O NOVO CPC E AS SÚMULA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
ESTRUTURA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL E SEUS IMPACTOS NO PROCESSO
TRABALHISTA
-Art. 1º O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores
e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil,
observando-se as disposições deste Código.
-o chamado – modelo constitucional de processo.
Processo lido, interpretado e aplicado com os olhos da Constituição Federal.
Artigo 4º do CPC:
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída
a atividade satisfativa.
Julgamento integral do mérito: Primazia do julgamento de mérito:
Art. 76, do CPC:
Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o
juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:
I – o processo será extinto, se a providência couber ao autor;
II – o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;
III – o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em
que se encontre.
§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal
regional federal ou tribunal superior, o relator:
I – não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;
II – determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao
recorrido.
Artigo 139 do CPC
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:
(...)VI – dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova,
adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela
do direito;

(...)IX – determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros
vícios processuais;
Art. 932, do CPC: Incumbe ao relator:
(...)Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo
de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação
exigível.
-Atividade satisfativa:
-direito fundamental à tutela executiva
impulso oficial – artigo 878, da CLT
139, IV do CPC: todas as medidas cabíveis para o cumprimento da ordem judicial
inclusive em obrigações pecuniárias. Possibilidades de medidas restritivas a direitos.
-Princípio da cooperação
Artigo 6º, do CPC:
“Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo
razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”
A conduta das partes, no processo civil tradicional, nitidamente, tem caráter adversarial, ou
seja, as partes se encontram em posições antagônicas, cada qual defendendo os próprios interesses,
que, na maioria das vezes, colide com os da parte contrária.
Não obstante esta característica adversarial do processo, o processo civil contemporâneo vem
trazendo uma nova tendência do chamado processo comparticipativo ou cooperativo, no qual a
gestão do processo, sem desnaturar as posições que ocupam, e os papéis próprios que representam
no processo, se divide entre juiz, partes e advogados, estabelecendo um dever mais acentuado de
cooperação das partes com o magistrado, das partes entre si e do magistrado com as partes,
objetivando obter maior democracia na condução do processo e uma solução mais efetiva para o
conflito, sem centralizar o processo na figura do juiz ou das partes.
O Juiz também passa a ter mais deveres e uma participação mais intensa no modelo
cooperativo de processo, devendo prestar auxílio e esclarecimento às partes, bem como preveni-las
sobre os efeitos de determinadas posturas processuais.
Como nos traz Cássio Scarpinella Bueno1, é comum (e absolutamente pertinente) entre nós a
difusão da doutrina de Miguel Teixeira de Sousa, Professor Catedrático da Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa, que ensina que a cooperação toma como base determinados deveres a
serem observados, inclusive pelo magistrado. Esses deveres são de esclarecimento (no sentido de o
juiz solicitar às partes explicações sobre o alcance de suas postulações e manifestações), de consulta
(no sentido de o juiz colher manifestação das partes preparatórias de sua própria manifestação ou
decisão), de prevenção (no sentido de as partes serem alertadas do uso inadequado do processo e a
inviabilidade de julgamento de mérito), e, de auxílio (no sentido de incentivar as partes a superar
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dificuldades relativas ao cumprimento adequado de seus direitos, faculdades, ônus ou deveres
processuais).
-CONTRADITÓRIO
Dispõe o art. 5o, LV, da CF:
“Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”
O Código de Processo Civil prestigia o contraditório, como princípio fundamental do processo
civil, possibilitando maior previsibilidade às partes no processo, evitando as chamadas “decisões
surpresa”, mesmo naquelas questões que o Juiz possa conhecer de ofício, além de oportunizar às
partes o direito de influir ativamente na convicção do órgão julgador. Nesse sentido, dispõem os
arts. 9o e 10, do CPC, in verbis:
Art. 9o, do CPC: “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que esta seja previamente
ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I – à tutela provisória de
urgência; II – às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 309, incisos II e III; III –
à decisão prevista no art. 699.”
