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RESUMO 

Este trabalho surge da necessidade de se entender as alterações feitas pela Lei nº. 13.015/2014 em 
face do Recurso de Revista, sendo a mais ampla modificação do sistema recursal trabalhista já 
realizada até os dias atuais. Para tanto, procedeu-se a pesquisa por meio do método dedutivo, em que 
se buscou analisar o assunto por meio de doutrina, jurisprudência e artigos científicos. Este trabalho 
buscar entender, primeiramente, o que vem a ser Recurso de Revista, seu cabimento, e, em especial 
os motivos desfavoráveis na imposição de uniformização jurisprudencial dos Tribunais Regionais do 
Trabalho, mostrando como isso não atende a especificidade que cada caso em concreto exige.  
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ABSTRACT 
This work arises from the need to understand the changes made by Law nº.. 13.015/2014 in the face of 
review appeal , the most extensive modification of the labor appeal system has held to the present day 
. herefore, the research was proceeded by the deductive method, that aimed at analyzing the issue 
through doctrine, jurisprudence and scientific articles. This work seeking to understand , first, what 
comes to review appeal , its pertinence , and in particular the unfavorable motives in imposing judicial 
uniformity of the Regional Labor Courts , showing as it does not meet the specificity of each particular 
case requires . 
 
Keywords: Appropriateness. Magazine Feature.  Standardization of Case Law. 
 

INTRODUÇÃO 

“Ab initio”, a nova Lei 13.015, de 21 de julho de 2014, é um diploma legal que 

alterou razoavelmente a Consolidação das Leis Trabalhistas, dispondo acerca do 

processamento de recursos na esfera da Justiça do Trabalho, em especial sobre o 

Recurso de Revista e a uniformização da jurisprudência. 
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O recurso de revista é um recurso de natureza extraordinária, ao lado do 

recursos especial e extraordinário, sendo que a Lei 13.015/2014 alterou o artigo 896, 

da Consolidação das Leis Trabalhistas, e fixou hipótese de cabimento do recurso 

de revista por violação à Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. 

Por isso e outros motivos, que serão demonstrados nessas linhas, que o estudo 

em tela justifica-se pelo fato de apresentar as principais mudanças decorrentes da 

lei em questão no que tange ao Recurso de Revista e a imposição de uniformizar-

se a jurisprudência nos Tribunais Regionais do Trabalho. 

O problema apresentado é o fato de que tal uniformização jurisprudencial não 

permitir a análise de cada caso específico, tratando-os como se fossem semelhantes, 

o que não ocorre na seara jurídica, como cediço. 

O objetivo deste estudo é demonstrar, de forma inequívoca e clarividente, que 

nenhum direito é absoluto, mas que também é preciso analisar cada caso em si com 

suas peculiaridades. 

Esta pesquisa constituiu-se em uma pesquisa bibliográfica sobre a temática do 

estudo, com o intuito de uma busca sistemática sobre descobertas e opiniões 

divulgadas acerca do assunto para uma melhor delimitação dos objetivos.  

Cumpre mencionar que a metodologia utilizada foi o método dedutivo, haja vista 

o presente trabalho partir de análises em obras existentes acerca do assunto, 

amparando-se principalmente nas obras de grandes doutrinadores da ciência jurídica, 

além da legislação, ou seja, faz-se uso da dedução para se alcançar uma conclusão 

a respeito do assunto em tela. 

Acredita-se indubitavelmente que a temática da pesquisa em tela seja 

importante tanto para a sociedade como também para as comunidades jurídicas, visto 

que se necessita cada vez mais despertar para estudos que percebam o 

aperfeiçoamento da nova Lei no que tange ao Recurso de Revista. 

Diante do lançamento do objeto de estudo destas considerações, verifica-se 

que este estudo tentará auxiliar no amadurecimento humano sobre o tema, visto ser 

consequência deste debate a colocação do homem a refletir e buscar melhorar aquilo 

que já existe. Enfim, o que se pretende com o presente estudo é analisar o instituto 

jurídico do Recurso de Revista e a imposição de se uniformizar a jurisprudência nos 

Tribunais Regionais do Trabalho como meio de tornar melhor não somente o Direito 

em si, mas também a Justiça.  
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Delineamentos Preliminares Acerca do Recurso de Revista 

Primeiramente, é mister fazer uma investigação a respeito do que vem a ser o 

Recurso de Revista, para posteriormente analisar a sua presente condição de 

admissibilidade. 

