
- ARTIGO 8º DA CLT – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO PROCESSO CIVIL

A Reforma Trabalhista, introduzida pela Lei nº 13.467/2018, trouxe diversas
alterações materiais e processuais trabalhistas. Entre elas, modificou o § único do art.
8º da CLT. Atualmente, o dispositivo se encontra assim redigido:

Art. 8º - As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de
disposições  legais  ou  contratuais,  decidirão,  conforme  o  caso,  pela
jurisprudência, por analogia, por eqüidade e outros princípios e normas gerais
de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os
usos e costumes, o direito comparado,  mas sempre de maneira que nenhum
interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público.
Parágrafo único - O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho,
naquilo em que não for incompatível com os princípios fundamentais deste.
§  1º  O  direito  comum  será  fonte  subsidiária  do  direito  do  trabalho.
(redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)
§  2º  Súmulas  e  outros  enunciados  de  jurisprudência  editados  pelo Tribunal
Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais  do Trabalho não poderão
restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam
previstas em lei. (incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)  
§ 3º  No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça
do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais
do negócio jurídico, respeitado o disposto no art. 104 da Lei no 10.406, de 10
de janeiro de 2002 (Código Civil),  e balizará sua atuação pelo princípio da
intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva.  (incluído pela Lei nº
13.467, de 2017)  

O dispositivo em questão trata das fontes  do direito do trabalho.  Uma das
principais inovações foi a retirada da exigência de compatibilidade do direito comum
com vistas à aplicação ao direito do trabalho.

Tal  modificação  revela-se  de  certa  forma  irrelevante  do  ponto  de  vista
aplicativo do dispositivo.

É  que,  obviamente,  para  a  aplicação  de  qualquer  regra  sempre  haverá  a
necessidade de compatibilidade. Não é possível, por exemplo, imaginar aplicação de
regras  que  ferem  a  natureza  salarial  do  crédito  trabalhista.  Isto  porque  a
incompatibilidade impediria.

Tanto é assim que, talvez por descuido do legislador,  não houve a mesma
supressão do requisito de compatibilidade constante no art. 769 da CLT, que trata do
direito processual comum como fonte do direito processual do trabalho.

Portanto, a compatibilidade do direito comum, seja material ou processual, é
requisito implícito, indispensável à aplicação ao direito do trabalho.

- ARTIGO 775 DA CLT – PRAZOS EM DIAS ÚTEIS

Caput

O dispositivo em questão informa que a aplicação dos prazos em dias úteis é
aplicável  aos  prazos  estabelecidos  no  titulo  DO  PROCESSO  JUDICIÁRIO  DO
TRABALHO, portanto a prazos de natureza processual constante no referido título.

A fixação dos prazos em dias úteis é benéfica tanto para os advogados como
para os demais operadores do direito e não coloca em risco a celeridade processual.
Portanto, consentâneo com a processualidade trabalhista.



Referida regra, inclusive, também está disposta no art. 219 do CPC. 

Parágrafo 1º
Diante  das  evidências  demonstradas,  conforme  o  §  1º,  inciso  (I  ou  II)  do

referido diploma, haja vista que XXXXX, prorrogo o prazo da parte (autor/ réu) no
que se refere a XXXXX, até o dia XXXXX.

Parágrafo 2º
Mesmo diante de expirado o prazo processual contado em dias úteis conforme

consta no caput do art. 775 da CLT, o § 2º do art. 775 da CLT sinaliza caber ao juiz
dilatar prazos e alterar a ordem de produção dos meios de provas.

Assim,  diante  da justificada  XXXXXX,  determino a  dilação  do prazo (ou
alteração da produção da prova) para XXXXX, uma vez que cabe ao juiz, com base
no juízo da razoabilidade e efetividade  jurisdicional.

- ARTIGO 789 DA CLT – CUSTAS LIMITAÇÃO MÁXIMA

A nova redação do art. 789 da CLT estabeleceu limite do valor das custas
processuais, sendo quatro vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de
Previdência Social,  que,  atualmente,  é no importe de R$ 5.645,80, nos  termos da
Portaria nº 15/2018, do Ministério da Fazendo, publicada no DOU de 17/01/2018.

Sendo assim, independentemente  do valor  da causa,  o valor  máximo a ser
estabelecido pelo Juízo no que se refere às custas processuais é de R$ 22.583,20.

- ARTIGO 790, §§ 3º E 4º DA CLT – TETO PARA BENEFICIO DA JUSTIÇA
GRATUITA

Para pessoa física com remuneração inferior a 40%
O § 3º, alterado pela Reforma Trabalhista, e o § 4º, inserido por ela, ambos do

art. 790 da CLT, trouxeram inovações relativas ao pagamento das custas processuais.
Os dispositivos  devem ser  interpretados  de  forma isolada,  como requisitos

alternativos. Isto é, o parágrafo 3º refere-se a uma presunção relativa, à pessoa física
que recebe salário. Logo, informando ela receber menos ou igual a 40% (quarenta por
cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, ou
seja, R$ 2.258.32, terá sobre si a presunção de hipossuficiência, sendo suficiente à
concessão da Justiça Gratuita, ressaltando não haver a necessidade de comprovação
de insuficiência de recursos. 

Por outro lado, o parágrafo 4º refere-se às pessoas físicas que recebam valor
superior a R$ 2.258,32 e às pessoas jurídicas. Estas sim, deverão, para a concessão da
justiça gratuita comprovar a insuficiência de recursos.

No caso dos autos, houve a comprovação de remuneração inferior ao limite
estabelecido em lei, recaindo sobre ele a presunção prevista no §3º do art. 790 da
CLT.

Diante do exposto, defiro a gratuidade da justiça.

Para pessoa física com remuneração superior a 40%, declaração de próprio
punho

O § 3º, alterado pela Reforma Trabalhista, e o § 4º, inserido por ela, ambos do
art. 790 da CLT, trouxeram inovações relativas ao pagamento das custas processuais.

Os dispositivos  devem ser  interpretados  de  forma isolada,  como requisitos
alternativos. Isto é, o parágrafo 3º refere-se a uma presunção relativa, à pessoa física



que recebe salário. Logo, informando ela receber menos ou igual a 40% (quarenta por
cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, ou
seja, R$ 2.258.32, terá sobre si a presunção de hipossuficiência, sendo suficiente à
concessão da Justiça Gratuita, ressaltando não haver a necessidade de comprovação
de insuficiência de recursos. 

Por outro lado, o parágrafo 4º refere-se às pessoas físicas que recebam valor
superior a R$ 2.258,32 e às pessoas jurídicas. Estas sim, deverão, para a concessão da
justiça gratuita, comprovar a insuficiência de recursos.

Por ter remuneração atual superior a 40% do valor referencia determinado no
artigo,  recairá  a  ele  a  observância  do  disposto  no  parágrafo  4º,  qual  seja,  a
comprovação da insuficiência.

Além de outros comprovantes, a declaração de hipossuficiência, assinada de
próprio punho é suficiente para comprovar tal situação.

Com efeito, tal presunção está prevista no art. 99, § 3º, do CPC, que assim
dispõe:

§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural. (redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

Desta forma,  tendo sido preenchido  o requisito normativo supracitado,  por
meio de declaração, defiro a gratuidade da justiça. 

Para pessoa física com remuneração superior a 40%, declaração de próprio
punho ou pelo advogado

O § 3º, alterado pela Reforma Trabalhista, e o § 4º, inserido por ela, ambos do
art. 790 da CLT, trouxeram inovações relativas ao pagamento das custas processuais.

Os dispositivos  devem ser  interpretados  de  forma isolada,  como requisitos
alternativos. Isto é, o parágrafo 3º refere-se a uma presunção relativa, à pessoa física
que recebe salário. Logo, informando ela receber menos ou igual a 40% (quarenta por
cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, ou
seja, R$ 2.258.32, terá sobre si a presunção de hipossuficiência, sendo suficiente à
concessão da Justiça Gratuita, ressaltando não haver a necessidade de comprovação
de insuficiência de recursos. 

Por outro lado, o parágrafo 4º refere-se às pessoas físicas que recebam valor
superior a R$ 2.258,32 e às pessoas jurídicas. Estas sim, deverão, para a concessão da
justiça gratuita, comprovar a insuficiência de recursos.

Por ter remuneração atual superior a 40% do valor referencia determinado no
artigo,  recairá  a  ele  a  observância  do  disposto  no  parágrafo  4º,  qual  seja,  a
comprovação da insuficiência.

Além de outros comprovantes, a declaração de hipossuficiência, assinada de
próprio punho é suficiente para comprovar tal situação.

Com efeito, tal presunção está prevista no art. 99, § 3º, do CPC, que assim
dispõe:

§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural. (redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

O TST, por as vez foi mais além, tendo editado a súmula 463, cujo verbete
está assim ementado:



SÚMULA  463  TST.  ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA.
COMPROVAÇÃO (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 304 da SBDI-
I, com alterações decorrentes do CPC de 2015)
I – A partir de 26.06.2017, para a concessão da assistência judiciária gratuita à
pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela
parte  ou por  seu  advogado,  desde  que munido de  procuração  com poderes
específicos para esse fim (art. 105 do CPC de 2015);
II – No caso de pessoa jurídica, não basta a mera declaração: é necessária a
demonstração cabal de impossibilidade de a parte arcar com as despesas do
processo.

Nos termos do entendimento da Corte Superior Trabalhista, também é válida a
declaração de hipossuficiência subscrita por advogado devidamente habilitado.

Adotando-se,  assim,  os  dispositivos  supracitados  e  ainda  o  entendimento
firmado pelo TST, a declaração de pobreza assinada de próprio punho pela parte ou
pelo advogado devidamente constituído são suficientes a demonstrar a situação de
hipossuficiência.

Desta forma,  tendo sido preenchido  o requisito normativo supracitado,  por
meio de declaração, defiro a gratuidade da justiça. 

Para pessoa jurídica
O § 3º, alterado pela Reforma Trabalhista, e o § 4º, inserido por ela, ambos do

art. 790 da CLT, trouxeram inovações relativas ao pagamento das custas processuais.
Os dispositivos  devem ser  interpretados  de  forma isolada,  como requisitos

alternativos. Isto é, o parágrafo 3º refere-se a uma presunção relativa, à pessoa física
que recebe salário. Logo, informando ela receber menos ou igual a 40% (quarenta por
cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, ou
seja, R$ 2.258.32, terá sobre si a presunção de hipossuficiência, sendo suficiente à
concessão da Justiça Gratuita, ressaltando não haver a necessidade de comprovação
de insuficiência de recursos. 

Por outro lado, o parágrafo 4º refere-se às pessoas físicas que recebam valor
superior a R$ 2.258,32 e às pessoas jurídicas. Estas sim, deverão, para a concessão da
justiça gratuita, comprovar a insuficiência de recursos.

Como se vê, § 3º em questão traz requisito objetivo do ganho salarial, razão
pela qual não se aplica às pessoas jurídicas, mas tão somente às pessoas naturais.

O  §  4º,  todavia,  prevê  a  assistência  judiciária  àqueles  que  demonstrarem
insuficiência de recursos, aqui, portanto, compreendendo tanto pessoas físicas, quanto
as jurídicas.

No  caso  das  pessoas  físicas,  a  comprovação  pode  ser  feito  por  mera
declaração, consoante dispõe o § 3º do art. 99 do CPC, in verbis:

§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural. (redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

O TST, por as vez foi mais além, tendo editado a súmula 463, cujo verbete
está assim ementado:

SÚMULA  463  TST.  ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA.
COMPROVAÇÃO (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 304 da SBDI-



I, com alterações decorrentes do CPC de 2015)
I – A partir de 26.06.2017, para a concessão da assistência judiciária gratuita à
pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela
parte  ou por  seu  advogado,  desde  que munido de  procuração  com poderes
específicos para esse fim (art. 105 do CPC de 2015);
II – No caso de pessoa jurídica, não basta a mera declaração: é necessária a
demonstração cabal de impossibilidade de a parte arcar com as despesas do
processo.

Nos termos do entendimento da Corte Superior Trabalhista, também é válida a
declaração de hipossuficiência subscrita por advogado devidamente habilitado.

Adotando-se,  assim,  os  dispositivos  supracitados  e  ainda  o  entendimento
firmado pelo TST, a declaração de pobreza assinada de próprio punho pela parte ou
pelo advogado devidamente constituído são suficientes a demonstrar a situação de
hipossuficiência. Mas tal entendimento apenas é aplicável às pessoas naturais.

O  inciso  II  da  súmula  preconiza  a  necessidade  de  demonstração  cabal  de
impossibilidade de a parte arcar com as despesas do processo, não sendo suficiente a
mera declaração.

Desta forma, não tendo sido comprovado pela pessoa jurídica requerente da
justiça gratuita cabalmente a impossibilidade de arcar com as despesas do processo,
indefiro a gratuidade da justiça. 

-  ARTIGO  790-B,  CAPUT,  §§  1º,  2º,  3º  E  4º  DA  CLT  –  HONORÁRIOS
PERICIAIS

Aplicação do dispositivo
Uma vez que a parte reclamante/reclamada foi sucumbente no pedido que tem

por base a  prova pericial,  deve suportar  o  valor  relativo aos  honorários  periciais,
ainda que beneficiário da justiça gratuita, por força do que dispõe o art. 790-B da
CLT

Não aplicação do dispositivo por inconstitucionalidade
O dispositivo trata da forma de pagamento de honorários periciais.
Tramita  no  Supremo  Tribunal  Federal  a  ADI  5766  que  trata  da

inconstitucionalidade de alguns dispositivos da Lei 13.467/17, tais como os artigos
790-B, caput, e § 4º; 791-A, § 4º; e 844, § 2o, da CLT.

Entendo  que  os  dispositivos  apontados  apresentam  inconstitucionalidade
material, por impor restrições inconstitucionais à garantia de gratuidade judiciária aos
que comprovem insuficiência de recursos,  na Justiça do Trabalho, em violação aos
artigos. 1º, incisos III e IV; 5º,  caput, incisos XXXV e LXXIV, e § 2º; e 7º a 9º da
Constituição da República.

Da leitura dos dispositivos celetista alterados pela reforma trabalhista verifica-
se  a  legislação  viola  direito  fundamental  dos  trabalhadores  pobres  à  gratuidade
judiciária, como pressuposto de acesso à jurisdição trabalhista.

A Constituição de 1988 consagra a garantia de amplo acesso à jurisdição no art.
5o,  XXXV e  LXXIV,  que tratam dos direitos  a  inafastabilidade  da  jurisdição  e  a
assistência judiciária integral aos necessitados.

Na contramão dos movimentos democráticos que consolidaram essas garantias



de amplo e  igualitário  acesso  a justiça,  os  dispositivos  celetistas  acima destacados
inviabilizam ao trabalhador economicamente desfavorecido assumir os riscos naturais
de demanda trabalhista e impõe-lhe pagamento de custas e despesas processuais de
sucumbência  com  uso  de  créditos  trabalhistas  auferidos  no  processo,  de  natureza
alimentar, em prejuízo do sustento próprio e do de sua família.

Conforme consta na ADI 5766:

“Mais  grave  é  isso  ocorrer  na  Justiça  do  Trabalho,  constitucionalmente
vocacionada ao atendimento de demandas da grande massa trabalhadora em
busca de solução de conflitos decorrentes da violação (não raro sistemática) de
seus  direitos  laborais.  A  legislação  impugnada  investe  contra  garantia
fundamental da população trabalhadora socialmente mais vulnerável e alveja a
tutela judicial de seus direitos econômicos e sociais trabalhistas, que integram o
conteúdo  mínimo  existencial  dos  direitos  fundamentais,  na  medida  de  sua
indispensabilidade ao provimento das condições materiais mínimas de vida do
trabalhador pobre. Ao impor maior restrição à gratuidade judiciária na Justiça
do Trabalho, mesmo em comparação com a Justiça Comum, e ao desequilibrar
a  paridade  de  armas  processuais  entre  os  litigantes  trabalhistas,  as  normas
violam os  princípios  constitucionais  da  isonomia  (art.  5o,  caput),  da  ampla
defesa  (art.  5o,  LV),  do  devido  processo  legal  (art.  5o,  LIV)  e  da
inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV)”.

Nesse sentido também se mostra o entendimento constante na Jornada nacional
de Direito material e Processual do trabalho de 2017 sobre reforma foram aprovados
os seguintes enunciados:

Comissão 7 Enunciado 3 (Aglutinado):
HONORÁRIOS E ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.  É INCONSTITUCIONAL
A  PREVISÃO  DE  UTILIZAÇÃO  DOS  CRÉDITOS  TRABALHISTAS
RECONHECIDOS EM JUÍZO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DO
BENEFICIÁRIO  DA  JUSTIÇA  GRATUITA  COM  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS OU PERICIAIS (ARTIGOS 791-A, § 4º, E 790-B, § 4º, DA
CLT, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.467/2017), POR FERIR
OS  DIREITOS  FUNDAMENTAIS  À  ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA
GRATUITA E INTEGRAL, PRESTADA PELO ESTADO, E À PROTEÇÃO
DO  SALÁRIO  (ARTIGOS  5º,  LXXIV,  E  7º,  X,  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL).

Vale ressaltar que o art. 98, § 1º, do CPC dispõe que a gratuidade de justiça
compreende  os  honorários  advocatícios  e  periciais.  O  CPC  prevê,  contudo,  que  o
beneficiário  da  justiça  gratuita  não  está  isento  de  responsabilidade  pelas  despesas
processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (art. 98, §
2º).  Essas  obrigações  ficam sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de
cinco  anos,  subsequentes  ao  trânsito  em  julgado.  Nesse  prazo,  elas  podem  ser
executadas,  caso o credor demonstre que não há mais a situação de insuficiência de
recursos. Por outro lado, ultrapassado o prazo, extinguem-se as obrigações (art. 98, §
3º).

