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REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– QUESTÃO INTERTEMPORAL

 Art. 912 CLT - Os dispositivos de caráter imperativo terão aplicação imediata às 
relações iniciadas, mas não consumadas, antes da vigência desta 
Consolidação.

Art. 915 CLT- Não serão prejudicados os recursos interpostos com apoio em 
dispositivos alterados ou cujo prazo para interposição esteja em curso à data da 
vigência desta Consolidação.

Art. 14.CPC 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. CPC 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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– QUESTÃO INTERTEMPORAL

  O art. 14 do CPC e art. 915 da CLT tomam como referência atos 
processuais isolados;

 Honorários periciais – art. 1047 CPC.
 Honorários advocatícios
 Recursos : decisão que vou impugnar. Se a decisão eh publicada 

antes ou depois da reforma



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– QUESTÃO INTERTEMPORAL

Pela Jornada nacional de 2017  sobre reforma foram aprovados os seguintes 
enunciados:

Comissão 7 Enunciado 1 (Aglutinado: HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 
INAPLICABILIDADE AOS PROCESSOS EM CURSO

EM RAZÃO DA NATUREZA HÍBRIDA DAS NORMAS QUE REGEM HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS (MATERIAL E PROCESSUAL), A CONDENAÇÃO À VERBA 
SUCUMBENCIAL SÓ PODERÁ SER IMPOSTA NOS PROCESSOS INICIADOS APÓS A 
ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.467/2017, HAJA VISTA A GARANTIA DE NÃO 
SURPRESA, BEM COMO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, UMA VEZ QUE 
A EXPECTATIVA DE CUSTOS E RISCOS É AFERIDA NO MOMENTO DA PROPOSITURA 
DA AÇÃO



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– QUESTÃO INTERTEMPORAL

 Direito intertemporal –posição da 1ª Turma do STF:

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)



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA

 CLT (ANTES DA REFORMA)
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 equidade 
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 que não for incompatível com os 
princípios fundamentais deste.

 NOVA CLT 

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 equidade 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. 

§ 1o O direito comum será fonte subsidiária do 
direito do trabalho. 

§ 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. 

§ 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.(NR) 



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA

 Compatibilidade existe? Cientificidade do Direito 
Trabalho;

 Tentativa de impedir Sumulas e OJ? Art. 702, I da 
CLT (inconstitucional???);

 Intervenção mínima da autonomia da vontade – 
licitude da avença:



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

Aluguel de veículo do próprio empregado. Parcela de natureza indenizatória. 
Cláusula inválida. Fraude aos direitos dos trabalhadores. Súmula nº 367, I, do TST. 
Não incidência. É inválida cláusula de instrumento normativo que estabelece 
como indenizatória a natureza da parcela paga a título de aluguel do veículo do 
próprio trabalhador, utilizado por ele em benefício da empregadora. No caso 
concreto restou consignado que a empresa se vale do uso do veículo do 
empregado como meio indispensável à prestação dos serviços, mediante a 
devida remuneração, consistindo, portanto, em mero objeto de contraprestação 
financeira. Ademais, houve prova de que o valor fixado para a locação do 
veículo corresponde, em média, a mais do que o valor total do salário nominal 
pago ao empregado, o que reforça a intenção de dissimular a natureza salarial 
da parcela, implicando, portanto, em fraude à legislação trabalhista a atrair o 
disposto no art. 9º da CLT. De outra sorte, não há falar em incidência da Súmula nº 
367, I, do TST, pois esta fixa a natureza indenizatória apenas no caso em que a 
empresa fornece o veículo ao empregado, não se amoldando à hipótese de 
pagamento de aluguel pelo uso do próprio veículo do trabalhador. Com esses 
fundamentos, a SDC, por unanimidade, conheceu de recurso ordinário e, no 
mérito, negou-lhe provimento, mantendo a decisão do Tribunal Regional que 
entendera incabível a homologação da cláusula. TST-RO-22800-09.2012.5.17.0000, 
SDC, rel. Min. Walmir Oliveira da Costa, 18.8.2014. (Informativo TST nº 86).



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

 Com relação a Jornada Nacional em 2017, foram aprovados os seguintes enunciados sobre o 
tema de interpretação:

Comissão 1 – Enunciado 2: INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA LEI 13.467/2017

OS JUÍZES DO TRABALHO, À MANEIRA DE TODOS OS DEMAIS MAGISTRADOS, EM TODOS OS RAMOS 
DO JUDICIÁRIO, DEVEM CUMPRIR E FAZER CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO E AS LEIS, O QUE IMPORTA NO 
EXERCÍCIO DO CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE E NO CONTROLE DE 
CONVENCIONALIDADE DAS LEIS, BEM COMO NO USO DE TODOS OS MÉTODOS DE 
INTERPRETAÇÃO/APLICAÇÃO DISPONÍVEIS. NESSA MEDIDA:

I. REPUTA-SE AUTORITÁRIA E ANTIRREPUBLICANA TODA AÇÃO POLÍTICA, MIDIÁTICA, ADMINISTRATIVA 
OU CORREICIONAL QUE PRETENDER IMPUTAR AO JUIZ DO TRABALHO O "DEVER" DE INTERPRETAR A LEI 
13.467/2017 DE MODO EXCLUSIVAMENTE LITERAL/GRAMATICAL;

 II. A INTERPRETAÇÃO JUDICIAL É ATIVIDADE QUE TEM POR ESCOPO O DESVELAMENTO DO SENTIDO E 
DO ALCANCE DA LEI TRABALHISTA. É FUNÇÃO PRIMORDIAL DO PODER JUDICIÁRIO TRABALHISTA 
JULGAR AS RELAÇÕES DE TRABALHO E DIZER O DIREITO NO CASO CONCRETO, OBSERVANDO O 
OBJETIVO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE CONSTRUIR UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E 
IGUALITÁRIA. EXEGESE DOS ARTIGOS 1º, 2º, 3º, 5º, INCISO XXXV, 60 E 93, IX E 114 DA CRFB; 

III. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 2º E DO § 3º DO ARTIGO 8º DA CLT E DO ARTIGO 611-A, §1º, DA 
CLT. SERÁ INCONSTITUCIONAL QUALQUER NORMA QUE COLIME RESTRINGIR A FUNÇÃO JUDICIAL DE 
INTERPRETAÇÃO DA LEI OU  IMUNIZAR O CONTEÚDO DOS ACORDOS E CONVENÇÕES COLETIVAS DE 
TRABALHO DA APRECIAÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, INCLUSIVE QUANTO À SUA 
CONSTITUCIONALIDADE, CONVENCIONALIDADE, LEGALIDADE E CONFORMIDADE COM A ORDEM 
PÚBLICA SOCIAL. NÃO SE ADMITE QUALQUER INTERPRETAÇÃO QUE POSSA ELIDIR A GARANTIA DA 
INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ADEMAIS, POR OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 114, I, DA CF/88 
E POR INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DO ACESSO A 
JUSTIÇA E DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

 Com relação a Jornada Nacional em 2017, foram aprovados os seguintes enunciados sobre o 
tema de interpretação:

Comissão 1 – Enunciado 3: FONTES DO DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL 
DO TRABALHO NA LEI 13.467/2017

TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. A TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES É 
APLICÁVEL À INTERPRETAÇÃO DA NOVA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA.

(enunciado aglutinado): O direito comum somente deve ser utilizado 
para suprir o direito do trabalho e o processo do trabalho após o 
exaurimento das fontes elencadas no artigo 8º da CLT, podendo ser 
invocado diuturnamente apenas como reforço de argumentação, 
quando necessário para otimizar a força normativa das fontes trabalhistas.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

 Com relação a Jornada Nacional em 2017, foram aprovados os seguintes enunciados sobre o 
tema de interpretação:

Comissão 1 – Enunciado 4: FUNDAMENTOS, PRINCÍPIOS E HERMENÊUTICA 
DO DIREITO DO TRABALHO. LEI 13.467/2017

A LEI 13.467/2017, DA REFORMA TRABALHISTA, NÃO AFETOU OS 
FUNDAMENTOS DO DIREITO DO TRABALHO POSITIVADOS NA CLT (ART. 8º), 
BEM COMO OS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO (TÍTULOS II A IV), DA PRIMAZIA DA 
REALIDADE (ARTS. 3º E 442), DA IRRENUNCIABILIDADE (ARTS. 9º E 468), DA 
NORMA MAIS FAVORÁVEL, DA IMODIFICABILIDADE CONTRATUAL EM 
PREJUÍZO DO TRABALHADOR (ART. 468), DA SUPREMACIA DO CRÉDITO 
TRABALHISTA (ARTS. 100 DA CF E 186 DO CTN) E DOS PODERES INQUISITÓRIOS 
DO JUIZ DO TRABALHO (ART. 765), DENTRE OUTROS, CUJA OBSERVÂNCIA É 
REQUISITO PARA A VALIDADE DA NORMA JURÍDICA TRABALHISTA.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

 No CONAMAT de 2018 foram aprovadas as seguinte teses a respeito:

Comissao 3 – Ordem 4

Titulo: REFORMA TRABALHISTA E INDEPENDÊNCIA JUDICIAL.

OS JUÍZES DO TRABALHO DEVEM CUMPRIR E FAZER CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO E AS LEIS, O 
QUE INCLUI NECESSARIAMENTE O CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE E DE 
CONVENCIONALIDADE DAS LEIS, BEM COMO O USO DE TODOS OS MÉTODOS DE 
INTERPRETAÇÃO DISPONÍVEIS. NESSA MEDIDA: (A) SERÁ INCONSTITUCIONAL QUALQUER 
NORMA QUE COLIME AFASTAR O CONTEÚDO DOS ACORDOS E CONVENÇÕES COLETIVAS 
DE TRABALHO DA APRECIAÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, INCLUSIVE QUANTO À SUA 
CONSTITUCIONALIDADE, CONVENCIONALIDADE, LEGALIDADE E CONFORMIDADE COM A 
ORDEM PÚBLICA SOCIAL; (B) SERÁ AUTORITÁRIA E ANTIRREPUBLICANA TODA AÇÃO 
POLÍTICA, MIDIÁTICA, ADMINISTRATIVA OU CORREICIONAL QUE PRETENDER IMPUTAR AO 
JUIZ DO TRABALHO O “DEVER” DE INTERPRETAR A LEI N. 13.467/2017 DE MODO 
EXCLUSIVAMENTE LITERAL/GRAMATICAL.  



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

 No CONAMAT de 2018 foram aprovadas as seguinte teses a respeito:

Comissao 3 – Ordem 6

Titulo: OS JUÍZES DEVEM TER INDEPENDÊNCIA PARA INTERPRETAR E APLICAR O DIREITO..

A LEI Nº 13.467/17 NÃO É UMA LEI SUPERIOR ÀS DEMAIS. NÃO FAZ LETRA MORTA DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DOS TRATADOS INTERNACIONAIS RELATIVOS AOS DIREITOS 
HUMANOS E AOS DIREITOS SOCIAIS, NEM SE SOBREPÕE AOS PRINCÍPIOS, CONCEITOS E 
INSTITUTOS JURÍDICOS DO DIREITO DO TRABALHO. NÃO TEM O PODER DE ANIQUILAR A 
INDEPENDÊNCIA DOS JUÍZES, DE MODO A IMPEDIR QUE CUMPRAM O SEU DEVER DE 
APLICAR O DIREITO, INTERPRETANDO AS LEIS, EM SUA TOTALIDADE, SEGUNDO AS REGRAS 
DA HERMENÊUTICA, OS PRINCÍPIOS, CONCEITOS E INSTITUTOS JURÍDICOS, E AS NORMAS 
CONSTITUCIONAIS E INTERNACIONAIS, CUMPRINDO-LHES, SE FOR O CASO, DECLARAR AS 
INCONSTITUCIONALIDADES OU INCONVENCIONALIDADES DA LEI. A INDEPENDÊNCIA DOS 
JUÍZES É UMA GARANTIA DA CIDADANIA CONTRA O AUTORITARISMO E O ABUSO DOS 
PODERES POLÍTICOS.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

 No CONAMAT de 2018 foram aprovadas as seguinte teses a respeito:

Comissao 3 – Ordem 8

Titulo: IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO 
JURISDICIONAL

O § 2º DO ART. 8º DA CLT É INCONSTITUCIONAL POR FERIR DE FORMA DIRETA 
O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, NA MEDIDA EM QUE OBJETIVA 
RESTRINGIR FUNÇÃO TÍPICA DO PODER JUDICIÁRIO.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

 No CONAMAT de 2018 foram aprovadas as seguinte teses a respeito:

Comissao 3 – Ordem 9

Titulo: INTERVENÇAO MÍNIMA

O PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA NÃO IMPEDE QUE A 
QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA PREVALEÇA SOBRE O 
NEGOCIADO.   