Neste sentido, o Recurso de Revista é um recurso de natureza extraordinária, 

ao lado do recurso especial, que é cabível ao Superior Tribunal de Justiça, e do 

recurso extraordinário, o qual é interposto perante o Supremo Tribunal Federal, 

segundo os professores Renato Saraiva e Aryanna Manfredini (2014). 

Já o doutrinador Estêvão Mallet (2004, p.65) explana que: 

Enquanto os recursos ordinários prestam-se para corrigir qualquer 
injustiça contida na decisão – entendida injustiça como incorreta 
solução da lide --, os de natureza extraordinária servem apenas para 
eliminar injustiças específicas [...]. É de se repelir, portanto, a 
diferenciação dos recursos em ordinário e extraordinários conforme os 
efeitos que a interposição possa ter sobre a coisa julgada. 

Assim, entende-se que o Recurso de Revista como sendo um recurso de 

natureza extraordinária, cabível em face de acórdãos proferidos pelos Tribunais 

Regionais do Trabalho em dissídios individuais, tendo por desiderato uniformizar a 

interpretação das legislações estadual, federal e constitucional na esfera da 

competência da Justiça do Trabalho, bem como resguardar a aplicabilidade de tais 

instrumentos normativos. 

Bom alvitrar as palavras do autor Mauro Schiavi (2015, p. 918): 

A expressão dissídio individual a que se refere o art. 896, da CLT, deve ser 
lida como sendo o dissídio de competência originária do primeiro grau de 
jurisdição, uma vez que há ações de natureza coletiva como as envolvendo 
substituição processual e própria ação civil pública que se iniciam em primeiro 
grau, podendo ser objeto do recurso de revista. Já os dissídios coletivos 
previstos na legislação processual trabalhista (de natureza econômica, 
jurídica ou de greve) não se iniciam no primeiro grau de jurisdição e, portanto, 
não podem ser objeto de recurso de revista. 

Seguindo este entendimento, o Recurso de Revista é utilizado para impugnar 

acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho em dissídios individuais, 

proferido em grau de recurso ordinário, ou seja, é o recurso último, na Justiça do 

Trabalho, para impugnação de decisões proferidas em dissídios individuais, não 

obstante ainda haver a possibilidade de se questionar a decisão do Supremo Tribunal 

Federal, na hipótese de violação da Constituição Federal. 

Neste ponto, vale transcrever o excerto de Estevão Mallet (2005, p.2014): 
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A revista não pode ser abolida porque isso levaria, em última análise, à 
desintegração do direito do trabalho federal. Diante da força criadora da 
jurisprudência, sobre a qual se falou no início do presente estudo, se não 
houvesse como unificar interpretações divergentes em torno do mesmo 
dispositivo legal, em pouco tempo o Direito do Trabalho nacional substituído, 
na prática, por diferentes versões locais, o que não parece desejável nem é 
pretendido por quem buscar tornar mais célere a tramitação das demandas 
trabalhistas. Por aí se vê que o recurso de revista desempenha função 
realmente relevante, não convindo sua eliminação: os prejuízos decorrentes 
não compensariam as vantagens obtidas, até porque a economia de tempo 
alcançada seria proporcionalmente pequena, em comparação com o tempo 
total do processo. 

Assim, é um relevante recurso, que objetiva resguardar a aplicação e a vigência 

da legislação de competência da Justiça Trabalhista. 

Nesse diapasão, trata-se de recurso técnico, com pressupostos rígidos de 

conhecimento e, logo, não se destina a apreciar fatos e provas, muito menos analisar 

a justiça da decisão, haja vista ter cor objeto resguardar a aplicação e vigência da 

legislação de competência da justiça Trabalhista (NASCIMENTO, 2014, p. 862).  

Por derradeiro, no tocante aos dissídios coletivos, não existe a possibilidade de 

utilização do Recurso de Revista, pois são processos de competência originária dos 

tribunais, quais sejam, o Tribunal Regional do Trabalho e o Tribunal Superior do 

Trabalho. 

 

As Recentes Alterações da Lei N.13.015/2014 

“A priori”, é mister esclarecer que a nova Lei n. 13.015/2014 nasceu de uma 

resolução do Tribunal Superior do Trabalho do ano de 2011, com a finalidade 

específica de garantir mais celeridade aos processos pertencentes à Justiça do 

Trabalho. 

A recente Lei n. 13.015/2014 incluiu o § 1º - A, no artigo 896, da Consolidação 

das Leis Trabalhistas, dispondo sobre o prequestionamento e sua demonstração.  