Art. 10, do CPC: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em
fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda
que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”
Diante dos referidos dispositivos legais, ficaram consagradas as seguintes características do
contraditório:
a) dever de informação: as partes devem ter acesso a todos os dados do processo e ser
cientificadas de todos os atos praticados pela parte contrária e também de todos os atos do Juiz
no Processo;
b) possibilidade de reação: a parte tem o direito de impugnar as decisões proferidas no processo
que lhe sejam desfavoráveis, bem como os requerimentos e provas produzidos pela parte
contrária;
c) previsibilidade dos atos processuais a serem praticados: o processo tem que seguir o
regramento legal. Com isso, evita-se as chamadas decisões surpresa. Mesmo quando competir
ao magistrado decidir de ofício, deverá oportunizar às partes a manifestação prévia sobre a
matéria. A previsibilidade que compõe a moderna visão do contraditório, também chamado
pela doutrina de contraditório dinâmico ou efetivo, exige um maior diálogo do Juiz com as
partes, e também que o magistrado oportunize às partes o direito de manifestação quando for
decidir com fundamento ainda não debatido nos autos. O Tribunal Superior do Trabalho editou
a Instrução Normativa n. 39/16 adotando o segundo entendimento. Com efeito, dispõe o art. 4o,
da referida Instrução: “Aplicam-se ao Processo do Trabalho as normas do CPC que
regulam o princípio do contraditório, em especial os arts. 9o e 10, no que vedam a decisão
surpresa. § 1o Entende-se por “decisão surpresa” a que, no julgamento final do mérito da
causa, em qualquer grau de jurisdição, aplicar fundamento jurídico ou embasar-se em

fato não submetido à audiência prévia de uma ou de ambas as partes. § 2o Não se
considera “decisão surpresa” a que, à luz do ordenamento jurídico nacional e dos
princípios que informam o Direito Processual do Trabalho, as partes tinham obrigação
de prever, concernente às condições da ação, aos pressupostos de admissibilidade de
recurso e aos pressupostos processuais, salvo disposição legal expressa em contrário”.
d) possibilidade de participar ativamente do procedimento e influir na formação da convicção
do julgador: o Código de Processo Civil, seguindo tendência contemporânea, prioriza o
diálogo mais efetivo entre as partes e entre o juiz e as partes, visando atingir uma decisão mais
democrática para a causa.
A aplicação subsidiária e supletiva do CPC ao processo trabalhista

Dispõe o art. 15 do Código de Processo Civil:

“Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.”
Conforme o presente dispositivo legal, o Código de Processo Civil será aplicado ao Processo do
Trabalho de forma supletiva e subsidiariamente, na ausência de norma que disciplinem o processo
trabalhista.
Não há uniformidade, ainda, na doutrina, dos contornos das expressões: supletivo e
subsidiário.
Segundo o Dicionário Houaiss da língua portuguesa: subsidiário “é o que subsidia, ajuda,
socorre”2, enquanto que supletivo “é o que completa ou que serve de suplemento”3.
Para nós, as expressões supletiva e subsidiária, devem ser aplicadas do seguinte modo ao
processo trabalhista:
a) supletivamente: significa aplicar a CPC quando, apesar da lei processual trabalhista
disciplinar o instituto processual, não for completa. Nesta situação, o Código de Processo Civil
será aplicado de forma complementar, aperfeiçoando e propiciando maiores efetividade e justiça
ao processo do trabalho. Como exemplos: hipóteses de impedimento e suspeição do Juiz que são
mais completas no CPC, mesmo estando disciplinadas na CLT (art. 802, da CLT); ônus da prova
previsto no CPC, pois o art. 818 da CLT é muito enxuto e não resolve questões cruciais como as
hipóteses de ausência de prova e prova dividida; o depoimento pessoal previsto no CPC, pois a
CLT disciplina apenas o interrogatório (art. 848 da CLT), sendo os institutos afins e propiciam
implementação do contraditório substancial no processo trabalhista, etc.;
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b) subsidiariamente: significa aplicar o CPC quando a CLT e as leis processuais trabalhistas
extravagantes não disciplinarem determinado instituto processual. Vale dizer: há ausência total
de previsão de institutos processuais na legislação processual trabalhista. Exemplos: tutelas de
urgência, ação rescisória, ordem preferencial de penhora, hipóteses legais de
impenhorabilidade, etc.
Manoel Antonio Teixeira Filho4:
“Quando a CLT era da uma donzela ingênua - uma espécie de das Camélias - ela
permitiu que esse belo e príncipe, que é o processo civil, a visitasse nas condições estabelecidas
pelo art. 769 da CLT. O tempo passou, as inúmeras visitas se sucederam e chegamos ao ano
de 2015. Agora, remoçado, esse tornou-se audaz, atrevido, pois pretende visitar, por meio do
art. 15, quando bem entender, essa senhora envelhecida e desprotegida, que é a CLT’.
