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Contrato individual:

• Admissão 01/01/2008

• Dispensa 01/01/2018

• Função: operador de máquinas (terceirizado)

• Jornada: Turno ininterrupto de 8h

• Salário: R$3.000,00

Ação coletiva:

• a) protesto em 2013: horas extras além da 6ª

• b) cobrança: auxílio alimentação 
(R$5.000,00)

Caso 1



Ação individual:

• a) adicional de insalubridade

• b) horas extras além da 6ª 

(por descumprimento do 

pactuado: turnos de 8h/40h, 

exigiu 44h semanais).

• c) FGTS não depositado

• d) condenação subsidiária

Defesas:

• a) prescrição total das horas extras, porque

a alegação é de descumprimento do

pactuado e o protesto de ação coletiva não

interrompe a prescrição (art. 11, §§2º e 3º,

da CLT).

• b) requer limitação da condenação ao valor

do pedido líquido (art. 840, §1º, da CLT);

• c) impugna a justiça gratuita, porque o

empregado ganha mais de 40% do RGPS;

• d) requer honorários advocatícios para os

advogados de cada parte ré.





Reclamada ausente:

• Adv. presente: defesa + docs

• Defesa no Pje: defesa + docs

• Sem defesa: revel + custas

• J. gratuita: 

• não paga custas

• custas só com condenação

Reclamante ausente:

• Advogado presente: irrelevante

• Defesa no Pje: confesso

• Sem defesa: arquiva + custas

• J. gratuita: 

• paga custas

• custas sobre o valor da causa

Primeira audiênciaCaso 2



Crédito previdenciário:

• executado de ofício (art. 114, VIII, da CF);

• Prescrição intercorrente de 5 anos (LEF c/c CPC).

Crédito trabalhista:

• é privilegiado (art. 83 da Lei 11.101/05); 

• não é executado de ofício (art. 878 da CLT);

• Prescrição intercorrente de 2 anos (art. 11-A da CLT).

Caso 3

Líquido: R$10.000,00

INSS: R$1.000,00



Aumento da responsabilidade 

ou 

Atendimento do interesse do capital?



A Lei nº 13.467/17 na perspectiva histórica da CLT

Fontes da CLT

• Encíclica Rerum Novarum (1891)

• Convenções da OIT

• Conclusões do 1º Congresso de Direito Social (1941)

• Jurisprudência da Justiça do Trabalho

• Revista do Ministério do Trabalho

• Pareceres dos consultores do Ministério do Trabalho

• Carta del Lavoro (?)



Elaboração da CLT

• Comissão: Luiz Augusto de Rego Monteiro, Arnaldo Süssekind, 
Dorval Lacerda, José Segadas Viana e Oscar Saraiva 
(consultor do MTb)

• Vigor: 10/11/1943

• Vacatio legis: três meses

• 921 artigos

Natureza jurídica

• Consolidação

• Despersonalização da figura do empregador (art. 2º)

• Contrato realidade (art. 442)



Alterações da CLT

• 936 alterações; 186 normas jurídicas; média de 2,5 alterações por ano

Norma Número Ano Nº alterações

Decreto-Lei 229/1967 1967 190

Lei 13.467/2017 2017 112

Decreto-Lei 8.740/1946 1946 68

Lei 6.514/1977 1977 50

Decreto-Lei 8.737/1946 1946 33

Lei 7.855/1989 1989 25

Lei 5.442/1968 1968 20

Medida Provisória 808/2017 2017 20

http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/24/1967/229.htm
http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/42/2017/13467.htm
http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/24/1946/8740.htm
http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/42/1977/6514.htm
http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/24/1946/8737.htm
http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/42/1989/7855.htm
http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/42/1968/5442.htm
http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/10/1943/MP n%C2%BA 808, de 14/11/2017 - Edi%C3%A7%C3%A3o Extra


Decreto nº 229/67

• Ato Institucional n° 4

• Finalidade: adaptar a CLT às modificações do Ministério do 
Trabalho

• Fiscalização, emissão de CTPS, registro sindical e segurança e 
saúde

• 1966: PIB de 6,7% e desemprego de 2.3%; 

• Não teve vacatio legis



Lei nº 13.467/17
PL 6.787/16:

• Alteração da Lei nº 6.019/74

• Alteração da CLT: 
• art. 47 (multa administrativa); 

• art. 58-A (trabalho em regime de tempo parcial); 

• art. 523-A (representante de trabalhadores nos locais de trabalho); 

• art. 611-A (negociação coletiva); 

• art. 634 (adoção do IPCA para atualização dos valores de multas); e 

• art. 775 (contagem dos prazos em dias úteis).



