
MINUTAS DE DESPACHOS E DECISÕES COM BASE NA IN
39/2016 DO TST

MANUTENÇÃO DO JUÍZO DE COMPATIBILIDADE

Apesar de o art. 15 do NCPC trazer regra de integração, cuja aplicação
subsidiária e supletiva da nova lei processual civil não mencionar o filtro
do juízo de compatibilidade, é preciso que tal previsão seja interpretada em
conjunto com os arts. 769 e 889 da CLT. Ambos os dispositivos já trazem
em si regras de integração, nas quais, além da omissão normativa, exige-se
a compatibilidade  da fonte  integrativa com os princípios  e  preceitos do
Direito Processual do Trabalho (Art. 1º, IN 39/2016 do TST. Desse modo, a
partir de uma interpretação sistemática do art. 15 do NCPC com os arts.
769  e  889  da  CLT,  entendo  indispensável  o  juízo  de  compatibilidade,
sobretudo  diante  da  necessária  preservação  da  autonomia  do  Direito
Processual  do  Trabalho  contra  interferências  indevidas  de  outras  fontes
normativas.  Destarte,  fazendo o juízo de compatibilidade,  verifico que a
norma invocada pela parte não é compatível como o Processo do Trabalho,
razão pela qual nego sua aplicação na espécie.

OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO 1

De acordo com o art. 4º da IN 39/2016 do TST, aplicam-se ao Processo do
Trabalho as normas do NCPC que regulam o princípio do contraditório, em
especial os artigos 9º e 10, no que vedam a decisão surpresa.  Assim, em
atenção ao art. 10 do NCPC e verificando a presença de fundamento fático-
jurídico capaz de influenciar no julgamento de mérito da causa (art. 4º, §1º,
IN 39/2016 do TST), oportunizo às partes, pelo prazo comum de 10 (dez)
dias,  manifestação sobre as  questões abaixo elencadas.  Após,  voltem os
autos conclusos para deliberação. 

OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO 2

De acordo com o art. 4º da IN 39/2016 do TST, aplicam-se ao Processo do
Trabalho as normas do NCPC que regulam o princípio do contraditório, em
especial os artigos 9º e 10, no que vedam a decisão surpresa. Entretanto,
não se  considera decisão surpresa a que,  à luz do ordenamento jurídico
nacional e dos princípios que informam o Direito Processual do Trabalho,
as partes tinham obrigação de prever, concernente às condições da ação,
aos  pressupostos  de  admissibilidade  de  recurso  e  aos  pressupostos
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processuais, salvo disposição legal expressa em contrário ((art. 4º, §2º, IN
39/2016 do TST). Desse modo, verificando que a matéria objeto de análise
tem natureza cogente e deveria ter sido prevista pela parte insurgente, passo
a analisa-la sem a necessidade de adicional manifestação. 

CORREÇÃO  DE  VÍCIO  DE  INCAPACIDADE  (FASE  DE
CONHECIMENTO)

Em conformidade com o disposto no art. 3º, I, da IN 39/2016 do TST, o art.
76  do  NCPC  é  integralmente  compatível  com o  Direito  Processual  do
Trabalho.  Desse modo,  verificando o vício de capacidade ou defeito  de
representação da parte (AUTORA, RÉ OU INTERVENIENTE), suspendo
o  processo  pelo  prazo  de  (PRAZO  JUDICIAL),  momento  em  que
determino  que  o  defeito  seja  sanado  (COMPLEMENTO),  sob  pena  de
incidência das cominações trazidas pelo §1º, do citado art. 76 do NCPC.

AMICUS CURAE

Em conformidade com o art. 3º, II, da IN 39/2016 do TST, o art. 138 do
NCPC é integralmente compatível com o Direito Processual do Trabalho.
No caso, verificando a especificidade da matéria, bem como sua relevância
e importância social, entendo pela possibilidade de participação do amicus
curae  (INDICAR  A  PESSOA  NATURAL  OU  JURÍDICA
INTERVENIENTE), o qual deverá ser intimado para intervir no prazo de
15 (quinze) dias. Na forma do art. 138, §2º, do NPC, ficam definidos os
seguintes  poderes  ao  amicus  curae  interveniente:  (ESPECIFICAR  OS
PODERES).