Tal dispositivo, na verdade, estabelece pressupostos objetivos ou extrínsecos 

para demonstração do prequestionamento. 

Nessa esteira, o pressuposto do prequestionamento, que anteriormente era 

exigido tão somente por imposição jurisprudencial, atualmente está previsto em lei, e 

deve ser demonstrado pelo recorrente de maneira claríssima e objetiva. 

Os requisitos do § 1º - A da CLT objetiva trazer mais agilidade na análise do 

conhecimento do Recurso de Revista pelo Tribunal Superior do Trabalho, bem como 

é também uma certa maneira de dificultar o conhecimento do recurso.  
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Cumpre esclarecer que o não atendimento das alíneas supracitadas provocará 

o não reconhecimento do Recurso de Revista e, em razão de outros motivos que serão 

debatidos no presente trabalho e este em especial, há doutrinadores contrários à nova 

legislação que cuida deste recurso. 

Em que pese o Recurso de Revista ser de natureza extraordinária, tendo como 

finalidade a uniformização da interpretação da legislação, evitando a fragmentação da 

legislação trabalhista (tanto material, como processual), tal argumento é mui frágil, 

tendo em vista o processo do trabalho deve ter como bandeira a simplicidade, visto 

que aquele tem como um dos seus pilares facilitar o acesso à justiça do trabalhador. 

Nesse contexto, o doutrinador Estêvão Mallet (2015, online) salienta que: 

É impossível deixar de ressaltar, nesta altura, ainda que apenas de 
passagem, que só se cogita de prequestionamento em recurso de natureza 
extraordinária, absolutamente enexigível em recurso ordinário ou mesmo em 
agravo de petição, ambos recursos de natureza ordinária. Trata-se de 
decorrência do efeito devolutivo amplo inerente aos recursos da última 
espécie que faz com que se transfira ao juízo recursal a competência 
originária do juízo recorrido para conhecer de todas as questões nele 
suscitadas e discutidas, mesmo que a sentença não as tenha julgado por 
inteiro. 

Assim, diz-se que a matéria está prequestionada quando a decisão recorrida 

aprecia expressamente a tese jurídica debatida nos autos, por meio da qual a parte 

vencida pretende reapreciação em grau recursal, sendo que a previsão disso, que até 

então era apenas imposição jurisprudencial, agora passa a ser um imperativo legal. 

Destarte, para ser cabível o Recurso de Revista, a decisão do acórdão regional 

deve debater expressamente a tese jurídica invocada pelo recorrente no Recurso de 

Revista. 

 

Cabimento  

Observa-se que a Lei n.13.015/2014 fixou hipótese de cabimento de Recurso 

de revista por violação à Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, sendo que 

na hipótese de haver Súmula Vinculante do Supremo Tribunal em matéria da 

competência da Justiça do Trabalho, os órgãos da Justiça do Trabalho terão que 

analisá-la. 

As hipóteses de cabimento do Recurso de Revista por divergência 

jurisprudencial não foram aumentadas, porém o presente dispositivo tem por 

desiderato já discutir eventual questão constitucional já pacificada pelo Supremo 
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Tribunal Federal e restringir eventual cabimento do Recurso Extraordinário para o 

Supremo Tribunal Federal no caso de haver questão constitucional discutida em 

decisão do Tribunal Superior do Trabalho. 

Neste passo, Amauri Mascaro Nascimento (2014, p. 603) observa: 

A divergência apta a ensejar o Recurso de Revista deve ser atual, não 
se considerando como tal a ultrapassada por Súmula ou superada por 
iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. 
Portanto, jurisprudência antiga pode ser, para o fim em questão, atual. 

Desta forma, desatualizada será aquela que já ultrapassada por decisões 

posteriores em sentido contrário, sumulada ou não, esta última, a iterativa, vale dizer, 

reiterada. 

O § 8º, do artigo 896, da Consolidação das Leis Trabalhistas, exige que no caso 

do recurso fundar-se em dissenso de julgados, o recorrente deve produzir prova da 

divergência jurisprudencial, por meio de certidão, cópia ou citação do repositório de 

jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver 

sido publicada a decisão divergente, ou ainda, pela reprodução de julgado disponível 

na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando em qualquer caso, as 

circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.  

Discute-se na doutrina e jurisprudência se o TST pode conhecer de matérias 

não invocadas pelo recorrente (efeito devolutivo no aspecto vertical, também chamado 

de efeito translativo), como acontece nas matérias de ordem pública (preliminares 

invocadas no art. 301 do CPC). 