O  §  4º  do  art.  791-A  da  CLT  parece  indicar  a  possibilidade  de  utilização
automática  dos  créditos  trabalhistas  para  o  pagamento  de  honorários  advocatícios
devidos pelo trabalhador/reclamante à parte contrária. E apenas se o trabalhador não



tiver obtido em juízo (naquela ação ou em qualquer outra) créditos suficientes é que a
obrigação ficará sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de dois anos.

Regramento semelhante foi previsto quanto aos honorários periciais, diante da
redação conferida pela Lei nº 13.467/2017 ao art. 790-B da CLT.

A primeira questão diz respeito ao art. 5º, LXXIV, da Constituição, que prevê,
como  direito  fundamental,  a  assistência  judiciária  gratuita  e  integral  aos  que
comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, a atribuição imediata de pagamento
dos honorários  advocatícios e periciais  pelo beneficiário  da justiça gratuita  frustra  a
garantia constitucional. É importante considerar que não se pode validamente presumir
que a condição econômica da parte beneficiária da justiça gratuita seja modificada tão
somente  pelo  reconhecimento  judicial  do  direito  pleiteado.  Assim,  persistindo  a
condição  de  insuficiência  econômica,  a  par  do  deferimento  judicial  de  créditos,  é
inconstitucional a cobrança dos honorários advocatícios ou periciais.

Além disso – e essa é a segunda questão – a previsão de utilização automática e
imediata do crédito trabalhista fere a proteção constitucional conferida ao salário, na
forma do  art.  7º,  X,  da  Carta  de  1988.  Embora  não haja  lei  disciplinando o crime
decorrente da retenção dolosa do salário,  é certo que o ordenamento jurídico adotou
como premissa a proibição dessa conduta – ou seja, não se admite, juridicamente,  a
retenção ou constrição do salário. Considerando, então, que os créditos trabalhistas têm
natureza alimentar e constituem salário lato sensu, não é cabível sua compensação com
créditos de outra natureza, sobretudo quando se trata de despesas processuais.

Por  fim,  tem-se  a constatação  de  que  a  Lei  nº  13.467/2017 fere  o  princípio
constitucional  da  isonomia.  Isso  porque  o  legislador  ordinário  pretendeu  instituir
tratamento mais gravoso, restritivo e prejudicial ao demandante na Justiça do Trabalho
do que o dispensado ao litigante na Justiça Comum, submetido às regras do CPC. Esse
tratamento mais gravoso não é constitucional permitido, tendo em vista o princípio da
isonomia  (art.  5º,  caput,  da  Constituição),  porque  ignora  as  exigências  relativas  ao
tratamento judicial dos créditos trabalhistas, inclusive em termos de acesso à Justiça
(art. 5º, XXXV, da Constituição).

No  que  pertine  à  incidência  de  responsabilidade  quanto  ao  pagamento  de
honorários pericias ao detentor de justiça gratuita sucumbente do objeto da pericia,
deixo  de  aplicar  a  legislação,  por  entender,  como  sendo  norma  atentatória  aos
princípios constitucionais.

Indefiro, portanto, ao autor/réu, beneficiário da justiça gratuita, a sucumbência
quanto aos honorários periciais.

Adiantamento de honorários pelo TRT
Em que pese a expressa vedação à exigência de adiantamento de valores para

realização de perícia, tal limitação se dá tão somente em relação às partes, ou seja, não
se pode exigir de quaisquer dos litigante adiantamento de valores co vistas à realização
da prova pericial.

Há, no âmbito do CSJT (Ato nº 66/2010) e do próprio TRT (Consolidação dos
Provimentos), regulamentação própria, por meio da qual há destinação de verba para
pagamento de adiantamento e do valor final dos honorários periciais ao beneficiário da
Justiça Gratuita.

Desta  forma,  considerando  que  à  parte  reclamante  foi  deferida  a  Justiça
Gratuita, determino a liberação do valor de R$ 350,00 relativos ao adiantamento dos
honorários periciais, nos termos do § 1º do art. 125 da Consolidação dos Provimentos
do  TRT da  7ª  Região,  devendo a Secretaria  da  Vara  providenciar  a  expedição  da
respectiva  Requisição,  bem  como  o  processamento  do  pagamento  por  meio  de



Processo Administrativo Eletrônico – PROAD.
A Secretaria da Vara fica autorizada a providenciar, junto ao perito, os dados e

documentação necessária ao processamento do PROAD.
Não se trata aqui, diga-se de passagem, tratar  de antecipação de honorários

periciais. É, na verdade, adiantamento de valores, haja vista que o valor a perícia ser
arbitrado por ocasião da prolação da sentença, ficando a cargo da parte sucumbente.

Intime-se o perito para ciência, bem como para informar data, horário e local
para realização do encargo.

Apresentada a informação, intimem-se as partes para ciência, por meio dos seus
respectivos  advogados,  por  meio  do  DEJT,  ou  por  via  posta,  caso  não  possua
procurador; cabendo a eles dar ciência aos respectivos constituintes e aos assistentes
técnicos, se houver.

Adiantamento dos honorários pericias pela parte
A disposição  contida  no  §3º  do  art.  790-B a  principio  impõe a  restrição  ao

adiantamento dos honorários pericias pelo juízo. Este dispositivo deve ser interpretado,
todavia, com base nos contornos estabelecidos pelo Ato nº 66/2010 do CSJT, por ser
norma regulamentadora e mais benéfica ao hipossuficiente.

Segundo o disposto na Resolução ele autoria a antecipação pela União ou parte
reclamada. Pelo que mantenho o entendimento, uma vez as peculiaridades do caso em
concreto.

É cediço que em varas do interior se mostra muito oneroso e difícil a aquisição
de  peritos  com  viabilidade  de  realização  de  pericias,  sem  que  isto  importe  uma
antecipação do seus honorários. 

Assim, não admitir a antecipação dos mesmos em regiões de grande escassez de
profissionais habilitados a exercer este mister, aplico ao caso concreto o princípio da
proporcionalidade. Assim, de um lado temos o principio constitucional de garantia ao
acesso a justiça e do outro o princípio da legalidade (art. 790-B, §3º CLT).  Fazendo
uma ponderação  dos  interesses  e  vendo caso  o  adiantamento  dos  honorários  forem
realizados pelo não sucumbente, este será ressarcido em sua integralidade. Verifico, que
entre ter um ressarcimento tardio e ser manietado do direito de realizar uma pericia ter
reconhecido seu direito, haja vista ser uma prova eminentemente técnica que não conta
com substituição  de outra natureza.  Acredito,  que a razoabilidade  determina  que se
realize a pericia, mesmo que para isso seja necessário o adiantamento, para assim, atrair
o expert  no assunto. Determino, como sendo possível,  neste caso concreto (Vara de
Crateús, interior do Estado), a aplicação da medida de antecipação.

Nesse sentido foi o entendimento da 2ª Jornada nacional de Direito Material e
Processual do Trabalho de 2017, cujo tema foi reforma trabalhista que assim dispõe:

Comissão 7 Enunciado 4 (Aglutinado):
HONORÁRIOS PERICIAIS I - HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO.
POSSIBILIDADE.  APLICAÇÃO  DA  RESOLUÇÃO  66/2010  -  CSJT.  É
COMPATÍVEL COM A NOVA SISTEMÁTICA DA CLT A ANTECIPAÇÃO
DE  HONORÁRIOS  PERICIAIS,  NOS  TERMOS  DO  ART.  2º,  §2º,  DA
RESOLUÇÃO  CSJT  66/2010  OU  DE  NORMA  SUPERVENIENTE,
PERMITINDO QUE O PERITO SEJA REMUNERADO COM RECURSOS
PRÓPRIOS DA UNIÃO, AINDA NA FASE INSTRUTÓRIA DO PROCESSO.
APÓS  O TRÂNSITO  EM  JULGADO  DA  DECISÃO,  SENDO  O AUTOR
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A UNIÃO PAGARÁ O VALOR
REMANESCENTE  AO  PERITO,  DEVIDAMENTE  ATUALIZADO,  NOS



TERMOS DO ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO 66/2010,
SENDO  APLICÁVEIS  APENAS  AS  NORMAS  DOS  TRIBUNAIS
REGIONAIS  QUE  APRESENTEM  CONDIÇÃO  MAIS  FAVORÁVEL  À
EFETIVIDADE DO PROCESSO. 
II  -  HONORÁRIOS  PERICIAIS.  ANTECIPAÇÃO  CONVENCIONAL  DAS
PARTES. SUB-ROGAÇÃO. O PAGAMENTO FEITO PELA EMPRESA DE
HONORÁRIOS  PERICIAIS,  DE  FORMA  ANTECIPADA  E
CONVENCIONAL, É COMPATÍVEL COM O DISPOSTO NO ART. 790-B, §
3º  DA CLT, PERMITINDO QUE O PERITO SEJA REMUNERADO COM
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA AINDA NA FASE INSTRUTÓRIA
DO  PROCESSO.  APÓS  O  TRÂNSITO  EM  JULGADO  DA  DECISÃO,
SENDO O AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, A UNIÃO
FARÁ  A  RESTITUIÇÃO  INTEGRAL  DOS  VALORES  ANTECIPADOS
PELA EMPRESA, NO LIMITE DO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 66/2010
OU EM NORMA SUPERVENIENTE, SUBROGANDO-A NOS CRÉDITOS
DO PERITO EM FACE DA UNIÃO,  SENDO APLICÁVEIS  APENAS AS
NORMAS DOS TRIBUNAIS REGIONAIS QUE APRESENTEM CONDIÇÃO
MAIS FAVORÁVEL À  EFETIVIDADE DO PROCESSO.

Do exposto, autorizo a antecipação dos honorários pericias pela parte reclamada,
que devera fazer em 10 dias, no importe de R$ 1.000,00 (teto fixado para União pela
resolução 66/2010 da CSJT), sob pena de ser tido como verdadeiro os fatos alegados
pela parte contrária que se pretendiam comprovar por meio da realização da perícia.

Pagamento de honorários – beneficiário da justiça gratuita
Em que pese a expressa vedação à exigência de adiantamento de valores para

realização de perícia, tal limitação se dá tão somente em relação às partes, ou seja, não
se pode exigir de quaisquer dos litigante adiantamento de valores co vistas à realização
da prova pericial.

Há, no âmbito do CSJT (Ato nº 66/2010) e do próprio TRT (Consolidação dos
Provimentos), regulamentação própria, por meio da qual há destinação de verba para
pagamento de adiantamento e do valor final dos honorários periciais ao beneficiário da
Justiça Gratuita.

Considerando que à parte reclamante foi deferida a Justiça Gratuita, tendo sido
sucumbente  na  perícia,  cabe  ao  TRT arcar  com os  valores  relativos  aos  honorários
periciais, nos termos do art. 122 da Consolidação dos Provimentos do Regional.

Desta forma, arbitro o valor dos honorários periciais em R$ 1.000,00 (um mil
reais), a cargo da parte reclamante, sucumbente, cujo pagamento deve ser realizado pelo
TRT, nos termos do dispositivo supracitado.

Expeça-se  requisição  para  pagamento  dos  horários  periciais,  devendo  se
providenciado  o  processamento  por  meio  de  Processo  Administrativo  Eletrônico  –
PROAD.

Caso já tenha sido pago o adiantamento de R$ 350,00 ao perito, nos termos do §
1º do art. 125 da Consolidação dos Provimentos do TRT da 7ª Região, o pagamento dos
honorários deverá ser feito pelo valor remanescente, ou seja, R$ 750,00.

A Secretaria da Vara fica autorizada a providenciar, junto ao perito, os dados e
documentação necessária ao processamento do PROAD.

- ARTIGO 791-A – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS



Inconstitucionalidade  da  regra  que  trata  do  pagamento  dos  honorários
advocatícios ao beneficiário da Justiça Gratuita

O  art.  791-A  da  CLT,  com  redação  dada  pela  Lei  nº  13.467/2017,
implementou  no  âmbito  do  processo  do  trabalho  os  honorários  advocatícios
sucumbenciais. Todavia, tramita no Supremo Tribunal Federal a ADI 5766, que trata
da inconstitucionalidade de alguns dispositivos dela, tais como arts. 790-B, caput e §
4º; 791-A, § 4º, e 844, § 2o.

Entendo  que  os  dispositivos  apontados  apresentam  inconstitucionalidade
material, por impor restrições inconstitucionais à garantia de gratuidade judiciária aos
que comprovem insuficiência de recursos,  na Justiça do Trabalho, em violação aos
arts. 1º, incisos III e IV; 3o; 5º,  caput, incs. XXXV e LXXIV e § 2º, 3º e 7º a 9º da
Constituição da República. da CF/88.

Da leitura dos dispositivos celetista alterados pela reforma trabalhista verifica-
se  a  legislação  viola  direito  fundamental  dos  trabalhadores  pobres  à  gratuidade
judiciária, como pressuposto de acesso à jurisdição trabalhista.

A Constituição de 1988 consagra a garantia de amplo acesso à jurisdição no art.
5o,  XXXV e  LXXIV,  que tratam dos direitos  a  inafastabilidade  da  jurisdição  e  a
assistência judiciária integral aos necessitados.

Na contramão dos movimentos democráticos que consolidaram essas garantias
de  amplo e  igualitário  acesso  a justiça,  os  dispositivos  celetistas  acima destacados
inviabilizam ao trabalhador economicamente desfavorecido assumir os riscos naturais
de demanda trabalhista e impõe-lhe pagamento de custas e despesas processuais de
sucumbência  com  uso  de  créditos  trabalhistas  auferidos  no  processo,  de  natureza
alimentar, em prejuízo do sustento próprio e do de sua família.

Conforme consta na ADI 5766:
“Mais  grave  é  isso  ocorrer  na  Justiça  do  Trabalho,  constitucionalmente

vocacionada ao atendimento de demandas da grande massa trabalhadora em busca de
solução de conflitos decorrentes da violação (não raro sistemática) de seus direitos
laborais.  A legislação impugnada investe contra garantia fundamental da população
trabalhadora socialmente mais vulnerável  e  alveja  a tutela  judicial  de seus  direitos
econômicos e sociais trabalhistas,  que integram o conteúdo mínimo existencial  dos
direitos  fundamentais,  na  medida  de  sua  indispensabilidade  ao  provimento  das
condições materiais mínimas de vida do trabalhador pobre. Ao impor maior restrição à
gratuidade judiciária na Justiça do Trabalho, mesmo em comparação com a Justiça
Comum,  e  ao  desequilibrar  a  paridade  de  armas  processuais  entre  os  litigantes
trabalhistas,  as  normas  violam  os  princípios  constitucionais  da  isonomia  (art.  5o,
caput), da ampla defesa (art. 5o, LV), do devido processo legal (art.  5o, LIV) e da
inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV)”.

Nesse sentido também se mostra o entendimento constante na Jornada nacional
de Direito material e Processual do trabalho de 2017 sobre reforma foram aprovados
os seguintes enunciados:

Comissão 7 Enunciado 3 (Aglutinado): 
HONORÁRIOS E ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. É INCONSTITUCIONAL A
PREVISÃO  DE  UTILIZAÇÃO  DOS  CRÉDITOS  TRABALHISTAS
RECONHECIDOS EM JUÍZO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DO
BENEFICIÁRIO  DA  JUSTIÇA  GRATUITA  COM  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS OU PERICIAIS (ARTIGOS 791-A, § 4º, E 790-B, § 4º, DA
CLT, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.467/2017), POR FERIR OS



DIREITOS FUNDAMENTAIS À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E
INTEGRAL, PRESTADA PELO ESTADO, E À PROTEÇÃO DO SALÁRIO
(ARTIGOS 5º, LXXIV, E 7º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).

Vale ressaltar que o art. 98, § 1º, do CPC dispõe que a gratuidade de justiça
compreende  os  honorários  advocatícios  e  periciais.  O  CPC  prevê,  contudo,  que  o
beneficiário  da  justiça  gratuita  não  está  isento  de  responsabilidade  pelas  despesas
processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (art. 98, §
2º).  Essas  obrigações  ficam sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de
cinco  anos,  subsequentes  ao  trânsito  em  julgado.  Nesse  prazo,  elas  podem  ser
executadas,  caso o credor demonstre que não há mais a situação de insuficiência de
recursos. Por outro lado, ultrapassado o prazo, extinguem-se as obrigações (art. 98, §
3º).

O  §  4º  do  art.  791-A  da  CLT  parece  indicar  a  possibilidade  de  utilização
automática  dos  créditos  trabalhistas  para  o  pagamento  de  honorários  advocatícios
devidos pelo trabalhador/reclamante à parte contrária. E apenas se o trabalhador não
tiver obtido em juízo (naquela ação ou em qualquer outra) créditos suficientes é que a
obrigação ficará sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de dois anos.

Regramento semelhante foi previsto quanto aos honorários periciais, diante da
redação conferida pela Lei nº 13.467/2017 ao art. 790-B da CLT.

A primeira questão diz respeito ao art. 5º, LXXIV, da Constituição, que prevê,
como  direito  fundamental,  a  assistência  judiciária  gratuita  e  integral  aos  que
comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, a atribuição imediata de pagamento
dos honorários  advocatícios e periciais  pelo beneficiário  da justiça gratuita  frustra  a
garantia constitucional. É importante considerar que não se pode validamente presumir
que a condição econômica da parte beneficiária da justiça gratuita seja modificada tão
somente  pelo  reconhecimento  judicial  do  direito  pleiteado.  Assim,  persistindo  a
condição  de  insuficiência  econômica,  a  par  do  deferimento  judicial  de  créditos,  é
inconstitucional a cobrança dos honorários advocatícios ou periciais.