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
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:

(...)

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 de aplicação do dispositivo.

É que, obviamente, para a utilização de qualquer regra sempre haverá a necessidade de 
compatibilidade. Não é possível, por exemplo, imaginar aplicação de regras do direito comum 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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– PRAZOS DIAS ÚTEIS

 CLT (ANTES DA REFORMA)
Art. 775 - Os prazos estabelecidos neste 
Título contam-se com exclusão do dia do 
começo e inclusão do dia do vencimento, 
e são contínuos e irreleváveis, podendo, 
entretanto, ser prorrogados pelo tempo 
estritamente necessário pelo juiz ou 
tribunal, ou em virtude de força maior, 
devidamente comprovada. (Redação 
dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 
19.1.1946)

Parágrafo único - Os prazos que se 
vencerem em sábado, domingo ou dia 
feriado, terminarão no primeiro dia útil 
seguinte.

 NOVA CLT 

Art. 775. Os prazos estabelecidos neste Título 
serão contados em dias úteis, com exclusão 
do dia do começo e inclusão do dia do 
vencimento.

§ 1º Os prazos podem ser prorrogados, pelo 
tempo estritamente necessário, nas seguintes 
hipóteses:

I – quando o juízo entender necessário;

II – em virtude de força maior, devidamente 
comprovada.

§ 2º Ao juízo incumbe dilatar  os prazos 
processuais  e alterar a ordem de produção 
dos meios de prova, adequando-os às 
necessidades do conflito de modo a conferir 
maior efetividade à tutela do direito.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– PRAZOS DIAS ÚTEIS

 CLT (ANTES DA REFORMA)
Art. 775-A  sem correspondente

 NOVA CLT 

“Art. 775-A. Suspende-se o curso do prazo 
processual nos dias compreendidos entre 20 
de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.

§ 1º Ressalvadas as férias individuais e os 
feriados instituídos por lei, os juízes, os 
membros do Ministério Público, da Defensoria 
Pública e da Advocacia Pública e os 
auxiliares da Justiça exercerão suas 
atribuições durante o período previsto no 
caput deste artigo.

§ 2º Durante a suspensão do prazo, não se 
realizarão audiências nem sessões de 
julgamento.” (Alteração pela Lei 13.545/2017)



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– PRAZOS DIAS ÚTEIS

 ART. 219 do CPC.  
 Prazos processuais X prazos materiais.
 Parágrafos 2º e 3º - liberdade



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– PRAZOS DIAS ÚTEIS

 Mantem-se a S. 310 STF:

SÚMULA 310

Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação 
for feita nesse dia, o prazo judicial terá início na segunda-feira imediata, salvo se não 
houver expediente, caso em que começará no primeiro dia útil que se seguir.

   Mantem-se a S. 100 TST:

AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA (incorporadas as Orientações Jurisprudenciais nºs 13, 16, 
79, 102, 104, 122 e 145 da SBDI-2) - Res. 137/2005, DJ 22, 23 e 24.08.2005

(...)

IX - Prorroga-se até o primeiro dia útil, imediatamente subsequente, o prazo decadencial 
para ajuizamento de ação rescisória quando expira em férias forenses, feriados, finais de 
semana ou em dia em que não houver expediente forense. Aplicação do art. 775 da CLT. 
(ex-OJ nº 13 da SBDI-2 - inserida em 20.09.2000)

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=310.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas


REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– PRAZOS DIAS ÚTEIS

 Prazos que são concedidos em horas:

Súmula nº 16 do TST

NOTIFICAÇÃO (nova redação) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e  21.11.2003

Presume-se recebida a notificação 48 (quarenta e oito) horas depois de sua postagem. O 
seu não-recebimento ou a entrega após o decurso desse prazo constitui ônus de prova do 
destinatário.

 

Súmula nº 30 do TST

INTIMAÇÃO DA SENTENÇA (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

Quando não juntada a ata ao processo em 48 horas, contadas da audiência de 
julgamento (art. 851, § 2º, da CLT), o prazo para recurso será contado da data em que a 
parte receber a intimação da sentença.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
Caput

O dispositivo em questão informa que a utilização dos prazos em dias úteis  é aplicável  aos prazos 
estabelecidos no título 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. 

Assim, aplica-se a regra da contagem de prazos em dias úteis.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
§ 1º

Diante das evidências demonstradas, conforme o § 1º, inciso (indicar I ou II) do art. 775 da CLT, haja 
vista que (indicar motivo), prorrogo o prazo da parte (indicar autor ou réu) no que se refere a (indicar 
o ato a ser prorrogado), até o dia (indicar a nova data).

§ 2º

Mesmo diante de expirado o prazo processual contado em dias úteis conforme consta no caput do 
art. 775 da CLT, o § 2º do referido dispositivo sinaliza caber ao juiz dilatar prazos e alterar a ordem de 
produção dos meios de provas.

Assim, diante da justificada (indicar a justificativa), determino a dilação do prazo (ou alteração da 
produção da prova) para (indicar a nova data), uma vez que cabe ao juiz, com base no juízo da 
razoabilidade e efetividade  jurisdicional realizar tal procedimento, à luz ad legislação supracitada.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– CUSTAS

 CLT (ANTES DA REFORMA)

Art. 789. Nos dissídios individuais 
e nos dissídios coletivos do 
trabalho, nas ações e 
procedimentos de 
competência da Justiça do 
Trabalho, bem como nas 
demandas propostas perante a 
Justiça Estadual, no exercício 
da jurisdição trabalhista, as 
custas relativas ao processo de 
conhecimento incidirão à base 
de 2% (dois por cento), 
observado o mínimo de R$ 
10,64 (dez reais e sessenta e 
quatro centavos) e serão 
calculadas: (Redação dada 
pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002)

 NOVA CLT 

Art. 789. Nos dissídios individuais e nos 
dissídios coletivos do trabalho, nas ações 
e procedimentos de competência da 
Justiça do Trabalho, bem como nas 
demandas propostas perante a Justiça 
Estadual, no exercício da jurisdição 
trabalhista, as custas relativas ao 
processo de conhecimento incidirão à 
base de 2% (dois por cento), observado 
o mínimo de R$ 10,64 (dez reais e 
sessenta e quatro centavos) e o máximo 
de quatro vezes o limite máximo dos 
benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social, e serão calculadas: 
(...)



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– JUSTIÇA GRATUITA

 CLT (ANTES DA REFORMA)
Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos 
de Direito, nos Tribunais e no Tribunal 
Superior do Trabalho, a forma de 
pagamento das custas e emolumentos 
obedecerá às instruções que serão 
expedidas pelo Tribunal Superior do 
Trabalho. (Redação dada pela Lei nº 
10.537, de 27.8.2002)

§ 1o Tratando-se de empregado que não 
tenha obtido o benefício da justiça 
gratuita, ou isenção de custas, o sindicato 
que houver intervindo no processo 
responderá solidariamente pelo 
pagamento das custas devidas. (Redação 
dada pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002)

 NOVA CLT 

Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de 
Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do 
Trabalho, a forma de pagamento das custas 
e emolumentos obedecerá às instruções que 
serão expedidas pelo Tribunal Superior do 
Trabalho. (Redação dada pela Lei nº 10.537, 
de 27.8.2002)

§ 1o Tratando-se de empregado que não 
tenha obtido o benefício da justiça gratuita, 
ou isenção de custas, o sindicato que houver 
intervindo no processo responderá 
solidariamente pelo pagamento das custas 
devidas. (Redação dada pela Lei nº 10.537, 
de 27.8.2002)



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– JUSTIÇA GRATUITA

 CLT (ANTES DA REFORMA)
§ 2o No caso de não-pagamento das 
custas, far-se-á execução da respectiva 
importância, segundo o procedimento 
estabelecido no Capítulo V deste Título.

(Redação dada pela Lei nº 10.537, de 
27.8.2002)

§ 3o É facultado aos juízes, órgãos 
julgadores e presidentes dos tribunais do 
trabalho de qualquer instância conceder, 
a requerimento ou de ofício, o benefício 
da justiça gratuita, inclusive quanto a 
traslados e instrumentos, àqueles que 
perceberem salário igual ou inferior ao 
dobro do mínimo legal, ou declararem, 
sob as penas da lei, que não estão em 
condições de pagar as custas do processo 
sem prejuízo do sustento próprio ou de sua 
família. (Redação dada pela Lei nº 10.537, 
de 27.8.2002)

 NOVA CLT 

§ 2o No caso de não-pagamento das custas, 
far-se-á execução da respectiva importância, 
segundo o procedimento estabelecido no 
Capítulo V deste Título. (Redação dada pela Lei 
nº 10.537, de 27.8.2002)

§ 3º É facultado aos juízes, órgãos 
julgadores e presidentes dos tribunais do 
trabalho de qualquer instância conceder, 
a requerimento ou de ofício, o benefício 
da justiça gratuita, inclusive quanto a 
traslados e instrumentos, àqueles que 
perceberem salário igual ou inferior a 40% 
(quarenta por cento) do limite máximo dos 
benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social.

§ 4º O benefício da justiça gratuita será 
concedido à parte que comprovar 
insuficiência de recursos para o 
pagamento das custas do processo.(NR) 



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– JUSTIÇA GRATUITA

 Antes reforma: objetivos (2 salario mínimos) e subjetivo 
(declaração) X pós reforma  - como ficou? 2 teses

 Desempregado?
 Pessoa jurídica e sindicato?



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– JUSTIÇA GRATUITA

Art. 99.  O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro 
no processo ou em recurso.

(...)

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 
exclusivamente por pessoa natural.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– JUSTIÇA GRATUITA

 Histórico:

 CPC de 39 – no art. 72 criou um tópico para JG – na PI tinha que mencionar quanto ela ganhava e os 
encargos com sua família.

 A Lei 1.060/50 criou um atestado de pobreza além de dizer quanto ganha e quanto gasta e esse atestado de 
pobreza era dada por um órgão publico (DRT ou prefeito etc).

 Lei 5584/70 art. 14: concedo JG quando comprovada por atestado pelo MTE ou delegado de polícia. Ou 
quando receber salario igual ou inferior ao dobro do mínimo legal. 

 Depois alterou a Lei 1.060/50  pela Lei 6.707/79,juiz pode afastar a necessidade dos atestados, basta a CTPS

 Mudança radical em 1986 – basta a auto declaração de pobreza;

 Depois vem a CF/88: o Estado prestara assistência gratuita aqueles que comprovarem insuficiência de 
recursos (art. 5 LXXIV).

 Intepretação pós-constituição: a CF/88 não veio para restringir e sim ampliar: para utilizar a defensoria 
publica precisaria a comprovação, mas na justiça basta a presunção.

 CPC/15 art. 99 reconheceu que sendo pessoa física dar-se-á a presunção de legitimidade da declaração.

 o §4º do art. 790 CLT;

 E a PJ?



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– JUSTIÇA GRATUITA

 O legislador da reforma fez algumas restrições ao benefício: ainda que não 
tenha condição de arcar com as despesas, mesmo assim ele poderá ser 
condenado:

 Honorários periciais;

 Honorários de sucumbência;

 Art. 844, §2º ou 3º - arquivamento;
 ADI 5766 pela PGR (relator: Roberto Barroso)atacou estes três pontos - 

restringe o acesso a justiça. 



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– JUSTIÇA GRATUITA

 ADI 5766 pela PGR:
 Após o voto do Ministro Roberto Barroso (Relator), julgando parcialmente procedente a 
ação direta de inconstitucionalidade, para assentar interpretação conforme a Constituição, 
consubstanciada nas seguintes teses: “1. O direito à gratuidade de justiça pode ser regulado 
de forma a desincentivar a litigância abusiva, inclusive por meio da cobrança de custas e de 
honorários a seus beneficiários. 2. A cobrança de honorários sucumbenciais do 
hipossuficiente poderá incidir: (i) sobre verbas não alimentares, a exemplo de indenizações 
por danos morais, em sua integralidade; e (ii) sobre o percentual de até 30% do valor que 
exceder ao teto do Regime Geral de Previdência Social, mesmo quando pertinente a verbas 
remuneratórias. 3. É legítima a cobrança de custas judiciais, em razão da ausência do 
reclamante à audiência, mediante prévia intimação pessoal para que tenha a 
oportunidade de justificar o não comparecimento, e após o voto do Ministro Edson Fachin, 
julgando integralmente procedente a ação, pediu vista antecipada dos autos o Ministro Luiz 
Fux. Ausentes o Ministro Dias Toffoli, neste julgamento, e o Ministro Celso de Mello, 
justificadamente. Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 10.5.2018.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– JUSTIÇA GRATUITA

 ADI 5766 pela PGR:
 Voto do Ministro Edson Fachin, julgando integralmente procedente a ação:

A ação submetida à análise desta Suprema Corte aduz a inconstitucionalidade de restrições impostas 
ao direito fundamental à gratuidade e, por consequência, ao acesso à Justiça, perante a jurisdição 
trabalhista .