• Sem Comissão de notáveis

• 1.340 emendas, substitutivo de alteração de mais de 100 
dispositivos

• Início em 23/12/2016

• Aprovação na Câmara dos Deputados: 24/04/2017

• Aprovação no Senado: 12/07/2017

• Nenhuma proposta de alteração de texto foi aceita

• Publicação: 14/07/2017

• Vigor: 11/11/2017

• MP 808 em 14/11/2017



Temas modificados Dispositivos da CLT

Grupo econômico art. 2º

Tempo à disposição art. 4º

Fontes do Direito do Trabalho art. 8º

Responsabilidade do sócio art. 10-A

Prescrição arts. 11 e 11-A

Fiscalização arts. 47, 47-A e 634

Jornada arts. 58-A, 59, 59-A, 59-B, 60, 62

Intervalo art. 71

Teletrabalho arts. 75-A a 75-E

Férias art. 134

Dano extrapatrimonial arts. 223-A a 223-G

Trabalho da mulher arts. 394-A e 396

Temas modificados Dispositivos da CLT

Autonomia da vontade arts. 442-B, 443 e 444

Sucessão empresarial art. 448-A

Contrato intermitente art. 452-A

Uniforme art. 456-A

Remuneração arts. 457, 458 e 468

Equiparação salarial art. 461

Rescisão contratual art. 477, 482 e 484-A

Dispensas coletivas art. 477-A

Arbitragem art. 507-A

Quitação anual art. 507-B

Representação na empresa arts. 510-A a 510-D

Terceirização Lei nº 6.019/74



Temas modificados Dispositivos da CLT

Contribuições sindicais
arts. 545, 578, 579, 582, 583, 587 

e 602

Negociação coletiva arts. 611-A, 611-B, 614 e 620

Jurisprudência art. 8º, 652 e 702

Prazos art. 775

Custas art. 789

Justiça gratuita art. 790

Honorários periciais art. 790-B

Honorários advocatícios art. 791-A

Dano processual arts. 793-A a 793-D

Exceção de incompetência art. 800

Ônus da prova art. 818

Temas modificados Dispositivos da CLT

Petição inicial art. 840

Arquivamento e revelia art. 841

Audiência art. 844

Defesa art. 847

Desconsideração da 

personalidade jurídica 
art. 855-A

Jurisdição voluntária arts. 855-B a 855-E

Execução arts. 876, 878, 879, 882, 883-A e 884

Recurso de Revista arts. 896

Transcendência art. 896-A

Depósito recursal art. 899



Revogações:

1. §3º, do art. 58 (fixação de tempo médio de horas “in itinere” para ME e EPP por ACT e CCT); 

2. §4º, do art.59 (vedação de horas extras para o contrato em tempo parcial); 

3. art. 84 (salário-mínimo regional); 

4. art. 86 salário-mínimo regional”); 

5. art. 130-A (férias para o trabalho em regime parcial); 

6. §2º, do art.134 (férias de uma só vez para menores de 18 e maiores de 50 anos); 

7. §3º, do art.143 (proíbe conversão de 1/3 de férias para o trabalho em regime parcial); 

8. parágrafo único, do art.372 (jornada da mulher em oficinas familiares); 

9. art. 384 (intervalo de 15 minutos antes das horas extras, para mulheres”); 

10. §§1º, 3º e 7º, do art.477 (homologação de rescisão, assistência à rescisão e gratuidade da homologação); 

11. art. 601 (prova de quitação de imposto sindical no ato da admissão); 

12. art. 604 (quitação do imposto sindical de autônomos e profissionais liberais); 

13. art. 792 (representação de menores e mulheres no processo); 

14. parágrafo único, do art. 878 (promoção da execução pelo MPT); 

15. §§3º, 4º, 5º e 6º, do art. 896 (uniformização da jurisprudência); 

16. §5º, do art. 899 (depósito recursal em conta vinculada).



