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MÓDULO I 

 

ASPECTOS GERAIS SOBRE ACESSO À JUSTIÇA 

 



O Acesso à Justiça no Estado 
Democrático de Direito 

•Declaração Universal dos Direitos Humanos   

 

“Artigo 8º - “Toda a pessoa tem direito a recurso 
efetivo para as jurisdições nacionais competentes 
contra os atos que violem os direitos fundamentais 
reconhecidos pela Constituição ou pela Lei”. 

 

•A Constituição Brasileira de 1988 

 

“Art. 5º, XXXV - A lei não excluirá da apreciação do 
Poder Judiciário lesão ou ameaça a Direito.” 



ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

• Neoconstitucionalismo:  

 Positivação dos princípios jurídicos 

 Amplo catálogo não exauriente de DF na CF 

 Ruptura com o autoritarismo 

 Compromissos do Estado, sociedade e cidadão com a 

paz, o desenvolvimento, a democracia e o respeito aos 

direitos humanos em todas as suas dimensões 

 Força normativa da Constituição (KONRAD HESSE) 

• A Era dos Direitos Socioambientais 

• O problema não é somente justificar juridicamente esses 

direitos como direitos humanos fundamentais como 

também garanti-los (BOBBIO).  



CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO 
PROCESSO 

O Processo interpretado, ordenado e aplicado com base nos:  

•Valores, princípios e objetivos fundamentais (CF 1º, 3º e 4º); 

•Princípios de Direito Processual - Título II (“Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais”), Capítulo I (“Dos Direitos e Deveres 

Individuais e Coletivos”),  

•Especialmente: os princípios do acesso à justiça (CF 5º, 

XXXV), devido processo constitucional (LIV), ampla defesa e 

contraditório (LV), da duração razoável do processo (LXXVIII) 

e fundamentação das decisões (CF, art. 93, IX).  



EFETIVO ACESSO À JUSTIÇA COMO 
DIREITO HUMANO E FUNDAMENTAL 

Mauro Cappelletti: 

“De fato, o direito ao acesso efetivo tem sido progressivamente 

reconhecido como sendo de importância capital entre os novos direitos 

individuais e sociais, uma vez que a titularidade de direitos é destituída 

de sentido, na ausência de macanismos para sua efetiva reivindicação. 

O acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como o requisito 

fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de um sistema 

jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas 

proclamar os direitos de todos”.  



•NOVOS DEVERES DO JUIZ:  

Método Hermenêutico Concretizador (Konrd Hesse) = 

Força Normativa da CF (Princípios, Valores e Regras 

Constitucionais) 

Controlar a (in)constitucionalidade da lei e dos atos normativos  

 Interpretar a lei conforme a Constituição 

Declarar parcialmente a inconstitucionalidade da lei sem 

redução de texto 

Suprir omissão legal impedidora da realização de direitos 

fundamentais (declaração de inconstituionalidade por omissão 

incidenter tantum) 

Decidir diante de colisão de princípios fundamentais 
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MÓDULO II 

 

HERMENÊUTICA DO NOVO CPC 

E O ACESSO À JUSTIÇA DO TRABALLHO 

 
Click to add text 



Hermenêutica do Novo CPC 

 Art. 1º - O processo civil será ordenado, disciplinado 
e interpretado conforme os valores e os 
princípios fundamentais estabelecidos na 
Constituição da República Federativa do Brasil, 
observando-se as disposições deste Código. 

  

O Novo CPC adota como premissa ideológica o 
paradigma do Estado Democrático de Direito e 
como inspiração hermenêutica 
neoconstitucionalismo e o pós-positivismo, que 
 “não mais se reduz a regras legais, senão, e, 
principalmente, compõe-se de princípios maiores 
que representam o centro de gravidade de todo o 
sistema jurídico” (LUIZ FUX) 



 Heterointegração dos Microsssistemas 

Processuais por meio de princípios 

Art. 8º do Novo CPC: 

   Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa 

humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.  