Além disso – e essa é a segunda questão – a previsão de utilização automática e
imediata do crédito trabalhista fere a proteção constitucional conferida ao salário, na
forma do  art.  7º,  X,  da  Carta  de  1988.  Embora  não haja  lei  disciplinando o crime
decorrente da retenção dolosa do salário,  é certo que o ordenamento jurídico adotou
como premissa a proibição dessa conduta – ou seja, não se admite, juridicamente,  a
retenção ou constrição do salário. Considerando, então, que os créditos trabalhistas têm
natureza alimentar e constituem salário lato sensu, não é cabível sua compensação com
créditos de outra natureza, sobretudo quando se trata de despesas processuais.

Por  fim,  tem-se  a constatação  de  que  a  Lei  nº  13.467/2017 fere  o  princípio
constitucional  da  isonomia.  Isso  porque  o  legislador  ordinário  pretendeu  instituir
tratamento mais gravoso, restritivo e prejudicial ao demandante na Justiça do Trabalho
do que o dispensado ao litigante na Justiça Comum, submetido às regras do CPC. Esse
tratamento mais gravoso não é constitucional permitido, tendo em vista o princípio da
isonomia  (art.  5º,  caput,  da  Constituição),  porque  ignora  as  exigências  relativas  ao
tratamento judicial dos créditos trabalhistas, inclusive em termos de acesso à Justiça
(art. 5º, XXXV, da Constituição).

No  que  pertine  à  incidência  de  responsabilidade  quanto  ao  pagamento  de
honorários sucumbenciais ao detentor de justiça gratuita sucumbente, deixo de aplicar
a legislação neste aspecto, por entender, ser tal exigência legal norma atentatória aos
princípios constitucionais.

Indefiro, portanto, os honorários de sucumbência que deveriam ser suportados



pelo ao autor (réu), beneficiário da justiça gratuita.

Constitucionalidade  da  regra  que  trata  do  pagamento  dos  honorários
advocatícios ao beneficiário da Justiça Gratuita

Tendo em vista o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a
natureza  da  causa  e  a  sua  importância,  fixo  em (5%,  10%,  15%)  os  honorários  de
sucumbência, nos termos do art. 791-A da CLT, pagos pela parte reclamante em favor
do advogado da parte reclamada.

Deverá  ser  observado,  quando do cumprimento de sentença,  a  utilização  dos
créditos do reclamante, ainda que beneficiário da justiça gratuita, para adimplemento da
verba  honorária  em  favor  do  causídico  da  parte  adversa.  Tal  situação  devera  ser
observada desde aqueles valores se mostrem superiores a estes. Caso contrário, fica a
obrigação sob condição de suspensão da exigibilidade até que seja demonstrado pelo
credor ter  deixado de existir  a situação de insuficiência de recursos  que justificou a
concessão de gratuidade, pelo prazo de dois anos, extinguindo-se, passado esse prazo,
tais obrigações do beneficiário. Inteligência do § 4º do art. 791-A da CLT.

Constitucionalidade  da  regra  que  trata  do  pagamento  dos  honorários
advocatícios ao beneficiário da Justiça Gratuita, ficando sob condição de suspensão de
exigibilidade

O art. 791-A da CLT, com redação dada pela Lei nº 13.467/2017, implementou
no âmbito do processo do trabalho os honorários advocatícios sucumbenciais. Todavia,
o § 4º do dispositivo prevê condição de pagamento dos honorários ainda que a parte
sucumbente  seja  beneficiária  da  Justiça  Gratuita,  o  que  se  mostra  completamente
incompatível com as regras processuais adotadas no âmbito de todos os demais ritos
processuais não trabalhistas.

Isto porque, aplicado literalmente, levaria ao absurdo da parte vencedora poder
ver  todo  o  seu  crédito  deferido  na  ação  ser  utilizado  para  pagar  honorários
advocatícios. Tal absurdo se torna ainda maior quando falamos da parte reclamante,
aqui  entendida  como o  trabalhador,  que  ingressa  com ação  para  reaver  sua  verba
alimentar não paga ordinariamente pelo ex-empregador.

No  processo  civil,  por  exemplo,  o  beneficiário  da  Justiça  Gratuita  não  é
compelido,  imediatamente,  a  pagar  os  honorários  advocatícios  sucumbenciais  ao
causídico da parte adversa. Com efeito, o § 3º do art. 98 do CPC assim dispõe:

§  3º Vencido  o  beneficiário,  as  obrigações  decorrentes  de  sua  sucumbência
ficarão  sob  condição  suspensiva  de  exigibilidade  e  somente  poderão  ser
executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão
que  as  certificou,  o  credor  demonstrar  que  deixou  de  existir  a  situação  de
insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-
se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Como se vê, portanto, o beneficiário da Justiça Gratuita, no processo civil, tem
a garantia da condição de suspensão da exigibilidade do débito advocatício até que saia
da condição de hipossuficiência neste sentido, no limite máximo de cinco anos, após
os quais, extingue-se a obrigação.

No processo do trabalho, de outro modo, parece que a regra adota foi além da
compatibilidade permitida. Isto porque a lei determina o pagamento dos honorários,
ainda  que  a  parte  sucumbente  seja  beneficiária  da  Justiça  Gratuita,  utilizando,
inclusive, o valor auferido na demanda para adimplir tal débito.



Não é possível, assim, aplicar o dispositivo em sua inteireza, sob pena de ferir
de morte o princípio do acesso a Justiça. De outro, não se pode dizer, igualmente, ser
inaplicável a regra da sucumbência. 

É preciso assim fazer uma interpretação teleológica e sistemática, de forma a
garantir os princípios constitucionais relativos ao direito de ação, sem prejudicar, por
óbvio,  a verba honorária,  igualmente constitucional.  Neste sentido, parece-me mais
aplicável a regra prevista no art. 98, § 3º, do CPC, supracitada.

Tal regra, inclusive, ganha espaço e aplicação nos termos do § 1º do art. 8º da
CLT, que permite a utilização do direito comum como fonte do direito do trabalho.

Desta forma, defiro o pagamento dos honorários advocatícios, à base de (5%,
10%, 15%) com base no valor da condenação, ficando todavia, a dívida, sob condição
de suspensão da exigibilidade, até o credor demonstrar que deixou de existir a situação
de  insuficiência  de  recursos  que  justificou  a  concessão  de  gratuidade,  no  prazo
máximo  de  cinco  anos,  extinguindo-se,  passado  esse  prazo,  tais  obrigações  do
beneficiário, nos termos do § 4º do art. 791-A da CLT c/c § 3º do art. 98 do CPC. 

Intertemporalidade da regra dos honorários advocatícios, a parir da decisão do
STF no Agravo Interno em face de Agravo em sede de Recurso Extraordniário  nº
1.014.675

Com a vigência da Lei 13.467/2017, designada como "Reforma Trabalhista",
veio à tona questão acerca de sua aplicação temporal, cabendo, neste sentido enfrentar
os eventuais efeitos da novel legislação aos processos em curso.

É corrente considerar que as leis regem, ordinariamente,  as situações
fático-jurídicas presentes. Todavia, a ocorrência de uma sucessão de regras jurídicas
enseja um delicado debate sobre a aplicação da lei nova para situações jurídicas em
curso e iniciadas na vigência na lei antiga. Discutir os efeitos temporais da sucessão
legislativa é o objeto do direito intertemporal.

A  máxima  "tempus  regit  actum"  perdura  soberana  quando  se  cogita  a
aplicação temporal do direito.

Ancorada na ideia de estabilidade e segurança, o sistema jurídico brasileiro
aponta,  como  regra,  a  eficácia  imediata  da  nova  lei,  todavia  veda  sua  incidência
pretérita, confirmando outro brocardo jurídico: "lex prospicit, no respicit".

No ordenamento jurídico nacional, a norma constitucional estabelece como
garantias  fundamentais  que "a lei  não prejudicará o direito  adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada", consoante art. 5º, inciso XXXVI, dando concretude aos seus
valores-princípios de estabilidade e segurança jurídica.

No campo do processo laboral, a CLT já disciplinava o tema no XI título de
"disposições finais e transitórias". Trata-se dos dispositivos constantes dos artigos 912,
915 e 916. Particularmente, o art. 915 consagra a inaplicabilidade do regime recursal
novo ao recurso  já iniciado,  mesclando efeito  imediato,  mas impondo o respeito  às
situações processuais em andamento.

Como complemento à CLT na forma do art. 15 do CPC, o processo civil
segue essa diretriz de imediatidade e irretroatividade. O CPC trata do tema nos artigos
14,  1.046  e  1.047,  estabelece  algumas  ressalvas  e  regras  de  transição,  como se  vê
abaixo:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente
aos processos em curso,  respeitados os atos processuais praticados e as
situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.
[...]



Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão
desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11
de janeiro de 1973.
§ 1º As disposições da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, relativas ao
procedimento  sumário  e  aos  procedimentos  especiais  que  forem
revogadas  aplicar-se-ão  às  ações  propostas  e  não  sentenciadas  até  o
início da vigência deste Código.
§  2º  Permanecem  em  vigor  as  disposições  especiais  dos  procedimentos
regulados em outras leis, aos quais se aplicará supletivamente este Código.
§ 3º  Os processos  mencionados  no art.  1.218 da  Lei  nº  5.869,  de 11 de
janeiro de 1973, cujo procedimento ainda não tenha sido incorporado por lei
submetem-se ao procedimento comum previsto neste Código.
[...]
Art.  1.047.  As  disposições  de  direito  probatório  adotadas  neste  Código
aplicam-se apenas às provas requeridas ou determinadas de ofício a partir da
data de início de sua vigência.
Para o problema teórico sobre o que seria irretroatividade, processo pendente

e  relação  não  consumada,  a  lei,  doutrina  e  jurisprudência  elegeram  a  teoria  do
"isolamento  dos  atos  processuais,  recusando  as  teorias  da  "unidade  do  processo"  e
"autonomia  das  fases".  A teoria  prevalecente,  designada como "isolamento  dos atos
processuais", considera que é o ato processual individualizado a grande referência para
a aplicação da lei nova regra.

O art. 14 do CPC e art. 915 da CLT tomam como referência atos processuais
isolados,  o que justifica a ideia doutrinária  de que a própria  legislação acolheu essa
teoria. Também se percebe que a fase decisória deve observar o procedimento iniciado à
época da fase postulatória (§ 1º do art. 1.046 do CPC), sendo a prolação da sentença a
referência  temporal  para  fins  de  entendimento  do  conceito  de  "situação  jurídica
consolidada".

O julgado do Tribunal Superior do Trabalho (TST) abaixo cuida deste debate
de direito intertemporal sobre a incidência do CPC em sede recursal e revela a adoção
expressa  do  critério  do  isolamento  dos  atos  processuais  para  fins  de  direito
intertemporal:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  EM  RECURSO  DE  REVISTA
INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. PRECEDÊNCIA
DAS  NORMAS  DO  CPC  DE  1973  FRENTE  AO  CPC  DE  2015.
INCIDÊNCIA DA REGRA DE DIREITO INTERTEMPORAL SEGUNDO
A  QUAL  TEMPUS  REGIT  ACTUM.  I  -  O  agravo  de  instrumento  foi
interposto em 23/03/2016 contra decisão que denegara seguimento a recurso
de revista manejado em face de acórdão proferido na sessão de julgamento
ocorrida em 25/11/2015. II  - Não obstante a vigência do novo Código de
Processo  Civil  tenha iniciado no dia  18/03/2016,  conforme definido  pelo
plenário  do Superior  Tribunal  de  Justiça,  aplicam-se  ao  presente  feito  as
disposições  contidas  no  CPC  de  1973.  III  -  É  que  embora  as  normas
processuais  tenham aplicação  imediata  aos  processos  pendentes,  não  têm
efeito retroativo, por conta da regra de direito intertemporal que as preside,
segundo  a  qual  tempus  regit  actum.  IV  -  Esse,  a  propósito,  é  o
posicionamento consagrado no artigo 14 do CPC de 2015 de que "a norma
processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em
curso,  respeitados  os  atos  processuais  praticados  e  as  situações  jurídicas



consolidadas sob a vigência da norma revogada". V - Como a lei processual
superveniente  deve respeitar  os  atos  praticados sob o domínio  da  lei
revogada,  a  indagação  que se  põe,  em sede  recursal,  diz  respeito  ao
marco a partir do qual se aplicará a lei revogada ou a lei revogadora,
propendendo a doutrina pela data da sessão em que proferida a decisão
objeto  do  apelo.  Precedentes  do  STJ  [...]".  (AIRR  -  1760-
90.2013.5.10.0012,  Relator  Desembargador  Convocado:  Roberto  Nobrega
de  Almeida  Filho,  Data  de  Julgamento:  23/08/2017,  5ª  Turma,  Data  de
Publicação: DEJT 25/08/2017).

Nesta direção de inaplicabilidade, convém registrar que o próprio STJ vem
recusando a aplicação imediata de honorários advocatícios recursais nos processos cujo
recurso tenha sido anterior vigência do CPC. Trata-se do Enunciado Administrativo n.
7, que assim dispõe:

"Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de
18  de  março  de  2016,  será  possível  o  arbitramento  de  honorários
sucumbenciais recursais,  na forma do ar t .  85, § 11, do novo CPC."
(disponível  em
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Institucional/Enunciados-
administrativos).

Como  consta  no  precedente  judicial  do  STJ,  a  questão  dos  honorários
advocatícios  -  inclusive pela sua natureza  jurídica bifronte -  e  as regras  processuais
novas de gratuidade da justiça devem ser examinadas ao tempo da postulação. Note-se
que, mesmo os pedidos anteriores de honorários sucumbenciais, estavam baseados na
ordem jurídica anterior (CPC e CRFB), ou seja, caso se entenda por tal direito, a base
normativa deste não é a Lei 13.467/2017.

Destarte, aplicar os honorários sucumbenciais da Reforma Trabalhista com
base  em pedido de honorários  lastreado no CPC é  julgar  de modo diverso daquele
postulado.

Na mesma direção, o E. TST já fixou orientação jurisprudencial de que é a
data e o sistema processual da propositura da ação que fixam o direito aos honorários,
como consta na Orientação Jurisprudencial n. 421 da SBDI-1, ex vi:

OJ  421  SBDI-1.HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES
DE  ACIDENTE  DE  TRABALHO  OU  DE  DOENÇA  PROFISSIONAL.
AJUIZAMENTO  PERANTE  A  JUSTIÇA  COMUM  ANTES  DA
PROMULGAÇÃO  DA  EMENDA  CONSTITUCIONAL  Nº  45/2004.
POSTERIOR  REMESSA  DOS  AUTOS  À  JUSTIÇA  DO  TRABALHO.
ART. 85 DO CPC DE 2015. ART. 20 DO CPC DE 1973. INCIDÊNCIA.
(atualizada  em  decorrência  do  CPC  de  2015)  -  Res.  208/2016,  DEJT
divulgado em 22, 25 e 26.04.2016.

A condenação em honorários advocatícios nos autos de ação de indenização
por  danos  morais  e  materiais  decorrentes  de  acidente  de  trabalho  ou  de  doença
profissional, remetida à Justiça do Trabalho após ajuizamento na Justiça comum, antes
da vigência da Emenda Constitucional nº 45/2004, decorre da mera sucumbência, nos



termos do art. 85 do CPC de 2015 (art.  20 do CPC de 1973), não se sujeitando aos
requisitos da Lei nº 5.584/1970.

Ademais,  seria  flagrante  decisão  surpresa  tomar  como  referência  novas
regras  processuais,  notadamente  aqueles  de  natureza  punitiva,  sem  qualquer
contraditório  prévio das partes.  A tramitação  do efeito  pelas  regras  antigas  da  CLT
revela-se,  então,  como  situação  jurídica  consolidada,  e,  por  tal  motivo,  merece  a
proteção jurídica, a fim de se evitar surpresas.

Aplicar as regras processuais da Reforma Trabalhista aos feitos já instruídos
configuraria ofensa direta ao devido processual legal substancial (Inciso LV do art. 5º
da CRFB) e colisão com as regras dos arts 9º e 10 do CPC/2015. Isto porque o feito
vem transcorrendo sob a égide das regras processuais anteriores à Reforma Trabalhista,
sendo  impossível  às  partes,  pela  temporalidade  das  mudanças,  antever  quais  regras
processuais vigentes à época da prolação da decisão.

Desta forma, do ponto de vista material - aqui se enquadrando a questão da
gratuidade da justiça e dos honorários de sucumbência -, aplica-se a lei da época da
relação material. Já do ponto de vista processual, aplica-se a norma da época do ato.

