
05.10.2012 
 

Direito processual do trabalho – 4° bimestre 
 
Provas 
Prova pericial 
Prova técnica é cara. O juiz não pode determinar a prova pericial quando esta não for necessária. 
- quando a lei manda (insalubridade e periculosidades = médico do trabalho ou engenheiro de segurança). Esta 
será necessariamente pericial. A lei não determina que a prova se de exclusivamente por via pericial, pode ser por 
outros meios. A pericia só vai ser feita quando for necessária, afinal é algo demorado (adia audiência, faz a 
pericia, nomeia perito, prazo para entrega, abre prazo para manifestação para assistentes técnicos técnicos, 
realizada a pericia, prazo para o perito apresentar o laudo, depois prazo para manifestação do laudo...elabora 
quesitos para o perito responder, esclarecer o que o perito falou ou complementar algo que deixou de expor...). 
E ai? O processo do trabalho pode ser demorado desse? 
Uma pericia hoje em média será por volta de R$3.000,00 além da demora. 
 
- ou quando for estritamente necessária 
 
Assistentes técnicos 
Aqui não interesse quem sucumbe, se eu quero e solicito, sou eu quem pago. A parte contrata o assistente para 
auxilia-la no convencimento do juiz. Ele pode acompanhar toda a pericia, todo a atividade que ela realizar. 341 
TST 
No processo civil é muito comum! 
 
OJ 98 da SDI-II 
Cabe mandado de segurança contra decisão do juiz que determina deposito prévio de honorários pericias. Não 
pode afinal custas e despesas são pagas no final. Ele estará ferindo dois direito liquido e certo da pessoa (não 
lembro quais). 
 
Mandado de segurança e ação rescisória = SDI-2, estão todas aqui! 
 
O juiz pode ouvir o perito em audiência. 
 
Medico do trabalho e engenheiro de segurança = esse é o perito que vai realizar a pericia. 
Antigamente o perito prestava compromisso. Hoje não presta mais em juízo, pois ele pode ser substituído. Se o 
juiz entender que o perito não estiver trabalhando direito, ou que não da para confiar, pode substituir o perito e 
solicitar prestação de novo laudo por outro perito. 
 
Perito pode ser visto como suspeito ou impedido ou assistente não, pois ele já é parcial, é escolhido pela própria 
parte o assistente. 
 
10.10.2012 
 
Sentença e coisa julgada 
Destacaremos tão somente os principais conceitos sobre o tema. 
 
Partes da sentença: relatório, fundamentação e dispositivo. Faltando relatório ou fundamentação = nulidade. 
Faltando dispositivo = inexistência. 
 



Conceito de sentença: art. 162, parágrafo 1° do CPC. Sentença é um ato do juiz, um ato decisório, fundamentado 
no 267 (sentença terminativa – quando julga sem resolução do mérito – quando não teve julgamento de mérito) 
ou 269 (sentença definitiva – quando a decisão enfrenta o mérito, quando houve o julgamento de mérito). 
 
Quando há julgamento de mérito, ultrapassado o prazo recursal sem a interposição desse (o recurso) ou se 
esgotados todos os recurso cabíveis, ocorrerá o transito em julgado da decisão, com a formação da chamada 
coisa julgada.  
Se a decisão proferida, transitada em julgada tiver fundamento no CPC 267, ou seja, extinção sem resolução do 
mérito: coisa julgada formal. 
Se fundada no 269 (com resolução do mérito): coisa julgada material. 
 
A coisa julgada faz com que surja um atributo da decisão, qual seja, a imutabilidade. Quando a coisa julgada é 
apenas formal, essa imutabilidade, da decisão, ocorre apenas dentro do mesmo processo.  
De outro lado quando há coisa julgada material a imutabilidade da decisão também experimenta projeção para 
fora do processo. 
 
 Em termos práticos: 
 Coisa julgado forma: posso propor outra ação com o mesmo objeto, respeitadas as regras de 
perempção. 
 Coisa julgada material: não posso propor outra ação com o mesmo objeto 
 

 Lembrar – CF, art. 5°, XXXVI: a coisa julgada é direito fundamental perfeitamente, pois ela é consequência 
natural da necessidade de segurança jurídica e, consequentemente, estabilização das relações sociais. 
 
