, não objetivam reforma da decisão (LEITE, 

2015).  

 

 Já para a segunda corrente doutrinária, os embargos declaratórios possuem 

natureza recursal, haja vista a sua previsão no Código de Processo Civil (art. 994, IV, do 

NCPC). Na seara laboral, o art. 897-A prevê literalmente os embargos de declaração, 

mesmo que não estejam contemplados explicitamente no rol do art. 893 da CLT). Nesse 

sentido, Alvim (2010, p. 859) argumenta “o fato de ser o mesmo juízo o competente 

para julgar o recurso também não lhe retira a natureza recursal, pois não imprescindível 

que o recurso seja julgado por outro órgão diferente daquele que profere a decisão para 

definir a natureza recursal de determinado instituto”.  

 

 O TST para reforçar o entendimento de que os embargos de declaração podem 

ser caracterizados como recursos, editou a OJ n. 192, SBDI-1 do TST, que delineia: É em 

dobro o prazo para a interposição de embargos declaratórios por Pessoa jurídica de 
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direito público. Desse modo, conforme Leite (2014), se não houvesse natureza recursal, 

não existiria embasamento legal para tanto.  

 

 O que difere os embargos de declaração dos demais recursos é a sua principal 

finalidade: não a modificação da decisão, mas tão somente o seu esclarecimento ou sua 

complementação, com exceção de quando vícios acarretem efeito modificativo no 

julgado. 

 

1.1 Cabimento 

 A CLT era omissa quanto ao cabimento de embargos de declaração, diante disso, 

a doutrina e a jurisprudência vinham admitindo a aplicação subsidiária do art. 535 do 

CPC/73. Posteriormente, com o advento da Lei. 9.957/2000, foi acrescentado o art. 897-

A e § 1º à CLT:  

Art. 897-A Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no 

prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência 

ou sessão subseqüente a sua apresentação, registrado na certidão, 

admitidoefeito modificativo da decisão nos casos de omissão e contradição 

no julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do 

recurso.    

§ 1o Os erros materiais poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento 

de qualquer das partes. 

 Verifica-se, assim, que na seara laboral os embargos de declaração são admitidos 

para impugnar sentença ou acórdão quando for evidenciado nesses atos processuais a 

omissão, obscuridade ou contradição. Demonstra-se uma verdadeira heterointegração 

dos sistemas do processo civil e trabalhista, em decorrência do diálogo existente entre 

o arts 1.022 do NCPC e 897-A da CLT. 

 

 A obscuridade corresponde à falta de clareza do ato. As decisões precisam ser 

compreensíveis, de modo que fique claro o que restou decidido, ou seja, a decisão e 

seus fundamentos. Conquanto, existem casos em que a decisão é inteligível, de difícil 

compreensão, ambígua e, ainda, traz incertezas ao leitor (necessitando da interposição 



 

 

de embargos). Fica evidente que os embargos irão servir para que o juiz promova os 

esclarecimentos cabíveis, convertendo em algo compreensível (GONÇALVES, 2011).  

 

 Já a contradição é a falta de coerência da decisão, sua manifestação pode ocorrer 

de várias maneiras: por meio de incompatibilidade entre duas ou mais partes do 

dispositivo, duas ou mais partes da fundamentação, ou entre ambos. Exemplo que pode 

ser evidenciado é quando o juiz, na mesma decisão, manifesta ideias não compatíveis 

entre si. O autor Gonçalves (2011) frisa que de certo modo, a contradição também leva 

à obscuridade. 

 

 Por fim, da omissão de ponto, questão ou matéria cabem embargos de 

declaratórios. Destarte, elucida Leite (2014, p. 988) “os embargos podem versar não 

apenas sobre pedido não apreciado, mas também sobre causa de pedir não enfrentada 

na decisão embargada, caso em que a sua utilização visa o prequestionamento para 

possibilitar o acesso às instancias extraordinárias”.  

 

 Gonçalves (2011) afirma que há omissão quando o juiz deixar de se pronunciar 

sobre um ponto que necessitava da sua manifestação, isto é, ocorre uma verdadeira 

lacuna. Vale ressaltar, que não caracteriza a omissão o não pronunciamento do juiz 

acerca de fato irrelevante ou sem relação com o processo.  

 

1.2 Preparo 

 Os embargos de declaração, no processo laboral, assim como no processo civil, 

não necessitam de preparo (art. 1023, in fine, NCPC). Logo, nesse recurso não há 

incidência de custas ou de depósito recursal (MALTA, 2012). 

 

1.3. Interrupção do prazo 

 Quando serem opostos embargos, restarão interrompidos os prazos para outros 

recursos, de modo que para estes conta-se integralmente a partir da intimação para 

julgamento de embargos (MALTA, 2012). Nesse sentido, o autor (2012, p. 471) 

acrescenta “os dias decorridos entre a decisão embargada e o julgamento dos embargos 

não se descontam do prazo para o recurso que vier a ser interposto”.  



 

 

 

 Nos embargos, mesmo que não haja seu conhecimento, interrompe-se o prazo 

para o recurso principal, com exceção dos intempestivos, pois nenhum recurso 

intempestivo interrompe o prazo para outros recursos. No entanto, os embargos de 

declaração não interrompem o prazo para a parte contrária, para que também exerça a 

faculdade de opô-los. 

 

1.4 Efeitos 

1.4.1 Efeito devolutivo 

 Esse efeito que é inerente a todos os recursos, também possui literalidade 

expressa na CLT para os embargos de declaração no art. 897-A, além do art. 1.023 do 

NCPC, dispositivos que deixam transparecer que as matérias específicas podem ser 

“devolvidas” ao órgão judicial que proferiu a sentença embargada. 

 

1.4.2 Efeito translativo 

 Os embargos de declaração também podem ter efeito translativo. Isso ocorre na 

hipótese da omissão presente na decisão embargada ser referente à questão de ordem 

pública, apreciável de ofício pelo magistrado. Exemplo que pode ser evidenciado é “se 

ao julgar embargos de declaração interpostos pelo autor, servidor público estatutário, o 

juiz (ou tribunal) pode (e deve), depois de conhecer os embargos, declarar de ofício, a 

incompetência da Justiça do Trabalho” (LEITE, 2014, p. 996). Posteriormente, deverão 

ser remetidos os autos para a Justiça Comum.  