(...)

Ainda que sejam consideradas adequadas, necessárias e razoáveis as restrições impostas ao âmbito de 
proteção dos direitos fundamentais à gratuidade e acesso à Justiça pelo legislador ordinário, duvidosa 
apresenta-se a sua constitucionalidade em concreto, ou seja, aquela aferida diante das diversas e 
possíveis situações da realidade, em que se vislumbra a consequência de esvaziamento do interesse 
dos trabalhadores, que na condição de hipossuficientes econômicos, não terão como demandar na 
Justiça Trabalhista, em virtude do receio de que suas demandas, ainda que vencedoras, retornem-lhes 
muito pouco do valor econômico efetivamente perseguido e, eventualmente, devido. 

(...)



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– JUSTIÇA GRATUITA

 ADI 5766 pela PGR:
 O desrespeito das relações contratuais, no ambiente laboral, exige por parte do legislador ordinário 
que sejam facilitados, e, não, dificultados, os meios legalmente reconhecidos para que os 
trabalhadores possam ver garantidos os seus direitos fundamentais de origem trabalhista.

(...)

O direito fundamental à gratuidade da Justiça, notadamente atrelado ao direito fundamental de 
acesso à Justiça, não admite restrições relacionadas à conduta do trabalhador em outro processo 

trabalhista, sob pena de esvaziamento de seu âmbito de proteção constitucional. 

(...)
As limitações impostas pela Lei 13.467/2017 afrontam a consecução dos  objetivos e desnaturam os 
fundamentos da Constituição da República de 1988, pois esvaziam direitos fundamentais essenciais dos 
trabalhadores, exatamente, no âmbito das garantias institucionais necessárias para que lhes seja 
franqueado o acesso à Justiça, propulsor da busca de seus direitos fundamentais sociais, especialmente 

os trabalhistas. “



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– JUSTIÇA GRATUITA

 Mantem-se sumulas STJ: 481:

Súmula 481 

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que 
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 

 Mantem-se OJ SDI -I : 269:

269. JUSTIÇA GRATUITA. REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE DESPESAS PROCESSUAIS. MOMENTO 
OPORTUNO (inserido item II em decorrência do CPC de 2015) - Res. 219/2017, DEJT 
divulgado em 28, 29 e 30.06.2017 – republicada - DEJT divulgado em 12, 13 e 14.07.2017
I - O benefício da justiça gratuita pode ser requerido em qualquer tempo ou grau de 
jurisdição, desde que, na fase recursal, seja o requerimento formulado no prazo alusivo ao 
recurso;
II – Indeferido o requerimento de justiça gratuita formulado na fase recursal, cumpre ao 
relator fixar prazo para que o recorrente efetue o preparo (art. 99, § 7º, do CPC de 2015).

 



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– JUSTIÇA GRATUITA

 No CONAMAT de 2018 foram aprovadas as seguintes teses

Comisao 4-B, ordem 3

Tese: GRATUIDADE DE JUSTIÇA - CRITÉRIOS PARA COMPROVAÇÃO

A PESSOA NATURAL QUE RECEBA SALÁRIO IGUAL OU INFERIOR A 40% 
(QUARENTA POR CENTO) DO VALOR MÁXIMO DOS BENEFÍCIOS DO 
REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL AUTOMATICAMENTE É 
BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA, INDEPENDENTEMENTE DE 
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU DE QUALQUER OUTRA PROVA 
 



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– JUSTIÇA GRATUITA

 No CONAMAT de 2018 foram aprovadas as seguintes teses

Comisao 4-B, ordem 4

Tese: REQUISITOS DA JUSTIÇA GRATUITA

NA HIPÓTESE DE A PARTE RECEBER SALÁRIO SUPERIOR A 40% DO LIMITE MÁXIMO DOS 
BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, A GRATUIDADE DA JUSTIÇA 
DEVE SER CONCEDIDA SE, JUNTADA DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS, 
ASSINADA PELA PARTE OU POR ADVOGADO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA 
TANTO, NÃO EXISTIREM, NOS AUTOS, NEM FOREM PRODUZIDAS PELA PARTE 
CONTRÁRIA, PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA 
REFERIDA DECLARAÇÃO (ART. 790, §§ 3º E 4º DA CLT; ARTS. 99, §3º E 374, IV, DO 
CPC; ART. 1º DA LEI N. 7.115/83).



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– JUSTIÇA GRATUITA

 No CONAMAT de 2018 foram aprovadas as seguintes teses

Comisao 4-B, ordem 5

Tese: JUSTIÇA GRATUITA

JUSTIÇA GRATUITA. AUTOR DESEMPREGADO. PRESUNÇÃO DE 
INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO 
POR OUTROS MEIOS. ESTANDO DESEMPREGADO O AUTOR DA 
DEMANDA TRABALHISTA, PRESUME-SE A INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA, 
INDEPENDENTEMENTE DO ÚLTIMO SALÁRIO PERCEBIDO OU DE 
QUALQUER OUTRA PROVA DOCUMENTAL, BASTANDO A MERA 
DECLARAÇÃO DO INTERESSADO PARA A CONCESSÃO DA BENESSE 
(ART. 99, §3º, CPC/15). DIREITO CONSTITUCIONAL QUE DEVE SER 
ASSEGURADO A TODOS QUE SE ENCONTREM EM SITUAÇÃO DE 
DESEMPREGO.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
Para pessoa física com remuneração igual ou 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 § 3º 
refere-se a uma presunção relativa, à pessoa física  que recebe salário. Logo, comprovando ela 
perceber 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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

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

(...)

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 de recursos pagar as 
despesas processuais.

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. 



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

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

(...)
O TST, por sua 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. 



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
Para pessoa jurídica
(...)

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:

(...)

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. 



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– HONORÁRIOS PERICIAIS

 CLT (ANTES DA REFORMA)
Art. 790-B. A responsabilidade pelo 
pagamento dos honorários periciais é da 
parte sucumbente na pretensão objeto da 
perícia, salvo se beneficiária de justiça 
gratuita.

 NOVA CLT 

Art. 790-B. A responsabilidade pelo 
pagamento dos honorários periciais é da 
parte sucumbente na pretensão objeto 
da perícia, ainda que beneficiária da 
justiça gratuita.

§ 1º Ao fixar o valor dos honorários 
periciais, o juízo deverá respeitar o limite 
máximo estabelecido pelo Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho.

§ 2º O juízo poderá deferir parcelamento 
dos honorários periciais.

§ 3º O juízo não poderá exigir 
adiantamento de valores para 
realização de perícias.

§ 4º Somente no caso em que o 
beneficiário da justiça gratuita não 
tenha obtido em juízo créditos capazes 
de suportar a despesa referida no caput, 
ainda que em outro processo, a União 
responderá pelo encargo.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– HONORÁRIOS PERICIAIS

 Perito do quadro?
 Requisitos da lei;
 Art. 95 §3º CPC: honorários periciais – gratuidade?



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– HONORÁRIOS PERICIAIS

Art. 95. CPC/15  Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver 
indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou 
rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

(...)

§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de 
gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor 
do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no 
caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do 
tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– HONORÁRIOS PERICIAIS

 Conselho Superior da Justiça do Trabalho – Resolução 66;

 Parcelamento – notifica o perito??;

 Adiantamento – OJ 98 SDI-II TST:

OJ SDI – II 98. MANDADO DE SEGURANÇA. CABÍVEL PARA ATACAR EXIGÊNCIA DE 
DEPÓSITO PRÉVIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS (nova redação) - DJ 22.08.2005 
É ilegal a exigência de depósito prévio para custeio dos honorários periciais, dada a 
incompatibilidade com o processo do trabalho, sendo cabível o mandado de 
segurança visando à realização da perícia, independentemente do depósito.

 Beneficiários da justiça gratuita: ”créditos capazes” e ”ainda que em outro 
processo” – acesso a justiça - ADI 5766/2011 – inconstitucionalidade

 Direito intertemporal;



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– HONORÁRIOS PERICIAIS

 Na sistemática anterior: Súmula nº 457 do TST

HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. 
RESPONSABILIDADE DA UNIÃO PELO PAGAMENTO. RESOLUÇÃO Nº 
66/2010 DO CSJT. OBSERVÂNCIA.  (conversão da Orientação 
Jurisprudencial nº 387 da SBDI-1 com nova redação) – Res. 194/2014, 
DEJT divulgado em 21, 22 e 23.05.2014

A União é responsável pelo pagamento dos honorários de perito 
quando a parte sucumbente no objeto da perícia for beneficiária da 
assistência judiciária gratuita, observado o procedimento disposto 
nos arts. 1º, 2º e 5º da Resolução n.º 66/2010 do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho – CSJT.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– HONORÁRIOS PERICIAIS

 Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho 2017:

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. 



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– HONORÁRIOS PERICIAIS

 Jornada de direito Material e Processual do Trabalho 2017:

Comissão 7 Enunciado 4 (Aglutinado): HONORÁRIOS PERICIAIS

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. 



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– HONORÁRIOS PERICIAIS

 CONAMAT de 2018 foram aprovados as seguintes teses:

Comisão 4-B, ordem 7

Tese: JUSTIÇA GRATUITA E HONORÁRIOS PERICIAIS

HONORÁRIOS PERICIAIS. ONUS PROBANDI E MONETÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE 
HONORÁRIOS. ALEGANDO O TRABALHADOR, BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA OU 
NÃO, ACIDENTE DO TRABALHO, DOENÇA OCUPACIONAL OU EXERCÍCIO DE 
ATIVIDADE PERIGOSA OU INSALUBRE, COMO TAIS ENQUADRADAS NA LEI E NAS NRS 
DA PORTARIA N. 3.214/1978, DO MTE, SITUAÇÃO DE FATO PROVADA PELOS MEIOS 
CONVENCIONAIS, QUE ESTABELECE A PRESUNÇÃO LEGAL JURIS TANTUM, CABE AO 
RECLAMADO PROVAR O FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO 
DO AUTOR, CONFORME ART. 818 DA CLT, INCUMBINDO-LHE PROMOVER A PROVA 
PERICIAL, ANTECIPANDO PARTE DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PARA CUSTEIO DAS 
DESPESAS INICIAIS.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– HONORÁRIOS PERICIAIS

 CONAMAT de 2018 foram aprovados as seguintes teses:

Comisão 4-B, ordem 8

Tese: O § 3º DO ART. 790-B NÃO IMPEDE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS 
PERICIAIS PRÉVIOS,

O FATO DE O PERITO JUDICIAL EXIGIR A ANTECIPAÇÃO DE 
HONORÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA NÃO OFENDE O § 3º DO 
ART. 790-B DA CLT, DEVENDO, NA AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DO 
VALOR FIXADO PELO JUIZ, O PROCESSO SER JULGADO EM 
CONFORMIDADE COM A REGRA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA 
PROVA, PARTINDO DE PRESUNÇÃO EM FAVOR DO RECLAMANTE. ISSO 
PORQUE PERTENCE AO EMPREGADOR A RESPONSABILIDADE PELOS 
RISCOS CRIADOS NO AMBIENTE DE TRABALHO, SENDO DIREITO DOS 
TRABALHADORES A “REDUÇÃO DOS RISCOS INERENTES AO TRABALHO, 
POR MEIO DE NORMAS DE SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA” (INCISO XXII, 
DO ART. 7º DA CF)



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
Aplicação do dispositivo

Uma vez que a parte (indicar reclamante ou 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



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
(Continuação...) 
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).



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
(Continuação...)
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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
(Continuação...)
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 .



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
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, de antecipação de honorários periciais. É, na verdade, adiantamento de valores, haja 
vista que o valor da perícia deve 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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
Adiantamento de honorários pela parte reclamada

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:



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
(Continuação...)

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 deverá 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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS CLT (ANTES DA REFORMA)

Sem previsão

 NOVA CLT 

Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em 
causa própria, serão devidos honorários de 
sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% 
(cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze 
por cento) sobre o valor que resultar da 
liquidação da sentença, do proveito 
econômico obtido ou, não sendo possível 
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

§ 1º Os honorários são devidos também nas 
ações contra a Fazenda Pública e nas ações 
em que a parte estiver assistida ou substituída 
pelo sindicato de sua categoria.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS CLT (ANTES DA REFORMA)

Sem previsão

 NOVA CLT 

§ 2º Ao fixar os honorários, o juízo observará:

I – o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o 
tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Na hipótese de procedência parcial, o 
juízo arbitrará honorários de sucumbência 
recíproca, vedada a compensação entre os 
honorários.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS CLT (ANTES DA REFORMA)

Sem previsão

 NOVA CLT 

§ 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, 
desde que não tenha obtido em juízo, ainda que 
em outro processo, créditos capazes de suportar a 
despesa,  as obrigações decorrentes de sua 
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 
exigibilidade e somente poderão ser executadas se, 
nos  dois 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.