Vícios da sentença 
Extra petita: fora do pedido, o juiz concede coisa fora do que eu pedi. Principio da inércia, se eu não pedi, ele não 
pode julgar. 
Ultra petita: julga o que eu pedi, mas também além do que eu pedi. 
Citra petita: decisão esta fora do que foi pedido, geralmente é quando está omitindo a decisão de um pedido. 
 
Nos processo coletivos ainda existe a figura da coisa julgada “secundum eventum litis”. = de acordo com o 
resultado da lide. 
 
17.10.2012 
 
Recurso  
É uma faculdade instrumental que permite o reexame de uma decisão. 
Em regra, que outra órgão jurisdicional analise de novo do que foi feito, com o propósito de notar que a decisão 
esta equivocada e corrigi-la, adequa-la a melhor adequação dos fato, da prova e do direito. 
 
Nome técnico para arrumá-la: reforma. 
Uma decisão que vai substituir no mérito a anterior. Mérito é a própria decisão, ou seja, foi proferida uma decisão 
que não deve ser mantida. 
 
Pode ser que no recurso não almeje nada no mérito e sim que haja o reconhecimento pelo poder judiciário para a 
existência de um vicio processual, que traga nulidade na sentença proferida ou de repente em alguma decisão 
interlocutória. Uma decisão que não pode ser ignorada, e por motivo de segurança deve ser reformado. 
Mas aqui como que arruma? 
Não pode ter recurso de imediato de uma decisão interlocutória, somente poderá ser objeto de recurso em 
preliminar de nulidade (isso mesmo). 
 
O recurso então busca uma reforma ou uma anulação. 



Embargos de recurso: visa suprimir omissão, obscuridade e contradição. 
Quando o juiz julga o embargo e supri uma omissão, ele integra na decisão um “pedacinho” do que ele tinha 
esquecido.  
Agora quando o juiz sana uma contradição (cada hora diz uma coisa) ou obscuridade (li e não entendi), ele esta 
explicando a decisão dele, tornando mais clara a decisão. 
 
Em regra os recursos são julgados por um órgão de hierarquia superior daquele que proferiu o acórdão. 
 
Efeitos do recurso 
São dois os principais 
- Devolutivo 
- Suspensivo 
 
Todo recurso tem efeito devolutivo. Sua ideia é inerente ao recurso. Porque? A doutrina costuma definir como 
“significa a possibilidade de devolver ao tribunal o reexame da matéria, objeto de recurso”, MAS O QUE ISSO 
EXPLICA? 
 
Agora a verdadeira explicação (rs): o erro do conceito acima é o usar o “Tribunal” ao invés de “Poder Judiciário”. É 
um instituto que não tem como ser compreendido juntamente com a ideia de Preclusão (perda da oportunidade 
de praticar o ato processual). 
Quando o juiz torna publica a decisão? Quando junta aos autos e assim a partir daí não pode mudar a decisão, 
pois sofreu a preclusão. 
Se o juiz perceber uma bobagem que ele fez, não adiante não terá órgão que permite uma alteração. 
Quando recorro de forma correta, é admitido, eu reabro a possibilidade do poder judiciário falar, se manifestar 
sobre essa matéria, ou seja, estou devolvendo a possibilidade do poder judiciário falar, reexaminar a decisão pelo 
mesmo órgão ou outro. 
Assim, não tem como pensar no recurso sem o efeito devolutivo. 
 
Dizem até que o recurso não tem efeito suspensivo, não é dotado de efeito suspensivo e pelo qual ocorre a 
paralisação do efeito. Se o recurso tem efeitos suspensivo ele interrompe o fluxo do processo. 
Quando a parte não cumpri o comando sentencial (decisão) a parte credora pode requerer a fase de execução, 
essa visa atos concretos com provimento de  um direito do credor. 
A execução começa depois do transito em julgado, pois dentro do prazo recurso posso interpor o recurso e se ele 
tiver o efeito suspensivo, interrompe o processo, ai posso começar a execução? Não , pois o processo foi 
suspenso e só poderá ocorrer depois do julgamento do recurso. 
Como o recurso não tem efeito suspensivo, então mesmo interposto o recurso, não impede de começa a 
execução, mas uma execução provisória, ou seja, só vai até a penhora de bens, remete os bens à hasta pública 
(leilão – móveis e praça pública – imóveis).  
A grande garantia do credor é o patrimônio do devedor. O próximo ato da penhora, seria mandar o bens para a 
hasta pública para ser vendido, ai isso não acontece até que seja julgado o recurso, a decisão definitiva.  
 