Pode-se se argumentar que houve revogação dos arts. 769 e 889 da CLT, uma vez que o
Código de Processo Civil, cronologicamente, é mais recente que CLT. Também se pode argumentar
que, diante do referido dispositivo legal, o processo do trabalho perdeu sua autonomia científica,
ficando, doravante, mais dependente do processo civil.
Sustentando a revogação do art. 769, da CLT, pelo art. 15 do CPC, destacamos, dentre outros,
a posição de Edilton Meirelles5:
“Primeiro é preciso deixar claro que o art. 15 do novo CPC não é uma regra de processo
civil. Este dispositivo, em verdade, é regra de direito processual do trabalho, de processo
judicial eleitoral e de processo administrativo. O art. 15 do CPC, aliás, não se aplica ao
processo civil em sentido restrito. Daí, então, surge o questionamento, neste caso ele teria
revogado o art. 769, da CLT? (...) A CLT, em seu art. 769, regula a aplicação subsidiária
do direito processual comum no processo do trabalho. Já o art. 15 do novo CPC passou a
tratar da mesma matéria relativa a aplicação subsidiária de regras processuais ao processo
do trabalho. Logo estaria revogado o art. 769 da CLT. Antes, conforme o art. 769 da CLT,
subsidiária era a regra do ‘direito processual comum’. Agora é o CPC. Antes, apenas se
aplica a regra subsidiária, o que pressupõe uma omissão absoluta. Agora, aplicam-se as
regras do CPC subsidiária ou supletiva. Assim, tem-se que o art. 769, da CLT está
revogado em face do art. 15 do novo CPC a partir da vigência deste. Isso porque este
novo dispositivo trata da mesma matéria regulada no art. 769 da CLT.”
No mesmo sentido é a visão de Nélson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery6:
“Houve, sim, revogação da CLT 769 pelo CPC 15. A revogação tácita da CLT 769 ocorreu
por força da incidência da LINDB 2º, parágrafo 1º, que determina estar revogado o texto
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normativo por outro superveniente que trate completamente da matéria regulada
anteriormente. o CPC 15 regula completamente a incidência da lei geral do processo quando
houver lacuna absoluta ou lacuna parcial da lei trabalhista”.
Embora o art. 15 e as disposições do novo CPC exerçam influência no processo do trabalho e,
certamente, impulsionarão uma nova doutrina e jurisprudência processual trabalhista, não revogou a
CLT, uma vez que os arts. 769 e 889 da CLT são normas específicas do Processo do Trabalho, e o
CPC apenas uma norma geral. Pelo princípio da especialidade, as normas gerais não derrogam as
especiais. Além disso, o direito processual do trabalho, como mencionado acima, apresenta
autonomia científica e tem seus princípios peculiares que devem, necessariamente, serem
respeitados.
De outro lado, o art. 769 da CLT, que é o vetor principal do princípio da subsidiariedade do
processo do trabalho, fala em processo comum, não, necessariamente, em processo civil para
preencher as lacunas da legislação processual trabalhista.
Além disso, pela sistemática da legislação processual trabalhista, as regras do Código de
Processo Civil somente podem ser aplicadas ao processo trabalho, se forem compatíveis com as
principiologia e singularidades do processo trabalhista. Assim, mesmo havendo lacuna da legislação
processual trabalhista, se a regra do CPC for incompatível com as principiologia e singularidades do
processo do trabalho, ela não será aplicada.
O art. 15 do novel CPC não contraria os arts. 769 e 889 da CLT. Ao contrário, com eles se
harmoniza.
Desse modo, conjugando-se o art. 15 do CPC com os arts. 769 e 889 da CLT, temos que o Código
de Processo Civil se aplica ao processo do trabalho da seguinte forma: supletiva e
subsidiariamente, nas omissões da legislação processual trabalhista, desde que compatível
com os princípios e singularidades do processo do trabalho.
Nesse sentido, também defende Carlos Henrique Bezerra Leite7:
“O art. 15 do Novo CPC, evidentemente, deve ser interpretado sistematicamente com o
art. 769 da CLT, que dispõe: “Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte
subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo a que for incompatível com
as normas deste Título”. Mas ambos os dispositivos — art. 769 da CLT e art. 15 do Novo
CPC — devem estar em harmonia com os princípios e valores que fundamentam o Estado
Democrático de Direito.”