 

1.5 Indeferimento  

 Os embargos de declaração podem ser indeferidos liminarmente quando não 

observadas as exigências pertinentes a esse tipo recursal. Como por exemplo, se houver 

a intempestividade dos embargos, bem como ser elucidado qual é o ponto obscuro que 

pressupõem que exista na decisão embargada. Verifica-se que do despacho que 

indefere liminarmente pode ser interposto agravo de instrumento ao órgão judiciário 

que apreciaria os embargos.  

 

 



 

 

2. Recurso Ordinário 

Através do recurso ordinário se impugna a decisão proferida pela Vara, 

consoante o art. 895 da CLT. Por decisões definitivas das Varas, deve-se entender a final 

e a terminativa, com ou sem exame de mérito. A definitividade consiste no exaurimento 

da jurisdição na Vara. Segundo Nascimento (2012), pode-se dizer que o recurso 

ordinário trabalhista corresponde à apelação do processo civil.  

 

Nesse sentido, corrobora Almeida (2015, p. 314-315), que conceitua as hipóteses 

de cabimento do recurso ordinário, de modo que “sentença definitiva, como já vimos, é 

aquela que, examinando o mérito, põe fim ao processo. Terminativa é a sentença que 

põe fim ao processo, sem, contudo, examinar o mérito”. Vale salientar que não cabe na 

hipótese de decisões não terminativas proferidas pela Vara.  

 

O recurso ordinário previsto na CLT não pode ser confundido com o recurso 

ordinário mencionado no art. 102, II, da Constituição. Mesmo que ambos possuam a 

mesma denominação, aquele estabelecido constitucionalmente, de competência do STJ 

e do STF, tem por objetivo o reexame de maneiras distintas do processo do trabalho.  

 

 Nesse contexto, Leite (2014, p. 893) discorre sobre o recurso ordinário aplicável 

no processo trabalhista “trata-se, portanto, de um recurso de larga utilização pelas 

partes no quotidiano forense trabalhista, mormente para atacar, em regra, as sentenças 

terminativas ou definitivas proferidas pelos órgãos de primeiro grau da jurisdição 

trabalhista no processo de conhecimento”. 

Assim, embora seja corriqueira a impugnação de sentença, o recurso ordinário 

não é cabível apenas quanto à decisão de primeiro grau de jurisdição (sentenças), mas 

também para acórdãos proferidos pelos Tribunais Regionais do Trabalho nos feitos de 

sua competência originária, tanto nas ações individuais como nos dissídios coletivos e 

nas ações anulatórias de cláusulas de acordos e convenções coletivas de trabalho.  

É o que dispõe o art. 895 da CLT:  

 

Art. 895  Cabe recurso ordinário para a instância superior:  



 

 

I- Das decisões definitivas ou terminativas das Juntas e Juízos, no prazo 

de 8 (oito) dias; e 

II- Das decisões definitivas ou terminativas dos Tribunais Regionais, em 

processos de sua competência originaria, no prazo de 8 (oito) dias, 

quer no dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos 

 

Consideração que deve ser feita é quanto ao rol do artigo ora em análise, que 

não encerra o preceito numerus clausus, quer dizer, não é um rol taxativo, e sim, 

exemplificativo (LEITE, 2015).  

 

Podem ser entendidas como decisões finais (definitivas) das Varas do Trabalho 

e são passíveis de serem atacadas com recurso ordinário, conforme o art. 487 do NCPC, 

quando (LEITE, 2014):  

 

a) o juiz acolher ou rejeitar pedido do autor, ainda que parcialmente; 

b) o réu reconhecer a procedência do pedido; 

c) o juiz pronunciar decadência ou prescrição; 

d) o autor renunciar ao direito sobre que se funda a ação. 

 

Não foi mencionado o inciso II, do art. 487 do NCPC, uma vez que ele reflete a 

homologação judicial, ou seja, o termo de conciliação assinado pelo juiz do Trabalho que 

possui, diante do art. 831, parágrafo único da CLT, força de decisão irrecorrível. Em 

regra, poderá somente ser discutido via ação rescisória (Súmula n. 259 do TST), com 

exceção das contribuições de que a autarquia considerar ser credora.   

 

 Constata-se que para além das sentenças definitivas, cabe recurso ordinário das 

sentenças terminativas, quando:  

 

- for indeferida a inicial (art. 485, I, do NCPC);  

- resolvido o processo em virtude de sua paralisação por mais de um ano (art. 485, II, 

NCPC);  

- resolvido o processo em virtude da não promoção de atos e as diligências pelo autor, 

ficando abandonada a causa por mais de 30 dias (art. 485, III, do NCPC);  



 

 

- resolvido o processo em virtude da ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo;  

- no que concerne o acolhimento ou pronunciamento da existência de litispendência ou 

coisa julgada;  

- quando verificado ausência de legitimidade ou interesse processual (art. 485, VI, do 

NCPC);  

- seja homologada desistência da ação (485, VIII, do NCPC);  

- Ainda, diante do art. 844 da CLT, quando é determinado o arquivamento dos autos 

pelo não comparecimento do reclamado na audiência.  

 

Além disso, é possível afirmar, segundo Bezerra Leite (2015) que também cabe 

recurso ordinário, no âmbito do TST, das decisões finais (terminativa ou definitiva) 

proferidas pelos TRTs em processos de sua competência originária, dentro do limite do 

prazo legal. Nessa perspectiva, como dispõe o art. 225 do RITST é cabível o recurso 

ordinário em:  

I- ação anulatória;  

II- ação cautelar;  

III- ação declaratória; 

IV- agravo regimental;  

V- ação rescisória;  

VI- dissídio coletivo;  

VII- habeas corpus;  

VIII- habeas data;  

IX- mandado de segurança. 

 

Visualizadas as hipóteses de cabimento de recurso ordinário, faz-se necessário 

adentrar à temática de inadmissibilidade de sua interposição. Pode-se salientar que: 

não cabe recurso ordinário contra decisão em agravo regimental interposto em 

reclamação correicional ou em pedido de providência (TST/TP, OJ n. 5), bem como: 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” (TST/SDI2, OJ n. 100).  