Temos um jeito de obter o efeito suspensivo 
Ação cautelar, no sentido de.... 414 do TST (parte final) 
 
Principio da manutenção dos efeitos da sentença: o fato de interpor recurso não tira os efeitos da sentença. 
 
Temos outros 3 efeitos que a doutrina conhece 
- efeitos substitutivos: só existe quando o recurso é julgado no mérito. 
 
- regressivo: somente existe quando a lei prevê Juiz de Retratação em algum recurso. 
Ex: agravo de instrumento. 
 



- translativo: transfere pro poder judiciário, em grau de competência recurso, a mesma que tinha o juiz originaria 
as matérias de ordem publica e também dele falar no processo, mas só daquilo que você apelou no recurso 
(matéria de recurso especifico) 
 
Classificação dos recursos quanto a natureza 
- ordinária: caracterizados pela ampla devolução (uma devolução ampla) da natureza, da matéria. A parte 
recorrente pode pleitear do judiciário o reexame de fatos, provas e matérias de direito. 
 
- extraordinária: não se permite o reexame de fatos e de provas. Só de matéria de direito (interpretação do 
direito que o tribunal utilizou para a decisão). 
Sumula 126 do TST: Recurso de revista art. 896 e embargos 894 do CLT -> não permite recursos de reexames de 
fatos e de provas. 
 
24.10.2012 
 
Sucumbência: só posso recorrer se eu sucumbir, sendo pressuposto para recorrer. 
 
Fundamentação: art. 899 (caput) da CLT, ele traz que os recurso no porc. Do trabalho pode ser interposto por 
simples petição. É um recurso que traz “olha tribunal, eu não concordo com as horas extras”, só indico que deve 
ser examinada essa parte, sendo traz fundamento. 
Traz esse absurdo jurídico pensando no uis pustulandi, pois se a pessoa não tem nenhum conhecimento técnico 
como que vai fundamentar um negocio desse? Não tem como NE. Então por isso vai indiciar qual parte gostaria 
que fosse reexaminado. 
 
Hoje em dia isso já caiu em desuso, mas a lei não foi revogado. Mas e quando for extraordinária? Como posso 
recorrer por simples petição? 
Recurso de natureza ordinária. 
 
Diversos doutrinadores dizem que somente petição simples em uma única situação, quando o motivo ensejador 
da norma restar caracterizado no caso, só quando houver recurso interposto pela próprio parte, em natureza 
ordinário, exercendo seu ius postulandi, poder-se-ia admitir o recurso por simples petição, sem fundamentação. 
Fora essa hipótese não poderá trazer, pois afinal tem que ser apresentada fundamentação do porque não 
concordo com aquilo. 
 
Princípios da teoria geral dos recursos. 
 
- irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias:as decisões interlocutórias serão irrecorríveis, somente 
quando for recorrer da decisão principal (sentença) eu poderia na preliminar do recurso atacar as decisões 
interlocutórias. Quando isso acontece, sendo acorrido o recurso da decisão interlocutória, será dada a nulidade 
da sentença para que o ato seja repraticado até que se tenha outra sentença. 
Lembrando que ele fala de irrecorrível no sentido de irrecorribilidade de imediato! Afinal depois argumento isso 
na preliminar de recurso. 
 
Exceções das regras de irrecorribilidade: sumula 214 do TST. Traz as exceções no segundo item. Exceções de 
incompetência. 
A decisão proferida na exceção de incompetência é interlocutória. 
 
Cabe recurso ordinário quando houver uma decisão terminativa (aquela que não resolve o mérito mas que 
encerra o processo com aquele juiz. em que pesa interlocutória foi terminativa do feito daquele TRT dessa região. 
TST decidiu que quando tiver acolhimento de exceção de incompetência e remessa para outra região, caberá 
recuso ordinário) ou definitiva. 
 



Art. 893, parágrafo primeiro – também é fundamento. 
 