No mesmo sentido defende Manoel Antonio Teixeira Filho8:
“(...)O art. 15 não tem eficácia derrogante do art. 769, da CLT, sabendo-se que esta na parte
processual, constitui norma específica para solucionar os conflitos de interesse que são da
7
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competência constitucional da Justiça do Trabalho (LINDB, art. 2º, parágrafos 1º e 2º).
Destarte, não basta que o processo do trabalho seja omisso em relação a determinado tema, a
adoção de norma do processo civil somente será lícita se não for incompatível com o processo
do trabalho (CLT, art. 769) – não apenas do ponto de vista da literalidade das disposições
deste, mas de seus princípios essenciais”.
O Tribunal Superior do Trabalho, recentemente, editou a Instrução Normativa n. 39/16, que
em seu art. 1o, dispõe:
“Aplica-se o Código de Processo Civil, subsidiária e supletivamente, ao Processo do
Trabalho, em caso de omissão e desde que haja compatibilidade com as normas e
princípios do Direito Processual do Trabalho, na forma dos arts. 769 e 889 da CLT e do
art. 15 da Lei n. 13.105, de 17.3.2015. § 1o Observar-se-á, em todo caso, o princípio da
irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias, de conformidade com o art.
893, § 1o da CLT e Súmula n. 214 do TST. § 2o O prazo para interpor e contra-arrazoar
todos os recursos trabalhistas, inclusive agravo interno e agravo regimental, é de oito dias
(art. 6o da Lei n. 5.584/70 e art. 893 da CLT), exceto embargos de declaração (CLT, art.
897-A).”
Conforme o referido dispositivo, a mais alta corte trabalhista brasileira interpretou,
corretamente, o artigo 15 do Código de Processo Civil.
No mesmo sentido os Enunciado 1º, do 1º Fórum Nacional de Processo do Trabalho, “in
verbis”:
NCPC, ART. 15 E CLT, ART. 769. SUBSISTÊNCIA DESTE, EM SUA PLENITUDE.
AUTONOMIA DO PROCESSO DO TRABALHO. A cláusula de contenção ou norma
principiológica, fundamental, do processo do trabalho, prevista no art. 769 da CLT,
permanece hígida e incólume até pelo reconhecimento, no art. 15 do NCPC, da autonomia
do processo do trabalho ou mesmo pela ausência de revogação expressa ou derrogação
tácita daquele comando, notadamente pela impossibilidade de a lei geral revogar a lei
especial (CLT). Resultado: aprovado por unanimidade.

O princípio da subsidiariedade do processo do trabalho e o preenchimento de suas lacunas:

A subsidiariedade significa a possibilidade de as normas do Direito Processual comum serem
aplicadas ao processo do trabalho, como forma de suprir as lacunas do sistema processual
trabalhista e melhorar a efetividade do processo trabalhista. Autores há que defendem até mesmo a
existência do chamado princípio da subsidiariedade do processo do trabalho.

O Direito Processual comum é aplicável, subsidiariamente, no Direito Processual do Trabalho.
Assim, subsidiariedade é a técnica de aplicação de leis que permite levar para o âmbito trabalhista
normas do Direito Processual comum.9
Para alguns autores, a subsidiariedade não se trata de um princípio próprio do processo do
trabalho, e sim técnica de integração, para colmatação das lacunas da legislação processual
trabalhista. Não obstante, o respeito que merecem, de nossa parte, diante da importância da aplicação
subsidiária da legislação processual comum no processo trabalhista e diante da necessidade de
harmonização dessa legislação aos princípios do processo do trabalho, pensamos ser a
subsidiariedade, efetivamente, um princípio próprio e não apenas técnica de integração.
Na fase de conhecimento, o art. 769 da CLT assevera que o Direito Processual comum é fonte do
Direito Processual do Trabalho e, na fase de execução, o art. 889 da CLT determina que, nos casos
omissos, deverá ser aplicada no processo do trabalho a Lei de Execução Fiscal (Lei n.
6.830/1980) e, posteriormente, o Código de Processo Civil.
O art. 769 da CLT disciplina os requisitos para aplicação subsidiária do Direito Processual
Comum ao Processo do Trabalho, com a seguinte redação:
“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.”