Parte da doutrina e jurisprudência admite o efeito translativo do Recurso de 

Revista, pois a lei não veda que o Tribunal conheça, de ofício, as matérias de ordem 

pública, uma vez que estas podem ser invocadas a qualquer tempo e em qualquer 

grau de jurisdição. 

Com efeito, o Recurso de Revista é recurso de efeito devolutivo vinculado pela 

matéria especificamente prequestionada pelo recorrente, não sendo cabível para o 

Tribunal corrigir erros do acórdão recorrido, tampouco para avaliar a justiça da 

decisão.  

 

Incidente de solução de demandas repetitivas no Tribunal Superior do Trabalho 
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Inicialmente, a Lei n. 13.015/2014 instituiu no Processo do Trabalho o incidente 

de resolução de demandas repetitivas, também chamado de julgamento por 

amostragem. 

Cláudio Brandão (2015. p.148) explica: 

Trata-se novidade sem igual, na medida em que introduz a força obrigatória 
do precedente judicial e modifica, substancialmente, o procedimento de 
julgamento dos recursos nos quais vier a ser suscitado o incidente, que 
passarão a fixar a tese jurídica ou o precedente judicial que doravante, servirá 
de paradigma obrigatório no âmbito da respectiva jurisdição. Ademais, a 
inovação busca contemplar solução de massa para demandas igualmente de 
massa, característica marcante da sociedade contemporânea. Some-se a 
busca pela segurança jurídica e preservação do princípio da igualdade, 
valorizados pela sistematização de identidade do princípio da igualdade, 
valorizados pela sistematização de identidade de teses jurídicas aplicáveis a 
casos semelhantes. 

Cumpre mencionar que o artigo 896-C, da Consolidação das Leis Trabalhistas, 

prevê que na hipótese de haver multiplicidade de Recurso de Revista fundados em 

idêntica questão de direito, a questão poderá ser afetada à Seção Especializada em 

Dissídios Individuais ou ao Tribunal Pleno, por decisão da maioria simples de seus 

membros, mediante requerimento de um dos Ministros que compõem a Seção 

Especializada, considerando a relevância da matéria ou a existência de 

entendimentos divergentes entre os Ministros dessa Seção ou das Turmas do 

Tribunal. 

Os requisitos para a instauração do incidente de demandas repetitivas são as 

seguintes: 

a) Multiplicidade de recursos: Embora a lei não estabeleça o número de 
recursos, pensamos que é necessário um número significativo de demandas 
sobre a mesma tese jurídica, que posso ter repercussão em grande extensão 
territorial do país; 
b) Idêntica questão de direito: O incidente somente é cabível quando 
houve decisões divergentes sobre a mesma questão jurídica. Vale dizer: 
unicamente para discussão de controvérsia sobre a mesma tese jurídica; 
c) A matéria também deve ser relevante e transcender o interesse das 
partes no processo: Nesse aspecto, se a matéria for relevante, ou seja, for 
importante à efetividade do direito material ou processual do trabalho, e 
houver multiplicidade de demanda a respeito, cabe a instauração do 
incidente, independentemente da controvérsia. (SCHIAVI, 2016, p. 993) 

 

Ademais, o presidente da Turma ou da Seção Especializada, por indicação dos 

relatores, vinculará um ou mais recursos representativos da controvérsia para 

julgamento pela Seção Especializada em Dissídios Individuais ou pelo Tribunal Pleno, 

sob o rito dos recursos repetitivos. 



8 
 

Em consonância ao artigo 8º, do Ato n. 491/14 da Presidência do Tribunal 

Superior do Trabalho, que está em sintonia com o Anteprojeto do Código de Processo 

Civil, apenas poderão ser afetados recursos representativos da controvérsia que 

sejam admissíveis e que contenham abrangente argumentação e discussão a respeito 

da questão a ser decidida. 

Nessas veredas, o Superior Tribunal de Justiça entende que uma vez afetado 

o recurso, o recorrente não pode dele desistir, haja vista prevalecer o interesse público 

sobre o particular. 

No processo do trabalho, a desistência do recurso deve ser apreciada com 

muita cautela, levando em conta a situação concreta de cada reclamante.  

Contudo, a tendência do Tribunal Superior do Trabalho é seguir o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça. 

Posteriormente, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho oficiará aos 

presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho para que suspendam os recursos 

interpostos envolvendo a mesma matéria dos recursos afetados. 