§ 5º São devidos honorários de sucumbência na 
reconvenção. 



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS

 CPC X CLT – percentuais diferentes para advogados – isonomia;
 Modalidades de honorários:

 Contratuais;

 Sucumbenciais;

 Assistenciais;
 Natureza jurídica dos honorários sucumbenciais: art. 85, §14 CPC – 

alimentar e RPV separado
 Direito intertemporal – 2 teses: posição da 1ª Turma do STF:



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS Direito intertemporal – 2 teses: posição da 1ª Turma do STF:

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)



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS

 Honorários advocatícios X cumprimento de sentença (art. 85, §1º CPC/15)

Art. 85 CPC.  A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado 
do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de 
sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos 
interpostos, cumulativamente.
 Honorários advocatícios X extinção sem resolução do mérito, desistência, 

renuncia, reconhecimento do pedido – (art. 85, §6º) = princípio da 
causalidade?

Art. 85. (...)

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual 
seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem 
resolução de mérito.

 Honorários advocatícios X arquivamento



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS

 Honorários advocatícios X reconhecimento do pedido – art. 86 CPC – metade;
 Honorários advocatícios X acordo judicial (art. 90, 2º e 3º CPC/15)
 Honorários advocatícios X jurisdição voluntária (art. 88 CPC);

Art. 88.  Nos procedimentos de jurisdição voluntária, as despesas serão adiantadas pelo 
requerente e rateadas entre os interessados.
 Honorários advocatícios X litisconsortes (art. 87 CPC/15)

Art. 87 CPC.  Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem 
proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§ 1o A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a 
responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.

§ 2o Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão 
solidariamente pelas despesas e pelos honorários.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS

 Como calcular sucumbência recíproca? Teses – valor total; por pedido; aplicação 
do CPC;

 Sumula 326 STJ:

Súmula 326/STJ - 11/07/2017. Responsabilidade civil. Dano moral. Honorários 
advocatícios. Condenação em montante inferior ao pedido. Sucumbência recíproca. 
Inexistência. CPC, arts. 20 e 21. CF/88, art. 5º, V e X.

Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao 
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.

https://www.legjur.com/sumula/busca?tri=stj&num=326
https://www.legjur.com/legislacao/htm/lei_00058691973
https://www.legjur.com/legislacao/htm/cf8800000001988


REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS

 Direito intertemporal – decisão de dezembro de 2017:

RECURSO DE REVISTA. QUESTÃO PRELIMINAR. ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE 
JORNADA.  DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA IN 40 
DO TST. (...)

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SINDICAL. A Corte 
Regional deferiu o pedido de pagamento de honorários advocatícios sem que o 
reclamante estivesse assistido por sindicato da categoria. Até a edição da Lei 
13.467/2017, o deferimento dos honorários advocatícios na Justiça do Trabalho 
estava condicionado ao preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no 
art. 14 da Lei 5.584/70 e sintetizados na Súmula nº 219, I, desta Corte 
(sucumbência do empregador, comprovação do estado de miserabilidade 
jurídica do empregado e assistência do trabalhador pelo sindicato da 
categoria).    A Lei 13.467/2017 possui aplicação imediata no que concerne às 
regras de natureza processual, contudo, a alteração em relação ao princípio da 
sucumbência só tem aplicabilidade aos processos novos, uma vez que não é 
possível sua aplicação aos processos que foram decididos nas instâncias 
ordinárias sob o pálio da legislação anterior e sob a qual se analisa a existência 
de violação literal de dispositivo de lei federal. Verificada contrariedade ao 
entendimento consagrado na Súmula n.º 219, I, do TST. Recurso de revista de que 
se conhece e a que se dá provimento.( Recurso de Revista n° TST-RR-20192-
83.2013.5.04.0026, data de 15/12/2017, relator: Desembargadora Convocada 
Cilene Ferreira Amaro Santos, 6ª Turma)



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS

 Súmula nº 219 do TST

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.  CABIMENTO (alterada a redação do item I e 
acrescidos os itens IV a VI em decorrência do CPC de 2015) - Res. 204/2016, DEJT 
divulgado em 17, 18 e 21.03.2016  

I - Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários 
advocatícios não decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a 
parte, concomitantemente: a) estar assistida por sindicato da categoria 
profissional; b) comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do salário 
mínimo ou encontrar-se em situação econômica que não lhe permita demandar 
sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família. (art.14,§1º, da Lei nº 
5.584/1970). (ex-OJ nº 305da SBDI-I). 

II - É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação 
rescisória no processo trabalhista. 

III – São devidos os honorários advocatícios nas causas em que o ente sindical 
figure como substituto processual e nas lides que não derivem da relação de 
emprego. 

IV – Na ação rescisória e nas lides que não derivem de relação de emprego, a 
responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios da sucumbência 
submete-se à disciplina do Código de Processo Civil (arts. 85, 86, 87 e 90). 

V - Em caso de assistência judiciária sindical ou de substituição processual 
sindical, excetuados os processos em que a Fazenda Pública for parte, os 
honorários advocatícios são devidos entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 
por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não 
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (CPC de 2015, art. 
85, § 2º).

VI - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicar-se-ão os percentuais 
específicos de honorários advocatícios contemplados no Código de Processo 
Civil.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS

 Jornada Nacional de Direito Material e Processual do trabalho 2017:

Comissão 7 Enunciado 1 (Aglutinado: HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 
INAPLICABILIDADE AOS PROCESSOS EM CURSO

EM RAZÃO DA NATUREZA HÍBRIDA DAS NORMAS QUE REGEM 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (MATERIAL E PROCESSUAL), A 
CONDENAÇÃO À VERBA SUCUMBENCIAL SÓ PODERÁ SER IMPOSTA NOS 
PROCESSOS INICIADOS APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.467/2017, 
HAJA VISTA A GARANTIA DE NÃO SURPRESA, BEM COMO EM RAZÃO DO 
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, UMA VEZ QUE A EXPECTATIVA DE CUSTOS E 
RISCOS É AFERIDA NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS

 Jornada Nacional de Direito Material e Processual do trabalho 2017:

Comissão 7 Enunciado 2 (Aglutinado): SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

O JUÍZO ARBITRARÁ HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (ART. 
791-A, PAR.3º, DA CLT) APENAS EM CASO DE INDEFERIMENTO TOTAL DO 
PEDIDO ESPECÍFICO.  O ACOLHIMENTO DO PEDIDO, COM 
QUANTIFICAÇÃO INFERIOR AO POSTULADO, NÃO CARACTERIZA 
SUCUMBÊNCIA PARCIAL, POIS A VERBA POSTULADA RESTOU ACOLHIDA. 
QUANDO O LEGISLADOR MENCIONOU "SUCUMBÊNCIA PARCIAL", 
REFERIU-SE AO ACOLHIMENTO DE PARTE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA 
PETICAO INICIAL.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS Jornada Nacional de Direito Material e Processual do trabalho 2017:

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).

 



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS

 Jornada Nacional de Direito Material e Processual do trabalho 2017:

Comissão 7 Enunciado 5: SUCUMBÊNCIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E 
AÇÃO CIVIL COLETIVA: NÃO APLICAÇÃO

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, HONORÁRIOS PERICIAIS E 
CUSTAS PROCESSUAIS, COMO PREVISTOS NA LEI 13.467/2017, NÃO SÃO 
APLICÁVEIS ÀS AÇÕES REGIDAS POR LEIS ESPECIAIS, A SABER, LEI DA 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA (ART. 17 E 18 DA LEI 7.347/1985) E CÓDIGO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 87 DA LEI 8.078/1990).

 



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS

 CONAMAT 2018 teses:

Comissão 4-B, ordem 9

Tese: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TRABALHADOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA 
GRATUITA. REGULAMENTAÇÃO CONCORRENCIAL NO PROCESSO COMUM E NO PROCESSO DO 
TRABALHO. APLICAÇÃO DA NORMA MAIS APTA À TUTELA DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES.

I - A EXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO CONCORRENTE NO PROCESSO COMUM E NO PROCESSO 
DO TRABALHO, ASSOCIADA À IMPENHORABILIDADE DOS DIREITOS TRABALHISTAS (CPC, ART. 833, IV) 
E À INVIABILIDADE DE COMPENSAÇÃO EM RELAÇÃO A CRÉDITO NÃO PENHORÁVEL (CC, ART. 373, 
III), IMPORTA A APLICAÇÃO DA NORMA MAIS APTA PARA A TUTELA DOS DIREITOS DOS 
TRABALHADORES. II - AFASTA-SE A INCIDÊNCIA DO § 3º DO ART. 791-A DA CLT EM FAVOR DA 
APLICAÇÃO DO ART. 98, § 3º, DO CPC, EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA, 
JUSTIFICADA PELA CONFIGURAÇÃO DE LACUNA AXIOLÓGICA (CLT, ART. 769), O QUE OBSTA A 
COMPENSAÇÃO, DESCONTO OU DEDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
DOS CRÉDITOS OBTIDOS PELO TRABALHADOR EM JUÍZO.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS

 CONAMAT 2018 teses:

Comissao 4-B, ordem 10

Tese: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. 
CRÉDITOS TRABALHISTAS..

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).



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

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

Mesmo despacho que trata da inconstitucionalidade dos honorários periciais, pois é o mesmo 
fundamento:
-  Direito de ação e amplo acesso ao Judiciário
-  Proteção ao salário
-  Isonomia



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
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 o  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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
(Continuação)

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 (indicar se 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 
dois 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. 



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
(Continuação)

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 (indicar se 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 
dois 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. 



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
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
-  ANTES DA DECISÃO DO STF: 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;

-  Decisão STF no Agravo Interno em face de Agravo em sede de Recurso Extraordniário nº 

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)

-  APÓS DECISÃO DO STF: Do ponto de vista material - aqui se enquadrando a questão da gratuidade da justiça, 
sendo exceção os 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;



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– MULHERES E MENORES

 CLT (ANTES DA REFORMA)
Art. 792 - Os maiores de 18 (dezoito) e 
menores de 21 (vinte e um) anos e as 
mulheres casadas poderão pleitear 
perante a Justiça do Trabalho sem a 
assistência de seus pais, tutores ou 
maridos.

 NOVA CLT 

Revogado



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– DANO PROCESSUAL

 CLT (ANTES DA REFORMA)
Sem previsão

 NOVA CLT 

Seção IV-A Da Responsabilidade por Dano Processual

Art. 793-A. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-
fé como reclamante, reclamado ou interveniente.

Art. 793-B. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 
incontroverso;

II – alterar a verdade dos fatos;

III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV – opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do 
processo;

VI – provocar incidente manifestamente infundado;

VII – interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– DANO PROCESSUAL

 CLT (ANTES DA REFORMA)
Sem previsão

 NOVA CLT 

Art. 793-C. De ofício ou a requerimento, o juízo condenará o 
litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a 1% 
(um por cento) e inferior a 10% (dez por cento) do valor 
corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos 
prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários 
advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

§ 1º Quando forem dois ou mais os litigantes de má-fé, o juízo 
condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse 
na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para 
lesar a parte contrária.

§ 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a 
multa poderá ser fixada em até duas vezes o limite máximo 
dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

§ 3º O valor da indenização será fixado pelo juízo ou, caso 
não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou 
pelo procedimento comum, nos próprios autos.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– DANO PROCESSUAL

 CLT (ANTES DA REFORMA)
Sem previsão

 NOVA CLT 

Art. 793-D. Aplica-se a multa prevista no art. 
793-C desta Consolidação à testemunha 
que intencionalmente alterar a verdade 
dos fatos ou omitir fatos essenciais ao 
julgamento da causa.

Parágrafo único. A execução da multa 
prevista neste artigo dar-se-á nos mesmos 
autos.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– DANO PROCESSUAL

 Art. 79 CPC/15;
 Boa-fé e lealdade
 Finalidade da multa: inibir/prevenir e reprimir
 De oficio;
 Danos + multa de litigância de má-fé;
 Testemunha;



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– DANO PROCESSUAL

 Testemunha:
Depoimentos testemunhais. Contradição. Horas extras. Apoiar-se em contradição dos 
depoimentos testemunhais, para o fim de julgar improcedente pedido de horas extras, 
data venia, é profundamente injusto, uma vez que a contradição ocorre principalmente 
quando as testemunhas vêm a juízo dar a sua impressão dos fatos ocorridos, sem um 
‘ensaio’ prévio. Em uma relação continuada, como é a trabalhista, os fatos se sucedem 
e não se repetem sempre da mesma forma, pois não se cuida de máquinas, mas de 
homens. A formação do convencimento, quanto a existência ou inexistência de horas 
extras, portanto, deve sobrepor-se às eventuais contradições dos depoimentos 
testemunhais e basear-se no conjunto probatório dos autos, levando-se em conta, 
especialmente, que a reconstituição da jornada trabalhada, mediante a avaliação de 
prova oral, se dá quando não são juntados aos autos os cartões de ponto, ou quando se 
considera que estes não retratam a realidade.? (TRT 15 a R.  5 a T .? AC. n. 13981/99 ? rel. 
Jorge Luiz S. Maior ? DJSP 25.5.1999 ? p. 108).