 

 

 

2.1 Efeitos  

Levando- se em conta a regra geral do art. 899 da CLT, o recurso em análise será 

recebido apenas com efeito devolutivo, devolvendo para apreciação do Tribunal a 

matéria impugnada. Logo, não existe efeito suspensivo no recurso ordinário. 

 

Consideração relevante é feita por Leite (2015, p. 983): 

 

 O recurso ordinário pode ser manejado tanto para a correção dos errores in 

judiciando quanto errores in procedend, ou seja, sua finalidade pode ser de 

reformar (função rescisória do recurso) corrigindo as injustiças ou 

reexaminado as provas, ou a de anular (função rescindente) a sentença, 

respectivamente.  

 

Há uma lacuna normativa na CLT no que concerne à essa temática, o que autoriza 

a aplicação subsidiária das regras referentes à apelação civil prevista no NCPC (art. 

1.013).   

 

2.2 Pressupostos de admissibilidade 

Como todos os recursos aplicáveis à seara laboral, a admissibilidade do recurso 

ordinário se condiciona à observância de determinadas peculiaridades, que são 

evidenciadas com maior ênfase quanto ao preparo e à capacidade/representatividade 

do recorrente (e do recorrido).  

 

2.2.1 Preparo – custas e depósito recursal 

A interposição do recurso ordinário está sujeita ao pagamento de custas e, em 

se tratando de sentença contendo obrigação de pagar quantia, também de depósito 

recursal prévio. Sob esse prisma, Leite (2015, p. 1002) argumenta “o recorrente deve 

promover dentro do prazo (8 dias) para a interposição de recurso ordinário o pagamento 

(e a sua respectiva comprovação) das custas e, se for o caso, o recolhimento (e sua 

respectiva comprovação) do depósito recursal”.  

 

2.2.2 O jus postulandi no procedimento ordinário  



 

 

Conforme o art. 791 da CLT, as próprias partes no processo do trabalho podem 

reclamar perante a Justiça Obreira e acompanhar suas reclamações até o final. 

Conquanto, o TST editou a Súmula 425, a qual elucida que o jus postulandi das partes 

está limitado 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.  

 

O TST tem entendimento no sentido de que em qualquer recurso, seja de 

natureza ordinária ou extraordinária, de sua competência (originariamente ou recursal) 

deve ser subscrito por advogado. Caso isso não ocorra, não será conhecido, quer por 

inexistência, quer por irregularidade de representação (LEITE, 2014).  

 

2.3 Procedimento 

No primeiro grau de jurisdição laboral o recurso ordinário deve ser interposto no 

prazo de oito dias, por petição ao juiz que exprimiu a decisão, sendo que ele pode 

conhece-lo ou não.  

 

No que concerne às pessoas jurídicas de direito público, o prazo recursal será 

computado em dobro. Também possui prazo contado em dobro o Ministério Público do 

Trabalho, conforme o art. 180 NCPC, aplicável ao processo obreiro em virtude do 

disposto no art. 769 da CLT. 

 

Como evidencia Leite (2015), sendo admitido o recurso, a outra parte deverá 

apresentar contrarrazões no prazo de oito dias (CLT, art. 900). Porém, o prazo nesse 

ponto será igual para todos, até mesmo para as pessoas jurídicas de direito público e o 

MPT. Oposto a isso, isto é, se o recurso não for admitido, poderá o recorrente interpor 

agravo de instrumento, no prazo de oito dias. Se tem como fulcro nessa hipótese o 

destrancamento do recurso ordinário que não foi admitido pelo juízo.  

 

Chegando os autos ao Tribunal, devem, como dispõe o art. 930 da NCPC, ser 

observadas as regras presentes no regimento interno do Tribunal, observando-se, ainda, 



 

 

os princípios da alternatividade, publicidade, da isonomia entre órgãos judiciais e de 

sorteio.  

 

3. Recurso de Revista 

Outrora, no art. 896 da CLT o recurso de revista era denominado recurso 

extraordinário. Hodiernamente, consiste na impugnação de acórdão regional que 

contenha certos vícios, os quais serão analisados a seguir. Sob esse prisma, para que 

seja interposto esse recurso não exige-se simples fato de sucumbência, como ocorre 

nos recursos de natureza ordinária.  

 

Leite (2015, p. 919) discorre nesse sentido acerca do recurso de revista “é certo 

que a revista, como todos os demais recursos, tem por objeto aprimorar a excelência e 

a qualidade dos pronunciamentos judiciais em geral e rechaçar os arbítrios e 

ilegalidades que eventualmente podem ocorrer nas decisões proferidas pelos tribunais 

regionais”.  

 

3.1 Cabimento 

Segundo Nascimento (2012) a revista se restringe à discussão de matéria de 

direito (art. 896 da CLT, a, b, c), não sendo cabível em debate sobre matéria de fato. 

Segundo o autor duas são as hipóteses de seu cabimento: a decorrente de interpretação 

divergente e a de violação de norma jurídica, que são denominados recurso de 

divergência e recurso de nulidade.  

 

3.1.2 Recurso de divergência 

Admite-se o recurso de revista (art. 896 da CLT) por divergência de interpretação 

em mais de uma situação. Será aplicável quando o Tribunal Regional do Trabalho possuir 

interpretação diversa da proferida por outro Tribunal, seja pelo pleno ou turmas, ou 

pela Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, a:  

a) um dispositivo de lei  federal;  

b) de lei estadual; 

c) de convenção coletiva de trabalho;  

d) acordo coletivo;  

e) sentença normativa;  



 

 

f) de regulamento de empresa de observância obrigatória em área 

territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional prolator da decisão 

com interpretação divergente (NASCIMENTO, 2012, p. 737).  

 

Há a possibilidade de interposição desse recurso pela necessidade de 

uniformização da jurisprudência e, consequentemente, maior segurança jurídica. Esses 

motivos embasam para a interposição de revista quando houver a mesma cláusula de 

convenção coletiva, interpretada de maneira distinta, exemplo disso, é quando existe 

uma convenção coletiva de trabalho de categoria que está submetida a mais de uma 

região jurisdicional. Na prática, quando em um mesmo Estado existam dois Tribunais 

Regionais, além de diversos sindicatos estabelecidos em seus limites, poderá ocorrer de 

uma convenção coletiva ser interpretada de modo distinto de um Tribunal para outro.  

