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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) PRESIDENTE DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA  REGIÃO 

(centralizado, em caixa alta e negrito, tamanho 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO Nº: XXXXXXX-XX.20XX.5.10.0XXX 

 

EMPRESA/FULANO DE TAL (em caixa alta e negrito), pessoa jurídica de 

direito privado/pessoa física, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, 

inconformado com a r. Decisão da Turma deste Tribunal, que deu provimento/negou 

provimento ao Recurso do Reclamante/Reclamado, vem, por seus advogados que esta 

subscreve, à presença de Vossa Excelência, com fundamento nas alíneas “a” e/ou “c” 

(COLOCAR QUAL ALÍNEA “a” e/ou “b” ou “a” e/ou “c”) do art. 896 da 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT (quando for pelo rito ordinário) ou §6º do 

art. 896 da CLT (quando for procedimento sumaríssimo), ou ainda, o § 2º do art. 896 

da CLT (quando em fase de execução de sentença), c/c art. 997, § 1º e 2º do CPC 

(quando for recurso de revista adesivo), interpor o presente 

 

RECURSO DE REVISTA 

(centralizado, em caixa alta e negrito, tamanho 13) 

 
para o Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, pela inclusas razões anexas, requerendo a 

sua juntada aos autos e o regular processamento na forma da lei. 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

Local e data. 

 
 

NOME DO(A) ESTAGIÁRIO(A) ADVOGADO 

Estagiário(a) NPJ/UDF OAB/UF 
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EGRÉGIO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

(centralizado, em caixa alta e negrito, tamanho 13) 

 

 

Recorrente: EMPRESA A/FULANO DE TAL 

Recorrido: BELTRANO DE TAL/EMPRESA B 

Autos nº XXXXXXX-XX.20XX.5.10.0XXX 

 

 

RAZÕES DE RECURSO DE REVISTA 

COLENDA TURMA, 

NOBRES JULGADORES! 

 

 

 

Não obstante o respeito ao MM. Juízo “a quo”, a r. sentença merece ser 

reformada, conforme se verifica na exposição das razões recursais. 

 

 
 

I – DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS (em caixa alta e negrito, tamanho 

13) - Os pressupostos abaixo delineados podem ser redigidos livremente pelo aluno, pois 

o necessário é demonstrar o preenchimento de cada um desses pressupostos. 

 

 

I.I – INTRÍNSECOS (em caixa alta, itálico, tamanho 12) 

a) Prequestionamento (deve indicar o trecho da decisão recorrida – art. 896, §1º A, I da 

CLT) 

b) Transcendência (art. 896-A da CLT) 

c) Legitimidade (habilitação legal) 

d) Capacidade (arts. 1º a 5º / 40 e seguintes e/ou 985 do Código Civil) 

e) Interesse (reforma da decisão anterior) 
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I.II – EXTRÍNSECOS (em caixa alta, itálico, tamanho 12) 

a) Tempestividade (octídio) 

b) Cabimento (recorribilidade) e Adequação (espécie de recurso ao caso) 

b.1) Cabimento do Recurso de revista pela alínea “a” do art. 896 da CLT 

e/ou 

b.2) Cabimento do Recurso de revista pela alínea “b” do art. 896 da CLT 

e/ou 

b.3) Cabimento do Recurso de revista pela alínea “c” do art. 896 da CLT 

ou 

b.4) Cabimento do Recurso de revista pelo § 2º do art. 896 da CLT 

ou 

b.5) Cabimento do Recurso de revista pelo § 6º do art. 896 da CLT 

c) Preparo (custas e depósito recursal) 

e) Representação processual (advogados/as) 

 

 
II – PRELIMINAR (em caixa alta e negrito, tamanho 13) 

 

(todos subtítulos em caixa alta, itálico, tamanho 12) 

 

II.I - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO RECORRIDA (ART. 995, 

PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC) 

II.II - PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO (ART. 1.048 DO CPC) 

II.III – OUTRAS 

 

 
III- DO MÉRITO (em caixa alta e negrito, tamanho 13) 

 

Cada matéria abrangida no recurso deverá ser objeto de um tópico. Em cada tópico 

recorrido, fazer um relatório específico dos direitos, e impugnar cada um de seus 

fundamentos, indicando de forma explícita o artigo Constitucional, de Lei, Súmula, 

confronto a Jurisprudência de outro Tribunal Regional do Trabalho, que sustentem a tese 

do(a) recorrente (art. 896 §1ºA, II da CLT c/c art. 1.029, § 1º do CPC c/c Súmula 337 do 

TST). 
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É necessário realizar o cotejo analítico, ou seja, explicar e fundamentar a razão 

pela qual a decisão recorrida está em desacordo com o artigo Constitucional, de Lei, 

Súmula ou Jurisprudência de outro Tribunal Regional do Trabalho (art.896 §1ºA, III e 

§8º da CLT c/c art. 1.029, § 2º do CPC). Caso seja Jurisprudência, a referência do Acórdão 

deve ser completa e atual (art. 896 §7º da CLT). 

 

 

III – CONCLUSÃO (em caixa alta e negrito, tamanho 13) 
 

Ante o exposto, espera-se seja CONHECIDO E PROVIDO o presente recurso 

de revista, a fim de que seja reformada a r. decisão recorrida, no sentido da 

procedência/improcedência dos pedidos, como medida de aplicação da verdadeira 

JUSTIÇA! 

 
 

Nestes termos, Pede deferimento. 

Local e data. 

 

 

 
NOME DO(A) ESTAGIÁRIO(A) ADVOGADO 

Estagiário(a) NPJ/UDF OAB/UF 
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