- princípio da uniformização dos prazos recurso: lei 5584 de 1970, art. 6. Dispõe sobre processo do trabalho. 
Uniformizou os prazos dos recursos tipicamente trabalhistas, aqueles do processo do trabalho, nos recurso 
previstos no art. 893 da CLT. Todos tem prazo de interposição de 8 dias. Todos os recurso cabíveis e decisões 
proferidas pela JT tem prazo para recurso? Não. Somente os que cabem no processo do trabalho. 
 
- princípio do duplo grau de jurisdição: ver começo do ano. Embora não seja um garantia constitucional. Quando 
tiver previsão legal do recurso, ele deve ser admitido. O juiz não pode obsta porque aquele que deve obstar, isso 
é previsão constitucional. 
 
- princípio non reformacio inpegius: se uma parte recorre, ela não pode ter a decisão do recurso de modo a 
agravar a situação dela. Eu recorri, não vai piorar minha situação. A pior das hipóteses é  ficar na mesma situação 
que estava. 
 
-princípio da manutenção dos efeitos da sentença: art. 899 da CLT. Parte final desse art. Traz que os recursos 
trabalhistas deverão ser recebidos com efeitos meramente devolutivos. Se não tem efeito suspensivo, eu posso 
iniciar a execução provisória. Ou seja, os efeitos da sentença não são suspensos. 
 
- princípio da fungibilidade: se interpusemos o recurso errado o juiz, em tese, não pode receber. Em regra não 
existe esse principio. Todavia, há uma possibilidade. Quando o erro da pessoa que interpôs o recurso não for 
grosseiro, um erra claro, inadmissível. Se for justificável dá para se pensar em fungibilidade e desde que não haja 
proibição sobre esse assunto. 
 
- princípio da taxatividade: os recursos são apenas e tão somente aqueles previstos na lei. Não tem como criar 
porque o juiz quer, ou por decreto. O recurso cabível tem que ser o adequado.  É um rol taxativo. 
 
- princípio da unirrecorribilidade/ principio do recurso único/ principio da singularidade ou da adstrição ou da 
absorção: para cada decisão somente cabe um recurso. Vou recorrer, dessa decisão só cabe um recurso., não tem 
opção de vários recurso. 
A doutrina reconhece alguma exceções:  
-Embargos de declaração, pois primeiro vem ele e depois o recurso. 
- Embargo no TST, possa ser que é necessário interpor embargos no tST e recurso ordinário do STF. 
 
Prof diz que não concorda, que não tem exceção, pois a decisão é outra – minoritário. 
 
-princípio da intertemporalidade: qual recurso é cabível? Por ocasião do recurso muda a lei processual e muda o 
recurso cabível. Caberá o recurso previsto na lei em vigor no dia em que se iniciar do prazo recursal 
 
- princípio da variabilidade: interpus um recurso. Qual o prazo? 8 dias. No 5° dias interpus o recorso e vi que fiz 
uma baboseira, posso apresentar de Novo? O CPC muito antigo admitia a interposição de uns 2° recurso e iria ser 
afastado o 1°.o CPC de 73 não trouxe e o CLT não fala sobre isso, portanto uma vez que interpus o recurso, já 
pratiquei o ato e terá a preclusão consumativa. 
 
Aplicação do art. 518 do CPC e 557 no processo do trabalho 
Art. 557: é aplicável ao processo do trabalho que tem que ser célere, efetivo?  É compatível e aplica = Sumula 435 
do TST (redação nova). 
Relator da de cara com um recurso afronta sumula do TST, STJ, STF, pode monocraticamente não admitir o 
recurso? Pode com base no art. 557 do CPC, haja entendimento na sumula. 
 
Art. 518, parágrafo primeiro: traz o instituto da sumula impeditiva de recurso. A súmula impede o recurso. No 1° 
juízo de admissibilidade. 



É compatível com o proc, do trabalho? É compatível, mas tem que adaptar. A principal sumula que temos é a da 
TST. Tenho que incluir do TST e aplicar, impedindo o recebimento do recurso. 
OJ – precedente normativo? Impede recurso? Não pois não é semelhante de sumula. 
 
Parágrafo 2°: traz o instituto, extremamente útil, que é a possibilidade de reexame e retratação do juízo a quo 
por ocasião do recebimento de um recurso. 
Receba o recurso (decidir que estão preenchidos os pressuposto de admissibilidade, aqueles), processar (abrir 
para a parte contraria apresentar contrarrazões) e depois vim ou não a contrarrazões enviar ao juízo ad quem, 
aquele que analisará o mérito. 
É compatível ao processo do trabalho! 
 