 

Pode ser suscitado o recurso de revista apenas por divergência atual, não sendo 

considerada para tal a súmula ultrapassada ou superada por reiterada e notória 

jurisprudência do TST, conforme art. 896, § 4º, da CLT (NASCIMENTO, 2012).  

 

Quanto à essa temática há a Súmula 296 do TST, que disciplina que a divergência 

jurisprudencial deve ser específica:  

 

I - A divergência jurisprudencial ensejadora da admissibilidade, do 

prosseguimento e do conhecimento do recurso há de ser específica, 

revelando a existência de teses diversas na interpretação de um mesmo 

dispositivo legal, embora idênticos os fatos que as ensejaram. II - Não ofende 

o art. 896 da CLT decisão de Turma que, examinando premissas concretas de 

especificidade da divergência colacionada no apelo revisional, conclui pelo 

conhecimento ou desconhecimento do recurso. 

 

Nascimento (2012) discorre sobre a tipologia de acórdãos paradigmas que 

podem servir de base para interposição de revista. Dentre eles, a divergência:  

- entre Varas não é cabível, uma vez que será corrigida pelo Tribunal Regional por 
recurso ordinário;  

 
-  entre juízes de direito ou entre Varas e juízes de direito também não, em virtude das 
mesmas razões estabelecidas no primeiro ponto;  



 

 

 
- entre acórdão de diferentes Tribunais Regionais, como já mencionado, sim, sendo que 
o Supremo Tribunal Federal deve fazer a uniformização;  
 
- entre turmas do mesmo tribunal não, pois pressupõe-se que nesse caso cada Tribunal 
deve uniformizar a sua jurisprudência;  
 
- entre turmas do Tribunal Superior do Trabalho não é cabível, em virtude das decisões 
das turmas outro recurso (embargos para a Seção Especializada em Dissídios 
individuais);  
 
- entre decisões dos Tribunais Regionais ou suas turmas e decisões das turmas do 
Tribunal Superior não, uma vez que essas últimas decisões não são finais e podem ser 
modificadas pelo recurso anteriormente mencionado;  
 
- entre decisões dos tribunais ou de suas turmas e decisões de Seção Especializada do 
Tribunal Superior é admissível;  
 
- entre decisões dos Tribunais Regionais ou suas turmas e acórdão do pleno do 
Supremo Tribunal Federal sim.  
 

3.1.3 Recurso de nulidade 

Outra possibilidade de interposição é na hipótese de decisões que exprimam 

afronta direta e literal à Constituição Federal (art. 896, c, da CLT). Primeiramente, há 

que ser compreendido que o seu cabimento depende de existência de uma lei que 

disponha em sentido diverso da decisão recorrida. Nesse sentido, afirma Malta (2012, 

p. 450) “Violação de lei estadual, costume, portaria, atos normativos ou posturas 

municipais não enseja revista. A opinião dominante entre os estudiosos do processo 

trabalhista é, no entanto, de que os decretos-leis e as medidas provisórias são 

equiparadas à lei federal, assim como os tratados federais”. 

 

Discorre Nascimento (2012) que a lei referida no dispositivo pode ser 

infraconstitucional ou constitucional, devendo a violação ser literal, clara e categórica. 

Constata-se assim, que a violação sempre incidirá para que haja o conhecimento da 

revista. Ainda, segundo o autor, deve-se ter clara a diferença do conhecimento da 

revista e de seu provimento, pois traço peculiar desse recurso é que a inexistência de 

prejuízo para os litigantes não acarreta o impedimento do seu conhecimento, no 



 

 

entanto, isto se caracteriza como motivo para que não seja declarada a nulidade do 

julgamento do recurso, em sede de matéria preliminar. 

 

3.2 Pressupostos de admissibilidade 

 Esse recurso necessita para além dos pressupostos inerentes a qualquer recurso 

de outros requisitos considerados específicos.  

 

3.2.1 Pressupostos genéricos 

Os pressupostos genéricos são aqueles intrínsecos a qualquer recurso. 

Conquanto, existem algumas especificidades no que concerne ao preparo do recurso de 

revista e à representatividade das partes.  

 

3.2.2 Preparo 

O valor das custas processuais para a interposição do recurso de revista poderá 

ser alterado em virtude do resultado do julgamento do recurso ordinário.  

 

Se ocorrer esta alteração, a parte vencida fica obrigada a pagar as custas 

processuais, que independem de nova intimação (Súmula n. 25 do TST). Caso o acórdão 

seja omisso nesse sentido, cabe à parte interpor embargos de declaração para que o 

órgão julgador fixe o valor correspondente, sendo certo que nesta hipótese, o prazo 

para o pagamento das custas, conta-se da intimação do cálculo (Súmula n. 25 do TST).  

 

No entanto, a OJ. n. 186 da SBDI-1/TST prevê que: 

No caso de inversão do ônus da sucumbência em segundo grau, sem 

acréscimo ou atualização do valor das custas e se estas já forem devidamente 

recolhidas, descabe um novo pagamento pela parte vencida, ao recorrer. 

Deverá ao final, se sucumbente, ressarcir a quantia.  

 

 Por outro lado, conforme a OJ n. 104 da SBDI-1/TST:  

Não caracteriza deserção a hipótese em que, acrescido o valor da 

condenação, não houve fixação ou cálculo do valor devido a título de custas 

e tampouco intimação da parte para o preparo do recurso, devendo, pois, as 

custas ser pagas ao final.  



 

 

 

A Lei n. 10.537/02, que acrescentou o art. 790-A à CLT, estabeleceu que todas as 

pessoas jurídicas de direito público, além do Ministério Público do Trabalho possuem 

isenção de custas. Também estão isentos das custas (e do depósito recursal) os 

beneficiários da justiça gratuita, aqueles que litigam sob a égide da assistência judiciária 

sindical (art. 14, Lei n. 5.584/70), a massa falida (Súmula n. 86 do TST) e a Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme a SBDI-1 OJ 247, II (LEITE, 2014). 