INCIDENTE  DE  DESCONSIDERAÇÃO  DA  PERSONALIDADE
JURÍDICA

Em conformidade com o art. 6º, da IN 39/2016 do TST, os arts. 133 a 136
do NCPC, que regulam o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, são aplicáveis ao Direito Processual do Trabalho, porém passíveis
de merecidas adaptações,  devido às especificidades do processo laboral.
Desse modo, desse modo, adoto as seguintes medidas de compatibilização
procedimental: 

a) Deflagro, de ofício, o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, haja vista encontrar-se o processo em fase de execução (art.
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878 da CLC c/c art. 6º da IN 39/2016 do TST), comunicando-se ao
distribuidor para as anotações devidas (art. 133, §1º, NCPC);

b) Considerando  versar  o  presente  processo  sobre  verba  de  natureza
alimentar e diante da urgência que lhe é inerente, bem como à luz do
risco  ao  resultado  útil  do  processo  decorrente  da  alienação
patrimonial indevida passível de ser praticada pelo terceiro sobre o
qual a persecução executória passará a tramitar; considerando, ainda,
o poder geral de cautela, de escopo assecuratório, não excluído da
sistemática  do  NCPC,  defiro  tutela  provisória  de  urgência,  de
natureza cautelar, momento em que determino a adoção de medidas
de  constrição  sobre  o  patrimônio  do(s)  sócio(s)  da  executada,
sobretudo  pelas  vias  eletrônicas  (BACENJUD,  RENAJUD  e
INFOJUD),  até  o  limite  da  dívida  em execução  (art.  6º,  §2º,  IN
39/2016 do TST);

c) Em seguida, suspenda-se o curso do processo (art. 134, §4º, NCPC),
determinando,  ato contínuo,  a  citação do(s)  sócio(s)  da executada
para que se  manifeste(m)  no prazo de 15 (quinze)  dias (art.  135,
NCPC);

d) Após  manifestação,  voltem  os  autos  conclusos  para  deliberação
quanto  a  necessidade  ou  não  de  instrução  processual,  mormente
diante  da  adoção,  por  parte  deste  juízo,  da  teoria  objetiva  da
desconsideração da personalidade, tal  como prevista no art.  28 do
CDC,  segundo  o  qual  não  se  exige  os  requisitos  do  desvio  de
finalidade ou confusão patrimonial trazidos pelo art. 50 do CC;

e) No ato de citação, deverá ser informado ao(s) sócio(s) da executada
que, uma vez acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a
oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em
relação ao requerente (art. 137, NCPC), sem prejuízo da aplicação
das cominações por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, I,
NCPC).

f) A fraude a execução mencionada no item anterior, será considerada
desde a citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar
(art. 792, §3º, NPCP).

PODERES DO JUIZ
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Em conformidade com o art. 3º, III, da IN 39/2016 do TST, o art. 139 do
NCPC, que define os poderes do Juiz, é compatível com o processo do
trabalho,  exceto quando a  parte  final  de seu  inciso V,  no tocante  ao
auxilio  de  conciliadores  e  mediadores  judiciais.  Assim,  determino
(INSERIR DETERMINAÇÃO COM BASE NOS INCISOS DO ART.
139,  NCPC),  adotando  as  seguintes  providencias  para  seu  fiel
cumprimento (INSERIR AS PROVIDÊNCIAS). 