Desistência e denúncia, art. 501 e 502 do CPC 
O recorrente ele pode a qualquer tempo desistir ou renunciar de seu recurso, não dependendo da anuência da 
parte contrária. 
 
26.10.2012 
 
Recurso tipicamente trabalhistas 
Previstos na CLT para o processo do trabalho. Aqueles previstos no art. 893 da CLT. Esse art. Tem 4 incisos. E traz 
que são recursos cabíveis no proc, do trabalho: 
- embargos (tem 2) 
- recurso ordinário 
- recurso de revista 
- agravo (tem 2 tipos) 
 
Quantos são os recursos tipicamente trabalhistas? Seis!!! 
Pois os embargos e os agravos tem 2 tipos. 
- Embargos infringentes 
- Embargos de divergência 
- agravo de petição 
- agravo de instrumento 
 
Mas temos outros que não são tipicamente trabalhistas como:  
- recurso extraordinário 
- ordinário constitucional 
- embargos de declaração (art. 897-A) 
- recurso adesivo (art. 500 do CPC) 
- agravo regimental 
- agravo interno 
- e outros. 
 
Os embargos, os dois tipos, estão regulamentados no art. 894 da CLT. A hipótese de cabimento estão nesse art. 
As hipóteses de cabimento do recurso ordinário é o 895 
Revista – 896 
Agravo – 897 
 
Objetivamente para que serve cada recurso? 
Agravo de instrumento: 897 alinea b. Só serve para atacar decisão proferida no primeiro juízo de admissibilidade 
que não recebe o recurso. O juiz não recebeu o recurso, o que cabe na decisão de origem a quo que não recebe o 
recurso interposto? Agravo de instrumento. 
Quando o juiz recebe o recurso (1° juízo de ad), ele recebe, processa e remete. 
Só cabe quando não é recebido o recurso. 



No proc.civil cabe esse tipo de agravo nas decisões interlocutórias, por isso na9o tem  nada a ver. 
 
Se não passou pelo 2° - cabe agravo regimental. 
 
Agravo de petição: recurso que cabe das decisões proferidas na fase de execução do processo do trabalho.  
 
Recurso ordinário: 
I- Cabe recurso ordinário das decisões definitivas ou terminativas proferidas pelo juízo ou vara do trabalho ou por 
aquele juiz de direito investido de competência juslaboral, justrabalhista. Aqui quem julga é o TRT 
II- Cabe recurso ordinário das decisões proferidas pelo TRT naquelas causas de sua competência originária 
(causa que iniciou diretamente no tribunal, pq o tribunal de competência originária para dela conhecer e julgar). 
MS contra um ato de um juiz, pode um juiz do trabalho com a mesma posição hierárquica na justiça julga o ato do 
outro? Não, quem julgará o TRT. Dissídio coletivo. Aqui quem irá julgar o recurso da decisão do TRT é o TST 
 
Embargos: embargos no TST. Embargos I e embargos em D. são regidos pelo art. 894 da CLT. Antigamente existia 
também os embargos de nulidade, hoje não mais. 
- infringentes: algo infringente é algo que pode mudar, de algo que não unanime, algo que não é pacifico. Eles 
cabem quando o TST julgando matéria de direito coletivo profere decisão não unanime, teve voto vencido.só que 
aqui, eles somente serão cabíveis quando este julgamento se der pelo TST em questão de direito coletivo (quando 
homologa um acordo, profere sentença normativa). Quem julgará esse embargos? O próprio TST, mas será um 
seção de dissídio coletivo a SDC. 
 
- de divergência: aqui não falo em direito coletivo e sim sobre decisão de direitos individual. quando cabe? Um 
turma do TST profere decisão que se exiba contrária, divergente de decisão proferida por outra turma ou pela 
DSI. 
Ex: Interpreta a lei de um modo, ficando uma interpretação. Uma outra turma julgando uma questão muito 
parecida da uma interpretação diferente, de modo que no meu caso em sucumbi e no ouro caso obteve êxito e 
foi um mesmo julgamento pelo mesmo tribunal e só por turmas diferente. Isso é justo? Não causa crise no 
ordenamento, cadê a segurança jurídica? Se eu levar recurso de embargo de divergência comprovando que outra 
turma decidiu de uma forma diferente, posso fazer isso através de um embargos de divergência que será julgado 
pela SDI. 
Só poderá colocar a decisão em questionamento de for se outra turma do TST ou decisão da SDI. 
Posso utilizar decisão divergente da mesma turma? Não só de turma diferentes ou da DSI. 
 