Deve-se alvitrar que, como regra, os processos que envolvam mais de um 

pedido, e se um deles for idêntico ao do processo afetado pelo TST, todo o processo 

ficará suspenso, o que poderá acarretar prejuízo, mormente ao trabalhador, que terá 

que aguardar toda a tramitação do incidente, para somente depois ter o seu recurso 

apreciado.  

Assim, quando os recursos requisitados do Tribunal Regional do Trabalho 

contiverem outras questões além daquela que é objeto da afetação, caberá ao órgão 

jurisdicional competente decidir esta em primeiro lugar e depois as demais, em 

acórdão específico para cada processo, de acordo com o artigo 15, do Ato n. 491/14, 

do Tribunal Superior do Trabalho. 

Nesse sentido, a solução adotada pelo Tribunal Superior do Trabalho é 

prejudicial ao reclamante, pois os demais pedidos do processo não relacionados á 

questão afetada pelo Tribunal Superior do Trabalho devem ter seguimento normal. 

Em outras palavras, a opção mais sensata seria suspender somente a parte do 

recurso idêntica ao do recurso afetado, desmembrando-se o processo e formando 

autos suplementares, para julgamento imediato das questões não objeto da afetação. 

Outrossim, o §º 11, do artigo 896-C, da Consolidação das Leis Trabalhistas, 

afirma que, quando publicado o acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, os recursos 
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de revista sobrestados na origem terão seguimento denegado na hipótese de o 

acórdão recorrido coincidir com a orientação a respeito de matéria no Tribunal 

Superior do Trabalho ou serão de novo analisados pelo Tribunal de origem no caso 

do acórdão recorrido divergir da orientação do Tribunal Superior do Trabalho acerca 

da matéria. 

Diante disso, uma vez publicado o acórdão no incidente resolução de 

demandas repetitivas: 

a) O recurso terá seguimento denegado na hipótese de o acórdão 
recorrido coincidir com a orientação a respeito da matéria no Tribunal 
Superior do Trabalho; 
b) Será novamente examinado pelo Tribunal de origem na hipótese de o 
acórdão recorrido divergir da orientação do Tribunal Superior do Trabalho a 
respeito da matéria. Trata-se aqui de efeito regressivo, qual seja, a 
possibilidade de o Tribunal regional emitir juízo de retratação da decisão e 
seguir a orientação firmada no Tribunal Superior do Trabalho. Não se trata 
aqui de efeito vinculante da decisão do TST, mas de um forte elemento de 
presunção para que o TRT acompanhe o entendimento da corte superior. 
Mantida a decisão divergente pelo Tribunal de origem, far-se-á o exame de 
admissibilidade do recurso de revista. (SCHIAVI, 2015, p, 916) 

Caso a questão afetada e julgada sob o rito dos recursos repetitivos também 

contenha questão constitucional, a decisão proferida pelo Tribunal Pleno não obstará 

o conhecimento de eventuais recursos extraordinários sobre a questão constitucional, 

segundo o §º 13, do artigo 896-C, da Consolidação das Leis Trabalhistas. 

Por sua vez, o §º 15, do artigo 896-C, da Consolidação das Leis Trabalhistas, 

o presidente do Tribunal Superior do Trabalho poderá oficiar os Tribunais Regionais 

do Trabalho e os presidentes das Turmas e da Seção especializada do Tribunal para 

que suspendam os processos idênticos aos selecionados como recursos 

representativos da controvérsia e encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, até o 

seu pronunciamento definitivo. 

Apenas serão atingidos pela decisão firmada no incidente os processos nos 

quais se discute a mesma tese jurídica da decisão firmada, sendo que se a causa 

apresentar questão fática ou jurídica distinta, não será aplicada a decisão paradigma. 

Bom destacar que o dispositivo deveria tão somente citar a mesma situação 

jurídica, pois no incidente não se discute questão fática.  

Porém, o dispositivo legal está correto, visto que pode ser muito difícil isolar 

“questão de fato” e “questão jurídica” e o Tribunal Superior do Trabalho, no recurso 

de revista, não pode alterar os fatos fixados na decisão regional, entretanto, poderá 

dar nova qualificação jurídica a eles. 
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Com fulcro no §º 17, do artigo 896-C, da Consolidação das Leis Trabalhistas, 

uma vez firmada a decisão no incidente de julgamento de recursos repetitivos, a lei 

impõe requisitos rígidos para alteração.  