Todavia, o Excelso Supremo Tribunal Federal, em decisão recente delineou,
ainda que de forma indireta, a aplicação temporal da regra da sucumbência no âmbito da
Justiça do Trabalho, consoante fixado no Agravo Interno em face de Agravo em sede de
Recurso Extraordniário nº 1.014.675, adiante transcrito:

Ementa:  AGRAVO  INTERNO.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM
AGRAVO.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  NO  PROCESSO  DO
TRABALHO.  ART.  791-A  DA  CONSOLIDAÇÃO  DAS  LEIS  DO
TRABALHO,  INTRODUZIDO  PELA  LEI  13.467/2017.
INAPLICABILIDADE  A  PROCESSO  JÁ  SENTENCIADO.  1.  A  parte
vencedora pede a fixação de honorários advocatícios na causa com base em
direito superveniente – a  Lei  13.467/2017, que promoveu a cognominada
“Reforma  Trabalhista”.  2.  O  direito  aos  honorários  advocatícios
sucumbenciais surge no instante da prolação da sentença. Se tal crédito não
era previsto no ordenamento jurídico nesse momento processual, não cabe
sua estipulação com base em lei posterior, sob pena de ofensa ao princípio da
irretroatividade da lei. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE
1014675  AgR,  Relator(a):  Min.  ALEXANDRE  DE MORAES,  Primeira
Turma,  julgado  em  23/03/2018,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-070
DIVULG 11-04-2018 PUBLIC 12-04-2018)

No precedente  supracitado,  a  primeira  turma do STF fixou entendimento
segundo o qual “o direito aos honorários advocatícios sucumbenciais surge no instante

da prolação da sentença”.  Portanto,  ainda que a ação tenha sido proposta antes da
vigência da Lei nº 13.467/2017, sendo proferida a sentença, por meio da qual deve ser
decidida a questão dos honorários de sucumbência, já sob a nova legislação, e aplicável
a nova regra.

Desta  forma,  curvo-me  ao  entendimento  Superior,  a  fim  de  consignar  o
cabimento  da  regra  insculpida  no  art.  791-A  da  CLT,  introduzida  pela  Lei  nº
13.467/2017,  acerca  dos  honorários  advocatício  de  sucumbência,  uma  vez  que  o
presente  feito,  embora  distribuído  antes  do  novel  diploma,  está  sendo  julgado  em
momento posterior.

Mantenho,  todavia,  o  entendimento  segundo  o  qual,  do  ponto  de  vista
material - aqui se enquadrando a questão da gratuidade da justiça, ressalvando a questão



acerca dos honorários sucumbenciais -, aplica-se a lei da época da relação material. Já
do ponto de vista processual, aplica-se a norma da época do ato.

-  ARTIGO  793-A  AO  793-D  –  DA  RESPONSABILIDADE  POR  DANO
PROCESSUAL – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ 

Deferindo a litigância de má-fé
A  reclamada  pretende  a  condenação  da  parte  reclamante  em  multa,  por

litigância de má-fé.
Vivemos, hoje, no Brasil,  num Estado de Direito, cujo ordenamento jurídico

não nos permite fazer  justiça com as próprias  mãos.  A vetusta LEI  DE TALIÃO,
segundo a qual deve ser olho por olho, dente por dente, é vedada em nosso direito
objetivo (norma agendi).

Com efeito,  o cidadão que se sentir  lesado em seus direitos deve acionar o
Estado que, através de seu poder jurisdicional, dirimirá a lide. Depreende-se, pois, que
a reparação de um dano se dá sempre através do acionamento do Poder Judiciário. A
interposição da ação  (‘actio nata’), além de ser uma condição, constitui-se no único
caminho para a solução de um litígio ou para a satisfação de um direito subjetivo.

Assim, nada mais razoável do que a existência de normas que objetivem coibir
os atos temerários, ímprobos e maliciosos dos litigantes, elidindo, em conseqüência, o
tumulto processual e respeitando a Justiça como instituição.

No caso presente, a parte reclamante deduz pretensão contra texto expresso de
lei.  No  caso,  pretende  retornar  à  função  de  Coordenador  Pedagógico,  sendo
bastante claro que na escola de onde fora destituída da função apenas comporta um
Coordenador,  consoante  Lei  Municipal  nº  486/2002,  que  trata  do  Estatuto  do
Magistério  no  âmbito  do  Município  de  Crateús,  e  nos  termos  do  que  já  fora
demonstrado anteriormente.

Demais disso, a parte reclamante altera a verdade dos fatos, tendo informado
que os coordenadores aprovados nessa seleção foram nomeados para lotação de 04
(quatro) anos, não podendo, portanto, serem exonerados arbitrariamente, o que não
se pode ter como verdadeiro. Com efeito, não é que "os aprovados nessa seleção
foram nomeados para lotação de 04 (quatro)", mas sim o banco de profissionais
selecionados teria validade de quatro anos. Tanto é assim que, no subitem seguinte,
"3.3", houve a regra segundo a qual "a Secretaria de Educação de Crateús poderá
dispor  do  Banco  de  Gestores  Escolares  resultantes  dessa  seleção  interna  para
composição  de  equipes  gestoras  das  escolas  públicas  municipais  de  Crateús,  a
qualquer momento, quando houver caso de vacância de Diretor,  Coordenador e
Secretário Escolar".

Assim, fica evidente a completa alteração da verdade dos fatos.
Vê-se, clara, portanto a incidência do disposto nos incisos I, II e III do art. 793-

B da CLT, pelo que considero a parte autora litigante de má-fé.
Desta forma, condeno a parte autoral a pagar à parte reclamada multa, que ora

arbitro em R$ 200,00, nos termos do § 2º do art. 793-C da CLT.

Indeferindo a litigância de má-fé
Vivemos, hoje, no Brasil,  num Estado de Direito, cujo ordenamento jurídico

não nos permite fazer  justiça com as próprias  mãos.  A vetusta LEI  DE TALIÃO,
segundo a qual deve ser olho por olho, dente por dente, é vedada em nosso direito
objetivo (norma agendi).



Com efeito,  o cidadão que se sentir  lesado em seus direitos deve acionar o
Estado que, através de seu poder jurisdicional, dirimirá a lide. Depreende-se, pois, que
a reparação de um dano se dá sempre através do acionamento do Poder Judiciário. A
interposição da ação (‘actio nata’), além de ser uma condição, constitui-se no único
caminho para a solução de um litígio ou para a satisfação de um direito subjetivo.

Assim, nada mais razoável do que a existência de normas que objetivem coibir
os atos temerários, ímprobos e maliciosos dos litigantes, elidindo, em conseqüência, o
tumulto processual e respeitando a Justiça como instituição.

Merece uma séria reflexão os artigos 793-A a 793-D da CLT, com redação
dada pela Lei nº 13.467/2017.

Há  casos  em  que  a  norma  legal  não  reflete  os  anseios  da  comunidade
jurisdicionada.  Com  efeito,  nestas  situações  excepcionais,  não  há  justificativas
plausíveis  para  postular  de  forma  extensiva,  restrita  ou  mesmo alternativa  à  regra
jurídica.  Contrario sensu,  seremos  eternos  prisioneiros  dos  parâmetros  legais,
desestimulados  ao  aperfeiçoamento  científico  e  temerários  a  qualquer  precedente
jurisprudencial.

Não há, pois, como atribuir a pecha de litigante de má-fé àquele que, de forma
fundamentada,  postular  contra  a  letra  da  lei.  É  óbvio  que,  em  casos  que  tais,  o
postulante  deve  fulcrar  sua  tese  nos  princípios  gerais  do  Direito.  Proclame-se,  no
entanto,  por  oportuno,  que,  no  presente  caso,  não  deduziu  o  reclamante  qualquer
pretensão contrária a texto expresso de lei. Nem mesmo o reclamado demonstrou qual
texto expresso de lei seria contrário às pretensões do reclamante.

No que pertine ao inciso II,  do mesmo indigitado art. 17, do CPC, ‘alterar a
verdade dos fatos’, deve o julgador ter uma certa reserva e cautela ao imputar à parte a
alcunha de litigante malicioso. Quando a mentira incidir sobre atos processuais, não há
como deixar de responsabilizar a parte ímproba. Todavia, na defesa de suas pretensões
materiais,  a  inverdade  deve  ser  vista  comedidamente.  Caso  contrário,  em todas  as
sentenças,  pelo  menos  uma das  partes  (às  vezes,  as  duas)  será  (ou  serão)  sempre
condenada(s) por litigância de má-fé.

- ARTIGO 800, §§ 1º ao 4º DA CLT – EXCEÇÃO DE INCOMPETENCIA

Apresentada dentro do prazo de cinco dias
Apresentada  a  exceção  de  incompetência  dentro  do  quinquídio  posterior  à

citação, recebo o incidente e determino o procedimento previsto no art. 800, §§ 1º ao
4º, da CLT.

Todavia,  uma  vez  que  a  audiência  foi  designada  em prazo  superior  àquele
necessário  à  resolução  do  incidente,  e  para  garantir  a  celeridade  e  economia
processual, mantenho a audiência já designada.

Determino, outrossim, a intimação da parte reclamante para manifestação no
prazo de cinco dias.

Decorrido  o  prazo  supra,  com  ou  sem  manifestação,  não  tendo  havido  a
manifestação de quaisquer da partes quanto à produção de prova oral, venham os autos
conclusos para decisão.

Caso  tenha  sido  solicitada  a  produção  de  prova  oral,  fica  a  audiência
anteriormente designada destinada à instrução da exceção de incompetência, devendo
as partes serem intimadas para ciência.



Apresentada  dentro  do  prazo  de  cinco  dias,  entendimento  particular  VT
Crateús,  com  base  nos  Embargos  em  Recurso  de  Revista  nº  0000073-
36.2012.5.20.0012         e RR 0001227-13.2012.5.07.0025

Devidamente  citada  para  audiência  designada  nos  autos,  a  parte  reclamada
apresentou  exceção  de  incompetência  em razão do lugar.  A partir  da  denominada
"reforma trabalhista",  a CLT passou a adotar  procedimento próprio para a  referida
exceção, nos termos do art. 800, que assim dispõe:

Art. 800. Apresentada exceção de incompetência territorial no prazo de cinco
dias a contar da notificação,  antes da audiência e em peça que sinalize a

existência  desta  exceção,  seguir-se-á  o  procedimento  estabelecido  neste

artigo.

§ 1º Protocolada a petição, será suspenso o processo e não se realizará a

audiência a que se refere o art. 843 desta Consolidação até que se decida a

exceção.

§  2º  Os  autos  serão  imediatamente  conclusos  ao  juiz,  que  intimará  o
reclamante e, se existentes, os litisconsortes, para manifestação no prazo
comum de cinco dias.

§  3º  Se  entender  necessária  a  produção de  prova  oral,  o  juízo  designará

audiência, garantindo o direito de o excipiente e de suas testemunhas serem

ouvidos,  por  carta  precatória,  no  juízo  que  este  houver  indicado  como

competente.

§ 4º Decidida a exceção de incompetência territorial, o processo retomará seu

curso, com a designação de audiência, a apresentação de defesa e a instrução

processual perante o juízo competente." (NR)

Compulsando  os  autos,  verifico  que  o(a)  reclamado(a)  observou  o  prazo
preclusivo  de 5 (cinco)  dias úteis  para  a apresentação  da exceção  a contar  de sua
notificação, pelo que, em observância ao §1º acima transcrito, fica suspenso o feito
para que seja analisada a exceção de incompetência.

Considerando  que  a  audiência  inaugural  está  marcada  apenas  para  o  dia
XXXXXX,  fica  mantido  o  ato  processual,  podendo  este  Juízo  rever  tal  situação
quando da apreciação da exceção.

Notifique-se a parte reclamante para,  querendo, no prazo de 05 (cinco) dias,
apresentar manifestação sobre o objeto da exceção, bem como dizer qual foi local da
prestação de serviço,  se a empresa tem alcance Nacional,  e como se deu o  modus

operandi de sua contratação.
Decorrido o prazo supra, autos conclusos para apreciação.

Apresentada fora do prazo de cinco dias, prazo preclusivo
Apresentada a exceção de incompetência fora do quinquídio posterior à citação,

não conheço do incidente, pelo que fica prorrogada a competência deste Juízo para
apreciar e julgar o presente feito.

Intimem-se as partes. 

Apresentada fora do prazo de cinco dias, prazo não preclusivo
Apresentada a exceção de incompetência fora do quinquídio posterior à citação,

não conheço, por ora, do incidente, pelo que deixo de aplicar o procedimento previsto



no art. 800, §§ 1º ao 4º, da CLT.
De  toda  sorte,  não  entendo  como  sendo  preclusivo  o  prazo  constante  no

supracitado  dispositivo,  ressalvando,  assim,  a  apreciação  da  exceção  quando  da
audiência designada.

– ARTIGO 840 DA CLT – REQUISITOS PETIÇÃO INICIAL

Indefere inépcia. Cumprimento do art. 840 da CLT
A parte reclamada alega a inépcia da petição inicial.
No processo  do trabalho,  entretanto,  menos formalista  e  onde a parte  pode

postular sem a presença de um advogado, abdica-se do formalismo ocioso, mas não
daquele necessário a segurança das partes.

Assim, ainda que não se exija o rigorismo do CPC, é preciso que a inicial se
consubstancie de alguns elementos que tornem possível a garantia da ampla defesa e
do contraditório, afinal de contas, o sistema processual adotou a teria da substanciação,
pela  qual  na  causa  de  pedir  da  petição  inicial  deve  constar  a  descrição  dos  fatos
oriundos  da  relação  de  direito  material,  o  que  ocorreu  em  relação  aos  pedidos
destacados pela reclamada.

A  causa  de  pedir  e  o  pedido  são  elementos  indispensáveis  à  validade  da
petição, mesmo que dispostos de forma breve deverão existir. 

No caso dos autos, pretende a parte reclamante as verbas constantes na petição
inicial. Houve uma exposição fática em relação aos pleitos pretendidos, não havendo
maiores dificuldades de interpretação ou mesmo problemas com a narração do autor.

Assim, estando presentes os requisitos do art. 840 da CLT, rejeito a inépcia
alegada.

Não indefere de imediato a inépcia, manda emendar
Analisando a petição inicial,  evidencia-se não estarem preenchidos todos os

requisitos constantes no art. 840 da CLT.
Com efeito, o comando legal preconiza a indicação, além de outros, do pedido,

que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor.
No caso presente, o autor não indicou os valores correspondentes aos seguintes

pedidos: (INDICAR PEDIDOS SEM INDICAÇÃO DE VALOR).
O § 3º do art. 840 da CLT determina, nestes casos, a extinção imediata dos

pedidos sem resolução de mérito, prosseguindo-se, portanto, a demanda, no que tange
aos demais pedidos.

Todavia, tal situação representaria uma afronta aos princípios da economia e
celeridade processual, pois mais razoável, dento, também da principiologia processual
como  um  todo,  permitir  ao  autor  corrigir  o  vício  detectado  na  petição  inicial,
aproveitando, assim, o instrumento processual já iniciado.

O CPC, inclusive, já adota este procedimento, ao determinar, no seu art. 321
que seja permitida à parte autora, emendar a petição inicial, em quinze dias, caso não
estejam presentes todos os requisitos dela.

Diante do exposto, intime-se a parte reclamara para, em quinze dias, sob pena
de extinção dos pedidos defeituosos, supracitados, sem resolução de mérito, emendar a
petição inicial, corrigindo os defeitos apontados.

Extingue de imediato apenas os pedidos defeituosos
Analisando a petição inicial,  evidencia-se não estarem preenchidos todos os

requisitos constantes no art. 840 da CLT.



Com efeito, o comando legal preconiza a indicação, além de outros, do pedido,
que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor.

No caso presente, o autor não indicou os valores correspondentes aos seguintes
pedidos: (INDICAR PEDIDOS SEM INDICAÇÃO DE VALOR).

O § 3º do art. 840 da CLT determina, nestes casos, a extinção imediata dos
pedidos sem resolução de mérito, prosseguindo-se, portanto, a demanda, no que tange
aos demais pedidos.

Sendo assim, devem os pedidos supracitados serem extintos sem resolução de
mérito, prosseguindo-se o feito em relação aos demais, nos termos do § 3º do art. 840
da CLT.

Notifique-se o reclamante.
Notifique-se o  reclamado  para  a  audiência  designada,  com as  orientações  e

advertências necessárias, em especial quanto à ausência injustificada.
EXPEDIENTES URGENTES, tendo em vista a Audiência designada.

Extingue de imediato todo o processo, sem prazo para emenda
A  parte  reclamante,  qualificada  nos  autos,  ajuizou  reclamação  trabalhista

pretendendo as verbas constantes na exordial.
Embora conste a fundamentação do autor, há pedido(s) sem a correspondente

indicação de valor(es).
Nos termos do art. 840, § 1º da CLT, com nova redação trazida pela Lei nº

13.467/2017,  intitulada  “Reforma  Trabalhista”,  é  dever  da  parte,  quando  em
reclamações  propostas  de  forma  escrita,  indicar  o  pedido,  que  deverá  ser  certo,
determinado  e  com indicação  de  seu  valor.  No  caso  presente,  todavia,  através  de
simples análise da petição inicial,  é possível identificar a ausência de indicação de
valor(es) em relação ao(s) seguinte(s) pedido(s): XXXXXXXXXXX.

Quanto  tal  fato  ocorre,  a  consequência  é  a  extinção  do(s)  pedido(s)  —
inteligência do § 3º do referido art. 840 da CLT.

Uma análise superficial nos levaria à conclusão de que o regramento se dá tão
somente para aqueles pedidos específicos em relação aos quais não houve a indicação
do respectivo valor. Entretanto, como se verá, não é esta a vontade da lei.

A  hermenêutica  jurídica  nos  ensina  a  analisar  os  dispositivos  normativos
levando em consideração outras nuances, de forma a nunca isolá-lo, integrando com os
demais  princípios  e  regulamento  do ordenamento jurídico.  E aqui  não me refiro  a
impossibilidade de aplicação literal da norma. Não! Mas ela sempre deve ser vista de
forma  holística,  ainda  que,  posteriormente  à  análise,  seja  possível  aplicá-la
literalmente. Neste sentido é que a literalidade do regulamento constante no § 3º do art.
840 da CLT não se mostra a melhor saída para o enfeixa.