Dever do Juiz: promover o diálogo das fontes entre o 

Direito Processual (civil, trabalhista, administrativo e 

tributário), o Direito Constitucional, os Direitos Humanos 

(ou Fundamentais) em todas as suas dimensões, o 

Direito Administrativo, o Direito Civil (direitos da 

personalidade), o Direito do Trabalho etc.  



 Aplicação do Novo CPC no 
Processo Do Trabalho  

 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos 

eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições 

deste Código lhes serão aplicadas supletiva e 

subsidiariamente.  

• Novo CPC não apenas subsidiará a legislação 

processual trabalhista como também a complementará,  

• reconhecimento das lacunas ontológicas e axiológicas 

da legislação processual trabalhista 

• necessidade de adequação da CLT, “outorgada” 

(Decreto-Lei) em um Estado Social, porém, ditatorial, ao 

paradigma do Estado Democrático de Direito, no qual é 

“promulgado” e “ambientado” o novel CPC.   

 



 Aplicação do Novo CPC no 
Processo Do Trabalho  

 “Art. 769 da CLT: Nos casos omissos, o direito 

processual comum será fonte subsidiária do direito 

processual do trabalho, exceto naquilo em que for 

incompatível com as normas deste Título”.  

O art. 15 do Novo CPC deverá ser interpretado sistemática 

e teleologicamente com o art. 769 da CLT.  

Ambos, porém, devem estar em harmonia com os 

princípios, regras e valores que fundamentam o Estado 

Democrático de Direito, isto é, DEVEM SER 

INTERPRETADOS CONFORME A CF. 

IN/TST 39/2016: Art. 1° Aplica-se o NCPC, subsidiária e 

supletivamente, ao Processo do Trabalho, em caso de omissão e 

compatibilidade com o Direito Processual do Trabalho 



Módulo III 

A REFORMA TRABALHISTA E 
SUAS REPERCUSSÕES NA 

APLICAÇÃO E 
INTERPRETAÇÃO DO  

PROCESSO DO TRABALHO 



 

DESCONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DT E DPT: 

“Juiz Boca da Lei” e Juiz Submisso à 

Negociação Coletiva? 

 Art. 8º.... § 1º O direito comum será fonte subsidiária do 

direito do trabalho.  

§ 2º Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados 

pelo TST e pelos TRTs não poderão restringir direitos 

legalmente previstos nem criar obrigações que não 

estejam previstas em lei.  

§ 3º No exame de CCT ou ACT, a Justiça do Trabalho 

analisará exclusivamente a conformidade dos 

elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o 

disposto no art. 104  do Código Civil, e balizará sua 

atuação pelo princípio da intervenção mínima na 

autonomia da vontade coletiva. 



 

 

 OBSTÁCULOS À EDIÇÃO DE SÚMULAS E 

ENUNCIADOS DE JURISPRUDÊNCIA 

 

 
“Art. 702. Ao Tribunal Pleno compete: 

... I – .... 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; 



 

 

 OBSTÁCULOS À EDIÇÃO DE SÚMULAS E 

ENUNCIADOS DE JURISPRUDÊNCIA 

 

 
“Art. 702. Ao Tribunal Pleno compete: 

... § 3º As sessões de julgamento sobre 

estabelecimento ou alteração de súmulas e outros 

enunciados de jurisprudência deverão ser 

públicas, divulgadas com, no mínimo, 30 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.  



 

 

 OBSTÁCULOS À EDIÇÃO DE SÚMULAS E 

ENUNCIADOS DE JURISPRUDÊNCIA 

 

 
“Art. 702. Ao Tribunal Pleno compete: 

... § 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 legitimados para 

sustentação oral, observada a abrangência de sua 

circunscrição judiciária.”(NR)  

 

Ver art. 96, I, a, da CF e arts. 926 e 927 do NCPC 

 



 

AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUÍZES 

DAS VARAS DO TRABALHO PARA ATOS DE 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA 

 
 

“Art. 652. Compete às Varas do Trabalho:  

...  

f) decidir quanto à homologação de acordo 

extrajudicial em matéria de competência da Justiça 

do Trabalho... ”(NR)  

 

Ver art. 855-B et seq. 



 

 

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.  