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– DANO PROCESSUAL

 Testemunha:
 Ilícito penal – art. 342 CP:

 Falso testemunho ou falsa perícia

        Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, 
perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito 
policial, ou em juízo arbitral: (Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001)

        Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.     
(Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013)     (Vigência)

        § 1o As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é praticado 
mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito 
em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da administração 
pública direta ou indireta.(Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001)

        § 2o O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu 
o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade.
(Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28.8.2001)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10268.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12850.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12850.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10268.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10268.htm


REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– DANO PROCESSUAL

 Art. 793-C CLT– conduta culposa

Litigância de má-fé. Princípio da lealdade processual. As partes devem proceder em 
juízo com lealdade e boa-fé. O desrespeito ao dever de lealdade processual traduz-se 
em ilícito processual, ao qual correspondem sanções processuais. É o que está previsto 
nos arts. 17 e 18 do Código de Processo Civil. Entretanto, tais disposições devem ser 
interpretadas cuidadosamente para que sejam evitadas lesões ao princípio do 
contraditório e da ampla defesa assegurado constitucionalmente, pelo qual a parte 
tem o direito de se utilizar de todos os recursos e meios legais. Observe-se que na 
enumeração contida no art. 17 não há mais previsão para a conduta meramente 
culposa, sendo imprescindível a presença de dolo para que se considere que a parte 
praticou um ilícito processual. O fato de a parte sucumbir não a torna litigante de má-fé, 
ainda que fatos alegados não tenham sido comprovados.? (TST - 1a Turma RR n. 
438.730/1998-9 , rel. Aloysio S. Corrêa da Veiga, DJ 27.2.2004 ? p. 588) (RDT n. 3, março de 
2004)



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– DANO PROCESSUAL

 Litigância de ma-fé e justiça gratuita

(...)EXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE MISERABILIDADE. LITIGÂNCIA 
DE MÁ-FÉ. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPATIBILIDADE. A 
condenação por litigância de má-fé não constitui óbice para a 
concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois as sanções 
cominadas ao litigante que assim age estão taxativamente 
previstas no artigo 18 do CPC/73, que, por ostentar natureza 
punitiva, deve ser interpretado restritivamente. Desse modo, 
atendidos os requisitos legais, a gratuidade de justiça deverá ser 
concedida, ainda que reconhecida a má-fé processual. 
Precedentes desta Corte. Recurso de revista de que se conhece e 
a que se dá provimento. ( TST RR - 1870-75.2013.5.03.0015, 7ª Turma, 
Ministro relator: RR - 1870-75.2013.5.03.0015, Data: 20/04/2018)



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
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 consequência, o tumulto processual e respeitando a Justiça como instituição.

No caso presente, a parte reclamante, (indicar as razões)

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 (indicar valor), nos termos 
do § 2º do art. 793-C da CLT.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
(Continuação...)

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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– EXCEÇÃO INCOMPETÊNCIA

 CLT (ANTES DA REFORMA)
Art. 800 - Apresentada a exceção de 
incompetência, abrir-se-á vista dos autos ao 
exceto, por 24 (vinte e quatro) horas 
improrrogáveis, devendo a decisão ser 
proferida na primeira audiência ou sessão 
que se seguir.  NOVA CLT 

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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– EXCEÇÃO INCOMPETÊNCIA

 CLT (ANTES DA REFORMA)
Art. 800 - Apresentada a exceção de 
incompetência, abrir-se-á vista dos autos ao 
exceto, por 24 (vinte e quatro) horas 
improrrogáveis, devendo a decisão ser 
proferida na primeira audiência ou sessão 
que se seguir.  NOVA CLT 

§ 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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– EXCEÇÃO INCOMPETÊNCIA

 Objetivo: gastos.
 Natureza jurídica – exceção ou pressuposto?
 Prazo de 5 dias – preclusivo?? Posição de Vólia e 

Schiavi
 Suspensão da audiência.
 Conduta protelatória – exceção manifestamente 

impropria (art. 793-A CLT);



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
Apresentada dentro do prazo de cinco dias, entendimento aplicado 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:

(...)

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 (indica a data da audiência), 
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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
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. 



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– ONUS DA PROVA

 CLT (ANTES DA REFORMA)
Art. 818 - A prova das alegações 
incumbe à parte que as fizer.. 

 NOVA CLT 

Art. 818. O ônus da prova incumbe:

I – ao reclamante, quanto ao fato constitutivo de seu 
direito;

II – ao reclamado, quanto à existência de fato impeditivo, 
modificativo ou extintivo do direito do reclamante.

§ 1º Nos casos previstos em lei (1) ou diante de 
peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade 
(2) ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo (3) 
nos termos deste artigo ou à maior facilidade de 
obtenção da prova do fato contrário (4), poderá o juízo 
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o 
faça por decisão fundamentada, caso em que deverá 
dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus 
que lhe foi atribuído.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– ONUS DA PROVA

 CLT (ANTES DA REFORMA)
Art. 818 - A prova das alegações 
incumbe à parte que as fizer. 

 NOVA CLT 

§ 2º A decisão referida no § 1º deste artigo deverá ser 
proferida antes da abertura da instrução e, a 
requerimento da parte, implicará o adiamento da 
audiência e possibilitará provar os fatos por qualquer 
meio em direito admitido.

§ 3º A decisão referida no § 1º deste artigo não pode 
gerar situação em que a desincumbência do encargo 
pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– ONUS DA PROVA

 Principio da boa-fé e cooperação;
 É arbítrio do juiz?
 Quando for matéria Sumulada – S. 338 TST; 
 TRT 7ª Região - ENUNCIADO 060/2017

ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. DESNECESSIDADE 
DE INTIMAÇÃO PRÉVIA EM HIPÓTESES DE ENTENDIMENTO DE 
SÚMULA OU ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO TST.

Em hipóteses em que o entendimento acerca da distribuição 
do ônus probatório esteja sumulado, não há necessidade de 
intimação prévia da parte para que incida a consequência 
em caso de inércia.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– PETIÇÃO INICIAL

 CLT (ANTES DA REFORMA)
Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita 
ou verbal.

§ 1º - Sendo escrita, a reclamação deverá 
conter a designação do Presidente da 
Junta, ou do juiz de direito a quem for 
dirigida, a qualificação do reclamante e 
do reclamado, uma breve exposição dos 
fatos de que resulte o dissídio, o pedido, a 
data e a assinatura do reclamante ou de 
seu representante.

§ 2º - Se verbal, a reclamação será 
reduzida a termo, em 2 (duas) vias 
datadas e assinadas pelo escrivão ou 
secretário, observado, no que couber, o 
disposto no parágrafo anterior.

 NOVA CLT 

Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou 
verbal.

§ 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a 
designação do juízo, a qualificação das partes, a 
breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, 
o pedido, que deverá ser certo, determinado e 
com indicação de seu valor, a data e a assinatura 
do reclamante ou de seu representante.

§ 2º Se verbal, a reclamação será reduzida a 
termo, em duas vias datadas e assinadas pelo 
escrivão ou secretário, observado, no que couber, 
o disposto no § 1º deste artigo.

§ 3º Os pedidos que não atendam ao disposto no 
§ 1º deste artigo serão julgados extintos sem 
resolução do mérito. 



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– PETIÇÃO INICIAL

 Liquidação dos pedidos: valor certo ou mera estimativa?
 Extinção automática X emenda (art. 321 e S. 263 TST)?
 Será modificada a S. 263 TST?????

Súmula nº 263 do TST

PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. INSTRUÇÃO OBRIGATÓRIA 
DEFICIENTE  (nova redação em decorrência do CPC de 2015) 
– Res. 208/2016, DEJT divulgado em 22, 25 e 26.04.2016

Salvo nas hipóteses do art. 330 do CPC de 2015 (art. 295 do 
CPC de 1973), o indeferimento da petição inicial, por 
encontrar-se desacompanhada de documento indispensável 
à propositura da ação ou não preencher outro requisito legal, 
somente é cabível se, após intimada para suprir a 
irregularidade em 15 (quinze) dias, mediante indicação 
precisa do que deve ser corrigido ou completado, a parte 
não o fizer (art. 321 do CPC de 2015).



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– PETIÇÃO INICIAL

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

Comissão 7 Enunciado 2: SENTENÇA SEM EXAME DE MÉRITO. DIREITO 
AUTORAL À EMENDA

CLT, ART. 840, § 3º. SENTENÇA SEM EXAME DO MÉRITO. NECESSIDADE 
DE OPORTUNIZAR A EMENDA. A EXORDIAL QUE NÃO ATENDE 
INTEGRALMENTE OS REQUISITOS LEGAIS DEVE ENSEJAR 
OPORTUNIDADE PARA EMENDA E NÃO IMEDIATA SENTENÇA SEM 
EXAME DO MÉRITO, SOB PENA DE OBSTAR O DIREITO DO AUTOR À 
INTEGRAL ANÁLISE DO MÉRITO (CPC, ARTS. 4º, 6º, 317, 319 E 321; TST, 
SÚMULA 263).

 



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– PETIÇÃO INICIAL

 CONAMAT 2018, aprovou as seguintes teses:

Comissao 4-A, ordem 6:

Tese: DIREITO DO AUTOR À EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL

SENTENÇA SEM EXAME DO MÉRITO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR 
A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. A EXORDIAL QUE NÃO ATENDE OS 
REQUISITOS LEGAIS ENSEJA OPORTUNIDADE PARA EMENDA E NÃO 
IMEDIATA SENTENÇA SEM EXAME DO MÉRITO, SOB PENA DE 
DESRESPEITO AO DIREITO AUTORAL À INTEGRAL ANÁLISE DA CAUSA. 
HÁ OMISSÃO NA CLT, NO PARTICULAR, E NÃO SILÊNCIO ELOQUENTE, 
PELO QUE APLICÁVEIS NO PROCESSO DO TRABALHO AS 
DISPOSIÇÕES REGENTES DO ASSUNTO DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL 
COMUM (INTERPRETAÇÃO DO CPC, ARTS. 4º, 6º, 317, 319 E 321).



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– PETIÇÃO INICIAL

 CONAMAT 2018, aprovou as seguintes teses:

Comissao 4-A, ordem 4:

Tese: INDICAÇÃO DE VALOR DO PEDIDO NA INICIAL NÃO 
É LIQUIDAÇÃO E NÃO LIMITA O VALOR DA 
CONDENAÇÃO

INDICAÇÃO DE VALOR DO PEDIDO NA INICIAL NÃO É 
LIQUIDAÇÃO E NÃO LIMITA O VALOR DA CONDENAÇÃO  



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
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 
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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
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 
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, os pedidos  supracitados devem ser 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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
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): (indicar pedidos sem valor).

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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
(Continuação...)

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 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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
(Continuação...)

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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
(Continuação...)

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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– CONTESTAÇÃO

 CLT (ANTES DA REFORMA)
Art. 841 - Recebida e protocolada a 
reclamação, o escrivão ou secretário, 
dentro de 48 (quarenta e oito) horas, 
remeterá a segunda via da petição, ou do 
termo, ao reclamado, notificando-o ao 
mesmo tempo, para comparecer à 
audiência do julgamento, que será a 
primeira desimpedida, depois de 5 (cinco) 
dias.

§ 1º - A notificação será feita em registro 
postal com franquia. Se o reclamado criar 
embaraços ao seu recebimento ou não for 
encontrado, far-se-á a notificação por 
edital, inserto no jornal oficial ou no que 
publicar o expediente forense, ou, na falta, 
afixado na sede da Junta ou Juízo.

 NOVA CLT 

Art. 841 - Recebida e protocolada a reclamação, 
o escrivão ou secretário, dentro de 48 (quarenta e 
oito) horas, remeterá a segunda via da petição, ou 
do termo, ao reclamado, notificando-o ao mesmo 
tempo, para comparecer à audiência do 
julgamento, que será a primeira desimpedida, 
depois de 5 (cinco) dias.