Fontes materiais

CNI

• 101 Propostas para a modernização trabalhista (2012):
• Das 50 propostas trabalhistas, 33 foram incorporadas (66%)

• Agenda Legislativa da Indústria (2014)

• Caminhos da modernização trabalhista (2016)

CNA

• Proposta da bancada de empregadores (2016);

• Balanço 2016 e perspectivas 2017



Eixos

• Direito material: 
• geração de emprego

• modernização

• Direito coletivo: 
• valorização da negociação coletiva

• Direito processual: 
• segurança jurídica

• diminuição da demanda
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DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

1. Justiça gratuita

2. Honorários advocatícios

3. Honorários periciais

4. Exceção de incompetência

5. Arquivamento

6. Desistência

7. Representação do empregador

8. Litigância de má-fé e dano processual

9. Pedido

10. Defesa

11. Revelia

12. Jurisdição voluntária

13. Sistema recursal

14. Custas processuais

15. Jurisprudência

16. Incidente de desconsideração da 
personalidade jurídica

17. Execução

18. Prazos

19. Prova

20. Prescrição

21. Grupo econômico

22. Responsabilidade do sócio retirante

23. Ação anulatória de cláusulas normativas



1 Justiça gratuita

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.

§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.

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



§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.

§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 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)



Outras modificações:

• Ampliação (art. 899, §10): estão isentos de depósito recursal
• beneficiários da justiça gratuita

• entidades filantrópicas

• empresas em recuperação judicial

• Restrição:
• a) honorários periciais (art. 790-B);

• b) honorários advocatícios sucumbenciais (art. 791-A);

• c) custas processuais de arquivamento, salvo motivo legalmente
justificável. Quitação é condição para nova ação (art. 844, §§2º e 3º).



Constituição

Art. 5º (...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que

comprovarem insuficiência de recursos;

CPC

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.
§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido 
em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla 
defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de 
decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.



§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas
processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 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.

§ 4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas
processuais que lhe sejam impostas.

§ 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou
consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no
curso do procedimento.

§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário
tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7o Aplica-se o disposto no art. 95, §§ 3o a 5o, ao custeio dos emolumentos previstos no § 1o, inciso IX, do
presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva.

§ 8o Na hipótese do § 1o, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para
a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer, ao juízo competente para
decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo
parcelamento de que trata o § 6o deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias,
manifestar-se sobre esse requerimento

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art95%C2%A73


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.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá
ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá
seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida

exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de
gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de
honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará
sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a
sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará
dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste
caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do
recolhimento.



Pontos polêmicos

• Aplicação no tempo?

• Aplicação subsidiária do CPC?

• Momento de aferição?

• Desempregado?

• Patrimônio?

• A procedência interfere?

• A comprovação é constitucional?

• A declaração é suficiente?

• Cabe recurso?



2 Honorários advocatícios
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 de
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.

§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.

§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.



CPC
Art. 85. 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.
§ 2o Os honorários serão fixados 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, atendidos:

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 Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e

os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-

mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-

mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil)

salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil)

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil)

salários-mínimos.



§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a

fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 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.

§ 7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa

for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos

incisos do § 2o.

§ 9o Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma

das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas.
§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho

adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado

ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os

respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.



§ 12. Os honorários referidos no § 11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no art. 77.

§ 13. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados

improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito

principal, para todos os efeitos legais.

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos

privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso

de sucumbência parcial.
§ 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que

integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14.

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

§ 17. Os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria.

§ 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao

seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.
§ 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas

entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por

inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art77


Art. 87. 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.

Art. 88. Nos procedimentos de jurisdição voluntária, as despesas serão adiantadas pelo requerente e rateadas entre os interessados.

Art. 89. Nos juízos divisórios, não havendo litígio, os interessados pagarão as despesas proporcionalmente a seus quinhões.

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento

do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou

reconheceu.

§ 1o Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas

despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da

qual se desistiu.

§ 2o Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão

divididas igualmente.

§ 3o Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das

custas processuais remanescentes, se houver.

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a

prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.



• Renúncia?

• Acordo?

• Multa do art. 467?

• Pedido contraposto?

• Execução?

• Recursos?

• Ação civil pública?

• Critérios contra a Fazenda 

Pública?

• Jus postulandi?