VALOR  DA  CAUSA  EM  AÇÃO  INDENIZATÓRIA  –
POSSIBILIDADE DE EMENDA

Verifico, no caso, que o pedido de indenização por danos formulado não
inicial,  sobretudo  no  que  diz  respeito  ao  dano  moral,  não  consta  o
respectivo valor,  desrespeitando o art.  292,  V,  do NCPC, compatível
com o Direito Processual do Trabalho por força do art. 3º, IV, da IN
39/2016 do  TST.  Desse  modo,  tramitando  o  feito  em rito  ordinário,
intimo o reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à
inicial, procedendo com a indicação do valor da causa correspondente a
indenização pretendida, sob pena de indeferimento da inicial e extinção
do processo sem resolução de mérito  (art.  321,  NCPC c/c  súm 263,
TST).  

CORREÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA

Observando  à  inicial,  verifico  que  o  valor  atribuído  à  causa  não
corresponde  ao  conteúdo  patrimonial  em  discussão  ou  ao  proveito
econômico perseguido pelo reclamante. Assim, corrijo de ofício o valor
da causa, com adequação de rito (se necessário), nos termos do art. 292,
§3º, do NCPC, compatível com o Direito Processual do Trabalho por
força  do  art.  3º,  V,  da  IN  39/2016  do  TST,  arbitrando  o  valor  de
(ARBITRAR VALOR). 

TUTELA  PROVISÓRIA  DE  URGÊNCIA  ANTECIPATÓRIA
ANTECEDENTE - DEFERIDA

Considerando a constatação, à luz dos argumentos expostos na petição
inicial, que a urgência da pretensão satisfativa é contemporânea à ação,
e tendo em vista o manifesto perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo,  sobretudo  diante  da  plausibilidade  do  direito  pretendido,
defiro  a  tutela  provisória  de  urgência  de  natureza  antecipatória  em
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caráter  antecedente,  pelo  que  determino:  (COLOCAR  A
DETERMINAÇÃO RESULTADO DA LIMINAR).

Por outro lado, penso ser necessário esclarecer que, diante da ausência
de compatibilidade integral e absoluta do procedimento previsto no art.
304 do NCPC (estabilização da decisão) com o Direito Processual do
Trabalho,  especialmente  por  conta  da  irrecorribilidade  imediata  das
decisões interlocutórias (art. 893, §1º, CLT), adoto as seguintes medidas
de compatibilização procedimental: 

a) Deferida a tutela antecipada em caráter antecedente, faculto à parte
contrária  consignar,  expressa  e  formal  discordância  (protesto),  no
prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação da decisão;

b) Não  consignados  os  protestos,  a  decisão  antecipatória  restará
estabilizada e o processo será extinto, na forma do art. 304, caput e
§1º, do NCPC);

c) Consignados protestos,  fica a parte reclamada com o prazo de 15
(quinze) dias, contados da mesma intimação para, querendo, aditar a
inicial,  sob  pena  de  indeferimento  da  inicial  e  extinção  sem
resolução de mérito (art. 303, §1º, I e §2º, NCPC), somente cabendo
revisão, reforma ou anulação através da ação prevista no art. 304,
§4º, NCPC, com prazo decadencial de 02 (dois) anos (art. 304, §5º,
NCPC;

d) Realizado o aditamento, insira-se o feito em pauta, intimando o(s)
reclamante(s) e citando a(s) reclamada(s) para audiência, momento
em que a(s) ré(s) poderá(ão), querendo, apresentar defesa, sob pena
de revelia, seguindo-se o procedimento normal.  

e) À Secretaria para as providências.  