 



 

 

DO PROCESSO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA 

PARA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO 

EXTRAJUDICIAL 

 

  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 15 dias a contar da 

distribuição da petição, o juiz analisará o acordo, 

designará audiência se entender necessário e 

proferirá sentença.‟ 



 

 

DO PROCESSO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA 

PARA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO 

EXTRAJUDICIAL 

 

  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. 



Módulo IV 

A REFORMA TRABALHISTA E 
SEUS PRINCIPAIS EFEITOS 

PRÁTICOS 



 

PETIÇÃO INICIAL  

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..., 

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. 



PARECER PGR NA ADI 6002 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 840-§1º-§3º DO 

DECRETO-LEI 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943 (CLT), COM REDAÇÃO 

DADA PELA 13.467, DE 13 DE JULHO DE 2017. INTERPRETAÇÃO 

CONFORME À CONSTITUIÇÃO QUE NÃO IMPEÇA A 

CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS TRABALHISTAS, O 

ACESSO À ORDEM JURÍDICA JUSTA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL 

SUBSTANCIAL. 1. A autoaplicabilidade e a eficácia normativa do direito 

fundamental de acesso à justiça, na sua compreensão de um processo justo, 

adequado, equitativo aos jurisdicionados e garantidor de direitos sociais 

fundamentais, impõe interpretação constitucionalmente adequada ao dispositivo 

impugnado, dele se extraindo a exigência processual de que a petição inicial 

indique uma estimativa dos valores dos pedidos nela formulados que não limite 

o valor a ser apurado em liquidação ou execução de sentença. 2. A extinção do 

processo, sem resolução de mérito, pela ausência de indicação de estimativa do 

valor dos pedidos deve ser precedida de oportunidade de correção do vício 

processual sanável. Inteligência dos princípios processuais constitucionais da 

celeridade, economia e instrumentalidade das formas. - Parecer pelo 

conhecimento da ação e pela procedência parcial do pedido.  



 

 

 LIMITE DAS CUSTAS 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: .............................................. ”(NR)  

VER TAMBÉM ART. 844. 



 

 

 JUSTIÇA GRATUITA 

 

 “Art. 790. ...  

§ 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. (R$ 2.335,78),  

§ 4º O benefício da justiça gratuita será concedido à 

parte que comprovar insuficiência de recursos para 

o pagamento das custas do processo.”(NR)  



 

 

 HONORÁRIOS PERICIAIS 

 

 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.  

(...) 

§ 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.  



 

 

 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

 

 “Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa 

própria, serão devidos honorários de sucumbência, 

fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% 

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.  

§ 3º Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará 

honorários de sucumbência recíproca, vedada a 

compensação entre os honorários 



 

 

 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

 

 
“Art. 791-A. (...) § 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.  

 



 

 

 AUDIÊNCIA: AUSÊNCIA DO RECLAMANTE 

 

 “Art. 844. ..............................  

(...) 

§ 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.  



 

ADI 5766 Ataca Reforma Trabalhista 

(GRATUIDADE) 

 
Para o PGR:  

• a Reforma impõe “restrições inconstitucionais à 

garantia de gratuidade judiciária aos que 

comprovem insuficiência de recursos”.  

• as normas violam as garantias constitucionais de 

amplo acesso à jurisdição e a assistência judiciária 

integral aos necessitados. 

• Fundamentação Constitucional: arts. 1°, III e IV; 

3°, I e III; 5°, caput, XXXV e LXXIV e §§ 2°, 7°, 8° e 

9° 



 

ADI 5766 

 
Na cautelar, o PGR requer a suspensão: 

• da eficácia da expressão “ainda que beneficiária da 
justiça gratuita”, no caput, e do § 4º do artigo 790-B da 

CLT;  

• da expressão “desde que não tenha obtido em juízo, 

ainda que em outro processo, créditos capazes de 
suportar a despesa,” no § 4º do artigo 791-A da CLT; e  

• da expressão “ainda que beneficiário da justiça gratuita,” 
no § 2º do artigo 844 da CLT.  

• No mérito, pede a declaração de 

inconstitucionalidade das regras questionadas. 