§ 1º - A notificação será feita em registro postal 
com franquia. Se o reclamado criar embaraços ao 
seu recebimento ou não for encontrado, far-se-á a 
notificação por edital, inserto no jornal oficial ou no 
que publicar o expediente forense, ou, na falta, 
afixado na sede da Junta ou Juízo.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– CONTESTAÇÃO

 CLT (ANTES DA REFORMA)
§ 2º - O reclamante será notificado no 
ato da apresentação da reclamação 
ou na forma do parágrafo anterior.

 NOVA CLT 

§ 2º - O reclamante será notificado no ato da 
apresentação da reclamação ou na forma 
do parágrafo anterior.

§ 3º Oferecida a contestação, ainda que 
eletronicamente, o reclamante não poderá, 
sem o consentimento do reclamado, desistir 
da ação.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– CONTESTAÇÃO

 Teses sobre o oferecimento da contestação:

 Envio eletrônico? – interpretação literal

 Abertura sigilo? – interpretação Vólia

 Recebimento pelo juiz – art. 847 CLT – interpretação 
sistemática

  Art. 847 - Não havendo acordo, o reclamado terá vinte minutos 
para aduzir sua defesa, após a leitura da reclamação, quando 
esta não for dispensada por ambas as partes.                      
(Redação dada pela Lei nº 9.022, de 5.4.1995)

       Parágrafo único.  A parte poderá apresentar defesa escrita 
pelo sistema de processo judicial eletrônico 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9022.htm


REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– CONTESTAÇÃO

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

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.

 



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
Desistência 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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
Desistência 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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
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” indicado 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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
(Continuação...) 

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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– PREPOSTO
 CLT (ANTES DA REFORMA)

Art. 843 - Na audiência de julgamento 
deverão estar presentes o reclamante e o 
reclamado, independentemente do 
comparecimento de seus representantes 
salvo, nos casos de Reclamatórias Plúrimas 
ou Ações de Cumprimento, quando os 
empregados poderão fazer-se representar 
pelo Sindicato de sua categoria. (Redação 
dada pela Lei nº 6.667, de 3.7.1979)

§ 1º É facultado ao empregador fazer-se 
substituir pelo gerente, ou qualquer outro 
preposto que tenha conhecimento do fato, 
e cujas declarações obrigarão o 
proponente.

 NOVA CLT 

Art. 843 - Na audiência de julgamento deverão 
estar presentes o reclamante e o reclamado, 
independentemente do comparecimento de seus 
representantes salvo, nos casos de Reclamatórias 
Plúrimas ou Ações de Cumprimento, quando os 
empregados poderão fazer-se representar pelo 
Sindicato de sua categoria. (Redação dada pela 
Lei nº 6.667, de 3.7.1979)

§ 1º É facultado ao empregador fazer-se substituir 
pelo gerente, ou qualquer outro preposto que 
tenha conhecimento do fato, e cujas declarações 
obrigarão o proponente.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– PREPOSTO
 CLT (ANTES DA REFORMA)

§ 2º Se por doença ou qualquer outro 
motivo poderoso, devidamente 
comprovado, não for possível ao 
empregado comparecer pessoalmente, 
poderá fazer-se representar por outro 
empregado que pertença à mesma 
profissão, ou pelo seu sindicato.

 NOVA CLT 

§ 2º Se por doença ou qualquer outro motivo 
poderoso, devidamente comprovado, não for 
possível ao empregado comparecer 
pessoalmente, poderá fazer-se representar por 
outro empregado que pertença à mesma 
profissão, ou pelo seu sindicato.

§ 3º O preposto a que se refere o § 1º deste artigo 
não precisa ser empregado da parte reclamada.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– PREPOSTO

 Súmula nº 377 do TST

PREPOSTO. EXIGÊNCIA DA CONDIÇÃO DE EMPREGADO (nova 
redação) - Res. 146/2008, DJ 28.04.2008, 02 e 05.05.2008

Exceto quanto à reclamação de empregado doméstico, ou 
contra micro ou pequeno empresário, o preposto deve ser 
necessariamente empregado do reclamado. Inteligência do 
art. 843, § 1º, da CLT e do art. 54 da Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– PREPOSTO

 Jornada Nacional de Direito material e Processual do 
trabalho:

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).



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– ARQUIVAMENTO E 
REVELIA CLT (ANTES DA REFORMA)

Art. 844 - O não-comparecimento do 
reclamante à audiência importa o 
arquivamento da reclamação, e o não-
comparecimento do reclamado importa 
revelia, além de confissão quanto à matéria 
de fato.

Parágrafo único - Ocorrendo, entretanto, 
motivo relevante, poderá o presidente 
suspender o julgamento, designando nova 
audiência.

 NOVA CLT 

Art. 844 - O não-comparecimento do reclamante à 
audiência importa o arquivamento  da 
reclamação, e o não-comparecimento do 
reclamado importa revelia, além de confissão 
quanto à matéria de fato.

§ 1º Ocorrendo motivo relevante, poderá o juiz 
suspender o julgamento, designando nova 
audiência.

§ 2º Na hipótese de ausência do reclamante, este 
será condenado ao pagamento das custas 
calculadas na forma do art. 789 desta 
Consolidação, ainda que beneficiário da justiça 
gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze 
dias, que a ausência ocorreu por motivo 
legalmente justificável.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– ARQUIVAMENTO E 
REVELIA CLT (ANTES DA REFORMA)

Sem correspondente.

 NOVA CLT 

§ 3º O pagamento das custas a que se refere o § 2º é 
condição para a propositura de nova demanda.

§ 4º A revelia não produz o efeito mencionado no caput 
deste artigo se:

I – havendo pluralidade de reclamados, algum deles 
contestar a ação;

II – o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III – a petição inicial não estiver acompanhada de 
instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV – as alegações de fato formuladas pelo reclamante forem 
inverossímeis ou estiverem em contradição com prova 
constante dos autos.

§ 5º Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado 
na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos 
eventualmente apresentados. 



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– ARQUIVAMENTO E 
REVELIA

 Arquivamento e ADI 5766/2017;
 Motivo legalmente justifique;
 Motivo que justifique: desarquiva ou libera custas?
 Paragrafo 5º X confissão quanto a matéria de fato



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– ARQUIVAMENTO E 
REVELIA

 Jurisprudência no caso de defesa apresentada por um dos 
litisconsortes

Litisconsórcio passivo. Revelia de um dos reclamados. Defesa 
apresentada por outro reclamado. Aplicação do disposto no art. 
320, I, do CPC. Havendo, no caso, pluralidade de réus e tendo a 
segunda reclamada apresentado defesa, ficam afastados os 
efeitos da revelia e a matéria passa a ser julgada observando o 
teor da controvérsia instaurada a partir da contestação 
apresentada e a partir do direito aplicável. (TRT 10 a R. 1a T. RO n. 
297/2004.821.10.00-7, rel a Elke D. Just, DJDF 4.2.05 ? p. 5) (RDT n. 03, 
Março de 2005)



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– ARQUIVAMENTO E 
REVELIA

 Súmula nº 122 do TST

REVELIA. ATESTADO MÉDICO (incorporada a Orientação 
Jurisprudencial nº 74 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 
25.04.2005

A reclamada, ausente à audiência em que deveria apresentar 
defesa, é revel, ainda que presente seu advogado munido de 
procuração, podendo ser ilidida a revelia mediante a 
apresentação de atestado médico, que deverá declarar, 
expressamente, a impossibilidade de locomoção do empregador 
ou do seu preposto no dia da audiência. (primeira parte - ex-OJ nº 
74 da SBDI-1 - inserida em 25.11.1996; segunda parte - ex-Súmula nº 
122 - alterada pela  Res. 121/2003, DJ 21.11.2003)



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– ARQUIVAMENTO E 
REVELIA Pela 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 

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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– ARQUIVAMENTO E 
REVELIA Pela 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

 



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
(Continuação)

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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
(Continuação)

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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
(Continuação)

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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
(Continuacão...)

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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
(Continuação...)

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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– DEFESA

 CLT (ANTES DA REFORMA)
Art. 847 - Não havendo acordo, o 
reclamado terá vinte minutos para 
aduzir sua defesa, após a leitura da 
reclamação, quando esta não for 
dispensada por ambas as partes.  NOVA CLT 

Art. 847 - Não havendo acordo, o 
reclamado terá vinte minutos para 
aduzir sua defesa, após a leitura da 
reclamação, quando esta não for 
dispensada por ambas as partes.

Parágrafo único. A parte poderá 
apresentar defesa escrita pelo sistema 
de processo judicial eletrônico até a 
audiência.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– DEFESA

 Resolução 136/2014 do CSJT 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
 Interpretação sistemática



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
Necessidade de apresentação da contestação até uma hora antes da audiência

O parágrafo único do art. 847 da CLT assim dispõe:

(...)

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:

(...)

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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
Possibilidade de apresentação de contestação até a audiência

O parágrafo único do art. 847 da CLT assim dispõe:

(...)

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:

(...)

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.
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 CLT (ANTES DA REFORMA)
Sem previsão

 NOVA CLT 

Art. 855-A. Aplica-se ao processo do trabalho o 
incidente de desconsideração da personalidade 
jurídica previsto nos arts. 133 a 137 da Lei nº 13.105, 
de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil.

§ 1º Da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar 
o incidente:

I – na fase de cognição, não cabe recurso de 
imediato, na forma do § 1º do art. 893 desta 
Consolidação;

II – na fase de execução, cabe agravo de petição, 
independentemente de garantia do juízo;

III – cabe agravo interno se proferida pelo relator em 
incidente instaurado originariamente no tribunal.
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 CLT (ANTES DA REFORMA)
Sem previsão

 NOVA CLT 

§ 2º A instauração do incidente suspenderá  o 
processo, sem prejuízo de concessão da tutela de 
urgência de natureza cautelar  de que trata o art. 
301 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 
(Código de Processo Civil).



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
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 IN 39/2016 do TST -  de ofício – antiga redação do art. 878 CLT (execução ex officio). 

 Reforma pode de oficio? Art. 133, §1º CPC e art. 28 CDC:

Art. 133.  O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido 
da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

§ 1o  O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos 
previstos em lei.

Art. 28. CDC O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em 
detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato 
ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será 
efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da 
pessoa jurídica provocados por má administração.

       (...)

        § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua 
personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos 
consumidores.
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 Cabimento: todas as fases;
 Na fase conhecimento – interesse jurídico???
 Suspensão – só em relação PJ sujeita ao incidente;
 Prazo da suspensão: decisão de primeiro grau;
 Contraditório postergado??
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 Jornada nacional de direito do trabalho e processo do trabalho de 2017 sobre reforma 
foram aprovados os seguintes enunciados:

Comissão 8 Enunciado 13 (Aglutinado): PROCESSO DO TRABALHO. INCIDENTE DE 
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA: APLICAÇÃO LIMITADA

 I - NO PROCESSO DO TRABALHO, O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O SÓCIO 
NÃO EXIGE O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA  (ARTS.133 
A 137 DO CPC). II - A DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA INCLUI AS HIPÓTESES DE 
IMPOSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA PELO DEVEDOR, O QUE AUTORIZA O 
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS, INDEPENDENTEMENTE DE 
INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (ART. 
135 DO CTN). III - ADMITE-SE O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE NAS 
HIPÓTESES DE SÓCIO OCULTO, SÓCIO INTERPOSTO (DE FACHADA OU "LARANJA"), 
ASSOCIAÇÃO ILÍCITA DE PESSOAS JURÍDICAS OU FÍSICAS OU INJURIDICIDADES 
SEMELHANTES, COMO CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA POR FRAUDE, ABUSO DE 
DIREITO OU SEU EXERCÍCIO IRREGULAR, COM O FIM DE AFASTAR O DIREITO DE CREDORES. 
IV - ADOTADO O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, O JUIZ, 
NO EXERCÍCIO DO PODER GERAL DE CAUTELA, DETERMINARÁ ÀS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS A 
INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS E DECRETARÁ A INDISPONIBILIDADE DE OUTROS 
BENS PERTENCENTES AOS SÓCIOS, PESSOAS JURÍDICAS OU TERCEIROS RESPONSÁVEIS, SENDO 
DESNECESSÁRIA A CIÊNCIA PRÉVIA DO ATO.
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 Jornada nacional de direito do trabalho e processo do trabalho de 2017 sobre reforma 
foram aprovados os seguintes enunciados:

Comissão 8 Enunciado 2: TUTELAS DE URGÊNCIA DE NATUREZA 
CAUTELAR NO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA 
PERSONALIDADE JURÍDICA

A ADOÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA 
PERSONALIDADE JURÍDICA NO PROCESSO DO TRABALHO NÃO 
EXCLUI A POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE TUTELAS DE 
URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTES DA CITAÇÃO DO 
NOVO EXECUTADO, INCLUSIVE DE OFÍCIO, DENTRO DO PODER 
GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. 