Conforme a redação do referido dispositivo legal, são requisitos para a aplicação do Código de
Processo Civil ao Processo do Trabalho:
a) omissão da CLT: quando a CLT e as legislações processuais trabalhistas extravagantes (Leis
ns. 5.584/70 e 7.701/88) não disciplinam a matéria;
b) compatibilidade com os princípios que regem o processo do trabalho. Vale dizer: a norma
do CPC, além de ser compatível com as regras que regem o Processo do Trabalho, deve ser
compatível com os princípios que norteiam o Direito Processual do Trabalho, máxime o acesso
do trabalhador à Justiça.
Segundo a doutrina, o artigo 769, da CLT atua como uma cláusula de proteção do processo
trabalhista contra o ingresso exagerado das normas do Processo Civil, evitando que normas
incompatíveis com o sistema processual trabalhista ingressem na Justiça do Trabalho, desfigurando
o sistema processual trabalhista.
A questão das lacunas do Direito Processual do Trabalho e da incompletude do sistema
processual sempre foi um assunto polêmico.
Nos ensina Maria Helena Diniz10:
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“Ante a consideração dinâmica do direito e a concepção multifária do sistema jurídico,
que abrange um subsistema de normas, de fatos e de valores, havendo quebra da
isomorfia, três são as espécies de lacunas: 1ª)normativa, quando se tiver ausência de
norma sobre determinado caso; 2ª) ontológica, se houver normas, mas ela não
corresponder aos fatos sociais, quando, p.ex., o grande desenvolvimento das relações
sociais, o progresso técnico acarretarem o ancilosamento da norma positiva; 3º)
axiológica, no caso de ausência de norma justa, ou seja, quando existe um preceito
normativo, mas, se for aplicado, sua solução será insatisfatória ou injusta”.
Consoante o texto acima mencionado, com cuja classificação concordamos, as lacunas da
legislação processual podem ser:
a) normativas: quando a lei não contém previsão para o caso concreto. Vale dizer: não há
regulamentação da lei sobre determinado instituto processual;
b) ontológicas: quando a norma não mais está compatível com os fatos sociais, ou seja, está
desatualizada. Aqui, a norma regulamenta determinado instituto processual, mas ela não
encontra mais ressonância na realidade, não há efetividade da norma processual existente;
c) axiológicas: quando as normas processuais levam a uma solução injusta ou insatisfatória.
Existe a norma, mas sua aplicação conduz a uma solução incompatível com os valores de justiça
e equidade exigíveis para a eficácia da norma processual.
Atualmente, diante do novo Código de Processo Civil, crescem as discussões sobre a aplicação
subsidiária do Código de Processo Civil ao Processo do Trabalho, e sobre se é possível a aplicação
da regra processual civil se há regra expressa em sentido diverso na CLT.
Há duas vertentes de interpretação sobre o alcance do art. 769 da CLT. São elas:
a) restritiva: somente é permitida a aplicação subsidiária das normas do Processo Civil quando
houver omissão da legislação processual trabalhista. Desse modo, somente se admite a
aplicação do CPC quando houver a chamada lacuna normativa. Essa vertente de entendimento
sustenta a observância do princípio do devido processo legal, no sentido de não surpreender o
jurisdicionado com outras regras processuais, bem como na necessidade de preservação do
princípio da segurança jurídica. Argumenta que o processo deve dar segurança e
previsibilidade ao jurisdicionado;
b) evolutiva (também denominada sistemática ou ampliativa): permite a aplicação subsidiária do
Código de Processo Civil ao Processo do Trabalho quando houver as lacunas ontológicas e
axiológicas da legislação processual trabalhista. Além disso, defende a aplicação da legislação
processual civil ao processo do trabalho quando houver maior efetividade da jurisdição
trabalhista. Essa vertente tem suporte nos princípios constitucionais da efetividade, duração
razoável do processo e acesso real e efetivo do trabalhador à Justiça do Trabalho, bem como
no caráter instrumental do processo.
De início, destaca-se que o Direito Processual do Trabalho foi criado para propiciar um melhor
acesso do trabalhador à Justiça, bem como suas regras processuais devem convergir para tal
finalidade.

Os princípios basilares do Direito Processual do Trabalho devem orientar o intérprete a todo o
momento. Não é possível, à custa de se manter a autonomia do Processo do Trabalho e a vigência
de suas normas, sacrificar o acesso do trabalhador à Justiça do Trabalho, bem como o célere
recebimento de seu crédito alimentar.