Se o TST não julga mais daquele jeito, já esta superado, não mais atual, não cabe embargos para eu apontar que o 
entendimento é diferente! Só posso apontar decisão divergente que seja atual, que a turma vem entendendo 
daquele jeito. 
Se a decisão proferida no meu caso se deu nos termos de sumulas do TST, STF, não há em que se falar em 
divergência, não irão receber meu recurso. A sumula do tribunal fundamentou o meu caso. 
 
Prazo para contrarrazões será de 8 dias. No agravo usamos minuta de agravo e contraminuta. 
Recurso que não são tipicamente trabalhistas, eles tem prazos próprios. 
Rec. Extraordinário – 15 dias 
Embargos de declaração – 5 dias 
Adesivo – mesmo prazo do recurso principal. Ele tem que ser interposto no prazo das contrarrazões. 
 
31.10.2012 
 
Art. 896, §2° da CLT – na fase de execução o recurso de revista para atacar agravo de petição só vai caber quando 
trouxe uma violação direta, literal, ao texto constitucional nessa decisão. 
O que é uma violação direta – decisão que contraia o que está escrito na CF. Tem um direito que esta na CF, por 
ex, art. 7 que tem o acréscimo de 50%. Ai a decisão vaio lá e contraria, então esta violando a literalidade do texto!  



 
Se o recurso de revista for interposto no processo de conhecimento ainda de uma ação que tramita pelo rito 
sumaríssima (40 SM). Cabe recurso? Sim! 896, §6°. Somente se viola o texto CF, mas também se decidiu contra 
súmula, tbm caberá recurso de revista no rito sumaríssimo. Mas e se contrariar a CLT, OJ -> não cabe! 
 
Recurso de revista para rito ordinário – art. 896,  alíneas a, b e c. 
c) cabe recurso de revista quando a decisão proferido pelo TRT em sede de rito ordinário violar a direta e literal o 
CF. e também caberá se atingir a lei federal (CLT, por ex.) na fase de conhecimento, por afronta a lei federal – só 
pelo rito ordinário. 
 
a) Tanto essa a como a b) trazem hipótese de cabimento do recurso de revista na divergência jurisprudencial. , Lá 
nos embargo do TST eu quero uniformizar a própria jurisprudência interno do TST, aqui na revista quero 
uniformizar a jurisprudências dos TRT’s. 
Assim como nos embargo de divergência do TST não posso indicar a mesma turma com a decisão divergente, aqui 
no recurso de revista a divergência tem que ser de outro TRT. Se a divergência do TRT caber contra um SDI 
poderá também ser por meio de Recurso de Revista (RR). Ou então decisão do TRT foi contra um sumula do TST 
(isso mesmo) também caberá RR. 
 
Decisão que viola OJ – no rito sumaríssimo não cabe RR. Já no rito ordinário cabe RR com base contraria a um OJ – 
cabe! Não esta escrito no sentido que não esta escrito “OJ”, mas escrito “SDI” e, portanto, cabe pois quem edita 
uma OJ é a SDI, é uma publicação de como a SDI interpretar aquele assunto. (rs) 
 
Que lei? Divergência da interpretação da lei. Mas que lei? 
a) Lei federal. “esse art, dessa lei cadê um interpretou de um jeito. 
b) Lei estadual, sentença normativa, acordo ou convenção coletiva, regimento ou regulamente interno de 
empresa. 
 
Qual o problema/ é que o TST firmou um entendimento dizendo que só cabe RR se essa divergência dessa alínea 
b) se esses diplomas normativos foram vigentes, tiverem aplicação numa área territorial que exceda o limite de 
competência do TRT. Qual a conclusão que o TST impôs? Só em SP vai caber a alínea B. 
 
RR – recurso de natureza extraordinária – permite reexame!  
No RR só posse discutir matéria de direito.  Essa matéria de direito tem que estar na outra decisão. 
Significa que o R de natureza extraordinária visa discutir qual a melhor interpretação na questão de direito.  Então 
o TRT tem que ter decidido Aldo de direito material! Por isso o reexame dessa decisão. 
 