 

Quanto ao depósito recursal, o recurso em análise se sujeita às mesmas regras 

estabelecidas para o recurso ordinário. No que concerne ao seu valor, entende-se que 

é o dobro do fixado para o recurso ordinário. Nesse sentido, foi editada a Súmula n. 128 

do TST, a qual define que:  

 

I - É ônus da parte recorrente efetuar o depósito legal, integralmente, em relação a cada 

novo recurso interposto, sob pena de deserção. Atingido o valor da condenação, nenhum 

depósito mais é exigido para qualquer recurso.  

II - Garantido o juízo, na fase executória, a exigência de depósito para recorrer de 

qualquer decisão viola os incisos II e LV do art. 5º da CF/1988. Havendo, porém, 

elevação do valor do débito, exige-se a complementação da garantia do juízo.  

III - Havendo condenação solidária de duas ou mais empresas, o depósito recursal 

efetuado por uma delas aproveita as demais, quando a empresa que efetuou o depósito 

não pleiteia sua exclusão da lide. 

 

3.2.3 Representatividade das partes 

Diante da Súmula n. 425 do TST, observa-se que não há possibilidade do exercício 

do jus postulandi, devendo esta modalidade ser subscrita por advogado. Como 

principais consequências da inobservância da referida Súmula serão: o não 

conhecimento e a desconsideração das contrarrazões.  

 

3.3 Pressupostos específicos 



 

 

Com a Lei n. 9756/1998, ocorreram visíveis alterações aos pressupostos 

específicos do recurso de revista, os quais serão tratados em alguma medida nesse 

ponto. 

 

Com a referida lei, o art. 896 da CLT teve nova redação, dispondo que o recurso 

de revista é cabível apenas das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em 

dissídio individual, pelos Tribunais Regionais do Trabalho. Conforme Leite (2015) através 

deste artigo limitou-se o cabimento do recurso às decisões proferidas em grau de 

recurso ordinário, não cabendo a revista das decisões proferidas em quaisquer outros 

tipos de recurso, como por exemplo, o agravo de instrumento. 

 

No entanto, ao contrário do que cogita o caput do art. 896 da CLT, o recurso de 

revista não repousa apenas no ataque de acórdão proferido no processo de 

conhecimento, em grau de recurso ordinário, pois o § 2º do artigo dispõe:  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. 

 

Assim, fica evidente que a revista também cabe no processo ou fase de execução, 

em grau de agravo de petição, desde que, conforme a parte final do artigo seja 

embasado na violação direta e literal à Constituição. Por outra senda, também é visível 

que não é admissível a revista das decisões finais proferidas em dissídio coletivo, 

mandado de segurança e ação rescisória, pois recurso cabível dessas decisões é o 

ordinário (art. 895, b, da CLT), em virtude de os TRTs ao julgarem tais ações estão na sua 

competência originária.  

 

Para além dessas possibilidades, para Leite (2014) é cabível a revista, no processo 

ou fase de conhecimento dos TRTs proferidos em grau de remessa ex offício. Conquanto, 

nesse sentido, o TST tem entendimento de que é admissível o recurso de revista se, no 

Tribunal Regional, o ente público tiver interposto recurso ordinário voluntário. É o que 

pressupõe a OJ n. 334 da SBDI-1: 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.  

 

3.3.1 Prequestionamento 

 Nesse ponto pode ser evidenciado outro elemento específico para o 

cabimento da revista, que é o prequestionamento, trata-se, pois, de uma condição 

imposta pela jurisprudência como dispõe a Súmula n. 356 do STF: O ponto omisso da 

decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto 

de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento 

 

Na seara laboral, o TST pacificou o entendimento, consoante a Súmula n. 184: 

ocorre preclusão se não forem opostos embargos declaratórios para suprir omissão 

apontada em recurso de revista ou de embargos. Logo, para que não haja a preclusão o 

TST exige o prequestionamento, que segundo a Sumula 297, I, do TST: diz-se 

prequestionada a matéria ou questão quando na decisão impugnada haja sido adotada, 

explicitamente, tese a respeito.  

 

Desse modo, para admissibilidade da revista é necessário que a decisão recorrida 

tenha se pronunciado de modo explícito sobre a matéria contida no recurso, bem como 

se trate de violação frontal e direita à norma constitucional. Fica visível, que a matéria 

não pode estar disposta de maneira implícita, pois o fato relevante nesse ponto é que a 

tese explicita acerca da matéria faça parte da fundamentação do julgado (LEITE, 2014). 

 

Condizente com isso, foi editada a OJ n. 118, SBDI-1/TST, in verbis: Havendo tese 

explícita sobre a matéria, na decisão recorrida, desnecessário contenha nela referência 

expressa do dispositivo legal para ter-se como prequestionado este. Observa-se que o 

prequestionamento só é cabível (exigível) em recurso de natureza extraordinário 

(revista e os embargos), conforme o art. 894 da CLT).  

 

3.3.2 Imprescindibilidade de impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido e 

Reexame de Fatos e Provas  



 

 

Vale salientar que quando o acórdão recorrido possuir mais de um fundamento 

sobre a mesma matéria, para que ocorra o reconhecimento da revista o recorrente deve 

impugnar todos, mesmo que se trate de norma de ordem pública (LEITE, 2015).  

 

 Quanto ao reexame de fatos e provas, se observa que, uma vez que o recurso de 

revista repousa na supremacia do direito objetivo e na uniformização da interpretação, 

este recurso não se concentra no reexame de fatos e provas. Conforme Leite (2014, p. 

927) “é sabido que o exame ou reexame de provas significa, na verdade, apreciar ou 

reapreciar questão de fato, o que se mostra incabível em sede de instância 

extraordinária”.  

 

3.3.3 Transcendência  

O dispositivo que se refere à transcendência na CLT é o art. 896-A: O Tribunal 

Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece 

transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social 

ou jurídica. Logo, este pode ser considerado um novo pressuposto específico de 

admissibilidade prévia do recurso de revista.  

 

À transcendência podem ser atribuídos diversos significados, mas sempre que 

denotem algo muito relevante, de extrema importância, de maneira que transpareça a 

necessidade de um julgamento completo por parte do TST, salientando-se, assim, a 

marca da subjetividade conceitual (LEITE, 2015).  