Pontos polêmicos

• Aplicação no tempo?

• A dedução é constitucional?

• Cabe limitação?

• Sucumbência recíproca? 

• Liquidação negativa?

• Procedência parcial de um 

pedido?

• Pedidos 

subsidiários/sucessivos?

• Arquivamento, desistência e 

extinção sem mérito?



3 Honorários periciais
Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é
da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária
de 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. (NR)



Pontos polêmicos

• Aplicação?

• Constitucional?

• Os limites do 790-B, §1º, são autoaplicáveis?

• “Créditos capazes de suportar a despesa”?

• Súmula 457 e Resolução 66?

• Cabe antecipação com recursos da União?



4 Exceção de incompetência

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.

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 dessa exceção, seguir-se-á o

procedimento estabelecido no artigo.



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

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

decida a exceção.

§2º. Os autos serão imediatamente conclusos ao juiz, que intimará o

reclamante e, se existentes, os litisconsortes, para manifestação no

prazo comum de cinco dias.

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

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

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

como competente.

§4º. Decidida a exceção de incompetência territorial, o processo

retomará seu curso, com a designação de audiência, a apresentação de

defesa e a instrução processual perante o juízo competente. (NR)



Pontos polêmicos

• Aplicação?

• Sumaríssimo?

• Intempestiva?

• A audiência pode ser mantida?

• Reclamante não se manifesta?



5 Arquivamento

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.

§1º. Ocorrendo motivo relevante, poderá o presidente 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.

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

propositura de nova demanda.

§4º. [revelia]

§5º. [revelia]



Pontos polêmicos

• Aplicação?

• Constitucional?

• “Motivos legalmente justificáveis”?

• Comprovação intempestiva?

• Execução das custas?



6 Desistência

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.



§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. (NR)
• 844. §5º. Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência,

serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. (NR)

• 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.



Pontos polêmicos

• Aplicação?

• Oferecimento ou recebimento?

• Oferecimento: 

• Revelia?

• Sigilo?

• Presença do advogado?

• Arquivamento?



7 Representação do empregador

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.

§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.

§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. (NR)



Pontos polêmicos

• Advogado pode ser preposto?

• Preposto profissional?



8 Litigância de má-fé e 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 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.

§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 coligarem 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.



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.



Pontos polêmicos

• Aplicação?

• Defesa prévia?

• Retratação (art. 342, §2º, do CP)?

• Recurso?



9 Pedido 
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. (NR)



Art. 852-B. Nas reclamações enquadradas no procedimento
sumaríssimo:
I - o pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o valor
correspondente;

“O valor atribuído pelo reclamante, no caso dos autos, representou
mera estimativa, simplesmente para a fixação de alçada (artigo 852-B,
I, da CLT), não servindo como limite ao valor efetivamente auferido,
após regular procedimento de liquidação de sentença. Ao deixar de
limitar a condenação aos respectivos valores indicados na reclamação
trabalhista, o juiz de primeiro grau não violou o princípio da
congruência.” (TST – 1ª Turma – RR 011064-23.2014.5.03.0029 – Rel.
Des. Conv. Marcelo Lamego Pertence – DEJT 23.06.2017).



Pontos polêmicos

• Aplicação?

• Liquidação?

• Intimação para sanar?

• Execução limitada?

• Obrigação de fazer?

• Sucessivos e subsidiários?

• Encargos?

• Multas?



10 Defesa 

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. (NR)



Pontos polêmicos

• Aplicação?

• Tribunal pode fixar prazo mínimo?

• Defesa escrita de papel?



11 Revelia 
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. [Adiamento da audiência]

§2º. [Custas no arquivamento]

§3º. [Custas como condição para nova ação]

§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. (NR)



Pontos polêmicos

• Aplicação?

• Oferecida pelo Pje?

• Defesa genérica do 2º réu afasta a revelia?

• Recebida a defesa, haverá revelia?

• Dilação probatória?

• CPC = CLT?