Adoção de tese explicita pelo tribunal regional do trabalho na decisão atacada acerca da matéria de direito que 
objeto do recurso de natureza extraordinária. 
 
Pré-questionamento: primeiro tem que questionar o TRT para ele examinar, para depois reexaminar. Se TRT não 
examinar pelo questionamento não temos que reexaminar algo que não foi examinado. 
 
Agravo de  instrumento – cabe para aquelas decisões que não recebem um recurso. Por exemplo dizendo que é 
protelatório, 
 
Outros recursos cabíveis no processo do trabalho 
1) Pedido de revisão: 5584/70. Não mais se justifica. Hoje em dia nos precisamos indicar na PI o valor da 
causa até para definir o rito, tipo de audiência, podendo até alterar as audicencia. Antes da lei 9957/00-cirou o 
rito sumaríssimo – existi um rito único. Você podia distribuir um PI sem valor de causa. E o juiz deveria arbitrar o 
avalor da causa. Em que momento? Antes da instrução. 
se ele fixasse o valor errado podia ter o pedido de revisão 



2) Agravo regimental: embora mencionado na Lei (557 do CPC), embora preveja, lei nenhum traz o seu 
procedimento, prazo. Ele é previsto no regimento interno do tribunal.  
Prazo no TST – 8dia. Nos TRT depende, pois varia.  
De que decisão cabe o AR? Daquelas previstas no regime, mas temos uma hipótese base – decisões monocráticas 
proferidas no tribunal. 
3) Reexame obrigatório: isso não é recurso. Decisões condenatória com valor superior a 60 SM impostas 
contra a Adm publica. Essa decisão será reexamina pelo tribunal. O juiz de oficio vai mandar os autos ao tribunal 
para reexaminar  toda a decisão. E é só um reexame, não precisa mandar para outro depois. 
4) Recurso adesivo: CPC art. 500. É compatível com o proc. Do trabalho, não tem duvidas. Processo com 
procedência em parte, as duas partes podem recorrer. Quando houver sucumbência recíproca e uma das partes 
não recorrer, se a outra recorrer, no prazo das contrarrazões a parte que não recorreu anteriormente, poderá 
recorrer. Tem que expor claramente que o recurso é adesivo, se não se dará por intempestivo. É uma 
oportunidade para recorrer, nova oportunidade de interpor um recurso que não interpus.  
se exigir o deposito recursal e a parte não recorrer porque é muito dinheiro, pagar custas. Se fizer interpor um 
recurso adesivo tem que pagar as custas e deposita o valor. 
Sempre seguirá o processo principal, o RA é acessório do principal. Art. 501 e 502 – renuncia e desistência. 
5) Reclamação correicional/ correição parcial: 
 
07.11.2012 
 
Uma vez proferida a sentença resolveu-se a crise de certeza. As partes quando procuram o poder judiciário estão 
em uma crise de certeza. Se abstrairmos a má-fé o réu contesta o autor, pois acredita que aquele não tem o 
direito pleiteado. 
 
Se há essa crise, essa lide, não tem certeza de que quem é correto, está certo. Quando o judiciário sentencia, 
coloca fim na fase de conhecimento (estado toma conhecimento de fatos, conhece e examina provas) dizendo 
que conhece tal direito. 
 
Obs: Procedimento sumaríssimo – dispensa relatório 
 
Naquela crise de certeza quem tem razão é tal parte, até que ponto e bla bla. 
Daqui pra frente pode surgir uma nova crise! 
 
Crise de certeza -> sentença -> crise de satisfação. 
 
O trabalhador tem o direito mas ainda não recebeu o que tem direito. Vem a necessidade de solucionar a 
satisfação. Resolvendo a crise de satisfação, do credito daquele trabalhador, concretizando o pagamento daquela 
verba, o Estado consegue ter sua credibilidade. 
Como  resolveram isso? Criando o processo de execução. 
 
Credito reconhecido em um titulo executivo. O Estado segue a lei processo para concretizar, transformar o 
credito que está no papel em algo concreto, dinheiro no bolso do trabalhador. 
 