TUTELA  PROVISÓRIA  DE  URGÊNCIA  ANTECIPATÓRIA
ANTECEDENTE - INDEFERIDA

Diante dos argumentos expostos, não verifico, na espécie, a presença de
elementos que imprimam convencimento quanto à urgência da medida,
tampouco  perigo de  dano pela  demora  ou risco  ao  resultado útil  do
processo,  razão  pela  qual  indefiro  a  tutela  provisória  de  urgência
antecipatória  em caráter  antecedente.  Nada  obstante,  em atenção  ao
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disposto  no  art.  303,  §6º,  do  NCPC,  compatível  com  o  Direito
Processual do Trabalho por força do art. 3º, VI, da IN 39/2016 do TST,
determino que o reclamante realize a emenda da petição inicial em até 5
(cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem
resolução de mérito. Realizada a emenda, inclua-se o feito em pauta,
intimando o(s) reclamante(s) e citando a(s) ré(s) para comparecimento,
momento  em que poderá(ão)  apresentar  defesa,  sob  pena  de  revelia,
seguindo-se o procedimento normal.  

TUTELA  PROVISÓRIA  DE  URGÊNCIA  CAUTELAR
ANTECEDENTE – DEFERIMENTO

Diante  dos  argumentos  expostos,  verifico  a  plausibilidade  do  direito
pretendido pelo reclamante, bem como o perigo de dano pela demora ou
risco  ao  resultado  útil  do  processo,  razão  pela  qual,  defiro  a  tutela
provisória  de urgência  cautelar,  de natureza assecuratória,  em caráter
antecedente,  pelo  que  determino  (INSERIR  A  PROVIDÊNCIA
CAUTELAR). Em seguida, cite-se o reclamado para, no prazo de 05
(cinco) dias,  apresentar  contestação sob pena de revelia.  Apresentada
defesa,  voltem  os  autos  conclusos  para  deliberação  acerca  da
necessidade  de  audiência  de  instrução.  Não  apresentada  defesa,  fica
desde  já  aplicada  a  revelia  e  os  autos  devem voltar  conclusos  para
julgamento, tudo na forma dos arts. 305 a 311 do NCPC, compatíveis
com o Direito Processual do Trabalho, por força do art. 3º, VI, da IN
39/2016 do TST.

TUTELA  PROVISÓRIA  DE  URGÊNCIA  CAUTELAR
ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO

Diante  dos  argumentos  expostos,  não  verifico  a  presença  da
plausibilidade do direito invocado pelo reclamante, tampouco do perigo
de dano pela demora ou risco ao resultado útil do processo, razão pela
qual  indefiro a  tutela  provisória  de urgência  acautelatória  em caráter
antecedente  pretendida.   Cite-se  o  reclamado  para,  no  prazo  de  05
(cinco) dias,  apresentar  contestação sob pena de revelia.  Apresentada
defesa,  voltem  os  autos  conclusos  para  deliberação  acerca  da
necessidade  de  audiência  de  instrução.  Não  apresentada  defesa,  fica
desde  já  aplicada  a  revelia  e  os  autos  devem voltar  conclusos  para
julgamento, tudo na forma dos arts. 305 a 311 do NCPC, compatíveis
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com o Direito Processual do Trabalho, por força do art. 3º, VI, da IN
39/2016 do TST. Ressalte-se,  por  fim,  que o indeferimento da tutela
provisória  aqui  analisada  não  obsta  a  que  a  parte  formule  o  pedido
principal, nem influi no julgamento desse (art. 310, NCPC). 

TUTELA DE EVIDÊNCIA

A  tutela  de  evidência,  como  o  próprio  nome  sugere,  trata-se  de
providência  de  natureza  provisória  que  pode  ser  concedida
independentemente  da  demonstração  do  perigo  de  dano  ou  risco  ao
resultado útil do processo, desde que preenchidos os requisitos do art.
311 do NCPC. No caso, verifico:

OPÇÃO 1: o abuso do direito de defesa apresentado pelo reclamado,
bem como seu manifesto propósito procrastinatório.

OPÇÃO  2:  as  alegações  de  fato  dependem,  unicamente,  de  prova
documental, a qual já se encontra pré-constituída nos autos;

OPÇÃO  3:  a  tese  jurídica  pretendida  já  se  encontra  firmada  em
julgamento de casos repetitivos, conforme processo nº ...