A revelia do CPC não se confunde com a do processo do trabalho. Embora possuam traços de
semelhança, existem diferenças importantes que devem ser levadas em conta no exame de
aplicação subsidiária:

a) no CPC, a revelia decorre da ausência de oferta de contestação (art. 344), enquanto na CLT,
advém da ausência do réu à audiência em que deveria apresentar defesa (art. 844);

b) no CPC, não há recebimento da defesa do revel, mas a produção de provas pelo réu é livre
(art. 349). Já na CLT, a defesa é recebida (quando enviada), acompanhada tão somente das
provas pré-constituídas, o que impede a dilação probatória (art. 844, §5º);

c) no CPC, a revelia só induz o julgamento antecipado da lide se a parte autora não indicar provas
(art. 355, II), fato que permite a dilação probatória, ao passo que na CLT, a sentença é proferida
em audiência (art. 831 c/c 844, §1º);

d) no CPC, o efeito da revelia é a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo
autor (art. 344), a qual é relativa e pode ser desconstituída por prova em contrário (art. 349). No
sistema da CLT, o efeito da revelia é a confissão quanto à matéria de fato (art. 844), contra a qual
não se admite prova em contrário, sem prejuízo da independência da atuação do Juiz, quanto à
formação de sua convicção.



12 Jurisdição voluntária 
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.

Art. 855-C. O disposto neste Capítulo não prejudica os prazos estabelecidos 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.



RECOMENDAÇÃO GP/CR Nº 1/2017 (TRT2)

Disponibiliza os Centros Judiciários de Solução de Conflitos para receber e realizar audiências nos processos a que alude o Capítulo III-A, do 

Livro X, da Consolidação das Leis do Trabalho.

“Recomendar aos magistrados do trabalho da 2ª região que encaminhem aos CEJUSC-JT, conforme a competência normativa, os processos de 

jurisdição voluntária para análise na forma estabelecida pelo artigo 855-D, da CLT.

(…)

11. Extensão da Quitação

I – A quitação envolvendo sujeito estranho ao processo ou relação jurídica não deduzida em Juízo somente é possível no

caso de autocomposição judicial em processo contencioso, conforme o art. 515, inciso II e § 2º, do CPC. A extensão subjetiva

e objetiva constante no § 2º do referido artigo não se aplica a autocomposição extrajudicial de que se trata seu inciso III.

II – Conforme o art. 843 do Código Civil, a transação interpreta-se restritivamente, não sendo possível a quitação genérica de

verbas que não constem da petição de acordo.

III – Para a fixação da extensão da quitação, cabe a interpretação analógica ao art. 855-E da CLT, dispositivo no qual o

próprio legislador determina a suspensão do prazo prescricional restrita aos direitos especificados na petição de acordo.

IV – Nas decisões homologatórias de autocomposição extrajudicial, a quitação dever ser limitada aos direitos (verbas)

especificados na petição de acordo.”



Pontos polêmicos

• Emenda?

• Causa de pedir?

• Audiência?

• Obrigações de fazer?

• Quitação?

• Recurso?

• Ação rescisória?

• Multa do art. 477 de ofício?

• Ausência de normas coletivas?

• Cabe consignação em juízo?

• Parcelamento: execução?

• Incompetência territorial de 

ofício?

• Partes ausentes na audiência?



13 Sistema recursal 
Art. 896. Cabe Recurso de Revista para Turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em

grau de recurso ordinário, em dissídio individual, pelos Tribunais Regionais do Trabalho, quando:
a) derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro Tribunal Regional do

Trabalho, no seu Pleno ou Turma, ou a Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ou contrariarem

súmula de jurisprudência uniforme dessa Corte ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal;

b) derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, Convenção Coletiva de Trabalho, Acordo Coletivo, sentença normativa ou

regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional prolator

da decisão recorrida, interpretação divergente, na forma da alínea a;

c) proferidas com violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal.

§1º O recurso de revista, dotado de efeito apenas devolutivo, será interposto perante o Presidente do

Tribunal Regional do Trabalho, que, por decisão fundamentada, poderá recebê-lo ou denegá-lo.

§1º-A. Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte:

I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do

recurso de revista;

II - indicar, de forma explícita e fundamentada, contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação

jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que conflite com a decisão regional;

III - expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão

recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de

súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte.



IV – transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de

nulidade de julgado por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos

embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do tribunal

sobre questão veiculada no recurso ordinário, e o trecho da decisão

regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido, para cotejo e

verificação, de plano, da ocorrência da omissão.