Uma vez apresentado pedidos sem a correlata indicação de valor, e ultimando a
extinção  tão  somente  deles,  isoladamente,  trazemos,  conjuntamente  uma  ameaça,
inicialmente,  à  economia e celeridade processual.  Isto  porque,  uma vez extinto tão
somente os  pedidos disformes,  prosseguindo-se com os demais,  necessário  o  autor
ingressar  com nova demanda,  apartada.  Em outras  palavras:  teríamos sempre  duas
demandas, em dois instrumentos diferentes. Portanto, completamente contrário ao que
prevê o princípio da economia processual.

Além disso, a celeridade processual também seria ameaçada, pois perder-se-ia
a oportunidade de julgamento conjunto de todos os pedidos, resolvendo assim todas as
questões relativas a mesma causa de pedir.

De  outro  lado,  em nenhum momento  o  dispositivo  dá  brechas  para  que  o



magistrado possa notificar o autor a fim de que emende a petição inicial de forma a
corrigir os pedidos incongruentes.

Neste sentido é que a melhor saída, de forma a adequar o imperativo normativo
acerca  da  extinção  dos  pedidos  que  não  contenham a  indicação  dos  valores,  e  os
princípios da economia e celeridade processual, é aquele segundo o qual o termo “o
pedido” e “os pedidos” constantes nos parágrafos 1º e 3º do art. 840 da CLT, devem
ser  entendidos  de  maneira  mais  ampla,  como  sendo  todos  aqueles  constantes  na
petição inicial, ou seja, a própria reclamação trabalhista como um todo.

Quando a lei diz que “o pedido deverá ser certo, determinado e com indicação
de seu valor”, ela preconiza que toda a demanda deve ser líquida, ou seja, contendo
todos  os  valores  daquilo  que  se  busca.  Consequentemente  —  e  nem  poderia  ser
diferente, por questões de hermenêutica — o parágrafo 3º quando aduz aos “pedidos
que não atendam ao disposto no § 1º” leva  em consideração,  também, a demanda
global, referindo-se à própria reclamação como um todo.

Destaque-se, ainda, que no caso do procedimento Sumaríssimo a CLT já prevê
o arquivamento de toda a reclamação trabalhista quando é identificada a ausência de
valor de algum pedido, consoante prevê o § 1º do art. 852-B da CLT. Com efeito, não
há  brecha  para  extinção  apenas  do  pedido  que  se  encontra  sem a  correspondente
indicação de valor. Portanto, mais uma razão que corrobora com o entendimento ora
exposto.

Desta  forma,  e  considerando  a  existência  de  pedido(s)  sem  a  correlata
indicação de valor(es), a melhor saída a ser adotada para o caso concreto é a extinção
dos pedidos, ou seja, da reclamação trabalhista de forma total, de forma a possibilitar
que o autor ingresse com nova ação, corrigindo as faltas da anterior.

-ARTIGOS  841,  843  E  847  DA  CLT  -  CONTESTAÇÃO.  DESISTÊNCIA.
PREPOSTO.

DESISTÊNCIA

Antes de oferecida a contestação
A parte reclamante pleiteou a desistência da ação.
Não tendo ainda sido apresentada a contestação pela parte reclamada ao tempo

do pedido de desistência, é possível, ao reclamante, nos termos do art. 841, § 3º, da
CLT, desistir da demanda, independentemente de anuência da parte adversa.

Destarte, com fulcro no dispositivo supracitado, defiro o pedido de desistência
da parte reclamante, determinando, assim, a extinção do feito sem resolução de mérito,
com o consequente arquivamento definitivo dos autos.

Intime-se o autor para ciência.
Expedida a notificação, arquive-se definitivamente.

Após o oferecimento da contestação, COM SIGILO
A parte reclamante pleiteou a desistência da ação.
Nos termos do art. 841, § 3º, da CLT, após apresentada a contestação, o autor

somente pode desistir da ação com a anuência da parte reclamada.
Todavia, no âmbito do processo eletrônico, é possível ao reclamado anexar sua

contestação  de  forma  sigilosa,  isto  é,  somente  sendo visível  ao  Juízo,  inacessível,
portanto, ao reclamante, tal como ocorrido nos presentes autos.

Desta forma, em que pese ter sido apresentada a contestação, esta ainda não



pôde ser visualizada pela parte adversa, sendo, portanto, plenamente possível ao autor
desistir do pleito, independentemente de anuência da parte adversa.

Com efeito, a teleologia do dispositivo em questão nos remete à necessidade de
anuência da parte reclamada ao pedido de desistência do autor, com vistas a evitar que
este, após visualizar a antítese, apresente nova demanda, adequando seus fundamentos
aos seus melhore interesses,  diante da tese adversa,  o que não é admissível. Assim
sendo, não sendo possível ao autor verificar os fundamentos adversos, seria o mesmo
que não estar presente a contestação.

Diante do exposto, com fulcro no dispositivo supracitado, defiro o pedido de
desistência  da  parte  reclamante,  determinando,  assim,  a  extinção  do  feito  sem
resolução de mérito, com o consequente arquivamento definitivo dos autos.

Após o oferecimento da contestação, SEM SIGILO
A parte reclamante pleiteou a desistência da ação.
Nos termos do art. 841, § 3º, da CLT, após apresentada a contestação, o autor

somente pode desistir da ação com a anuência da parte reclamada.
A teleologia do dispositivo em questão nos remete à necessidade de anuência

da parte reclamada ao pedido de desistência do autor, com vistas a evitar que este, após
visualizar a antítese, apresente nova demanda, adequando seus fundamentos aos seus
melhore interesses, diante da tese adversa, o que não é admissível. 

Seria possível, ao reclamado, apresentar sua contestação de forma sigilosa, o
que impediria a visualização pela parte reclamante, atingindo, assim, a finalidade do
dispositivo, culminando com a possibilidade de desistência da ação sem a necessidade
de  anuência  do  reclamado.  Entretanto,  não  é  este  o  quadro  demonstrado.  Pelo
contrário, o reclamado apresentou sua antítese sem qualquer sigilo, estando disponível
ao demandante.

Diante do exposto, notifique-se a parte reclamada para manifestação acerca do
pedido de desistência do autor, no prazo de cinco dias, sendo seu silencia interpretado
como anuência.

Após  o  oferecimento  da  contestação,  COM  OU  SEM  SIGILO  –
ENTENDIMENTO VT CRATEÚS

A parte reclamante pleiteou a desistência da ação, já tendo sido apresentada a
contestação pela parte reclamada.

Nos termos do art. 841, § 3º, da CLT, após apresentada a contestação, o autor
somente pode desistir da ação com a anuência da parte reclamada.

Todavia, o termo “apresentada a contestação” indicada no dispositivo não deve
ser entendido como sendo o momento processual em que a contestação é anexada aos
autos. Isto porque, como se sabe, pela dinâmica processual trabalhista, o momento da
apresentação  da  contestação  é  quando  da  audiência,  após  ultrapassado  o  primeiro
momento de tentativa de conciliação,  conforme art.  847 da CLT.  Até lá,  portanto,
mesmo  que  anexada  aos  autos  de  maneira  visível  ao  reclamante,  não  foi  ainda
concretizada a  litis  contestatio,  isto é, o recebimento formal da contestação,  com a
definitiva inclusão do reclamado no pólo passivo e, consequentemente, a formação da
triangulação processual subjetiva.

Neste  sentido  tem  o  enunciado  da  Jornada  nacional  de  Direito  matéria  e
Processual do trabalho de 2017:

Comissão 7 Enunciado 3: LIMITE TEMPORAL PARA O AUTOR DESISTIR
DA AÇÃO SEM O CONSENTIMENTO DO RÉU. CLT,  ART. 841,  §  3º.



DESISTÊNCIA  DA AÇÃO.  NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO
RÉU.  LIMITE  TEMPORAL.  A CLT  ESTABELECE  QUE O MOMENTO
PROCESSUAL  PRÓPRIO  PARA  O  DEMANDANDO  "OFERECER  A
CONTESTAÇÃO"  É  NA  AUDIÊNCIA,  DEPOIS  DE  PROPOSTA  A
CONCILIAÇÃO.  POR  ISSO,  AINDA  QUE  A  PARTE  DEMANDADA
ENVIE/PROTOCOLE  A  CONTESTAÇÃO  ANTES  DA  FASE
PROCESSUAL  PREVISTA  EM  LEI,  NÃO  HÁ  RAZÃO  PARA  A
ANUÊNCIA PELO RÉU DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ENQUANTO NÃO
ATINGIDO TAL MOMENTO PROCESSUAL.

Desta  foram,  inda  não  tendo  sido  formalmente  recebida  pelo  Juízo  a
contestação, é sim permitida à parte reclamante desistir do pleito, independentemente
da anuência da parte reclamada.

Este  o  quadro,  defiro  o  pedido  de  desistência  da  parte  reclamante,
determinando, assim, a extinção do feito sem resolução de mérito, com o consequente
arquivamento definitivo dos autos.

PREPOSTO

Regra geral
Não reconheço a revelia e nem mesmo a confissão quanto a matéria de fato,

pelo que entendo por legitima a representação da parte reclamada, mesmo não sendo o
seu preposto empregado.

Preposto advogado
Apesar da inexigibilidade da condição de preposto ser empregado da empresa,

o mesmo não  se pode falar  com relação  à qualidade de preposto e  advogado.  Tal
prática  é  inadmissível  na  seara  processual  trabalhista.  Portanto,  o  preposto  aqui
presente não poderá praticar atos de natureza processual típicos de advogado.

Neste  sentido  tem  o  enunciado  da  Jornada  nacional  de  Direito  Material  e
Processual do trabalho de 2017:

Comissão  7  Enunciado  4:  ACESSO  À  JUSTIÇA.  ISONOMIA.  "JUS
POSTULANDI". 1. NÃO SENDO REPRESENTANTE LEGAL DA PESSOA
JURÍDICA OU EMPREGADO DO RÉU, O PREPOSTO PODERÁ APENAS
PRESTAR  DEPOIMENTO  PESSOAL  NA  AUDIÊNCIA,  SENDO-LHE
VEDADA  A  PRÁTICA  DE  ATOS  PROCESSUAIS  PRIVATIVOS  DO
ADVOGADO  2. NÃO SENDO EMPREGADO DO RÉU, É VEDADO AO
ADVOGADO FUNCIONAR COMO  SEU PREPOSTO. 3. É DEFESO AO
ADVOGADO  FUNCIONAR  NO  MESMO  PROCESSO,
SIMULTANEAMENTE,  COMO  PATRONO  E  PREPOSTO  DO
EMPREGADOR (CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB, ART. 23).

Assim, não reconheço a qualidade de proposto e empregado.

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO

Necessidade de apresentação até uma hora antes da audiência
O parágrafo único do art. 847 da CLT assim dispõe:



Art. 847. .............................................................
Parágrafo  único.  A  parte  poderá  apresentar  defesa  escrita  pelo  sistema  de
processo judicial eletrônico até a audiência. (NR)

Antes mesmo da novel inserção na CLT,  o CSJT já havia regulamentado a
questão, por meio da Resolução nº 136/2014, que assim dispõe em seu art. 29:

Art.  29.  Os  advogados  credenciados  deverão  encaminhar  eletronicamente
contestação,  reconvenção  ou  exceção,  e  respectivos  documentos,  antes  da
realização da audiência designada para recebimento da defesa

Fazendo  uma  interpretação  sistemática  dos  dispositivos  supramencionados,
entendo  que  a  CLT,  quando  diz  “defesa  escrita  pelo  sistema  de  processo  judicial
eletrônico até a audiência”, orienta que o prazo para a apresentação da contestação será
até o dia designado para a audiência. Logo, a legislação infraconstitucional informa o
prazo do dies ad quem.

Por  conseguinte,  verifico  que  a  Resolução  136/2014 não  foi  revogada  pelo
dispositivo, por estabelecer uma regulamentação acessória à lei. Isto é, enquanto o art.
847 parágrafo único informa o dia final  para o prazo da apresentação da defesa;  a
Resolução vem normatizar qual o período, dentro do prazo final, em que a juntada da
defesa, via PJE, deve ser realizada, qual seja, antes da realização da audiência.

Desta feita, por questões operacionais e com vistas ao princípio da celeridade
processual, permanece inalterado o procedimento até então adotado por esta Vara, no
sentido de que a anexação da defesa poderá ser feito até o dia da audiência desde que o
faça uma hora antes do horário designado para a audiência.

Possibilidade de apresentação até a audiência
O parágrafo único do art. 847 da CLT assim dispõe:

Art. 847. .............................................................
Parágrafo  único.  A  parte  poderá  apresentar  defesa  escrita  pelo  sistema  de
processo judicial eletrônico até a audiência. (NR)

Antes mesmo da novel inserção na CLT,  o CSJT já havia regulamentado a
questão, por meio da Resolução nº 136/2014, que assim dispõe em seu art. 29:

Art.  29.  Os  advogados  credenciados  deverão  encaminhar  eletronicamente
contestação,  reconvenção  ou  exceção,  e  respectivos  documentos,  antes  da
realização da audiência designada para recebimento da defesa

Como se vê, o ato regulamentar, norma inferior, vai de encontro à nova regra
inserida na CLT, por meio da Reforma Trabalhista. Isto porque a lei vai além: permite
a  apresentação  da  contestação  no  momento  da  audiência,  ainda  que  sob  a  forma
eletrônica. 

Sendo assim, admite-se a anexação da contestação no momento da audiência,
ainda que sob a forma eletrônica.



- ARTIGO 844, PP. 1º, 2º e 3º DA CLT – ARQUIVAMENTO. REVELIA. 

BENEFICIARIO DA JUSTIÇA GRATUITA E ARQUIVAMENTO

Inconstitucionalidade do dispositivo
O art.  844,  §  2º,  da  CLT  trata  de  pagamento  de  custas  processual  como

condição  da  ação  pra  propositura  de  uma  nova ação  pelo  beneficiário  da  justiça
gratuita  quando  verificado  o  arquivamento  da  ação.  Há,  todavia,  no  âmbito  do
Supremo Tribunal Federal, a ADI 5766 que trata da inconstitucionalidade de alguns
dispositivos da Lei 13.467/17, tais como art. arts. 790-B, caput e § 4º; 791-A, § 4º, e
844, § 2o da CLT.

Entendo  que  os  dispositivos  apontados  apresentam  inconstitucionalidade
material, por impor restrições inconstitucionais à garantia de gratuidade judiciária aos
que comprovem insuficiência de recursos,  na Justiça do Trabalho, em violação aos
arts. 1o, incisos III e IV;1 3o 5o, caput, incs. XXXV e LXXIV e § 2o;3 e 7o a 9o da
Constituição da República. da CF/88.

Da leitura dos dispositivos celetista alterados pela reforma trabalhista verifica-
se  a  legislação  viola  direito  fundamental  dos  trabalhadores  pobres  à  gratuidade
judiciária, como pressuposto de acesso à jurisdição trabalhista.

A Constituição de 1988 consagra a garantia de amplo acesso à jurisdição no art.
5o,  XXXV e  LXXIV,  que tratam dos direitos  a  inafastabilidade  da  jurisdição  e  a
assistência judiciária integral aos necessitados.

Na contramão dos movimentos democráticos que consolidaram essas garantias
de  amplo  e  igualitário  acesso  a  justiça,  os  dispositivos  celetistas  acima  destacado
inviabilizam ao trabalhador economicamente desfavorecido assumir os riscos naturais
de demanda trabalhista e impõe-lhe pagamento de custas e despesas processuais de
sucumbência  com  uso  de  créditos  trabalhistas  auferidos  no  processo,  de  natureza
alimentar, em prejuízo do sustento próprio e do de sua família.

Conforme consta na ADI 5766:

“Mais  grave  é  isso  ocorrer  na  Justiça  do  Trabalho,  constitucionalmente
vocacionada ao atendimento de demandas da grande massa trabalhadora em
busca de solução de conflitos decorrentes da violação (não raro sistemática) de
seus  direitos  laborais.  A  legislação  impugnada  investe  contra  garantia
fundamental da população trabalhadora socialmente mais vulnerável e alveja a
tutela judicial de seus direitos econômicos e sociais trabalhistas, que integram o
conteúdo  mínimo  existencial  dos  direitos  fundamentais,  na  medida  de  sua
indispensabilidade ao provimento das condições materiais mínimas de vida do
trabalhador pobre. Ao impor maior restrição à gratuidade judiciária na Justiça
do Trabalho, mesmo em comparação com a Justiça Comum, e ao desequilibrar
a  paridade  de  armas  processuais  entre  os  litigantes  trabalhistas,  as  normas
violam os  princípios  constitucionais  da  isonomia  (art.  5o,  caput),  da  ampla
defesa  (art.  5o,  LV),  do  devido  processo  legal  (art.  5o,  LIV)  e  da
inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV)”.

Nesse sentido também se mostra o entendimento constante na Jornada nacional
de Direito material e Processual do trabalho de 2017 sobre reforma foram aprovados os
seguintes enunciados:

Comissão 7 Enunciado 6: ACESSO À JUSTIÇA. ART. 844, § 2º E § 3º, DA



CLT. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLA O PRINCÍPIO DE ACESSO À
JUSTIÇA A EXIGÊNCIA DE COBRANÇA DE CUSTAS DE PROCESSO
ARQUIVADO  COMO  PRESSUPOSTO  DE  NOVO  AJUIZAMENTO.  O
PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA É UMA DAS RAZÕES DA PRÓPRIA
EXISTÊNCIA  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO,  O  QUE  IMPEDE  A
APLICAÇÃO DESSAS REGRAS, INCLUSIVE SOB PENA DE ESVAZIAR
O CONCEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A exigência de pagamento de custas para o beneficiário da justiça gratuita viola
o caput do artigo 5º da CF, por diferenciar o beneficiário da justiça gratuita que litiga na
Justiça do Trabalho, quando comparado com todos demais litigantes de outros ramos do
Judiciário na mesma situação jurídica, que, nessa condição, não arcam com os custos do
processo.  Tal previsão normativa, em seu conjunto, implica na precarização da situação
do trabalhador como litigante.