Comentando tal dispositivo legal, Manoel Antonio Teixeira Filho (2014, p.65): 

O entendimento firmado na apreciação de recursos repetitivos não é imutável, 
o que não significa que possa ser alterado a todo o momento e a bel-prazer 
dos magistrados que julgaram o recurso paradigma. Do ponto de vista 
estritamente legal, o entendimento somente pode ser modificado se houver 
alteração da situação econômica, social ou jurídica que o motivou. Logo, a 
contrario sensu, não poderá ser modificado, por exemplo, porque a 
composição do tribunal já não é a mesma ou porque os magistrados 
resolveram refletir com maior profundidade sobre a questão jurídica. Fosse 
admissível a alteração do entendimento em casos como tais, a segurança 
jurídica e o interesse social ficariam gravemente comprometidos.  

Não basta que os ministros mudem de opinião ou a composição do Tribunal 

seja modificada com o ingresso de novos ministros que tenham entendimento diverso 

para a alteração. 

A decisão apenas poderá se alterada diante da modificação das situações 

econômica, social ou jurídica que serviram de suporte para a decisão. 

Mister lembrar que o entendimento firmado na apreciação de recursos 

repetitivos é mutável, entretanto não quer dizer que possa ser modificado a todo o 

momento, com bem entender os magistrados que julgaram o recurso paradigma.  

Assim sendo, o entendimento somente pode ser modificado se houver 

alteração da situação econômica, social ou jurídica que o motivou.  

Portanto, não poderá ser alterado, exemplificativamente, visto que a 

composição do tribunal já não é a mesma ou porque os magistrados resolveram refletir 

com maior profundidade sobre a questão jurídica, até porque se fosse admissível a 

alteração do entendimento em casos como tais, a segurança jurídica e o interesse 

social ficariam profundamente comprometidos (Filho, 2009, p. 851). 

Outrossim, o referido dispositivo também prevê a chamada modulação dos 

efeitos da decisão, como dispõe o artigo 27, da Lei  n. 9.868/99: 

Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista 
razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o 
Supremo Tribunal federal, por maioria de dois terços de seus membros, 
restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a 
partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. 

Desse modo, em linhas gerais, o Tribunal pode fixar o momento de eficácia da 

decisão, que, via de regra, não terá efeito retroativo. 
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Nessa esteira, o artigo 14, do Ato n. 491/14, da Presidência do Tribunal 

Superior do Trabalho, os recursos afetados deverão ser julgados no prazo de um ano 

e terão preferência sobre os demais feitos e caso não deem o devido julgamento no 

prazo de um ano, cessam automaticamente a afetação e a suspensão dos processos. 

O professor Schiavi (2015, p. 951) aponta alguns problemas na efetivação do 

incidente de resolução de demandas repetitivas, tais como:  

a) A “suposta segurança jurídica” não traz benefícios à jurisdicionado 
trabalhista, principalmente ao trabalhador, em razão da celeridade das 
mudanças sociais e econômicas que impactam as relações de trabalho; 
b) Dificilmente o trabalhador, que é o destinatário final da atividade do 
Judiciário Trabalhista, terá interesse no incidente de solução de demandas 
repetitivas, dada a sofisticação do procedimento e a possível demora em sua 
tramitação; 
c) Grande dificuldade de se alterar um posicionamento dominante firmado 
no incidente, o que pode acarretar engessamento da jurisprudência. 
d) Dificuldade mais acentuada no processo do trabalho de se afetar os 
recursos trabalhistas quando existirem multiplicidade de pedidos e afetação 
de um ou parte deles pelo incidente. 

 

No entanto, há também razões favoráveis em favor deste instituto no processo 

do trabalho, quais sejam, ser um instrumento efetivo para solução de demandas de 

massa fundadas na mesma tese jurídica; uma maior estabilidade e segurança da 

jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho; uma diminuição significativa de 

recursos nos Tribunais, quando já houver tese predominante firmada no Tribunal 

Superior do Trabalho, mediante  incidente; uma maior agilidade de tramitação dos 

recursos no Tribunal Superior do Trabalho; uma maior democracia na uniformização 

da jurisprudência, inclusive com a participação de terceiros (assistente e “amicus 

curiae”) e; efetivar tendência moderna para o Tribunal Superior do Trabalho 

uniformizar a jurisprudência entre Tribunais Regionais do Trabalho (GARCIA, 2015). 

Diante dos efeitos da decisão paradigma firmada no incidente de resolução 

de demandas repetitivas, da demora de tramitação do procedimento e da dificuldade 

de alteração do entendimento firmado, pensamos que o Tribunal Superior do Trabalho 

deverá utilizar o presente instituto com muita prudência, analisando, além dos 

requisitos legais, os resultados práticos que pode atingir. 