§2º. Das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho ou por suas Turmas,

em execução de sentença, inclusive em processo incidente de embargos de terceiro, não

caberá Recurso de Revista, salvo na hipótese de ofensa direta e literal de norma da

Constituição Federal.

§3º a §6º. Revogados (uniformização de jurisprudência)



§7º A divergência apta a ensejar o recurso de revista deve ser atual, não se considerando como tal a

ultrapassada por súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ou

superada por iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.

§8º Quando o recurso fundar-se em dissenso de julgados, incumbe ao recorrente o ônus de produzir

prova da divergência jurisprudencial, mediante certidão, cópia ou citação do repositório de

jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicada a

decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da

respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem

os casos confrontados.

§9º Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido recurso de revista por

contrariedade a súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho ou a súmula

vinculante do Supremo Tribunal Federal e por violação direta da Constituição Federal.

§10. Cabe recurso de revista por violação a lei federal, por divergência jurisprudencial e por ofensa à

Constituição Federal nas execuções fiscais e nas controvérsias da fase de execução que envolvam a

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), criada pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 2011.



§11. Quando o recurso tempestivo contiver defeito formal que não se repute grave, o

Tribunal Superior do Trabalho poderá desconsiderar o vício ou mandar saná-lo, julgando o

mérito.

§12. Da decisão denegatória caberá agravo, no prazo de 8 (oito) dias.

§13. Dada a relevância da matéria, por iniciativa de um dos membros da Seção

Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, aprovada pela

maioria dos integrantes da Seção, o julgamento a que se refere o § 3o poderá ser afeto ao

Tribunal Pleno.

§14. O relator do recurso de revista poderá denegar-lhe seguimento, em

decisão monocrática, nas hipóteses de intempestividade, deserção,

irregularidade de representação ou de ausência de qualquer outro

pressuposto extrínseco ou intrínseco de admissibilidade. (NR)



Art. 896-A. O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista,
examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos
reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica

§1º. São indicadores de transcendência, entre outros:

I – econômica, o elevado valor da causa;

II – política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada
do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal;

III – social, a postulação, por reclamante recorrente, de direito social
constitucionalmente assegurado;

IV – jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da
legislação trabalhista.

§2º. Poderá o relator, monocraticamente, denegar seguimento ao recurso
de revista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta
decisão para o colegiado.



§3º. Em relação ao recurso que o relator considerou não ter
transcendência, o recorrente poderá realizar sustentação oral sobre a
questão da transcendência, durante cinco minutos em sessão.

§4º. Mantido o voto do relator quanto à não transcendência do
recurso, será lavrado acórdão com fundamentação sucinta, que
constituirá decisão irrecorrível no âmbito do tribunal.

§5º. É irrecorrível a decisão monocrática do Relator que, em agravo
de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a
transcendência da matéria.

§6º. O juízo de admissibilidade do recurso de revista exercido pela
Presidência dos Tribunais Regionais do Trabalho limita-se à análise
dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, não abrangendo
o critério da transcendência das questões nele veiculadas. (NR)



Art. 899. Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste

Título, permitida a execução provisória até a penhora.

§1º Sendo a condenação de valor até 10 (dez) vezes o salário-mínimo regional, nos dissídios individuais, só será admitido o

recurso inclusive o extraordinário, mediante prévio depósito da respectiva importância. Transitada em julgado a decisão recorrida,

ordenar-se-á o levantamento imediato da importância de depósito, em favor da parte vencedora, por simples despacho do juiz.

§2º Tratando-se de condenação de valor indeterminado, o depósito corresponderá ao que for arbitrado, para efeito de custas, pela

Junta ou Juízo de Direito, até o limite de 10 (dez) vezes o salário-mínimo da região.

§3º (Revogado pela Lei nº 7.033, de 5.10.1982)

§4º. O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e

corrigido com os mesmos índices da poupança.

§5º Se o empregado ainda não tiver conta vinculada aberta em seu nome, nos termos

do art. 2º da Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966, a empresa procederá à

respectiva abertura, para efeito do disposto no § 2º.

§5º. Revogado



§6º Quando o valor da condenação, ou o arbitrado para fins de custas, exceder o limite de 10 (dez) vezes o

salário-mínimo da região, o depósito para fins de recursos será limitado a este valor.

§7º No ato de interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal corresponderá a 50% (cinquenta por

cento).