Dois requisitos na execução 
 - inadimplemento: se a empresa paga o valor referente naquela decisão, estará adimplindo. 
- titulo executivo: ato ou documento no qual a lei outorga força para sustentar, fundamentar o inicial de um 
execução.  Temos os judiciais e os extrajudiciais. 
 
Títulos Executivos Judiciais: atos do pode judiciário que vão gerar essa certeza a cerca do credito ou de um direito, 
de uma obrigação, suficiente de permitir o inicio de uma execução, de uma séria de atos que vai invadir o 
patrimônio do devedor para concretizar o direito do credor. 
 



Quais são o titulo executivos judiciais: (i) acordo judicial (ii) sentença transitada em julgado(fundamenta a 
execução definitiva – aquela que não é provisória) (iii) sentença ainda pendente de julgamento de recurso (aquela 
sentença que ainda não transitou em julgado – execução provisória, tem todos os atos de um execução normal, 
mas são atos praticados até a penhora) 
 
Recursos trabalhistas tem efeito suspensivo?  
Não,mas segundo sumula pode por meio de cautelar 
 
Titulo executivo extrajudicial: documentos formulados fora do pode judiciário. Permite que o detentor deste 
documento, simplesmente inicie a execução. 
 
Quais são: (i) termo de ajuste ou de ajustamento de conduta celebrando perante o Ministério Público do Trabalho 
(ii) termo de conciliação celebrada nas comissões de conciliação prévia (625 – E) (iii) CDA da União 
 
Todos os demais títulos, sejam judiciais ou extrajudiciais, estão previsto na 876 CLT. 
 
Título 
1.certeza 
2.liquidez 879 CLT 
3.exigibilidade 
 
Liquidada a sentença o titulo executivo além da certeza e exigibilidade passa a ser liquido também, no qual 
poderá ser dada a execução. 
 
Procedimento da execução fiscal 
Começado, art. 880, o juiz vai mandar o mandado (CPA) de citação, penhora e avaliação. Esse mandado vai ser 
cumprido por oficial de justiça avaliador. 
 
O juiz expede a CPA para que a empresa seja citada para (i) pagar o débito ou (ii) garantir a execução. 
Garante a execução para opor embargos de execução. A empresa que foi citada pode simplesmente pagar a 
quantia que foi condenada, mas resolvo nao pagar e sim dar prosseguimento para opor embargos depois. Se 
optar pelo não pagamento, faço um depósito judicial (todos os encargos) ou indico bens a penhora. 
A indicação dos bens a penhora segue uma lista preferencial que a CPC traz (art. 655). 
Se o bem indicado a penhora não for aceito pelo juiz ou se o devedor não fez nada nem pagou nem garantiu a 
execução, libera-se a penhora. O juiz determina que será penhorado tudo que encontra pela frente que bastam 
para a satisfação do crédito, desde que não seja bem impenhorável. 
 
O citado tem o prazo de 48 horas para pagar a garantia da execução – art. 880 
 
A partir do momento que for garantida a execução, por depósito ou garantia, começa os embargos da execução – 
5 dias! 
 
Embargos à execução não é um recurso. É uma ação cognitiva incidental, ação de conhecimento, pois permite até 
a instrução, prova testemunhal, termina por sentença, tem direito de recurso da decisão de embora. Tem 
formato de uma petição inicial, é distribuído. 
 
Qual é o recurso que caba na fase de execução trabalhista -> agravo de petição – art.897, alínea a). Decisões que 
cause prejuízo – prazo de 8 dias. 
 
Qual é o requisito especifico que o agravo de petição traz? Deve traz na sua minuta, no seu texto a delimitação 
das matérias e valores. Porque tem que delimitar os dois? Pois ele também suspende a matéria impugnada. 
 



Nos embargos também não posso alegar qualquer coisa, a lei traz o que pode ou não ser alegado. 
- sentença de liquidação 
- art. 884, §1° quitação, teve o cumprimento do acordo ou sentença e prescrição (posterior a sentença, pois se 
estou executando a sentença, senda esta definitiva, não tem como eu rediscutir prescrição. Será uma prescrição 
que tiver ocorrido na fase de execução – prescrição intercorrente) 
- art. 884, § 3° 
- matérias de ordem pública 
- matérias de impugnação que tem no CPC. 
 
Natureza jurídica dos embargos a execução / embargos a penhor = ação constitutiva negativa. 
Ex: vícios do titulo executivo. 