Ademais,  desvirtua  a  natureza  jurídica  das  custas  que  passa  a  ter  caráter
punitivo, afastando-se do campo das despesas processuais.

A  condição  imposta  pela  lei  é  vexatória  e  humilhante  aos  trabalhadores,  ao
determinar no art. 844, § 2º, que "na hipótese de ausência do reclamante" (à audiência),
"este será condenado ao pagamento das custas processuais, ainda que beneficiário da
justiça gratuita, salvo se comprovar motivo legalmente justificável".

Fazer  tal  exigência  é  impor ao trabalhador que apenas  não pagará  custas  do
processo ao qual deu causa ao arquivamento, se provar aqueles motivos previstos em
lei, aqueles que autorizam a ausência ao trabalho, como nascimento de filho, casamento,
morte de pessoa próxima da família, doação voluntária de sangue, alistar-se eleitor entre
outros, como está no art. 473 da CLT. O que foge a isso, como por exemplo, qualquer
motivo de força maior, não merece qualquer apreço.

E mais, no § 3º do mesmo dispositivo, impõe "o pagamento das custas a que se
refere o § 2º", como "condição para a propositura de nova demanda". 

Comparando com a Lei dos Juizados Especiais, Lei nº 9.099/1995, art. 51, inciso
I e § 2º, esta exige apenas a comprovação de motivo de “força maior” e dispensa o
pagamento das custas processuais em caso de arquivamento do processo por ausência
do autor a qualquer das audiências.

Assim,  a  discussão  se  a  exigência  do  pagamento  das  custas  da  reclamação
trabalhista  arquivada  por  ausência  do  reclamante  para  ajuizar  o  outro  processo  é
condição  da  ação  ou  pressuposto  processual  perde  qualquer  relevância  diante  dos
incisos XXXV e LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, pois "a lei não excluirá
da  apreciação  do  Poder  Judiciário  lesão  ou  ameaça  a  direito"  e  "o  Estado  prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos",
o que faz calar fundo os entusiastas da mudança. 

Por tais motivos, deixo de aplicar o dispositivo por entendê-lo inconstitucional.

Constitucionalidade do dispositivo
O art.  844,  §  2º,  da  CLT  trata  de  pagamento  de  custas  processual  como

condição da ação  para propositura de  uma nova ação  pelo beneficiário  da justiça
gratuita quando verificado o arquivamento da ação.

Em que pese a discussão existente no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
nos termos da ADI 5766 que trata da inconstitucionalidade de alguns dispositivos da
Lei 13.467/17, tais como artigos 790-B, caput e § 4º; 791-A, § 4º, e 844, § 2o da CLT,
não vejo qualquer afronta à constituição.

O dispositivo em questão não veda, nem tão pouco dificulta o acesso à Justiça,



nos termos do inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal. A regra geral é no
sentido de que o beneficiário da Justiça Gratuita apenas deverá arcar com as custas do
processo quando der causa ao arquivamento da ação por ausência e não justifique os
motivos.

É  preciso  ter  em mente  que  o  direito  de  acesso  à  Justiça,  como qualquer
direito,  não  é  absoluto.  Não  é  possível  admitir  que  o  reclamante  movimente  a
máquina do Judiciário, hoje tão combatida, ainda mais esta Justiça Especializada, de
maneira irresponsável, podendo, sem qualquer ressalva, apresentar-se ou não aos atos
processuais de acordo com sua vontade. Não! Uma vez proposta a demanda, deve ele
agir  de  forma a  conduzir  o  processo,  comparecendo  aos  atos  processuais  quando
chamado ou, não podendo fazê-lo, pelo menos justificá-lo.

Caso fôssemos pensar em inconstitucionalidade do dispositivo, por ferimento
ao inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal, também deveria haver o mesmo
pensamento em relação, por exemplo, ao instituto da perempção, em que há o autor é
penalizado por conta de sua desídia processual.

Não se tem aqui — friso novamente — pensamento contrário ao benefício da
gratuidade  de  justiça.  O  que  se  pretende  é  o  exercício  deste  direito  de  forma
responsável.

Diante do exposto, mantenho a condenação do reclamante no pagamento das
custas processuais, na forma do § 2º do art. 844 da CLT.

EFEITOS DA REVELIA. RECEBIMENTO DA CONTESTAÇÃO, AUSÊNCIA
RECLAMADO, ADVOGADO PRESENTE

O art. 844, § 5º, da CLT, preconiza o recebimento da defesa, ainda que o réu
seja revel, quando presente o advogado dele.

A Lei 13.467/2017 não revogou as seguintes regras de que: a) a defesa deve
ser  aduzida  em audiência  após  a  tentativa  frustrada  de  conciliação  (CLT,  art.  847,
caput); e b) o não comparecimento do reclamado importa a revelia, além de confissão
quanto à matéria de fato (CLT, art. 844, caput). Tais dispositivos que se encontram em
conformidade  com  o  princípio  da  concentração  dos  atos  processuais,  informam  o
processo  do  trabalho  em sentido  de  promover  uma  maior  celeridade  na  entrega  da
prestação jurisdicional que envolve créditos alimentares.

A interpretação dos novos dispositivos deve levar em conta a compatibilidade
com as regras anteriores e seus princípios informadores sistêmicos.

Desta forma, o § 5º do art. 844 da CLT, ao disciplinar que, “ainda que ausente
o  reclamado,  presente  o  advogado  na  audiência,  serão  aceitos  a  contestação  e  os
documentos eventualmente apresentados”; não afasta o reconhecimento da revelia, nem
tampouco da confissão quanto à matéria de fato. Tal conclusão se reforça, inclusive,
diante da hipótese não estar tratada entre as listadas no parágrafo quarto do mesmo
artigo, que trata exatamente das circunstâncias em que a revelia não produz o efeito da
confissão ficta.

Pelo contrário, a regra do dispositivo permite apenas que o juiz, ao aceitar a
peça naquela hipótese descrita, na perspectiva de concretização da garantia fundamental
ao acesso à Justiça, possa  conhecer das questões de ordem pública e da matéria não
alcançada pela confissão acerca do fato constitutivo alegado pelo autor, bem assim dos
documentos  que  demonstrem  os  correspondentes  fatos  impeditivos,  modificativos  e
extintivos.

Nesse  sentido  também  se  mostra  o  entendimento  constante  na  Jornada



nacional  de Direito  material  e  Processual  do trabalho  de 2017 sobre reforma foram
aprovados os seguintes enunciados:

Comissão 7 Enunciado 1: O §5º DO ART. 844 DA CLT NÃO AFASTA A
REVELIA E A CONFISSÃO. O §5º DO ART. 844 DA CLT NÃO AFASTA
A REVELIA E SEUS EFEITOS DE CONFISSÃO, APENAS PERMITINDO
QUE  O  JUIZ  POSSA  CONHECER  DAS  QUESTÕES  DE  ORDEM
PÚBLICA E DA MATÉRIA NÃO ALCANÇADA PELA CONFISSÃO DO
FATO CONSTITUTIVO ALEGADO PELO AUTOR. TÍTULO: O §5º DO
ART. 844 DA CLT NÃO AFASTA A REVELIA E A CONFISSÃO

Assim,  recebo  a  defesa  do  reclamado  não  presente,  mas  reconheço  sua
contumácia, o que impõe a revelia e seus efeitos de confissão, salvo quanto as matérias
de ordem publica, fatos constitutivos do autor não alcançados pelo efeitos da revelia e a
documentação.

-  ARTIGO 855-A,  CAPUT DA CLT – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURIDICA

Considerando o que dispõe o art. 855-A da CLT, inserido por meio da Lei nº
13.467/2018, e ainda o art. 6º, da IN 39/2016 do TST, os quais preconizam a aplicação
ao Direito Processual do Trabalho os arts. 133 a 136 do CPC, que regulam o incidente
de desconsideração da personalidade jurídica; e considerando os princípios norteadores
da  processualidade  trabalhista,  adoto  as  seguintes  medidas  de  compatibilização
procedimental do instituo da desconsideração da personalidade jurídica:

1.  Deflagro,  de  ofício,  o  incidente  de  desconsideração  da  personalidade
jurídica, haja vista encontrar-se o processo em fase de execução (art. 878 da CLT c/c
art.  6º  da  IN  39/2016  do  TST),  comunicando-se  ao  distribuidor  para  as  anotações
devidas (art. 134, §1º, CPC);

2. Considerando versar o presente processo sobre verba de natureza alimentar;
considerando que, diante da urgência que lhe é inerente, bem como à luz do risco ao
resultado útil  do processo decorrente da possível  alienação patrimonial indevida que
possa 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 CPC, 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);

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

4. 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;

5. 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, CPC),



sem prejuízo da aplicação das cominações por ato atentatório à dignidade da justiça (art.
774, I, CPC).

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

7.  Permanecendo  infrutíferas  as  medidas  de  constrição  patrimonial  e  não
atendendo os sócios à citação de que trata o item "3" acima, notifique-se o reclamante
para,  no  prazo  de  30(trinta)  dias,  requerer  o  que  entender  de  direito,  sob  pena  de
arquivamento provisório do feito.

8. Decorrido o prazo supra sem manifestação do interessado, e já tendo este
juízo adotado as medidas cabíveis a fim de concretizar a execução, sem êxito, contudo,
passo a adotar as medidas adiante relacionadas.

9.  Verifica-se  nos  autos  já  terem  sido  utilizadas  várias  ferramentas  da
execução  com a  finalidade  de  localizar  bens  dos  devedores,  porém sem êxito,  não
restando outra alternativa senão o protesto em cartório do título executivo judicial.

10.  O legislador  ampliou  o  campo de  aplicação  do  protesto,  conforme  se
infere do artigo 1ª da lei n 9492/97, in verbis:

"art. 1º. Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e
o descumprimento da obrigação originada em títulos e outros documentos de
dívida (grifo nosso)."

11.  Vê-se  que  a  expressão  "outros  documentos  de  dívida"  autoriza  que  o
julgador confira ao dispositivo legal supra mencionado uma interpretação no sentido de
alcançar todas as situações jurídicas originadas em documentos que gerem obrigações
de pagar a quantia certa, dentre as quais se incluem decisões de mérito proferidas pelos
Juízes do Trabalho e não mais sujeitas a recursos.

12. O artigo 769 da CLT possibilita que normas do direito processual comum
sejam aplicadas subsidiariamente ao processo do trabalho, desde que não conflitem com
o texto  da  CLT.  In  casu,  a  lei  que  regula  o  protesto  é  perfeitamente  aplicável  ao
processo do trabalho. A uma, porque não contraria disposição expressa na CLT. A duas,
porque homenageia os princípios basilares do processo trabalhista na busca pela rápida
satisfação do julgado, ajudando a evitar, em última análise, a indesejável "falência do
processo de execução". De fato, esgotadas as tentativas de penhora de bens do devedor,
como ocorre no caso em exame, o protesto da sentença trabalhista possibilita, ao menos,
que o devedor seja forçado ao pagamento do débito, sob pena de ver seu nome inscrito
nas  listas  dos  inadimplentes  dos  órgãos  de  proteção  ao  credito,  tais  como  SPC  e
SERASA.

13.  No  mesmo  sentido,  vem  seguindo  a  jurisprudência  trabalhista,  senão
vejamos:

EMENTA:  PROTESTO  EXTRAJUDICIAL.  TÍTULO  JUDICIAL
TRABALHISTA EM EXECUÇÃO. A Lei 9.492/97 não restringe o protesto
extrajudicial em face do devedor, reconhecido como tal em título judicial, já
tendo sido, inclusive, celebrado convênio entre este Eg. TRT e os tabeliães de
protesto do Estado de Minas Gerais visando à implementação de protestos
decorrentes de decisões proferidas pela Justiça do Trabalho da 3ª Região, com
expressa  permissão  para  a  inclusão  de  nomes  de  devedores  em listas  de
proteção ao crédito. A medida constitui importante instrumento de coerção
indireta do executado ao pagamento da dívida, em face da publicidade de que
se reveste e da sua repercussão nas relações sociais,  civis e comerciais do



devedor. Agravo de petição provido para determinar o protesto extrajudicial
do título, verificada a tentativa frustrada de localização do devedor e de bens
passíveis de penhora. (AP 01676-2004-077-03-00-1 - Sétima Turma - TRT-
MG  -  Juiz  Relator:  Juiz  Convocado  Jesse  Claudio  Franco  de  Alencar  -
Publicado em 04.03.2010)

14. Frise-se que ao Juiz do Trabalho não é defeso impulsionar a execução de
ofício. Pelo contrário, o julgador tem ampla liberdade na condução do processo e velará
pelo rápido andamento da causa, a teor do art. 765 c/c o art. 878, ambos da CLT.

15. Diante do acima exposto, tendo em mente o princípio da efetividade das
decisões judiciais, determino:

15.1.  Proceda-se  à  negativação/protesto  dos  devedores  por  meio  da
ferramenta eletrônica SERASAJUD.

15.2. Em seguida, fiquem os autos arquivados provisoriamente pelo prazo de
2 (dois) anos, aguardando a iniciativa da parte interessada.

15.3. Decorrido o prazo supra, passo a decidir nos seguintes termos:
15.3.1. Considerando que o feito se encontra arquivado provisoriamente há

mais de dois anos, aplicável ao caso a prescrição intercorrente, nos termos do art. 11-A
da CLT.

15.3.2. Com efeito, não é possível admitir a continuidade da demanda quando
nem  mesmo  o  credor,  dono  do  direito  tutelado,  sequer  comparece  em  juízo  para
apresentar novos parâmetros que permitam o andamento da execução.

15.3.3. Portanto, a saída encontrada quando não se encontra, de um lado, bens
do devedor capaz de saldar a dívida, e também quando se tem a inércia do credor, é o
pronunciamento da prescrição.

15.3.4.  Diga-se,  de  passagem,  inclusive,  que  o  TST,  mitigando  o
entendimento consubstanciado na súmula 114, já teve oportunidade de se manifestar
favoravelmente  à  aplicação  do  instituto  em  questão  quando  o  impulso  processual
dependa de ato da parte exeqüente/credor, e não do magistrado.

15.3.5. Este entendimento restou configurado nos Embargos em Recurso de
Revista  nº  693039-80.2000.5.10.0004,  publicado  em  08/05/2009,  de  relatoria  do
Eminente Ministro João Oreste Dalazen. Vejamos o trecho em destaque:

"Pessoalmente, penso, em tese, que pode ou não ser decretada a prescrição
intercorrente,  conforme  o  reclamante  haja,  ou  não,  concorrido  diretamente  na
paralisação  do  processo.  Assim,  se  não  houve  inércia  voluntária  do  autor,  mas
exclusivamente omissão do Juízo, não se deve decretar a prescrição intercorrente. Por
exemplo:  o andamento da causa  dependia  de um despacho,  ou de uma decisão  não
proferida.

Se,  todavia,  ao  contrário,  a  paralisação  do  processo  derivou  de  um
comportamento omissivo do autor, deve-se decretar a prescrição intercorrente."

15.3.6.  Diga-se  de  passagem,  ainda,  que  naquele  recurso  se  pretendia
demonstrar que o Recurso de Revista merecia conhecimento por violação do art. 7º,
inciso XXIX, da Constituição Federal, para reverter a decisão do juízo de origem, o qual
declarou  a  prescrição  intercorrente.  Os  embargos  sequer  foram  conhecidos,
prevalecendo, assim, a tese da possibilidade de aplicação da prescrição intercorrente na
Justiça do Trabalho.

15.3.7. Vejamos a ementa do julgamento:



PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.  APLICAÇÃO.  JUSTIÇA  DO
TRABALHO.  EXECUÇÃO.  ART.  7º,  INCISO  XXIX,  DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  VIOLAÇÃO.  INEXISTÊNCIA.  1.  A
controvérsia concernente à aplicação da prescrição intercorrente na Justiça do
Trabalho ostenta natureza tipicamente infraconstitucional.  A construção  de
qualquer posicionamento acerca da matéria implica inarredável interpretação
da legislação ordinária (arts. 765, 878 e 884, § 1º, da CLT e 202 do Código
Civil).  2.  Inexistência  de  afronta  direta  ao  art.  7º,  inciso  XXIX,  da
Constituição  Federal.  Precedentes  do  STF.  3.  Embargos  de  que  não  se
conhece.

15.3.8. Demais disso, o próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou
no sentido de ser possível a aplicação da prescrição intercorrente do direito trabalhista.
Vejamos:

SÚMULA  327  STF  -  Direito  Trabalhista  -  Admissibilidade  -  Prescrição
Intercorrente. O direito trabalhista admite a prescrição intercorrente.

15.3.9. Diante do exposto, decorrido o prazo de dois anos sem a iniciativa do
credor,  consoante  determinado  no  item  "2",  supra,  DECLARO  A  PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE,  nos  termos  do  §  2º  art.  40  da  Lei  6.830/80,  determinando  a
exclusão do devedor do BNDT e o arquivamento definitivo do feito, ficando dispensada
a notificação do reclamante, uma vez que já tomou ciência da presente decisão quando
foi notificado para apresentar meios necessários ao andamento do feito.