 

ADI 5766 

 
Voto do Relator Min. LUIS ROBERTO BARROSO 

• não há desproporcionalidade nas regras questionadas; 

• a limitação legal tem como objetivo restringir a 

judicialização excessiva das relações de trabalho;  

• Essa sobreutilização do Judiciário leva à piora dos 

serviços prestados pela Justiça e prejudica os próprios 

empregados, dado que a morosidade incentiva os maus 

empregadores a faltarem com suas obrigações, 

buscando acordos favoráveis no futuro;  

• O Estado tem o poder e dever de administrar o nível de 

litigância para que permaneça em níveis razoáveis; 



 

ADI 5766 

 
Voto do Relator Min. LUIZ ROBERTO BARROSO 

• O eventual pagamento de honorários pela parte 

sucumbente não envolverá desembolso por parte do 

trabalhador, atingindo apenas os valores a serem pagos 

em juízo; 

• isso desincentiva demandas irresponsáveis, muitas 

vezes incentivadas pelos próprios advogados; 

• No caso do pagamento de custas em caso de ausência, 

se a causa tiver real chance de sucesso, as despesas 

podem ser facilmente cobertas pelo advogado. 



Conclusão do Relator Min. LUIZ ROBERTO BARROSO 

Julga  parcialmente procedente a ADI, 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.  



Conclusão do Relator Min. LUIZ ROBERTO BARROSO 

 

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 

 

OBSERVAÇÃO: 

 

• Min. Edson Fachin julgou integralmente procedente a ação 

 

• pediu  vista  antecipada  dos  autos  o  Ministro  Luiz  Fux 

 

Julgamento suspenso sine die DESDE 10.5.2018. 



 

 

DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA 

 

 “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.  



 

 

DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA 

 

 “Art. 818.  

.... 

§ 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. 

VER ART. 373 DO NCPC E IN/TST 39/2016 NO SLIDE 

SEGUINTE 

 



NCPC ÔNUS DA PROVA 

NCPC, Art. 373.  O ônus da prova incumbe: 

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. 

§ 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 do caput ou à maior facilidade de 

obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 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 prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em 

que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou 

excessivamente difícil. 

IN 39/2016, art. 3º, VII, aplica-se ao PT o art. 373, §§ 1º e 2º 

 



 

 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO 

 

  

Art. 841. ..............................  

...... 

§ 3º Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o 

reclamante não poderá, sem o consentimento do 

reclamado, desistir da ação. 



 

 

EXECUÇÃO PELAS PARTES E EX OFFICIO 

 

 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.  



 

 

DEPÓSITO RECURSAL 

 “Art. 899. ...............................  

§ 4º O depósito recursal será feito em conta 

vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos 

índices da poupança.  

§ 5º (Revogado).  

... § 9º O valor do depósito recursal será reduzido 

pela metade para entidades sem fins lucrativos, 

empregadores domésticos, microempreendedores 

individuais, microempresas e empresas de 

pequeno porte.  



 

 

DEPÓSITO RECURSAL 

 “Art. 899. ...............................  

 

§ 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. 



Conclusões 

 1) Não defendemos a aplicação desmedida e 
automática das normas (princípios e regras) do Novo 
CPC nos sítios do processo do trabalho, especialmente 
nas ações oriundas da relação de emprego, e sim a 
promoção de um diálogo franco e virtuoso entre 
estes dois importantes microssistemas do edifício 
jurídico.  

 2) Diálogo que passe, necessariamente, pela função 
precípua de ambos os processos (civil e trabalhista): 
realizar os direitos fundamentais e a justiça social 
em nosso País, de forma adequada, tempestiva e 
efetiva. 



Conclusões 

 3) A parte processual da chamada Reforma Trabalhista 
deve ser interpretada e aplicada com os olhos voltados 
para os princípios e valores constitucionais, por 
aplicação analógica dos arts. 1º e 8º do NCPC.  

 4) Para tanto, os juízes deverão declarar incidenter 
tantum inconstitucionais (ou interpretá-los conforme a 
CF) os dispositivos da Lei 13.467/207 que colidirem 
com os princípios/direitos fundamentais de amplo 
acesso à Justiça do Trabalho.  

 

MUITO OBRIGADO! 
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