Diante dos princípios constitucionais que norteiam o processo e também da força normativa dos
princípios constitucionais, não é possível uma interpretação isolada da CLT, vale dizer: divorciada dos
princípios constitucionais do processo, máxime o do acesso efetivo e real à Justiça do Trabalho, duração
razoável do processo, acesso à ordem jurídica justa, para garantia, acima de tudo, da dignidade da
pessoa humana do trabalhador e melhoria da sua condição social.
Assim como o Direito Material do Trabalho adota o princípio protetor, que tem como um dos
seus vetores a regra da norma mais benéfica, o Direito Processual do Trabalho, por ter um
acentuado grau protetivo, e por ser um direito, acima de tudo, instrumental, com maiores razões que
o direito material, pode adotar o princípio da norma mais benéfica, e diante de duas regras
processuais que possam ser aplicadas à mesma hipótese, escolher a mais efetiva, ainda que seja a do
Direito Processual Civil e seja aparentemente contrária à CLT.
Para escolher dentre duas regras a mais efetiva, o intérprete deve-se valer dos princípios da
equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Adverte com propriedade João Batista Lopes,
referindo-se ao princípio da proporcionalidade na seara processual: “No campo do processo civil, é
intensa sua aplicação, tanto no processo de conhecimento como no de execução e no cautelar. No
dia a dia forense, vê-se o juiz diante de princípios em estado de tensão conflitiva, que o obrigam a
avaliar os interesses em jogo para adotar a solução que mais se ajuste aos valores consagrados na
ordem jurídica. O princípio da proporcionalidade tem íntima relação com a efetividade do processo
na medida em que, ao solucionar o conflito segundo os ditames da ordem constitucional, está o juiz
concedendo a adequada proteção ao direito e atendendo aos escopos do processo”.11
Como destacado, alguns autores mais tradicionais tecem severas críticas à aproximação do Direito
Processual do Trabalho ao Direito Processual Civil, o que denominam de civitização12 do processo do
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LOPES, João Batista. Princípio de proporcionalidade e efetividade do processo civil. In: MARINONI, Luiz
Guilherme (Coord.). Estudos de direito processual civil. Homenagem ao professor Egas Dirceu Moniz de Aragão.
São Paulo: RT, 2005. p. 135.
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trabalho, acarretando perda de identidade deste ramo especializado da ciência processual. Asseveram
que os conflitos que chegam diariamente à Justiça do Trabalho devem ser resolvidos à luz da CLT.
Em que pese o respeito que merecem, com eles não concordamos, pois o processo do trabalho
foi idealizado, originalmente, na década de 1940, quando a sociedade brasileira era diversa e as
necessidades dos jurisdicionados também. Além disso, a complexidade dos conflitos trabalhistas não
tinha a mesma intensidade dos de hoje. Atualmente, diante de fatores como a flexibilização, a
terceirização e a horizontalização das empresas, nos processos trabalhistas, são enfrentadas
complexas questões processuais como a presença de diversos reclamados no pólo passivo da ação.
Além disso, a falta de efetividade dos dispositivos processuais trabalhistas na execução é manifesta.
A CLT e a legislação processual trabalhista, em muitos aspectos, funcionam bem e devem ser
mantidas. O procedimento oral, as tentativas obrigatórias de conciliação, a maior flexibilidade do
procedimento, a majoração dos poderes do Juiz do Trabalho na condução do processo e a
irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias têm obtido resultados excelentes. Não
obstante, em alguns aspectos, a exemplo dos capítulos dos recursos e da execução, deve-se permitir
ao Juiz do Trabalho buscar a melhoria constante da prestação jurisdicional trabalhista nos
dispositivos do Código de Processo Civil e da Teoria Geral do Processo.
Vale lembrar que a jurisdição do Estado é una e todos os ramos da ciência processual seguem
os princípios constitucionais da jurisdição e do processo. A segmentação da jurisdição nos diversos
ramos do Poder Judiciário tem à vista propiciar melhores resultados na efetividade do direito.
A maior aproximação do Processo do Trabalho ao Processo Civil não desfigura a principiologia
do Processo do Trabalho, tampouco provoca retrocesso social à ciência processual trabalhista. Ao
contrário, possibilita evolução conjunta da ciência processual. O próprio processo civil, muitas vezes,
se inspira no Processo do Trabalho para evoluir em muitos de seus institutos.