 



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
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);
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(Continuação...)
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.
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(Continuação...)
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.
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(Continuação...)
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:
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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.
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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.
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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.
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 CLT (ANTES DA REFORMA)
Sem previsão

 NOVA CLT 

CAPÍTULO III-A DO PROCESSO DE JURISDIÇÃO 
VOLUNTÁRIA PARA HOMOLOGAÇÃO DE 
ACORDO EXTRAJUDICIAL

Art. 855-B. O processo de homologação de 
acordo extrajudicial terá início por petição 
conjunta, sendo obrigatória a representação 
das partes por advogado.

§ 1º As partes não poderão ser representadas 
por advogado comum.

§ 2º Faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo 
advogado do sindicato de sua categoria.
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 CLT (ANTES DA REFORMA)
Sem previsão

 NOVA CLT 

Art. 855-C. O disposto neste Capítulo não prejudica 
o prazo estabelecido no § 6º do art. 477 desta 
Consolidação e não afasta a aplicação da multa 
prevista no § 8º art. 477 desta Consolidação.

Art. 855-D. No prazo de quinze dias a contar da 
distribuição da petição, o juiz analisará o acordo, 
designará audiência se entender necessário e 
proferirá sentença.

Art. 855-E. A petição de homologação de acordo 
extrajudicial suspende o prazo prescricional da 
ação quanto aos direitos nela especificados.

Parágrafo único. O prazo prescricional voltará a fluir 
no dia útil seguinte ao do trânsito em julgado da 
decisão que negar a homologação do acordo.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA

 Pode o ius postulandi?
 O prazo de 15 dias é improprio para o juiz? Qual a 

finalidade?
 Natureza jurídica: sentença – caberá recurso em caso de 

negativa? (duas posições) - coisa julgada material– 
caberá AR ou anulatória;

 Ausência acordo X litigiosidade
 Art. 855-C multa do art. 477 CLT x parcelamento – incide 

multa?
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Art. 723 CPC.  O juiz decidirá o pedido no prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo único.  O juiz não é obrigado a observar critério de 
legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que 
considerar mais conveniente ou oportuna.

Art. 724 CPC.  Da sentença caberá apelação.

Súmula nº 418 do TST

MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO À HOMOLOGAÇÃO DE 
ACORDO (nova redação em decorrência do CPC de 2015) - Res.  
217/2017 - DEJT  divulgado em 20, 24 e 25.04.2017

A homologação de acordo constitui faculdade do juiz, inexistindo 
direito líquido e certo tutelável pela via do mandado de segurança.
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 Pela Jornada nacional de Direito Material e Processual do Trabalho 2017 sobre reforma 
foram aprovados os seguintes enunciados:

Comissão 8 Enunciado 2 (Aglutinada) : JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ACORDO 
EXTRAJUDICIAL. RECUSA À HOMOLOGAÇÃO

O JUIZ PODE RECUSAR A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO, NOS TERMOS PROPOSTOS, 
EM DECISÃO FUNDAMENTADA.

Justificativa:

EMENTA 3: ARTIGO 855-B a ARTIGO 855-E c/c ARTIGO 652, alínea "f", da CLT, 
INTRODUZIDOS PELA LEI DA REFORMA TRABALHISTA. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO 
VOLUNTÁRIA PARA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. NÃO HÁ 
OBRIGATORIEDADE LEGAL PARA O JUIZ DO TRABALHO HOMOLOGAR O ACORDO 
EXTRAJUDICIAL TAL COMO FIXADO PELAS PARTES.
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 Pela Jornada nacional de Direito Material e Processual do Trabalho 2017 sobre reforma 
foram aprovados os seguintes enunciados:

Comissão 8 Enunciado 9: HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL

I - A FACULDADE PREVISTA NO CAPÍTULO III-A DO TITULO X DA CLT NÃO 
ALCANÇA AS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA.  II - O ACORDO EXTRAJUDICIAL 
SÓ SERÁ HOMOLOGADO EM JUÍZO SE ESTIVEREM PRESENTES, EM CONCRETO, 
OS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 840 A 850 DO CÓDIGO CIVIL PARA A 
TRANSAÇÃO; III - NÃO SERÁ HOMOLOGADO EM JUÍZO O ACORDO 
EXTRAJUDICIAL QUE IMPONHA AO TRABALHADOR CONDIÇÕES MERAMENTE 
POTESTATIVAS, OU QUE CONTRARIE O DEVER GERAL DE BOA-FÉ OBJETIVA 
(ARTIGOS 122 E 422 DO CÓDIGO CIVIL).
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 Pela Jornada nacional de Direito Material e Processual do Trabalho 2017 sobre reforma 
foram aprovados os seguintes enunciados:

Comissão 8 Enunciado 10: HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO 
EXTRAJUDICIAL. RECURSO. ANÁLISE PELO TRIBUNAL

NO CASO DE RECURSO DA DECISÃO QUE NÃO 
HOMOLOGAR  DE FORMA FUNDAMENTADA O ACORDO 
EXTRAJUDICIAL, O TRIBUNAL NÃO PODERÁ RETORNAR O 
PROCESSO PARA QUE O JUIZ DE PRIMEIRO GRAU O 
HOMOLOGUE. 



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA

 Pela Jornada nacional de Direito Material e Processual do Trabalho 2017 sobre reforma 
foram aprovados os seguintes enunciados:

Comissão 8 Enunciado 11:       PROCESSO DE JURISDIÇÃO 
VOLUNTÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO 
EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL

I - A COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO PROCESSO DE 
JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA PARA HOMOLOGAÇÃO DE 
ACORDO EXTRAJUDICIAL SEGUE A SISTEMÁTICA DO ART. 651 
DA CLT. II - APLICA-SE ANALOGICAMENTE O ART. 63, § 3º, DO 
CPC, PERMITINDO QUE O JUIZ REPUTE INEFICAZ DE OFÍCIO A 
ELEIÇÃO DE FORO DIFERENTE DO ESTABELECIDO NO ART. 651 
DA CLT, REMETENDO OS AUTOS PARA O JUÍZO NATURAL E 
TERRITORIALMENTE COMPETENTE.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA

  Exceção de incompetência territorial X eleição de foro:
  Art. 63, §3º do CPC:
Art. 63.  As partes podem modificar a competência em razão do valor 
e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de 
direitos e obrigações.

(...)

§ 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, 
pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a 
remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

CHECK LIST
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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
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 (indicar 
a data da audiência), às (indicar horário da audiência), com vistas à análise do pedido.

Intimem-se as partes.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
Não atendidos os requisitos, marca audiência

Analisando o presente 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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO PROCESSUAL– 
EXECUÇÃO DE OFÍCIO CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA

 CLT (ANTES DA REFORMA)
Art. 876 - As decisões passadas em julgado ou 
das quais não tenha havido recurso com efeito 
suspensivo; os acordos, quando não cumpridos; 
os termos de ajuste de conduta firmados perante 
o Ministério Público do Trabalho e os termos de 
conciliação firmados perante as Comissões de 
Conciliação Prévia serão executada pela forma 
estabelecida neste Capítulo.

Parágrafo único. Serão executadas ex-officio as 
contribuições sociais devidas em decorrência de 
decisão proferida pelos Juízes e Tribunais do 
Trabalho, resultantes de condenação ou 
homologação de acordo, inclusive sobre os 
salários pagos durante o período contratual 
reconhecido.

 NOVA CLT 

Art. 876 - As decisões passadas em julgado ou das 
quais não tenha havido recurso com efeito suspensivo; 
os acordos, quando não cumpridos; os termos de 
ajuste de conduta firmados perante o Ministério 
Público do Trabalho e os termos de conciliação 
firmados perante as Comissões de Conciliação Prévia 
serão executada pela forma estabelecida neste 
Capítulo.

Parágrafo único. A Justiça do Trabalho 
executará, de ofício, as contribuições 
sociais previstas na alínea a do inciso I e no 
inciso II do caput  do art. 195 da 
Constituição Federal, e seus acréscimos 
legais, relativas ao objeto da condenação 
constante das sentenças que proferir e dos 
acordos que homologar.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– EXECUÇÃO DE OFÍCIO 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

 Súmula n. 368 TST  Res. n. 129/2005 , DJ 20.4.2005 , Conversão das 
Orientações Jurisprudenciais ns. 32, 141 e 228 da SDI I. 

A Justiça do Trabalho é competente para determinar o 
recolhimento das contribuições previdenciárias e fiscais. A 
competência da Justiça do Trabalho, quanto à execução das 
contribuições previdenciárias, limita-se às sentenças condenatórias 
em pecúnia que proferir e aos valores objeto de acordo 
homologado que integrem o salário de contribuição. (ex-OJ n. 141, 
Inserida em 27.11.1998).
 Súmula Vinculante n. 53 do Supremo Tribunal Federal in verbis:

A competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da 
Constituição Federal alcança a execução de ofício das 
contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação 
constante das sentenças que proferir e acordos por ela 
homologados.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– EXECUÇÃO DE OFÍCIO

 CLT (ANTES DA REFORMA)
Art. 878 - A execução poderá ser 
promovida por qualquer interessado, ou 
ex officio pelo próprio Juiz ou Presidente 
ou Tribunal competente, nos termos do 
artigo anterior.

Parágrafo único - Quando se tratar de 
decisão dos Tribunais Regionais, a 
execução poderá ser promovida pela 
Procuradoria da Justiça do Trabalho.

 NOVA 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.

Parágrafo único. (Revogado).



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– EXECUÇÃO DE OFÍCIO

 Princípio do impulso Processual = Efetividade e 
celeridade?

 Justificativa da execução de oficio: natureza 
alimentar dos créditos – desapareceu??

 Execução dos créditos trabalhistas x execução de 
oficio das contribuições previdenciárias = princípio da 
isonomia??



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– EXECUÇÃO DE OFÍCIO

 Defensores

 Prescrição 
intercorrente;

 Comodismo;
 Imparcialidade do 

juiz.

 Contrários

 Princípios da celeridade e 
efetividade;

 Parcelas de natureza 
alimentar;

 Imparcialidade X sentença 
transitada em julgado e 
princípio da cooperação



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– EXECUÇÃO DE OFÍCIO

 Pela Jornada nacional de Direito Material e Processual 
do Trabalho  de 2017 sobre reforma foram aprovados os 
seguintes enunciados:

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. 



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– EXECUÇÃO DE OFÍCIO

 Pela Jornada nacional de Direito Material e Processual 
do Trabalho  de 2017 sobre reforma foram aprovados os 
seguintes enunciados:

Comissão 8 Enunciado 6: EXECUÇÃO. IMPULSO OFICIAL. 
PESQUISA E CONSTRIÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE O 
IMPULSO OFICIAL DA EXECUÇÃO ESTÁ AUTORIZADO PELO 
ART. 765 DA CLT E PERMITE AO JUIZ A UTILIZAÇÃO DOS 
MECANISMOS DE PESQUISA E DE CONSTRIÇÃO DE BENS, 
INCLUSIVE POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD,  SENDO ESSE 
MERO PROCEDIMENTO PARA FORMALIZAÇÃO DA PENHORA 
EM DINHEIRO. 



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– EXECUÇÃO DE OFÍCIO

 

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



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– EXECUÇÃO DE OFÍCIO

Art. 139 CPC.  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;



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– EXECUÇÃO DE OFÍCIO

 CONAMAT 2018, teses aprovadas:

Comissão 4-A, ordem 16

Tese: EXECUÇÃO DE OFÍCIO.

NÃO HÁ COMO IMPEDIR A EXECUÇÃO DE OFÍCIO. A 
EXECUÇÃO É FASE ESSENCIAL DA ATIVIDADE 
JURISDICIONAL E, PORTANTO, CUMPRE AO JUIZ 
PROMOVER TODOS OS ATOS NECESSÁRIOS PARA 
ENTREGAR A QUEM O TEM, O DIREITO JUDICIALMENTE 
DECLARADO 



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
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;



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
(Continuação...)

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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
(Continuação...)

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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
(Continuação...)

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. 



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
(Continuação...)

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).



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
(Continuação...)

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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– LIQUIDAÇÃO

 CLT (ANTES DA REFORMA)
Art. 879 - Sendo ilíquida a sentença exequenda, 
ordenar-se-á, previamente, a sua liquidação, 
que poderá ser feita por cálculo, por 
arbitramento ou por artigos.

§ 1º - Na liquidação, não se poderá modificar, 
ou inovar, a sentença liquidanda nem discutir 
matéria pertinente à causa principal. (Incluído 
pela Lei nº 8.432, 11.6.1992)

§ 1o-A. A liquidação abrangerá, também, o 
cálculo das contribuições previdenciárias 
devidas. (Incluído pela Lei nº 10.035, de 2000)

§ 1o-B. As partes deverão ser previamente 
intimadas para a apresentação do cálculo de 
liquidação, inclusive da contribuição 
previdenciária incidente.