 

Da Uniformização Da Jurisprudência Dos Tribunais Regionais Do  Trabalho 
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A Lei n. 13.015/14 consolida essa tendência contemporânea de restrição aos 

recursos de natureza extraordinária, para somente admiti-los quando houver a matéria 

discutida em juízo for relevante e transcender aos interesses dos litigantes.  

Nesse aspecto, determina a lei que os Tribunais procedam à uniformização 

de sua jurisprudência interna, tendo por objetivo facilitar o julgamento dos recursos de 

revista, e impulsionar tendência contemporânea do Tribunal Superior do Trabalho de 

uniformizar a jurisprudência majoritária entre Tribunais Trabalhistas e por exceção nos 

dissídios individuais trabalhistas.  

Após a tramitação do incidente de uniformização da jurisprudência, o Tribunal 

Regional do Trabalho estabelecerá a tese jurídica prevalente e a súmula regional.  

Os referidos entendimentos não têm efeito vinculante para os 

desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho, tampouco para os juízes de 

primeiro grau, não obstante exerçam significativo poder de convencimento. 

De outro lado, unicamente, a súmula regional ou a tese jurídica prevalecente 

no Tribunal Regional do Trabalho e não conflitante com súmula ou orientação 

jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho servirá como paradigma para 

viabilizar o conhecimento do recurso de revista, por divergência. 

O Tribunal Superior do Trabalho regulamentou a questão através dos artigos 

3º, 4º, 5º e 6º, do Ato n. 491/14, “ipsis litteris”: 

Art. 3º Para efeito de aplicação dos §§ 4º e 5º do art.896 da CLT, persistindo 
decisão conflitante com a jurisprudência já uniformizada do Tribunal Regional 
do Trabalho de origem, deverão os autos retornar à instância a quo para sua 
adequação à súmula regional ou à tese jurídica prevalecente ao Tribunal 
Regional do Trabalho e não conflitante com súmula ou orientação 
jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho. 
Art. 4º A comprovação da existência da súmula regional ou da tese jurídica 
prevalecente no Tribunal Regional do Trabalho e não conflitante com súmula 
ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho servirá para 
os efeitos do art. 896, a da CLT, desde que regularmente demonstrada sua 
fonte de publicação. 
Art. 5º No caso de decisão regional em consonância com súmula ou 
orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, o Relator 
denegará seguimento ao recurso. 
Art. 6º Os Tribunais Regionais do Trabalho deverão manter e dar publicidade 
a suas súmulas e teses jurídicas prevalecentes mediante banco de dados, 
organizando-as por questão jurídica decidida e divulgando-as, 
preferencialmente, na rede mundial de computadores.  

Nesse diapasão, os Tribunais Regionais do Trabalho devem proceder, 

obrigatoriamente, à uniformização de sua jurisprudência e devem aplicar nas causas 
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de competência da Justiça do Trabalho, no que couber, o incidente de uniformização 

de jurisprudência previsto no artigo 896, § 3º, da Consolidação das Leis Trabalhistas. 

O artigo 896, § 4º, da Consolidação das Leis Trabalhistas, dispõe que ao 

constatar, de ofício ou mediante provocação de qualquer das partes ou do Ministério 

Público do Trabalho, a existência de decisões atuais e conflitantes no âmbito do 

mesmo Tribunal Regional do Trabalho sobre o tema objeto de recurso de revista, o 

Tribunal Superior do Trabalho deve determinar o retorno dos autos ao tribunal de, 

para que se proceda à uniformização da jurisprudência. 

Posteriormente, o §5º, do mesmo dispositivo legal, prevê que esta 

providência deve ser determinada pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, 

ao emitir juízo de admissibilidade sobre o Recurso de Revista, ou ao Ministro Relator, 

mediante decisões irrecorríveis. 

Em virtude da importância da matéria, por iniciativa de um dos membros da 

Seção Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, 

aprovada pela maioria dos integrantes da Seção, o julgamento no que tange à 

uniformização da jurisprudência pelo Tribunal Regional do Trabalho, pode ser afeto 

ao Tribunal Pleno (GARCIA, 2015). 

Somente a súmula regional ou a tese prevalecente no Tribunal Regional do 

Trabalho e não conflitante com súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal 

Superior do Trabalho deve servir de modelo para viabilizar o conhecimento do 

Recurso de Revista, por divergência. 