 

4. Agravo de Instrumento  

Conforme o art. 897 da CLT, evidencia-se que caberá agravo de instrumento das 

decisões interlocutórias que denegam seguimento a recurso. Nesse sentido, 

Nascimento (2012, p. 755) afirma “como o juiz aprecia os pressupostos do recurso e 

pode indeferir o processamento se os entender descumpridos, impedindo, assim, o 

normal andamento do processo na via recursal, é preciso garantir às partes por meio 

impugnatório contra o despacho que nega seguimento”, sendo então, para esse fim 

cabível o agravo de instrumento.  

 



 

 

 Logo, na hipótese de um recurso não ser processado, o agravo de instrumento 

será o meio apropriado para que continue a sua tramitação (art. 897, b, CLT). Em que 

pese se o Tribunal Superior do Trabalho possua previsão no Regimento Interno de 

agravo regimental para o mesmo fim, o primeiro será o meio adequado e não o agravo 

de instrumento (NASCIMENTO, 2012).  

 

 Nota-se que há diferenças entre o agravo de instrumento e agravo de petição, 

pois o primeiro se caracteriza como destrancamento de recursos na fase de cognição ou 

de execução, já o segundo é destinado a impugnar decisões de execução.  

 

4.1. Cabimento  

 Com a Lei n. 9.756/98 emergiram questões pontuais sobre o agravo de 

instrumento e sua aplicabilidade no processo laboral. Após essa lei foi editada a 

Instrução Normativa n.16/1999, para uniformizar a interpretação, e deixando claro, que 

sua previsão consta no art. 897, alínea b, §§ 2º, 4º, 5º, 6º e 7º da CLT, pelos dispositivos 

de direito processual do trabalho e quando houver omissão normativa se valerá do 

direito processual comum, observada a compatibilidade com as normas e princípios da 

seara laboral (LEITE, 2015). 

 

 Em relação ao cabimento do agravo de instrumento há na Instrução Normativa, 

no item II, a sua limitação, na seara laboral, aos despachos que denegaram a 

interposição de recurso (art. 897, alínea b, da CLT). 

 

 Nesse sentido, afirma Leite (2014, p. 970) cabe agravo de instrumento “(...) 

contra as decisões que denegarem seguimento a recurso ordinário, de revista, 

extraordinário, adesivo, de petição e, por óbvio, quanto as decisões que denegarem 

seguimento ao próprio agravo de instrumento”. Assinala-se, ainda, que não cabe agravo 

de instrumento das decisões que denegarem seguimento ao recurso de embargos do 

TST, haja vista que neste caso o recurso oportuno é o regimental.  

 

4.1.1 Não cabimento 



 

 

 De acordo com Martins (2013) não caberá agravo de instrumento contra 

indeferimento de prova, dado que as decisões interlocutórias somente são recorríveis, 

quando da sentença final (art. 893 § 1º da CLT); a admissão ou denegação da intervenção 

de terceiros, já que é possível a interposição do recurso ordinário quando da decisão 

definitiva.  

  

 Pode também ser considerada inadequada a interposição de agravo de 

instrumento de despacho que entende cabível o recurso de revista apenas quanto à 

parte das matérias veiculadas, pois o TST poderá apreciar integralmente o recurso, de 

acordo com a Súmula 285 do TST.  

 

 Além disso, é incabível o agravo de instrumento em relação ao despacho 

denegatório de embargos à execução, pois nesse caso o remédio adequado é o agravo 

de petição, conforme o previsto no art. 897, a, da CLT. Sendo que o mesmo é aplicável 

em relação ao despacho que não recebe embargos de terceiro.   

 

4.2 Efeitos 

 Essencialmente, o agravo de instrumento devolve ao Tribunal o conhecimento 

do despacho denegatório recorrido, visto que somente o provimento do agravo dará ao 

Tribunal a possibilidade de examinar o recurso, cujo processamento foi negado.  

  Vale destacar que  

o indeferimento do processamento da revista (caso típico) por um dos 

fundamentos, desde que deferido por outro ou outros, não constrange o 

Tribunal Superior, que reexaminará o cabimento e decidirá pela 

inadmissibilidade do recurso, por este ou aquele fundamento independente 

do teor do despacho de admissibilidade do grau inferior de jurisdição (GIGLIO; 

CORRÊA, 2007, p. 490). 

 

 Consoante Martins (2013) o agravo de instrumento não tem efeito suspensivo. 

Isso ocorre pelo fato de não existir mais a possibilidade de sobrestamento do feito, 

tendo assim, apenas caráter devolutivo, conforme a regra geral do art. 899 da CLT.  

 

4.3 Depósito Processual 



 

 

 O depósito recursal no recurso de agravo de instrumento existe em virtude da 

Lei n. 12.275/2010. Ela inseriu o § 7º no art. 899, além de alterar o inciso I do § 5º do 

art. 897, da legislação laboral, dispondo acerca da obrigatoriedade do depósito recursal 

nesta espécie.  

 Assim, assinalando o § 7º do art. 899 da CLT: No ato de interposição do agravo 

de instrumento, o depósito recursal corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar.  Já no que concerne o § 5º do 

art. 897 se tem que:  Sob pena de não conhecimento, as partes promoverão a formação 

do instrumento do agravo de modo a possibilitar, caso provido, o imediato julgamento 

do recurso denegado, instruindo a petição de interposição:   I - obrigatoriamente, com 

cópias da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação, das procurações 

outorgadas aos advogados do agravante e do agravado, da petição inicial, da 

contestação, da decisão originária, do depósito recursal referente ao recurso que se 

pretende destrancar, da comprovação do recolhimento das custas e do depósito recursal 

a que se refere o § 7o do art. 899 desta Consolidação.  

 Nesta modalidade de agravo o depósito recursal deverá ser feito no ato de sua 

interposição (art. 899, § 7º da CLT). Diante do que discorre Leite (2014), pode-se extrair 

que em razão do desdobramento do princípio da proteção aplicável na seara obreira, 

somente é plausível que seja exigido do empregador (ou do tomador de serviço), nunca 

do empregado ou do prestador de serviço.  