 NOVA CLT 

Art. 879 - Sendo ilíquida a sentença exequenda, 
ordenar-se-á, previamente, a sua liquidação, que 
poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por 
artigos.

§ 1º - Na liquidação, não se poderá modificar, ou 
inovar, a sentença liquidanda nem discutir matéria 
pertinente à causa principal. (Incluído pela Lei 
nº8.432, 11.6.1992)

§ 1o-A. A liquidação abrangerá, também, o 
cálculo das contribuições previdenciárias 
devidas. (Incluído pela Lei nº 10.035, de 2000)

§ 1o-B. As partes deverão ser previamente 
intimadas para a apresentação do cálculo de 
liquidação, inclusive da contribuição 
previdenciária incidente. (Incluído pela Lei nº 
10.035, de 2000)



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– LIQUIDAÇÃO

 CLT (ANTES DA REFORMA)
§ 2º - Elaborada a conta e tornada líquida, o 
Juiz poderá abrir às partes prazo sucessivo de 10 
(dez) dias para impugnação fundamentada 
com a indicação dos itens e valores objeto da 
discordância, sob pena de preclusão. (Incluído 
pela Lei nº 8.432, 11.6.1992)  NOVA CLT 

§ 2º Elaborada a conta e tornada líquida, 
o juízo deverá abrir às partes prazo comum 
de oito dias para impugnação 
fundamentada com a indicação dos itens 
e valores objeto da discordância, sob 
pena de preclusão.

(...)

§ 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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– LIQUIDAÇÃO

 Faculdade ou obrigação? “Deverá”;
 Na pratica da vara - sentença liquida  - precisa conceder???
 Preclusão- Embargos Execução;
 Índice TR – posição STF – TST (IPCA) – ADI 4357 e 4425 

(25/03/2015) c/c Reclamação 22012 (16/10/2015) – decisão ED 
foi em (05/12/2017)



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– LIQUIDAÇÃO

 CONAMAT 20158, teses aprovadas:

Comissão 4-A, ordem 13

Tese: CORREÇÃO MONETÁRIA.IPCA-E.

O §7º DO ART. 879, ACRESCENTADO PELA LEI 13.467/2017 NÃO 
VEDA A APLICAÇÃO DE OUTROS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA 
QUANDO DETERMINADOS EM SENTENÇA. A UTILIZAÇÃO DA TR PARA 
FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA É INADEQUADA À RECOMPOSIÇÃO 
DA INFLAÇÃO.  OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO 
INTEGRAL E DO NÃO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NA CORREÇÃO DOS 
DÉBITOS TRABALHISTAS 



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– LIQUIDAÇÃO

 CONAMAT 2018, teses aprovadas:

Comissão 4-A, ordem 15

Tese: LIQUIDAÇÃO. PROCEDIMENTO.

A REGRA DO ART. 879, §2º, DA CLT NÃO IMPEDE 
QUE HAJA PROLAÇÃO DE SENTENÇA LÍQUIDA.   



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– LIQUIDAÇÃO

 CONAMAT 2018, teses aprovadas:

Comissão 4-A, ordem 18

Tese: RECONHECIMENTO DE VALOR INCONTROVERSO PELA 
EXECUTADA(O) NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO 
AOS CÁLCULOS, IMPORTA CONFISSÃO DE DÍVIDA E IMPÕE IMEDIATO 
BLOQUEIO DO VALOR RECONHECIDO, SEM GARANTIA.

RECONHECIMENTO DE VALOR INCONTROVERSO PELO EXECUTADO 
NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS, 
IMPORTA CONFISSÃO DE DÍVIDA E IMPÕE IMEDIATO PAGAMENTO DO 
VALOR RECONHECIDO, SOB PENA DE BLOQUEIO 



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
Inconstitucionalidade do dispositivo

- § 7º do art. 879 da CLT: 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)

- Supremo Tribunal Federal 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:

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)



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
- 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:

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.

- 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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
- 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.

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 (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. 



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
- Decisão do TST 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.

- Deixar 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. 



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– EXECUÇÃO

 CLT (ANTES DA REFORMA)
 Art. 882 - O executado que não pagar a 
importância reclamada poderá garantir 
a execução mediante depósito da 
mesma, atualizada e acrescida das 
despesas processuais, ou nomeando 
bens à penhora, observada a ordem 
preferencial estabelecida no art. 655 do 
Código Processual Civil.

 NOVA CLT 

 Art. 882. O executado que não pagar a 
importância reclamada poderá 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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– EXECUÇÃO

Art. 835. CPC A penhora observará, preferencialmente, a seguinte 
ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 
financeira;

(...)

§ 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a 
fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor 
não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por 
cento.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– EXECUÇÃO

 OJ SDI-II TST 59.  MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA. CARTA DE 
FIANÇA BANCÁRIA. SEGURO GARANTIA JUDICIAL (nova redação 
em decorrência do CPC de 2015)  - Res. 209/2016, DEJT divulgado 
em 01, 02 e 03.06.2016
A carta de fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que 
em valor não inferior ao do débito em execução, acrescido de 
trinta por cento, equivalem a dinheiro para efeito da gradação 
dos bens penhoráveis, estabelecida no art. 835 do CPC de 2015 
(art. 655 do CPC de 1973). 

 Seguro garantia perder a validade no curso da execução??



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– EXECUÇÃO

 Jornada Nacional de Direito material e Processual do Trabalho

Comissão 8 Enunciado 5: EXECUÇÃO. SEGURO-GARANTIA 
JUDICIAL. ACRÉSCIMO DE 30

A ACEITAÇÃO DO SEGURO-GARANTIA JUDICIAL PREVISTO 
NO ART. 882 DA CLT PRESSUPÕE O ACRÉSCIMO DE 30% DO 
DÉBITO, POR APLICAÇÃO SUPLETIVA DO ART. 835, § 2º, DO 
CPC. 



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– EXECUÇÃO

 CONAMAT 2018, teses aprovadas:

Comissão 4-A, ordem 14

Tese: UTILIZAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA COMO DEPÓSITO 
RECURSAL. INVIABILIDADE.

UTILIZAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA COMO DEPÓSITO RECURSAL. 
INVIABILIDADE. A SUBSTITUIÇÃO DE DEPÓSITO RECURSAL EM DINHEIRO 
POR FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO-GARANTIA JUDICIAL, TAL COMO 
PREVISTA NO §11 DO ARTIGO 899 DA CLT, COM REDAÇÃO DA LEI 
13.467/2017, É INVÁLIDA, EM RAZÃO DA SISTEMÁTICA APLICÁVEL A 
ESSE TIPO DE INSTRUMENTO, LIMITADA A DETERMINADO TEMPO DE 
VIGÊNCIA E, PORTANTO, INCOMPATÍVEL COM O SISTEMA RECURSAL 
BRASILEIRO, BASEADO NA INDETERMINAÇÃO DO TEMPO.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

DESPACHO
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.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– EXECUÇÃO. BNDT

 CLT (ANTES DA REFORMA)

 Sem previsão

 NOVA CLT 

 Art. 883-A. A decisão judicial 
transitada em julgado somente 
poderá ser levada a protesto, gerar 
inscrição do nome do executado 
em órgãos de proteção ao crédito 
ou no Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas (BNDT), nos 
termos da lei, depois de transcorrido 
o prazo de quarenta e cinco dias a 
contar da citação do executado, 
se não houver garantia do juízo.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– EXECUÇÃO. BNDT

 A Lei n. 9.492/97, art. 1º - conceito: 

“Protesto é o ato formal e solene pelo qual se 
prova a inadimplência  e o descumprimento de 
obrigação originada em títulos e outros 
documentos de dívida.”

Art. 29. Os cartórios fornecerão às entidades 
representativas da indústria e do comércio ou 
àquelas vinculadas à proteção do crédito, 
quando solicitada, certidão diária, em forma de 
relação, dos protestos tirados e dos 
cancelamentos efetuados, com a nota de se 
cuidar de informação reservada, da qual não se 
poderá dar publicidade pela imprensa, nem 
mesmo parcialmente. (Redação dada pela Lei nº 
9.841, de 5.10.1999)



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– EXECUÇÃO. BNDT

 art. 782 do CPC: “Não dispondo a lei de modo 
diverso, o juiz determinará os atos executivos, e 
o oficial de justiça os cumprirá. 

(...)

§ 3º A requerimento da parte, o juiz pode 
determinar a inclusão do nome do executado 
em cadastros de inadimplentes. 

§ 4º A inscrição será cancelada imediatamente 
se for efetuado o pagamento, se for garantida a 
execução ou se a execução for extinta por 
qualquer outro motivo. 

§ 5º O disposto nos §§ 3 o e 4 o aplica-se à 
execução definitiva de título judicial.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– EXECUÇÃO. BNDT

Garantia da execução. Protesto da sentença. Nos termos do art. 832, § 1 o , da CLT, 
o julgador está autorizado a determinar prazo e condições para o cumprimento da 
decisão transitada em julgado. Assim, visando garantir o efetivo cumprimento da 
sentença, é perfeitamente possível ao juiz determinar a realização do protesto de 
título executivo judicial em cartório, no caso de não pagamento, constituindo-se, 
portanto, em um importante instrumento de coerção do devedor ao pagamento 
da dívida. No processo do trabalho, tal medida mais ainda se justifica, tendo em 
vista a natureza alimentar dos créditos deferidos. Assim, diante da omissão da CLT 
é plenamente aplicável ao processo do trabalho, nos termos do art. 769 da CLT, o 
disposto no art. 1 o da Lei n. 9.492/97, que disciplina o protesto da sentença - ato 
formal e solene pelo qual se comprova a inadimplência e o descumprimento de 
obrigação originada em título e se dá ciência ao devedor da existência de 
obrigação não cumprida -, além de lhe conferir publicidade. Precedentes. Recurso 
de revista de que não se conhece. (TST - RR - 117-24.2012.5.08.0001, rel. Ministro 
Cláudio Mascarenhas Brandão, 7 a Turma, DEJT 18.3.2016)



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– EXECUÇÃO. BNDT

 Prazo CPC – 15 dias (art. 523 CPC):

Art. 523 CPC.  No caso de condenação em quantia certa, ou já 
fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela 
incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a 
requerimento do exequente, sendo o executado intimado para 
pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de 
custas, se houver.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– EXECUÇÃO. BNDT

 Pela Jornada nacional de Direito material e processual do Trabalho de 
2017 :

Comissão 8 Enunciado 6: EXECUÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS INDIRETAS. 
PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO E CANCELAMENTO DO PROTESTO. 
INCONSTITUCIONALIDADE 

A EXIGÊNCIA DO DILATADO PRAZO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS PARA 
PROTESTO DA SENTENÇA, INSCRIÇÃO DO EXECUTADO EM ÓRGÃOS DE 
PROTEÇÃO AO CRÉDITO E/OU NO BANCO NACIONAL DE DEVEDORES 
TRABALHISTAS E O CANCELAMENTO DO REGISTRO PELA SIMPLES GARANTIA DA 
EXECUÇÃO FEREM OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE, 
EFETIVIDADE, RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA ISONOMIA (CF, ART. 
5º, CAPUT, XXXV E LXXVIII), POR PROMOVER DISTINÇÃO INJUSTIFICADA ENTRE 
O CREDOR TRABALHISTA E O CREDOR COMUM.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
PROCESSUAL– EMBARGOS EXECUÇÃO

 CLT (ANTES DA REFORMA)
 Art. 884 - Garantida a execução ou 
penhorados os bens, terá o executado 5 
(cinco) dias para apresentar embargos, 
cabendo igual prazo ao exequente para 
impugnação.

(...)

§ 5o Considera-se inexigível o título judicial fundado 
em lei ou ato normativo declarados 
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou 
em aplicação ou interpretação tidas por 
incompatíveis com a Constituição Federal. (Incluído 
pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)

 NOVA CLT 

 Art. 884 - Garantida a execução ou penhorados 
os bens, terá o executado 5 (cinco) dias para 
apresentar embargos, cabendo igual prazo ao 
exequente para impugnação.

§ 5o Considera-se inexigível o título judicial fundado 
em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais 
pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou 
interpretação tidas por incompatíveis com a 
Constituição Federal. (Incluído pela Medida provisória 
nº 2.180-35, de 2001)

§ 6º A exigência da garantia ou 
penhora não se aplica às entidades 
filantrópicas e/ou àqueles que 
compõem ou compuseram a diretoria 
dessas instituições.



REFORMA TRABALHSITA – DIREITO 
INDIVIDUAL – APLICAÇÃO SUBSIDIARIA

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

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.
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