-  ARTIGO  855-B  A  855-E  da  CLT  –  PROCESSO  DE  JURISDIÇÃO
VOLUNTÁRIA PARA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA: 
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL

PROCEDIMENTOS A OBSERVAR:
• FAZER  TRIAGEM  DIARIAMENTE  E  VERIFICAR  EXISTÊNCIA  DE

AÇÕES DESSE TIPO

• NUNCA HOMOLOGAR SEM AUDIÊNCIA

• VERIFICAR  SE A PETIÇÂO  ATENDE  AO REQUISITO  OBRIGATÓRIO
LEGAL: - Partes representadas por advogados, que devem ser diferentes.

• VERIFICAR  SE  TEM  OS  DOCUMENTOS  INDISPENSÁVEIS  À
PROPOSITURA E APRECIAÇÃO DO PEDIDO: - Procuração dos advogados
de cada uma das partes, - Documentos de identificação das partes/pessoa física, -
Atos constitutivos da parte/pessoa jurídica, - Carta de preposição se a pessoa que
outorgou a procuração da empresa não for seu sócio, - Documentos relativos à
rescisão  se  o  acordo  for  para  pagar  rescisórias  e  o  empregado  tiver  CTPS
assinada (TRCT e Extrato de FGTS).

• VERIFICAR SE NA PETIÇÂO EXISTE RELAÇÂO DAS VERBAS E SEUS
RESPECTIVOS VALORES



• VERIFICAR SE O ACORDO APRESENTADO É VIL: - caso de indeferimento
imediato da homologação.

Atendidos os requisitos, marca audiência
Uma vez atendidos os requisitos formais do presente processo de jurisdição

voluntária para homologação de acordo extrajudicial, designo audiência de conciliação
para o dia XXXXX, às XXXX, com vistas à análise do pedido.

Intimem-se as partes.

Não atendidos os requisitos, marca audiência
Analisando  o  presente  Uma  processo  de  jurisdição  voluntária  para

homologação de acordo extrajudicial, constata-se não terem sido observados todos os
requisitos formais previsto na legislação.

Com efeito, não foram identificados (INDICAR OS VÍCIOS).
Sendo assim, intimem-se as partes para,  em quinze dias, corrigir os vícios

apontados, sob pena de extinção do feito.

- ARTIGO 878, CAPUT, DA CLT – EXECUÇÃO DE OFICIO

Inconstitucionalidade do dispositivo

Dispõe o art. 878 da CLT:

Art. 878.  A execução será promovida pelas partes, permitida a execução de
ofício pelo juiz ou pelo Presidente do Tribunal apenas nos casos em que as
partes não estiverem representadas por advogado.      

O dispositivo deve ser interpretado a luz dos princípios constitucionais e com
vistas a dar a máxima efetividade ao que se propõe a Magna Carta.

Assim, entendo ser inconstitucional o tratamento diferenciado decorrente das
redações dos artigos 876, parágrafo único e 878, "caput" da CLT (redações em razão da
Lei 13.467/17). 

Isso porque cria diferenciações diante de situações incabíveis. Presumir que a
parte assistida por advogado não tem o direito de execução de ofício em detrimento do
permissivo em relação  à  execução  das  contribuições  sociais  confere  tratamento  não
isonômico, eis que a Fazenda Pública é (re)presentada por procuradores de carreira, que
atuam nos processos  trabalhistas  com afinco no intuito de executar  as contribuições
previdenciárias e sociais.

Ademais, segundo o artigo 139, IV do NCPC, temos o seguinte:

Art. 139.  O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código,
incumbindo-lhe (...)
IV  -  determinar  todas  as  medidas  indutivas,  coercitivas,  mandamentais  ou
sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial,
inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

O referido dispositivo do CPC deve ser aplicado supletivamente à CLT (art.
15  do  CPC),  devendo,  assim,  ser  permitida  ampla  execução  de  ofício,  pelo  o  que
inaplicável  a  restrição  do  artigo  878,  “caput”  da  CLT  (redação  conferida  pela  Lei
13.467/17).



Nesse sentido a Jornada de Direito Material e Processual do Trablho de
2017:

Comissão 8 Enunciado 5: EXECUÇÃO DE OFÍCIO E ART. 878 DA CLT
EM RAZÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DA EFETIVIDADE
(CF, ART. 5º, XXXV), DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (CF,
ART.  5º,  LXXVIII)  E  EM  FACE  DA  DETERMINAÇÃO
CONSTITUCIONAL  DA  EXECUÇÃO  DE  OFÍCIO  DAS
CONTRIBUIÇÕES  PREVIDENCIÁRIAS,  PARCELAS  ESTAS
ACESSÓRIAS  DAS  OBRIGAÇÕES  TRABALHISTAS  (CF,  ART.  114,
VIII), O ART. 878 DA CLT DEVE SER INTERPRETADO CONFORME A
CONSTITUIÇÃO, DE MODO A PERMITIR A EXECUÇÃO DE OFÍCIO
DOS  CRÉDITOS  TRABALHISTAS,  AINDA  QUE  A  PARTE  ESTEJA
ASSISTIDA POR ADVOGADO. 

Ademais  a  impossibilidade  de  execução  de  ofício  no  caso  de  exequente
patrocinado  por advogado viola  os  princípios  da eficiência,  da  duração  razoável  do
processo e do impulso oficial. 

Ademais esse poder não pode desaparecer assim pela simples interpretação
literal  do  dispositivo  constante  do  art.  878  da  CLT.  Este  tem  que  ser  analisado
juntamente com o que dispõe os artigos 765 da CLT, 8º do CPC e 5º, LXXVIII,  da
CF/88,  a  fim de  se  proporcionar  eficiência  e  de  se  garantir  efetividade  à  execução
trabalhista.

Só para destacar, o art. 765 da CLT assim dispõe:
Art. 765 CLT- Os Juízos e Tribunais do Trabalho terão ampla liberdade na

direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar
qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas.

Este  dispositivo  celetista,  em  como  o  art.  139,  IV  autorizam  a  atuação
poroativa do juiz do trabalho.

Isto porque, é cediço que o processo do trabalho possui peculiaridades que
justificam  uma  atuação  oficiosa  do  juiz  do  trabalho  desde  o  início  da  execução,
considerando que trata de verbas  de natureza alimentar,  sobretudo, e tendo em vista
ainda que o juiz tem o dever de velar pelo andamento rápido das causas (conforme art.
765 da CLT). A demanda por diferenciada celeridade no fluxo processual trabalhista é
tanta  que  o legislador  celetista  chegou  mesmo a  confiar  a  “qualquer  interessado”  a
legitimidade para deflagrar o início do trâmite executivo. 

Contudo, a alteração provocada pela Reforma Trabalhista vai na contramão
do nível  distinto de celeridade naturalmente exigido para as causas  trabalhistas pelo
princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII), haja vista o
caráter alimentar que, em regra, veicula e a situação de vulnerabilidade que, a rigor,
seus beneficiários ostentam.

Como  se  não  bastasse  ainda  há  uma  outra  incongruência:  esse  estranho
contingenciamento  na  atuação  do  juiz  do  trabalho  atrita  com  a  própria  letra  da
Constituição Federal, que determina, em seu artigo 114, VIII, da CF/88, a execução, de
ofício, das contribuições sociais incidentes sobre os créditos trabalhistas derivados de
sentenças ou acordos no âmbito da Justiça do Trabalho. 

Seria ilógico pensar que seria possível executar ex officio as contribuições
previdenciárias sem que fosse possível executar de ofício os créditos que lhes servem
como base de cálculo e que preferem a quaisquer outros , como o quis fazer entender o



art. 876, parágrafo único da CLT. Haja vista que as contribuições previdenciárias são
acessórias dos créditos trabalhistas e o acessório deve seguir a sorte do principal. Então
como pode o acessório ter execução de oficio e o principal não?

Ademais,  transitada  em  julgado  a  sentença,  será  impossível  liquidar  e
homologar o cálculo das contribuições previdenciárias, sem que haja a exata apuração
do crédito  trabalhista,  considerando ser  este  último a base  de  cálculo  daquele.  Não
bastasse, sendo obrigação acessória, a contribuição previdenciária tem por fato gerador
o pagamento do crédito trabalhista, razão pela qual, para executar as contribuições, seria
necessária  a  execução  e  pagamento  do  crédito  trabalhista.  Assim,  em  termos
pragmáticos,  a  execução  previdenciária  depende  da  execução  trabalhista  para  ser
viabilizada,  não  se  podendo  pensar  que  apenas  o  acessório  possa  ser  executado  de
ofício. 

Como se vê,  a  aparente antinomia de normas  deve ser  resolvida por  uma
interpretação  sistemática  e  por  uma  hermenêutica  principiológica,  de  modo  a
harmonizar  este  específico  texto  legal  à  lógica  de  celeridade  peculiar  ao  sistema
processual laboral (CLT, art. 765) e aos sadios vetores constitucionais da eficiência e
efetividade jurisdicional (CF, arts.  5º, LXXVIII,  e 37, caput),  que traduzem escopos
sociais de elevada magnitude (LINDB, art. 5º).

Já  por  isso,  considerando  os  princípios  que  regem  o  processo  laboral,  a
alteração provocada pela Reforma Trabalhista decerto não retira do juiz do trabalho a
faculdade de promover atos de pronta satisfação do título executivo a fim de assegurar
celeridade ao processo e efetividade à jurisdição. Da mesma forma, não prejudica o
poder geral de cautela do juiz, que deve ser exercido para se assegurar o resultado útil
do processo. 

Por  isso,  cumpre  dar  interpretação  conforme  ao  novo  texto  do  art.  878
celetista,  reputando-o  como  instrumento  de  mera  reorganização  da  dinâmica  geral
executiva do processo do trabalho, sendo que agora apenas se retira do juiz a obrigação
de atuação ex officio em causas patrocinadas por advogados.  Todavia,  em momento
algum,  por  óbvio,  retira-lhe  o  poder  de,  querendo,  em  cada  caso  concreto,  dar
cumprimento a preceitos constitucionais e, acionando a regra do art. 765 da CLT (de
mesma estatura normativa), imprimir trâmite mais célere a qualquer processo que esteja
debaixo de sua  regência,  inclusive  por  força  do princípio da isonomia  (CF,  art.  5º,
caput).

Registre-se, de mais a mais, que não há qualquer previsão de nulidade na
novel redação do art. 878 da CLT, de forma que, optando o juiz por executar de ofício,
mesmo que em processos sujeitos ao patrocínio de advogados, não se poderá invocar
qualquer  irregularidade  processual  sem a  cabal  comprovação  de  manifesto  prejuízo
concreto (CLT, art. 794 – princípio da transcendência), o que constitui alegação, não é
demais antecipar, que, na prática, dificilmente logrará êxito, à luz de tudo o que já foi
exposto acima e sobretudo à vista do princípio da instrumentalidade das formas (CPC,
art.  188),  já que o propósito substancial  de efetividade jurisdicional deve prevalecer
sobre  previsões  formais  regulatórias  da  atividade  executiva  –  que,  ao  fim,  visam a
alcançar o mesmíssimo intuito satisfativo.

Nesse sentido é o enunciado aprovado da 2ª Jornada de Direito Material  e
Processual do trabalho de 2017:

Comissão 8 Enunciado 1: EXECUÇÃO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE  A  TEOR  DO  ART.  794  DA  CLT,  NÃO  HÁ  NULIDADE
PROCESSUAL  QUANDO  O  JUÍZO  REALIZA  A  EXECUÇÃO  DE



OFÍCIO,  PORQUE  INEXISTENTE  MANIFESTO  PREJUÍZO
PROCESSUAL

Portanto,  apesar  do texto literal  ora introduzido,  por  meio de uma análise
sistemática, é possível sustentar que a promoção da execução possa se dar de ofício,
mesmo porque não se pode alegar  prejuízo a qualquer das partes se a execução for
iniciada pelo magistrado, haja vista que o interesse do exequente no recebimento de seu
crédito  é inequívoco e a força  normativa dos  princípios constitucionais  sobreditos é
inconteste. 

Assim, nestes termos determino o prosseguimento da execução.

Constitucionalidade do dispositivo

Uma vez que, nos termos do novo art. 878 da CLT, com redação alterada pela
Lei  nº  13.467/2018;  a  execução  deve  ser  promovida  pelas  partes,  intime-se  o(a)
reclamante  para,  nos  termos  do  supracitado  dispositivo,  promover  a  execução,
requerendo o que entender de direito, em dez dias.

- ARTIGO 879, § 7º, DA CLT – LIQUIDAÇÃO SENTENÇA

Inconstitucionalidade do dispositivo
A Lei nº 13.467/2017 inovou ao inserir no art. 879 da CLT o parágrafo 7º, com

a seguinte redação:

§ 7º A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita
pela  Taxa  Referencial  (TR),  divulgada  pelo  Banco  Central  do  Brasil,
conforme a Lei  no 8.177,  de  1º  de março  de  1991.  (Incluído  pela  Lei  nº
13.467, de 2017)

Todavia,  referido  dispositivo carece  de constitucionalidade,  que permita sua
eficácia plena.

O Supremo Tribunal Federal  já pôde enfrentar,  em controle concentrado  de
constitucionalidade a regra acerca da aplicação da TR como índice a ser utilizado nas
atualizações dos créditos devidos pela Fazenda Pública.

No julgamento das ADIs 4425 e 4357, que data do ano de 2013, a Excelsa
Corte se posicionou no sentido de declarar  a inconstitucionalidade da utilização da
Taxa Referencial com índice padrão de atualização monetária dos débitos inscritos em
precatório. Vejamos o precedente:

Ementa:  DIREITO  CONSTITUCIONAL.  REGIME  DE  EXECUÇÃO  DA
FAZENDA  PÚBLICA  MEDIANTE  PRECATÓRIO.  EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL
NÃO  CONFIGURADA.  INEXISTÊNCIA  DE  INTERSTÍCIO
CONSTITUCIONAL  MÍNIMO  ENTRE  OS  DOIS  TURNOS  DE
VOTAÇÃO  DE  EMENDAS  À  LEI  MAIOR  (CF,  ART.  60,  §2º).
CONSTITUCIONALIDADE  DA  SISTEMÁTICA  DE
“SUPERPREFERÊNCIA”  A CREDORES DE VERBAS ALIMENTÍCIAS
QUANDO  IDOSOS  OU  PORTADORES  DE  DOENÇA  GRAVE.



RESPEITO  À  DIGNIDADE  DA  PESSOA  HUMANA  E  À
PROPORCIONALIDADE.  INVALIDADE  JURÍDICO-
CONSTITUCIONAL  DA  LIMITAÇÃO  DA  PREFERÊNCIA  A  IDOSOS
QUE  COMPLETEM  60  (SESSENTA)  ANOS ATÉ  A  EXPEDIÇÃO  DO
PRECATÓRIO.  DISCRIMINAÇÃO  ARBITRÁRIA  E  VIOLAÇÃO  À
ISONOMIA  (CF,  ART.  5º,  CAPUT).  INCONSTITUCIONALIDADE  DA
SISTEMÁTICA  DE  COMPENSAÇÃO  DE  DÉBITOS  INSCRITOS  EM
PRECATÓRIOS EM PROVEITO EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA.
EMBARAÇO À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO (CF, ART. 5º, XXXV),
DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL (CF, ART. 5º XXXVI),
OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CF, ART. 2º) E ULTRAJE À
ISONOMIA  ENTRE  O  ESTADO  E  O  PARTICULAR  (CF,  ART.  1º,
CAPUT,  C/C  ART.  5º,  CAPUT).  IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  DA
UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA  COMO  CRITÉRIO  DE  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO  AO  DIREITO  FUNDAMENTAL  DE PROPRIEDADE  (CF,
ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA
CADERNETA  DE  POUPANÇA  COMO  ÍNDICE  DEFINIDOR  DOS
JUROS  MORATÓRIOS  DOS  CRÉDITOS  INSCRITOS  EM
PRECATÓRIOS,  QUANDO  ORIUNDOS  DE  RELAÇÕES  JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS.  DISCRIMINAÇÃO  ARBITRÁRIA  E  VIOLAÇÃO  À
ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CF,
ART.  5º,  CAPUT).  INCONSTITUCIONALIDADE  DO  REGIME
ESPECIAL  DE  PAGAMENTO.  OFENSA  À  CLÁUSULA
CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE DIREITO (CF, ART. 1º, CAPUT),
AO  PRINCÍPIO  DA  SEPARAÇÃO  DE  PODERES  (CF,  ART.  2º),  AO
POSTULADO DA ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT), À GARANTIA DO
ACESSO À JUSTIÇA E A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL
(CF,  ART.  5º,  XXXV)  E  AO  DIREITO  ADQUIRIDO  E  À  COISA
JULGADA (CF, ART. 5º,  XXXVI).  PEDIDO JULGADO PROCEDENTE
EM  PARTE.  (...)  5.  A  atualização  monetária  dos  débitos  fazendários
inscritos  em  precatórios  segundo  o  índice  oficial  de  remuneração  da
caderneta de poupança viola o direito fundamental de propriedade (CF, art.
5º, XXII) na medida em que é manifestamente incapaz de preservar o valor
real do crédito de que é titular o cidadão. A inflação, fenômeno tipicamente
econômico-monetário,  mostra-se insuscetível  de captação apriorística (ex
ante),  de  modo  que  o  meio  escolhido  pelo  legislador  constituinte
(remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a
que se destina (traduzir a inflação do período). (...) 9. Pedido de declaração
de inconstitucionalidade julgado procedente em parte. (ADI 4425, Relator(a): 
Min. AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. LUIZ FUX, Tribunal
Pleno,  julgado  em  14/03/2013,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-251
DIVULG 18-12-2013 PUBLIC 19-12-2013 RTJ VOL-00227-01 PP-00125)
(original sem grifos)

Consoante se vê, portanto, a utilização da TR como índice para a atualização de
débitos  afronta  o  direito  de  propriedade,  constitucionalmente  garantido,  por  não
preservar o valor real do crédito.