§8º Quando o agravo de instrumento tem a finalidade de destrancar recurso de revista que se insurge contra

decisão que contraria a jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciada nas suas

súmulas ou em orientação jurisprudencial, não haverá obrigatoriedade de se efetuar o depósito referido no §

7o deste artigo.

§9º. O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem
fins lucrativos, entidades filantrópicas, empregadores domésticos, microempresas
e empresas de pequeno porte.

§10. São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as
entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial.

§11. O depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro
garantia judicial. (NR)



Pontos polêmicos

• Aplicação?

• Uniformização obrigatória (art. 926 do CPC)?

• IUJ pode ser criado pelos Tribunais?

• Transcendência: requisitos cumulativos?

• Natureza do depósito recursal?



14 Custas processuais 

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:

[...]



Pontos polêmicos

• Aplicação?

• Acordos?



15 Jurisprudência
Art. 8º [...]

§ 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.

Art. 702. [...]

I- [...]

a) a e) [...]

f) estabelecer ou alterar súmulas e outros enunciados de jurisprudência uniforme, pelo voto

de pelo menos dois terços de seus membros, caso a mesma matéria já tenha sido decidida

de forma idêntica por unanimidade em, no mínimo, dois terços das turmas em pelo menos

dez sessões diferentes em cada uma delas, podendo, ainda, por maioria de dois terços de

seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia

a partir de sua publicação no Diário Oficial;



g) e h) [...]

II- [...]

a) a e) [...]

§1º. e §2º. [...]

a) a e) [...]

§3º. As sessões de julgamento sobre estabelecimento ou alteração de súmulas e

outros enunciados de jurisprudência deverão ser públicas, divulgadas com no

mínimo, trinta dias de antecedência, e deverão possibilitar a sustentação oral pelo

Procurador-Geral do Trabalho, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados

do Brasil, pelo Advogado Geral da União e por confederações sindicais ou

entidades de classe de âmbito nacional.

§4º. O estabelecimento ou a alteração de súmulas e outros enunciados de

jurisprudência pelos Tribunais Regionais do Trabalho deverão observar o disposto

na alínea f do inciso I e no § 3º deste artigo, com rol equivalente de legitimidade

para sustentação oral, observada a abrangência de sua circunscrição judiciária.

(NR)



Pontos polêmicos

• Aplicação?

• Constitucional?

• Lei nº 7.701/88?



16 Incidente de desconsideração da 
personalidade jurídica

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.

§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).



Pontos polêmicos

• Aplicação?

• CPC?

• Todas as modalidades de sócio?

• De ofício?



17 Execução
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
art. 195 da Constituição Federal, e seus acréscimos legais, relativas
ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e dos
acordos que homologar. (NR)



Art. 878. A execução será promovida pelas partes, permitida a execução de

ofício pelo Juiz ou Presidente do Tribunal apenas nos casos em que as

partes não estiverem representadas por advogado.

Parágrafo único. Quando se tratar de decisão dos Tribunais Regionais, a

execução poderá ser promovida pela Procuradoria da Justiça do Trabalho.

Parágrafo único. Revogado



Art. 879. [...]

§1º. [...]

§1º-A. [...]

§1º-B. [...]

§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.



§3º. [...]

§4º. [...]

§5º. [...]

§6º. [...]

§7º. A atualização dos créditos decorrentes de condenação

judicial será feita pela Taxa Referencial Diária (TRD), divulgada

pelo Banco Central do Brasil, observado o art. 39 da Lei nº

8.177, de 1 de março de 1991. (NR)



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 artigo 835 da Lei nº 13.105, de 16 de março de

2015 – Código de Processo Civil. (NR)



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, 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.



Art. 884. [...]

§1º. [...]

§2º. [...]

§3º. [...]

§4º. [...]

§5º. [...]

§6º. A exigência da garantia ou penhora não se aplica às

entidades filantrópicas e/ou àqueles que compõem ou

compuseram a diretoria dessas instituições.



Pontos polêmicos

• Aplicação?

• Impulso oficial?

• Juspostulandi?

• Julga a impugnação? E a do INSS?

• Prazo (45 dias) impede art. 139, IV, do CPC?



18 Prazos
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.

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

primeiro dia útil seguinte.

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-se às necessidades do conflito de modo a conferir maior

efetividade à tutela do direito.