OPÇÃO 4: a tese jurídica pretendida já se encontra firmada na súmula
vinculante ... do Supremo Tribunal Federal

OPÇÃO 5: a petição inicial foi instruída com prova suficiente dos fatos
objeto do conflito, sendo certo que a reclamada não opôs prova capaz de
gerar dúvida razoável.

Assim,  defiro  a  tutela  da  evidência,  momento  em  que  determino
(INSERIR DETERMINAÇÃO), o que faço com escopo no art. 311 do
NCPC, compatível com o Direito Processual do Trabalho, na forma do
art. 3º, VI, da IN 39/2016 do TST. 

DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA

Diante  das  peculiaridades  trazidas  pela  causa  em  análise,  sobretudo
tendo  em  vista  à  impossibilidade  ou  excessiva  dificuldade  da  parte
autora, de se desvencilhar do ônus de demonstrar o fato controvertido,
além  na  maior  facilidade  de  a  reclamada  produzir  a  prova  do  fato
contrário,  atribuo o ônus de prova (INSERIR O FATO) à reclamada,
viabilizando a possibilidade de a mesma se desvencilhar, por todos os
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meios  de  prova  em  direito  admitidos  e  possíveis  na  atual  fase
procedimental, nos moldes do art. 373, §1º, do NCPC, compatível com
o Direito  Processual  do  Trabalho,  nos  termos  do art.  3º,  VII,  da  IN
39/2016 do TST. 

JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO

Este juízo, com escopo no art. 840, §1º, da CLC c/c art. 485 do NCPC,
indeferiu a petição inicial, por não preenchimento dos requisitos legais,
sobretudo no tocante  (INSERIR FUNDAMENTO ORIGINÁRIO DO
INDEFERIMENTO).  Inconformado,  o  reclamante  interpôs  recurso
ordinário,  vindo  os  autos  para  apreciação  em  sede  de  juízo  de
admissibilidade. Entretanto, nada obstante a decisão originário, observo
que o requisito antes apontado como ausente, na verdade, encontra-se
presente na petição inicial da reclamação trabalhista. Assim, exerço o
juízo de retratação trazido pelo art. 485, §7º, do NCPC, compatível com
o Direito  Processual  do  Trabalho  por  forma  do  art.  3º,  VIII,  da  IN
39/2016  do  TST,  momento  em  que  torno  sem  efeito  a  decisão  de
indeferimento da petição inicial, devendo o processo prosseguir no seu
curso normal.  Diante  da  retratação,  concluo pela  perda de objeto do
recurso ordinário interposto. 

POSSIBILIDADE DE PENHORA DE SALÁRIO

Nada obstante a impenhorabilidade do salário trazida pelo art. 833, IV,
do NPCP, aplicável ao Direito Processual do Trabalho por força do art.
3º,  XV,  da  IN  39/2016  do  TST,  o  §2º  do  mesmo  artigo  processual
flexibiliza tal impenhorabilidade sempre que a constrição ocorra para
pagamento  de  crédito  de  natureza  alimentar,  independentemente  da
origem. Com efeito, ao prevê a relativização da impenhorabilidade do
salário e demais parcelas contraprestrativas para pagamento de crédito
alimentar,  independentemente da origem, o NCPC deu margem para
uma  interpretação  capaz  de  inserir  na  exceção  legal  os  créditos
trabalhistas,  assim  como  aqueles  decorrentes  de  ato  ilícito  (e  não
somente  os  decorrentes  de  vínculos  familiares).  Assim,  determino  a
penhora  de  (INSERIR  PERCENTUAL)  do  salário  do  devedor,
liberando-se o remanescente. 