Propiciar ao Juiz do Trabalho maior flexibilidade em aplicar normas processuais civis, no
nosso entendimento, freia arbitrariedades ao tomar providências processuais sem fundamentação
adequada, com suporte apenas na equidade e nos amplos poderes de direção do processo conferidos
pelo art. 765 da CLT.
Além disso, as normas processuais do CPC quando aplicadas ao Processo do Trabalho são,
necessariamente, adaptadas às contingências do Direito Processual do Trabalho bem como
compatibilizadas com a principiologia deste. Vale dizer: o Juiz do Trabalho aplica e interpreta as
normas processuais civis com os olhos da sistemática processual trabalhista. Nesse sentido, já estão
sedimentadas as doutrinas clássica e moderna. Por todos, destacamos o magistério de Mozart Victor
Russomano13 que, com suporte em Nicola Jaeger, nos ensina:
“As normas do processo comum devem adquirir o espírito do processo trabalhista
sempre que forem transplantadas para o direito judiciário do trabalho, nas omissões
deste.”
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Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. 6. ed. Vol. IV. Rio de Janeiro: José Konfino Editor, 1963. p.
1.299.

Como exemplos: o instituto da intervenção de terceiros previsto no CPC, quando
aplicado ao processo do trabalho, não se destina ao exercício de direito de regresso e sim a
ampliar as garantias de solvabilidade do crédito trabalhista; a desconsideração da
personalidade jurídica do devedor é realizada de ofício pelo Juiz do Trabalho e de forma
objetiva, sem se avaliar eventual conduta culposa ou o chamado ato ultra vires; as tutelas de
urgência podem ser concedidas de ofício pelo Juiz do Trabalho a fim de propiciar efetividade
ao processo, etc.
Embora se possa questionar: aplicando-se as regras do CPC, ao invés da CLT, o juiz estaria
desconsiderando o devido processo legal e surpreendendo o jurisdicionado com alteração das regras?
Pensamos que tal não ocorre, pois o Juiz do Trabalho, aplicando o CPC, não está criando regras,
está apenas aplicando uma regra processual legislada mais efetiva que a CLT, e é sabido que a lei é
de conhecimento geral (art. 3 o, LINDB). Se há regras expressas processuais no CPC que são
compatíveis com os princípios do Processo do Trabalho, pensamos não haver violação do devido
processo legal. Além disso, as regras do CPC observam o devido processo legal e também os
princípios do Direito Processual do Trabalho. Sob outro enfoque, o núcleo duro do processo
trabalhista não está em suas regras processuais legisladas e sim em seus princípios e na função
social que representa a jurisdição trabalhista em materializar o direito trabalhista e assegurar um
acesso mais facilitado e efetivo do trabalhador à justiça.
Sob outro enfoque, o juiz, como condutor do Processo do Trabalho, encarregado de zelar pela
dignidade do processo e pela efetividade da jurisdição trabalhista, conforme já nos posicionamos,
deve ter em mente que o processo deve tramitar em prazo compatível com a efetividade do direito
de quem postula, uma vez que a duração razoável do processo foi erigida a mandamento
constitucional, e buscar novos caminhos e interpretação da lei no sentido de materializar este
mandamento constitucional.
Além disso, atualmente, a moderna doutrina14 vem defendendo um diálogo maior entre o
Processo do Trabalho e o Processo Civil, a fim de buscar, por meio de interpretação sistemática e
teleológica, os benefícios obtidos na legislação processual civil e aplicá-los ao Processo do
Trabalho. Não pode o Juiz do Trabalho fechar os olhos para normas de Direito Processual Civil
mais efetivas que a CLT, e se omitir sob o argumento de que a legislação processual do trabalho
não é omissa, pois estão em jogo interesses muito maiores que a aplicação da legislação processual
trabalhista e sim a importância do Direito Processual do Trabalho, como sendo um instrumento
célere, efetivo, confiável, que garanta, acima de tudo, a efetividade da legislação processual
trabalhista e a dignidade da pessoa humana.
A teoria geral do processo e também a moderna teoria geral do processo do trabalho vêm
defendendo um Processo do Trabalho mais ágil, que tenha resultados. Por isso, vive-se hoje um
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Nesse sentido, destacam-se notáveis processualistas da área trabalhista que empreenderam brilhantes estudos
sobre o tema como os Jorge Luiz Souto Maior, Carlos Henrique Bezerra Leite, Cléber Lúcio de Almeida,
Francisco Antonio de Oliveira, Luciano Athayde Chaves, Júlio César Bebber e Marcelo Freire Sampaio Costa.