A mudança trazida com a Lei n. 13.015 objetiva devolver-se o exame da 

matéria ao Tribunal Regional, sem a examinar no Tribunal Superior do Trabalho, 

quando constatada a divergência jurisprudencial interna. 

Como bem coloca Estêvão Mallet (2015, online): 

A mudança é deveras significativa. Ao invés de o próprio Tribunal 
Superior do Trabalho julgar a causa e, assim, solucionar, em caso 
individual, a divergência, remete-se ao Tribunal Regional a 
incumbência de uniformizar a sua jurisprudência, fazendo-o em termos 
gerais e não casuísticos. 

Dessa maneira, não há utilidade prática isso, porque as particularidades 

fáticas de cada situação não permitem extrapolar critério ou regra para reger casos 

futuros.  

Nessa esteira, Estêvão Mallet (2015, online) apresenta o seguinte exemplo: 
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Um exemplo esclarece melhor a proposição. Quando se diz, diante da prova 
produzida no processo, que o trabalhador “A” é empregado, nada se obtém 
que possa ser generalizado para casos futuros. A solução funda-se 
exatamente no que se apurou naquele processo, ou seja, nas 
particularidades da relação de trabalho em que envolvido o trabalhador “A”, 
por conta da forma como se dava a prestação de serviço. Não se enuncia 
uma regra abstrata. Não se indicam os elementos que, em tese, podem levar 
à afirmação da existência, ou não, de relação de emprego. Apenas se resolve 
um litígio em particular. Tanto é assim que, qualquer um sabe, em outro 
processo, movido por trabalhador diferente, “B”, com provas distintas, o 
desfecho poderá, ou não, ser o mesmo. É evidente – ninguém pretenderá o 
contrário – que, se o trabalhador “B” vier a postular o reconhecimento de 
vínculo de emprego, o acolhimento da ação anterior, movida pelo trabalhador 
“A”, ainda que contra o mesmo tomador de serviço, não indica a procedência 
do novo pedido. Não serve, em resumo, como regra de julgamento ou como 
precedente, no sentido jurídico do termo, para os demais trabalhadores, pois 
não enuncia, de nenhuma forma, a tese jurídica que há de guiar a solução de 
todas as ações de trabalhadores contra a mesma empresa. Cada relação 
jurídica individual é única e pode ter tratamento legal próprio. 

Diante disso, percebe-se que não é cabível o incidente de uniformização de 

jurisprudência, visto que não se obteria regra jurídica para casos futuros em face da 

feição estritamente individual e contingente da decisão tomada, fundada que está nas 

provas produzidas.  

O Presidente do Tribunal Superior do Trabalho (2015, online) assegura que: 

Com a entrada em vigor das novas regras, se um recurso vier de um TRT que 
não tenha sumulado sua jurisprudência em cotejo com outro que já o tenha 
feito, o relator pode determinar a baixa dos autos para que o tribunal de 
origem edite a sua súmula. Caso a tese sumulada continue a ser antagônica, 
a parte pode interpor novo recurso de revista. Caso contrário, o recurso de 
revista não subirá do TST. Os Regionais deverão, portanto, fazer o dever de 
casa. Até então era muito simples. 

“Ex positis”, é concludente que súmulas do Tribunal Superior do Trabalho não 

terão ainda caráter vinculante, contudo uma vez consolidada a jurisprudência de cada 

tribunal, o Tribunal Superior do Trabalho passará a aceitar somente os recursos de 

revista em que as súmulas regionais forem antagônicas entre si, com uma delas se 

contraponto ao entendimento do Tribunal Superior do Trabalho sobre a matéria, 

acabando, assim, com a especificidade de cada casa em concreto infelizmente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em que pese ter conhecimento de que o debate não se finda aqui e diante 

dos argumentos levantados, vê-se que a Lei 13.015/14 teve como escopo obter 

maior celeridade no processamento e no julgamento dos recursos, em especial no 

âmbito da Justiça do Trabalho. 
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Outrossim, foram analisados nestas linhas a conceituação de Recurso de 

Revista, as principais alterações trazidas por esta lei e, principalmente, a questão da 

uniformização da jurisprudência dos Tribunais Regionais do Trabalho. 

Pelo o que foi debatido, nota-se que o não foi favorável ao ordenamento 

jurídico a imposição de se uniformizar a jurisprudência, visto que cada caso em 

concreto requer uma análise diversa, não podendo dar o mesmo tratamento, pois, 

assim, não será possível seguir as premissas da Justiça. 
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