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Sem correspondente
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  o  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. 

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
1. 

§ 1º.  Quando forem dois ou mais os
litigantes de má-fé, o juízo condenará
cada  um  na  proporção  de  seu

1 IN 41/2018 TST - Art. 8º A condenação de que trata o art. 793 -C, caput, da CLT, aplica-se
apenas às ações ajuizadas a partir de 11 de novembro de 2017 (Lei nº 13.467/2017).



respectivo  interesse  na  causa  ou
solidariamente  aqueles  que  se
coligarem  para  lesar  a  parte
contrária2. 

§  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 Social3.

§  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. 

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. 

*As instruções normativas não têm natureza vinculante, ou seja, não são de
observância  obrigatória  pelo  primeiro  e  pelo  segundo  graus.  Contudo,
sinalizam como o TST aplica as normas. 

SÍNTESE DA ALTERAÇÃO 

A responsabilidade por dano processual no processo do trabalho será regida
pelos  artigos  793-A,  793-B,  793-C  e  793-D,  na  CLT,  estabelecendo,  em
síntese, o seguinte: 

a)  a  parte  que  litigar  por  má-fé  responderá  por  perdas  e  danos,  seja
reclamante, reclamado ou terceiro interveniente; 

2INSTRUÇÃO NORMATIVA 41 DO TST.  Art. 7º  Os arts. 793-A, 793-B e 793-C, § 1º, da CLT

têm aplicação autônoma e imediata.

3 IN 41/2018 -  Art.  9º  O art.  793-C, §§ 2º  e 3º,  da CLT tem aplicação apenas nas ações
ajuizadas a partir de 11 de novembro de 2017 (Lei nº 13.467/2017).



b) as hipóteses de litigância de má-fé são as mesmas do art. 80 do CPC de
2015; 

c) a multa também é idêntica à prevista no art. 81 do CPC de 2015; 

d) a novidade fica por conta da previsão, no art. 793-D, de que a multa por
litigância  de  má-fé  também  será  aplicada  à  testemunha  que
intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais
ao julgamento da causa, multa essa que será cobrada nos mesmos autos
em que foi prestado o depoimento.

A TESTEMUNHA TEM DIREITO À RETRATAÇÃO PREVISTA NO ART. 342,
§2º, DO CPC? 

Tese 01: Não. “Ora, se o escopo central da norma em comento é resguardar
o  conteúdo  ético  do  processo,  inibindo  práticas  testemunhais  desleais,
cremos que a racionalidade desse regramento penal não deve ser aplicada à
multa sancionatória de improbidade testemunhal agora prevista no art. 793-D
da CLT. Trata-se de disposição específica da esfera penal, expressamente
relacionada  à  mera  extinção  da  punibilidade  (CP,  art.  107,  VI),  ou  seja,
apesar do ato delituoso, impede-se a imposição da pena prevista em lei. A
retratação poderá servir, no entanto, como critério na dosimetria da punição
pecuniária, podendo o magistrado, nestes casos, reduzir a multa aplicada à
testemunha.” (SOUZA JÚNIOR e outros, 2017, p. 400). 

Tese  02: IN  41/2018  -  Art.  10.  O  disposto  no  caput  do  art.  793-D  será
aplicável às ações ajuizadas a partir  de 11 de novembro de 2017 (Lei  nº
13.467/2017).

Parágrafo  único.  Após  a  colheita  da  prova  oral,  a  aplicação  de  multa  à
testemunha  dar-se-á na sentença e será  precedida de instauração de
incidente mediante  o  qual  o  juiz  indicará  o  ponto  ou  os  pontos
controvertidos no depoimento, assegurados o contraditório, a defesa,
com os meios a ela inerentes, além de possibilitar a retratação.