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.



Pontos polêmicos

• Aplicação no tempo?

• Juiz pode dilatar, prorrogar e diminuir (inclusive judiciais)

• Dia útil x prazo em minutos/horas (ex: defesa)

• Afeta o plantão?



19 Prova
Art. 818. A prova das alegações incumbe à parte que as fizer.

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 ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade

ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos deste artigo ou à maior facilidade de

obtenção da prova do fato contrário, 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.

§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. (NR)



Pontos polêmicos

• Aplicação?

• Qual o momento da distribuição do ônus?

• Erro do juízo “a quo"?



20 Prescrição

Art. 11. A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em
cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a
extinção do contrato de trabalho.

I. Revogado

II. Revogado

§1º. (...)

§2º. Tratando-se de ação que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de
alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à
parcela esteja também assegurado por preceito de lei.

§3º. A interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação
trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem
resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos.



Súmula 294 do TST: “Tratando-se de ação que envolva pedido

de prestações sucessivas decorrente de alteração do pactuado,

a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja

também assegurado por preceito de lei.”



Art. 11-A. Ocorre a prescrição intercorrente no processo do

trabalho no prazo de dois anos.

§1º. A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se

quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no

curso da execução.

§2º. A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida

ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição.



CPC

Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15

(quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual

se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam

encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem

encontrados bens penhoráveis.

§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo

de prescrição intercorrente.

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer

a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art313
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art916


LEF

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados

bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda

Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens

penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos

para prosseguimento da execução.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de

imediato.

§ 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.



Pontos polêmicos

• Aplicação?

• De ofício?

• Causas de interrupção?

• Quantas interrupções?

• Inépcia interrompe?

• CLT x LEF x CPC

• Jus postulandi?



21 Grupo econômico

Art. 2º. Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que,

assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a

prestação pessoal de serviço.

§1º. Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de

emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as

associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que

admitirem trabalhadores como empregados.



§2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade

jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo

industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da

relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das

subordinadas.

§2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade

jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando,

mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis

solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego.

§ 2º Sempre que uma ou mais empresas, embora tendo cada uma delas personalidade jurídica

própria, estiverem sob direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo

guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico ou financeiro rural, serão

responsáveis solidariamente nas obrigações decorrentes da relação de emprego. (art. 3º da Lei

nº 5.889/73).



§3º. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de

sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a

demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de

interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrante.

• Requisito subjetivo: interesse na formação do grupo
• Comum: não podem ser contrapostos

• Integrado: intenção de atuar de forma coordenada, subordinada ou conglomerada

para a obtenção de vantagens.

• Requisito objetivo: “atuação conjunta das empresas.”
• Comportamento dos integrante

• Interação entre as empresas na prática

• Requisito negativo: “a mera identidade de sócios.”



Pontos polêmicos

• Aplicação?

• Empregador único?

• Requisitos cumulativos?

• Terceirização de atividade-fim?



22 Responsabilidade do sócio retirante

Art. 10-A. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações

trabalhistas da sociedade, relativas ao período em que figurou como sócio,

somente em ações ajuizadas até dois anos depois de averbada a

modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência:

I – a empresa devedora;

II – os sócios atuais; e

III – os sócios retirantes.

Parágrafo único. O sócio retirante responderá solidariamente com os

demais quando ficar comprovada fraude na alteração societária decorrente

da modificação do contrato.



Pontos polêmicos

• Aplicação?

• Sócio que entra e sai durante o contrato?

• Saída durante a ação trabalhista?

• Litisconsórcio passivo?

• Prazo de dois anos vale para fraude?



23 Ação anulatória de cláusula normativa

Art. 8º. (...)

§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)



Art. 611-A. [...]

§ 5o Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de

acordo coletivo de trabalho deverão participar, como

litisconsortes necessários, em ação individual ou coletiva, que

tenha como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos.

§ 5º Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de

acordo coletivo de trabalho participarão, como litisconsortes

necessários, em ação coletiva que tenha como objeto a

anulação de cláusulas desses instrumentos, vedada a

apreciação por ação individual.



Pontos polêmicos

• Aplicação?

• Princípio da intervenção mínima?

• “Vedada apreciação por ação individual”?



FIM

Obrigado!