POSSIBILIDADE DE PENHORA DE POUPANÇA
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 Nada  obstante  a  impenhorabilidade  dos  valores  depositados  em
poupança, no limite de 40 (quarenta) salários mínimos, trazida pelo art.
833, X, do NPCP, aplicável ao Direito Processual do Trabalho por força
do art. 3º, XV, da IN 39/2016 do TST, o §2º do mesmo artigo processual
flexibiliza tal impenhorabilidade sempre que a constrição ocorra para
pagamento  de  crédito  de  natureza  alimentar,  independentemente  da
origem. Com efeito, ao prevê a relativização da impenhorabilidade da
poupança para pagamento de crédito alimentar, independentemente da
origem, o NCPC deu margem para uma interpretação capaz de inserir
na  exceção  legal  os  créditos  trabalhistas,  assim  como  aqueles
decorrentes  de  ato  ilícito  (e  não somente  os  decorrentes  de  vínculos
familiares). Assim, determino a penhora de (INSERIR PERCENTUAL)
da poupança do devedor, com vistas à garantia do crédito trabalhista em
execução.

PROCEDIMENTO  QUANDO  NÃO  ENCONTRADOS  BENS
PENHORÁVEIS E INTIMAÇÃO DA PENHORA

Determino a expedição de mandado de penhora, para que o Oficial de
Justiça  proceda  com  a  constrição  de  bens  do  devedor,  livres  e
penhoráveis, tantos quantos bastem à garantia da dívida em execução.
Não encontrados bens em quantidade suficiente e observando que os
mesmos  serão  totalmente  absorvidos  pelos  encargos  da  execução,  a
penhora não deverá ser levada a efeito (art. 836, NCPC c/c art. 3º, XVII,
IN  39/2016  do  TST).  Nada  obstante,  deverá  o  Oficial  de  Justiça
descrever  na  certidão  os  bens  que  guarnecem  a  residência  ou  o
estabelecimento  do  executado,  nomeando-se  o  mesmo  ou  seu
representante  como  depositário  provisório  de  tais  bens  até  ulterior
determinação do juiz (art. 836, §§1º e 2º, NCPC). Encontrados bens e,
uma vez formalizada a penhora, o executado deverá se imediatamente
intimado, na pessoa do advogado ou da sociedade de advogados a que
pertença (art. 841, §1º, NCPC c/c  art. 3º, XVIII, IN 39/2016 do TST).
Se não houver constituído advogado nos autos, o executado deverá ser
intimado pessoalmente, pela via postal (art. 841, §2º, NCPC).

NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL

Nada obstante a previsão trazida pelo art. 190 do NCPC, que permite às
partes a celebração do negócio jurídico processual,  deliberando sobre
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seus  direitos,  ônus  e  encargos,  indefiro  o  pedido  de  homologação
formulado pelas partes, tendo em vista a manifesta vulnerabilidade do
reclamante (art. 190, pú, NCPC), o que implica na incompatibilidade do
instituto com o Direito Processual do Trabalho (art. 2º, II,  IN 39/2016
do TST).

CONTAGEM DE PRAZOS EM DIAS ÚTEIS

Apesar  da  previsão  trazida  pelo  art.  219  do  NCPC,  que  estabelece
contagem de prazos  em dias úteis,  o  Direito  Processual  do Trabalho
possui regramento próprio, consubstanciado no art. 775 da CLT, o qual
determina  que  os  prazos  serão  contínuos  e  irreleváveis,  tornando  o
dispositivo previsto na lei  processual  civil  não incidente no processo
laboral, dada a ausência de omissão normativa (art. 2º, III,  IN 39/2016
do TST).  

ATRASO DA AUDIÊNCIA SUPERIOR A 30 MINUTOS

Indefiro o pedido de adiamento da audiência por atraso superior a 30
minutos do horário marcado para sua realização, tendo em vista que o
art.  362,  III,  do  NCPC  não  se  apresenta  compatível  com o  Direito
Processual  do  Trabalho  (art.  2º,  VI,  IN  39/2016  do  TST),  dadas  as
peculiaridades do processo laboral que preconizam, dentre outras coisas,
a  concentração  dos  atos  em audiência,  cujo  adiamento  pode  causar
prejuízo para as partes. 
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