4.4 Processamento 

 Conforme Almeida (2015, p. 357) o agravo de instrumento “é um recurso no 

sentido restrito porque se circunscreve ao despacho que denega o processamento do 

recurso, não envolvendo matéria de fato”. Assim, como o próprio nome delineia é 

processado em instrumento apartado dos autos principais, construído com a minuta do 

agravo e as peças cujo translado se requereu, com a contraminuta da parte contrária e 

as peças que eventualmente a parte queira que constem.  

 



 

 

 Com o advento das Leis n. 9.756/98 e 13.015/2014, foram introduzidas inovações 

em relação ao processamento e julgamento do agravo de instrumento. Disciplinando, 

que se provido o agravo pela turma, esta providenciará o julgamento do processo 

principal, retirando assim, a demora que ocorria na devolução ao juízo agravado, para 

que esse, após cumprida a determinação superior, remetesse os autos principais ao 

tribunal. 

 

 O art. 897 da CLT, expressa que a petição de agravo de instrumento deverá ser 

instruída com peças obrigatórias e peças facultativas. Conforme os dispositivos 

mencionados anteriormente, o agravo de instrumento deve ser formado com as 

seguintes peças (obrigatoriamente), que são conforme Almeida (2015, p. 358): 

1) cópia da decisão;  
2) certidão da respectiva intimação;  
3) certidão das procurações outorgadas aos advogados do agravante e      
do agravado;  
4) certidões da inicial, da contestação e da decisão recorrida;  
5) prova do recolhimento do depósito recursal que se pretende 
destrancar, das custas e do depósito recursal a que se refere o § 7º do art. 
899 e da ausência dele quando se tratar do § 8º do mesmo artigo, este 
introduzido pela Lei n. 13.015/2014.  

 

Caso não constem esses documentos, não haverá o conhecimento do agravo. Já os 

documentos facultativos são aqueles que em havendo interesse das partes poderão ser 

juntados, isto é, que perante elas reputam-se úteis à compreensão da controvérsia.  

 

 O agravo de instrumento será interposto perante o órgão prolator da decisão 

agravada. Tendo sido ele interposto, o juiz poderá reconsiderar a decisão agravada e 

determinar a subida do recurso trancado. Na hipótese da decisão ser mantida, o 

agravado será intimado, para no prazo de oito dias, oferecer resposta ao agravo e ao 

recurso principal, instruindo com as peças cabíveis (LEITE, 2015).  

 

 Verifica-se que serão certificados nos autos principais a interposição de agravo 

de instrumento, além da decisão que determina o processamento ou a decisão que 

reconsiderada o despacho agravado (MARTINS, 2013). Vale destacar que a tramitação e 

o julgamento do recurso em análise no juízo competente, observará o disciplinado na 

legislação, mas também o constante nos regimentos dos Tribunais.  



 

 

 

5. Agravo de petição 

O termo agravo provém do latim aggravare, sendo nesse contexto, destinado a 

impugnar gravame (MARTINS, 2013). Assim, o agravo de petição é o recurso utilizado 

para atacar as decisões do juiz nas execuções (art. 897, a, da CLT).  

 

Na seara laboral, o recurso de agravo de petição possui funções distintas daquele 

cabível no processo comum, haja vista que, em regra, está restrito às hipóteses de 

decisões na execução (GIGLIO; CORRÊA).  

 

Podem assim, ser evidenciadas distinções entre o agravo de petição e o agravo 

de instrumento. Pois, no primeiro é conveniente a sua interposição das decisões do juiz 

na execução, já no último é o recurso cabível quando o juiz nega seguimento a recurso 

interposto pela parte.  

 

5.1 Cabimento 

Primeiramente, cabe salientar que a sua interposição dispensa o depósito e o 

pagamento de custas (MALTA, 2012). O art. 897, alínea a, da CLT dispõe que o agravo 

de petição cabe da decisão do juiz na execução, ficando evidente que não é admitido na 

fase de conhecimento, mesmo quando se tratar de sentença proferida em ação 

incidental de embargos de terceiro.  

 

Como o legislador não delineou qual tipo de decisão seria impugnável por agravo 

de petição, podem ser visualizadas três correntes doutrinárias que buscam interpretar 

o termo “decisões”.  A primeira corrente se embasa fortemente no princípio da 

irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias e na interpretação restritiva da 

regra consolidada, defende que as sentenças (terminativas ou definitivas) proferidas no 

processo ou fase de execução, deveriam ser submetidas a interposição de agravo de 

petição.  

 

A segunda corrente tem uma interpretação ampliativa do que significa decisões. 

Por conseguinte, admite o agravo de petição em qualquer decisão, até mesmo nas 



 

 

interlocutórias, sendo que o seu principal adepto é o autor Amauri Mascaro do 

Nascimento (LEITE, 2014).  

 

Por fim, a terceira corrente argumenta, que as sentenças, terminativas ou 

definitivas, no processo de execução são impugnáveis por agravo de petição, ainda 

considera que em, algumas situações excepcionais, seja admissível o agravo de petição 

da decisão interlocutória, se terminativa do feito, quando estiver envolvida matéria de 

ordem (LEITE, 2015).  

 

Segundo Leite (2014, p. 958), através da interpretação sistemática dos arts. 893 

§ 1º, e 897, a, da CLT e em consonância com a aplicação subsidiária do CPC (observadas 

as inovações trazidas pelo NCPC), pode-se dizer que são impugnáveis por agravo de 

petição:  

- a sentença que extingue a execução (ats. 924, 925 do NCPC) quando: I – a 
petição inicial for indeferida; II – a obrigação for satisfeita; III – o executado 
obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV – o exequente 
renunciar ao crédito; V – ocorrer a prescrição intercorrente;   
 
- a sentença que acolhe ou rejeita embargos do devedor ou impugnação do 
credor (art; 884, §§3º e 4º, CLT);  
 
- a decisão interlocutória que determine a suspensão da execução (921 
NCPC);  
 
- a decisão que acolhe de modo integral a execução de pré-executividade;  
 
- a decisão que declara não competente a Justiça Laboral para executar 
parcelas remuneratórias de natureza continuativa ajuizada por servidor 
público, o qual teve seu regime jurídico de jurídico para estatutário e extingue 
a execução pela ausência de pressuposto processual para que haja o 
desenvolvimento válido da execução (art. 485, IV, NCPC);  
 
- a decisão que indefere a expedição de ofício para órgãos públicos que foi 
requerida pela exequente com o intuito de encontrar bens do executado e 
sobre eles recair a penhora;  
- a decisão interlocutória que encaminha os autos para justiça comum (se 
acolhida a tese de incompetência) para que seja prosseguida a execução (art. 
64, § 3º, NCPC);  
- a decisão que acolhe ou rejeita os embargos de terceiro, embargos à 
adjudicação ou à arrematação.  
 