Posteriormente, em março de 2015, o STF resolveu questão de ordem suscitada



nas ADIs, a fim de modular os efeitos da decisão, nos seguintes termos:

Ementa:  QUESTÃO  DE  ORDEM.  MODULAÇÃO  TEMPORAL  DOS
EFEITOS  DE  DECISÃO  DECLARATÓRIA  DE
INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE  DE  ACOMODAÇÃO  OTIMIZADA  DE  VALORES
CONSTITUCIONAIS  CONFLITANTES.  PRECEDENTES  DO  STF.
REGIME  DE  EXECUÇÃO  DA  FAZENDA  PÚBLICA  MEDIANTE
PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA
DE  RAZÕES  DE  SEGURANÇA  JURÍDICA  QUE  JUSTIFICAM  A
MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS
EM  QUE  DECIDIDO  PELO  PLENÁRIO  DO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL.  (...)  3.  Confere-se  eficácia  prospectiva  à  declaração  de
inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco
inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem
(25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até
esta  data,  a  saber:  (i)  fica  mantida  a  aplicação  do  índice  oficial  de
remuneração  básica  da  caderneta  de  poupança  (TR),  nos  termos  da
Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os
créditos  em precatórios  deverão ser  corrigidos pelo  Índice de Preços  ao
Consumidor  Amplo  Especial  (IPCA-E)  e  (b)  os  precatórios  tributários
deverão  observar  os  mesmos  critérios  pelos  quais  a  Fazenda  Pública
corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios
expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts.
27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice
de correção monetária. (...) (ADI 4425 QO, Relator(a):  Min. LUIZ FUX,
Tribunal  Pleno, julgado  em 25/03/2015,  PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015) (original sem grifos)

Evidencia-se, desta forma, não somente a declaração de inconstitucionalidade
da utilização da Taxa Referencial, mas, igualmente, a fixação do IPCA-E, como sendo
o índice a ser utilizado para remunerar os precatórios devidos pela Fazenda Pública,
tendo,  por  fim,  havido  a  modulação  os  efeitos  da  decisão,  que  valeria  a  partir  de
26/03/2015, ou seja, o entendimento até então vigente somente seria aplicável até a
data da decisão da Questão de Ordem, ocorrida em 25/03/2015.

Apesar do Supremo ter delineado o índice a ser utilizado na atualização dos
precatórios,  afastando a TR e determinando a utilização do IPCA-E, o fundamento
serve para quaisquer outros créditos.

Com efeito, a decisão não gira superficialmente na utilização do melhor índice,
mas  sim  na  necessidade  de  cumprir  o  comando  constitucional  do  direito  de
propriedade, sendo assim extirpado percentual contrário a esta garantia.

Com base nisso, o TST, por sua vez, em agosto de 2015, através da Arguição
de  Inconstitucionalidade  no  Agravo  de  Instrumento  em  Recurso  de  Revisto  nº
0000479-60.2011.5.04.0231; declarou a inconstitucionalidade da utilização  da TRD
como  índice  a  ser  utilizado  na  atualização  monetária  dos  créditos  trabalhistas,
determinando a utilização, na esteira do entendimento do STF, do IPCA-E.

Mais adiante, em dezembro de 2017, o TST, ainda debruçando-se sobre o tema,
na mesma ação, julgou embargos de declaração, por meio do qual fixou os efeitos da
aplicação do IPCA-E como sendo a partir de 25 de março de 2015, coincidindo com a
data estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal.



Vejamos os arestos:

ARGUIÇÃO  DE  INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÃO
"EQUIVALENTES  À  TRD"  CONTIDA  NO  ARTIGO  39  DA  LEI  Nº
8.177/91. RATIO DECIDENDI DEFINIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.  INTERPRETAÇÃO  CONFORME  A  CONSTITUIÇÃO.
DECLARAÇÃO  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  POR
ARRASTAMENTO, POR ATRAÇÃO, CONSEQUÊNCIA,  DECORRENTE
OU REVERBERAÇÃO NORMATIVA.  INTERPETAÇÃO CONFORME A
CONSTITUIÇÃO.  MODULAÇÃO  DE  EFEITOS  AUTORIZADA  PELA
INTEGRAÇÃO ANALÓGICA PREVISTA NO ARTIGO 896-C,M § 17, DA
CLT,  INTRODUZIDO  PELA  LEI  Nº  13.015/2014.  RESPEITO  AO  ATO
JURÍDICO PERFEITO. Na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal
nas  ADIs  nºs  4.357,  4.372,  4.400  e  4425,  foi  declarada  inconstitucional  a
expressão "índice oficial  da remuneração básica da caderneta de poupança",
constante do § 12 do artigo 100 da Constituição Federal. Mais recentemente e
na mesma linha, desta feita por meio da decisão proferida nos autos da Ação
Cautelar n° 3764 MC/DF, em 24/03/2015, o entendimento foi reafirmado pela
Suprema  Corte,  e  fulminou  a  aplicação  da  TR  como  índice  de  correção
monetária.  A ratio decidendi desses julgamentos pode ser assim resumida: a
atualização  monetária  incidente  sobre  obrigações  expressas  em  pecúnia
constitui direito subjetivo do credor e deve refletir a exata recomposição do
poder aquisitivo decorrente da inflação do período em que apurado, sob pena
de violar o direito fundamental de propriedade, protegido no artigo 5o, XXII, a
coisa julgada (artigo 5o, XXXVI), a isonomia (artigo 5º, caput), o princípio da
separação dos Poderes (artigo 2o) e o postulado da proporcionalidade, além da
eficácia e efetividade do título judicial, a vedação ao enriquecimento ilícito do
devedor.  Diante  desse  panorama,  inevitável  reconhecer  que  a  expressão
"equivalentes  à  TRD",  contida no artigo  39 da  Lei  n°  8.177/91,  também é
inconstitucional,  pois  impede  que  se  restabeleça  o  direito  à  recomposição
integral do crédito reconhecido pela sentença transitada em julgado. O reparo,
portanto, dessa iníqua situação se impõe e com urgência, na medida em que, ao
permanecer  essa regra,  a cada  dia o trabalhador amargará perdas  crescentes
resultantes da utilização de índice de atualização monetária do seu crédito que
não reflete a variação da taxa inflacionária. A solução para a questão emana do
próprio  Supremo  Tribunal  Federal  e  recai  sobre  a  declaração  de
Inconstitucionalidade  por  Arrastamento  (ou  por  Atração,  Consequência,
Decorrente,  Reverberação Normativa),  caracterizada quando a declaração de
inconstitucionalidade  de  uma norma impugnada  se  estende  aos  dispositivos
normativos  que  apresentam  com  ela  relação  de  conexão  ou  de
interdependência.  A técnica  já  foi  utilizada  pela Corte  Maior,  em inúmeros
casos e, especificamente na discussão em exame, em relação à regra contida no
art. 1o-F da Lei n° 9.494/97, a partir do reconhecimento de que os fundamentos
da ratio decidendi principal também se encontravam presentes para proclamar
o  mesmo  "atentado  constitucional"  em  relação  a  este  dispositivo  que,  na
essência,  continha  o  mesmo  vício.  A  consequência  da  declaração  da
inconstitucionalidade  pretendida  poderá  acarretar,  por  sua  vez,  novo debate
jurídico,  consistente em definir  o índice a ser aplicável  e,  também, o efeito
repristinatório  de  distintas  normas  jurídicas,  considerando  haverem  sido



diversas as leis que, ao longo da história, regularam o tema. Porém, a simples
declaração de que as normas anteriores seriam restabelecidas, de pronto, com a
retirada  do  mundo  jurídico  da  lei  inconstitucional,  ainda  que  possível,  não
permitiria encontrar a solução, diante da extinção da unidade de referência de
cuja variação do valor nominal se obtinha a definição do fator de reajuste, além
de, de igual modo, haver sido assegurado no comando do STF a indicação do
índice  que  reflete  a  variação  plena  da  inflação.  Nessa  mesma  linha  de
argumentação e como solução que atenda à vontade do legislador e evite a
caracterização  do  "vazio  normativo",  pode  ser  adotada  a  técnica  de
interpretação conforme a Constituição para o texto remanescente do dispositivo
impugnado,  que  mantém  o  direito  à  atualização  monetária  dos  créditos
trabalhistas. Pretende-se, pois, expungir do texto legal a expressão que atenta
contra  a  Constituição  e,  uma  vez  mantida  a  regra  que  define  direito  à
atualização monetária (o restante do artigo 39), interpretá-la em consonância
com as  diretrizes  fixadas  na Carta,  para  assegurar  o direito à incidência do
índice  que  reflita  a  variação  integral  da  "corrosão  inflacionária",  dentre  os
diversos  existentes  (IPC,  IGP,  IGP-M,  ICV,  INPC  e  IPCA,  por  exemplo),
acolhendo-se o IPCA-E, tal como definido pela Corte Maior. Mas isso também
não basta. Definido o novo índice de correção, consentâneo com os princípios
constitucionais  que  levaram  à  declaração  de  inconstitucionalidade  do
parâmetro  anterior,  ainda  será  necessária  a  modulação  dos  efeitos  dessa
decisão, autorizada esta Corte por integração analógica do artigo 896-C, § 17,
da CLT, introduzido pela Lei nº 13.015/2014, a fim de que se preservem as
situações  jurídicas  consolidadas  resultantes  dos  pagamentos  efetuados  nos
processos judiciais em virtude dos quais foi adimplida a obrigação, sobretudo
em decorrência da proteção ao ato jurídico perfeito, resguardado desde o artigo
5º, XXXVI, da Constituição, até o artigo 6º da Lei de Introdução ao Direito
Brasileiro  -  LIDB.  Em  conclusão:  declara-se  a  inconstitucionalidade  por
arrastamento  da  expressão  "equivalentes  à  TRD",  contida  no  caput  do
artigo 39 da Lei n° 8.177/91; adota-se a técnica de interpretação conforme a
Constituição  para  o  texto  remanescente  do  dispositivo  impugnado,  a
preservar o direito à atualização monetária dos créditos trabalhistas; define-
se a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)
como fator de atualização a ser utilizado na tabela de atualização monetária
dos  débitos  trabalhistas  na  Justiça  do  Trabalho;  e  atribui-se  efeito
modulatório à decisão, que deverá prevalecer a partir de 30 de junho de 2009
(data de vigência da Lei nº 11.960/2009, que acresceu o artigo 1º-F à Lei nº
9.494/1997, declarado inconstitucional pelo STF, com o registro de que essa
data  corresponde  à  adotada  no  Ato  de  16/04/2015,  da  Presidência  deste
Tribunal,  que  alterou  o  ATO.TST.GDGSET.GP.Nº  188,  de  22/4/2010,
publicado  no  BI  nº  16,  de  23/4/2010,  que  estabelece  critérios  para  o
reconhecimento administrativo, apuração de valores e pagamento de dívidas de
exercícios  anteriores  -  passivos  -  a  magistrados  e  servidores  do  Tribunal
Superior do Trabalho), observada, porém, a preservação das situações jurídicas
consolidadas resultantes dos pagamentos efetuados nos processos judiciais em
virtude  dos quais  foi  adimplida a  obrigação,  em respeito  à  proteção  ao  ato
jurídico  perfeito,  também  protegido  constitucionalmente  (art.  5º,  XXXVI).
(ArgInc  -  479-60.2011.5.04.0231  ,  Relator  Ministro:  Cláudio  Mascarenhas
Brandão, Data de Julgamento: 04/08/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação:
DEJT 14/08/2015) (original sem grifos)



EMBARGOS  DE DECLARAÇÃO  EM INCIDENTE  DE  ARGUIÇÃO  DE
INCONSTITUCIONALIDADE  OPOSTOS  PELO  MUNICÍPIO  DE
GRAVATAÍ,  PELA  UNIÃO,  PELO  CONSELHO  FEDERAL  DA  OAB,
PELO  SINDIENERGIA,  PELA  FIEAC  E  PELA  CNI.  Embargos
parcialmente  acolhidos,  para  prestar  esclarecimentos  e,  atribuindo  efeito
modificativo ao julgado, fixar novos parâmetros para a modulação de efeitos
da decisão embargada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM INCIDENTE
DE  ARGUIÇÃO  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  OPOSTOS  POR
ESTADO DO PARÁ E OUTROS ENTES FEDERADOS E CNT. Embargos
rejeitados, diante da ausência das hipóteses previstas no artigo 897-A da CLT.
(ED-ArgInc - 479-60.2011.5.04.0231 , Relator Ministro: Cláudio Mascarenhas
Brandão, Data de Julgamento: 20/03/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação:
DEJT 30/06/2017)

                        
A decisão do TST, inclusive, foi chancelada pelo próprio Supremo Tribunal

Federal, quando do julgamento da Reclamação Constitucional nº 22012.
Por meio da  referida  reclamação,  houve a impugnação  do entendimento do

TST acerca da aplicação do IPCA-E. A Suprema Corte, todavia, entendeu que, apesar
da decisão reclamada não ter ligação com as decisões supostamente desrespeitados,
por ausência de identidade material entre os fundamentos entre o ato reclamado e o
que  fora  decidido  nas  ADIs  ditas  violadas;  ela  está  em consonância  com a  ratio

decidendi da orientação jurisprudencial da Suprema Corte.
Conforme  se  viu,  portanto,  o  §  7º  do  art.  879  da  CLT carece  de  validade

constitucional desde a vigência da lei que o instituiu, já que antes mesmo disso, as
Cortes Superiores já fixaram entendimento diverso, afastando a aplicação da TR.

Diante do exposto, deixo de aplicar a Taxa Referencial (TR) à atualização do
crédito trabalhista, por inconstitucionalidade do § 7º do art. 879 da CLT, determinando
a aplicação do IPCA-E.

Em  todo  caso,  a  aplicação  do  IPCA-E  deverá  ocorrer  apenas  a  partir  de
25/03/2015, prevalecendo a TR no período anterior.      

- ARTIGO 882 DA CLT – EXECUÇÃO

Seguro-garantia judicial, acrescido de 30%

Nos termos do art. 882 da CLT, é possível o executado garantir a execução
mediante  depósito  da  quantia  correspondente,  atualizada  e  acrescida  das  despesas
processuais, apresentação de seguro-garantia judicial ou nomeação de bens à penhora,
observada a ordem preferencial estabelecida no art. 835 da Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015 - Código de Processo Civil. 

Como se vê, o referido dispositivo remete ao art. 835 do CPC, cujo § 2º prevê,
quando se tratar de garantia de penhora mediante seguro garantia judicial, que este
valor não poderá ser inferior ao debito acrescido de 30%.

Entendo que a garantia  judicial  oferecida tem que revelar  o valor do debito
determinado pelo juízo acrescido de 30%.

Neste sentido, é o enunciado da 2ª Jornada de Direito do Trabalho e Processo
do Trabalho de 2017:



Comissão 8 Enunciado 5: EXECUÇÃO. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL.
ACRÉSCIMO  DE  30%.  A  ACEITAÇÃO  DO  SEGURO-GARANTIA
JUDICIAL  PREVISTO  NO  ART.  82  DA  CLT  PRESSUPÕE  O
ACRÉSCIMO DE 30% DO DÉBITO, POR APLICAÇÃO SUPLETIVA DO
ART. 835, § 2º, DO CPC. 

Assim  entendo  que  a  garantia  judicial  ofertada  preencheu  os  requisitos
previstos em lei.

Seguro-garantia judicial, sem acréscimo de 30%

Nos termos do art. 882 da CLT, é possível o executado garantir a execução
mediante  depósito  da  quantia  correspondente,  atualizada  e  acrescida  das  despesas
processuais, apresentação de seguro-garantia judicial ou nomeação de bens à penhora,
observada a ordem preferencial estabelecida no art. 835 da Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015 - Código de Processo Civil. 

Como se  vê,  o  referido  dispositivo  permite  a  utilização  de  seguro-garantia
judicial. Todavia, o dispositivo, quando remete ao art. 835 do CPC, tão somente o faz
no que tange à ordem preferencial ali estabelecida.

Neste diapasão, o seguro-garantia judicial deve ser apresentado pelo valor total
da  execução,  garantindo-se  o  valor  da  dívida  quando  do  pagamento,  sob  pena  de
indeferimento.

Sendo assim, notifique-se o executado para apresentar seguro-garantia judicial
de modo a garantir toda a execução até a data do devido pagamento, caso mantenha-se
sucumbente na presente demanda.

– ARTIGO 884, § 6º - PENHORA

O  executado  interpôs  embargos  à  execução,  tempestivamente,  não  tendo
apresentado  garantia  do  Juízo.  Todavia,  demonstrou  ser  entidade  filantrópica,
conforme documentos Ids nº XXXXXXX.

Nos termos do § 6º do art. 884 da CLT, a exigência da garantia ou penhora não
se  aplica  às  entidades  filantrópicas  e/ou  àqueles  que  compõem  ou  compuseram  a
diretoria dessas instituições.

Diante do exposto, recebo os embargos a execução, determinando a notificação
da parte embargante para, querendo, no prazo legal, apresentar resposta.