- a decisão que de ofício extingue a execução em virtude de: I – falta ou 
nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; 
II – ilegitimidade de parte; III – inexequibilidade do título ou inexigibilidade da 
obrigação; IV – penhora incorreta ou avaliação errônea (art. 525, § 1º, NCPC).  
 



 

 

 

Nessas hipóteses mencionadas não será possível a continuidade da execução, o 

que possibilitam a interposição de agravo de petição.  

 

No que concerne à sentença de liquidação, deve ser observado o §3º do art. 884 

da CLT, que dispõe: Somente nos embargos à penhora poderá o executado impugnar a 

sentença de liquidação, cabendo ao exequente igual direito e no mesmo prazo. Dessa 

maneira, observa-se que a sentença de liquidação não é recorrível, mas sim, impugnável 

por embargos à penhora ou impugnação do credor (esses últimos remédios citados não 

possuem natureza recursal) (LEITE, 2014).  

 

Conquanto, se houver concordância do executado com os cálculos e seja 

depositado o valor da condenação, quando da intimação do exequente para fazer o 

levantamento se tem a possibilidade de impugnar a sentença de liquidação, bem como 

os cálculos. Vislumbra-se que dessa decisão, poderá o exequente interpor agravo de 

petição, dado que se trata de decisão interlocutória que frustra, impede, obsta a 

execução da sentença (LEITE, 2015).  

 

Na seara laboral não cabe agravo de petição para atacar decisão (na fase de 

conhecimento ou execução) que denegar assistência judiciária à parte, levando-se em 

conta nesse caso o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias 

(art. 893, §1ª da CLT) (LEITE, 2015). Outra hipótese de não cabimento é da decisão que 

rejeita exceção de pré-executividade. Todavia, é cabível da decisão que acolhe 

integralmente a exceção de pré-executividade.  

 

5.2 Delimitação da matéria 

 De acordo com o art. 897, § 1º da CLT, o agravo de petição somente será recebido 

quando o agravante delimitar, justificadamente, as matérias e os valores impugnados, 

permitida a execução imediata da parte remanescente até o final, nos próprios autos ou 

por carta de sentença. Conforme estudo realizado em outras modalidades, os recursos 

possuem pressupostos específicos de admissibilidade, sendo este pressuposto 

específico do agravo de petição. Logo, a finalidade é evitar a utilização de recurso 



 

 

genérico, além de impedir com isso o prosseguimento da execução em relação às 

parcelas incontroversas e retardar a satisfação do credor.  

 

 Ademais, a jurisprudência tem exigido o pressuposto específico de delimitação 

da matéria, no entanto, se a matéria for exclusivamente de direito, poderá não ser 

necessária a impugnação de valores, como pode ser evidenciado, por exemplo, no 

agravo de petição contra decisão que determina a penhora de bem público (LEITE, 

2014). 

 

5.3 Efeitos 

 Diante do art. 899 da CLT constata-se que o agravo de petição possui apenas 

efeito devolutivo, porém, o § 1º desse artigo prevê a execução definitiva da parte 

incontroverso, que não foi objeto do próprio agravo de petição. Assim, resulta e 

devolutibilidade do agravo de petição que se torna restrita à matéria e os valores 

impugnados pelo agravante.  

 

 Por se tratar de natureza ordinária, o agravo em análise possui efeito translativo 

podendo o juízo ad quem apreciar as questões de ordem pública não sujeitas à 

preclusão. Já a ausência do efeito suspensivo permite a extração de carta de sentença 

para que haja o prosseguimento da execução, devendo o juízo quo, nestes casos, 

remeter ao Tribunal os autos originais contendo o agravo de petição (LEITE, 2014). 

 

5.4 Preparo 

 Outrora ocorriam debates doutrinários e jurisprudências sobre a exigência de 

depósito recursal e pagamento de custas para a interposição de agravo de petição. A Lei 

n. 8.177/91 encerrou as discussões, expondo a necessidade de depósito recursal apenas 

para o recurso de revista, recurso ordinário ou de embargos, não fazendo menção ao 

agravo de petição. 

 

 Com a edição da Lei n. 10.537/2002 que implementou o art. 789-A da CLT, 

observa-se que quando se tratar de processo de execução, as custas (sempre de 

responsabilidade do executado) serão pagas ao final, depois de extinto o processo. Não 



 

 

se configurando assim a exigibilidade de custas como pressuposto objetivo para que seja 

interposto o agravo de instrumento (LEITE, 2014). 

 

5.5 Procedimento  

  O prazo para que seja interposto o agravo de petição é de oito dias, contados da 

ciência da decisão impugnada, em petição dirigida ao juiz prolator da mesma, que 

exercerá o juízo primeiro de admissibilidade.  

 

  Após o recebimento do recurso, será efetuada a ciência ao recorrido, para que, 

querendo, apresente contrarrazões no prazo de oito dias. Sendo apresentadas as 

contrarrazões ou esgotado o prazo para tal, os autos devem ir conclusos ao juiz, que 

pode reformar a decisão ou mantê-la. Nessa última hipótese, ele solicitará que “se 

extraiam as peças, em autos apartados, para informar o Tribunal do ocorrido, ou para 

formar a carta de sentença, se houver requerimento de qualquer uma das partes nesse 

sentido” (GIGLIO; CORRÊA, 2007).  

   

  Afirma Leite (2015) que se o agravo de petição for interposto de decisão do 

Presidente do Tribunal (em ações de competência original da corte), a competência para 

julgá-lo é do Tribunal Pleno (ou Órgão Especial, isso se dará conforme estar delineado o 

Regimento Interno). No caso de a decisão agravada ser proferida por juiz do Trabalho 

ou Juiz de Direito, a competência será da Turma.  
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