Processo do Trabalho de resultado que seja capaz de garantir não só o cumprimento da legislação
social, mas, sobretudo, da expansão do Direito Material do Trabalho. Como bem adverte
Dinamarco15, não basta o belo enunciado de uma sentença bem estruturada e portadora de
afirmações inteiramente favoráveis ao sujeito, quando o que ela dispõe não se projetar utilmente na
vida deste, eliminando a insatisfação que o levou a litigar e propiciando-lhe sensações felizes pela
obtenção da coisa ou da situação postulada.
Advirta-se, por outro lado, que as regras do Processo Civil é que devem ser adaptadas ao
Processo trabalhista, e não este ao processo civil. Além disso, ainda que omissa a CLT, as regras
processuais civis não devem ser aplicadas ao processo trabalhista se não trouxerem melhorias à
jurisdição trabalhista, nos aspectos de justiça e efetividade. Desse modo, ainda que existam
omissões da legislação processual trabalhista, e não exista incompatibilidade da regra processual
civil com os princípios e regras do processo trabalhista, se a regra processual civil não trouxer
benefícios ou não for necessária, ela não deverá ser aplicada.
No aspecto, entendeu o Tribunal Superior do Trabalho que diversos dispositivos do novo CPC
não devem ser aplicáveis ao Processo Trabalhista. Com efeito, dispõe artigo 2º, da IN 39/16 do
TST: “Sem prejuízo de outros, não se aplicam ao Processo do Trabalho, em razão de inexistência de
omissão ou por incompatibilidade, os seguintes preceitos do Código de Processo Civil: I - art. 63
(modificação da competência territorial e eleição de foro);II - art. 190 e parágrafo único
(negociação processual); III - art. 219 (contagem de prazos em dias úteis); IV - art. 334 (audiência
de conciliação ou de mediação); V - art. 335 (prazo para contestação); VI - art. 362, III (adiamento
da audiência em razão de atraso injustificado superior a 30 minutos); VII - art. 373, §§ 3º e 4º
(distribuição diversa do ônus da prova por convenção das partes); VIII - arts. 921, §§ 4º e 5º, e 924,
V (prescrição intercorrente); IX - art. 942 e parágrafos (prosseguimento de julgamento não
unânime de apelação); X - art. 944 (notas taquigráficas para substituir acórdão); XI - art. 1010, §
3º(desnecessidade de o juízo a quo exercer controle de admissibilidade na apelação); XII - arts.
1043 e 1044 (embargos de divergência); XIII - art. 1070 (prazo para interposição de agravo)”.
Nesse sentido nos adverte, com razão, Bruno Freire e Silva16: “não se pode olvidar, entretanto,
conforme já ressalvado a necessidade de compatibilização da norma processual civil com as
singularidades do procedimento trabalhista, bem como seus princípios, especialmente os da
celeridade e simplificação de procedimentos, que impedem a aplicação de prazos em dobro,
contagem desses em dias úteis, intervenção de terceiros e, para alguns, a desconsideração da
personalidade jurídica”.
A aplicação supletiva do Código de Processo Civil (artigo 15 do CPC), que é complementar,
pressupondo que o processo trabalhista tenha disposição a respeito de determinado tema processual,
segundo parcela considerável da doutrina trabalhista, permite a aplicação do CPC para
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preenchimento das lacunas axiológicas e ontológicas do processo trabalhista, tornando a regra
processual mais justa e efetiva.
Nesse sentido, destacamos a posição de Cléber Lúcio de Almeida17:
“(...)Constitui dever do juiz verificar no ordenamento jurídico a resposta para as
questões surgidas no contexto do processo do trabalho que conduza à facilitação do
acesso à justiça e, por meio dela, aos direitos atribuídos pela ordem jurídica. Apresentase, aqui, o dever de diálogo entre as fontes do direito, no sentido de definir, no caso
concreto, a solução que o ordenamento jurídico (e não este ou aquele ramo do direito
processual) aponta como a mais adequada à concretização do direito à efetividade do
processo e da jurisdição. A diretriz em destaque é reforçada pelo CPC de 2015, que, por
meio do art. 15, atribui àquele diploma legal a condição de fonte supletiva do direito
processual do trabalho, o que implica que ele atuará não apenas como fonte subsidiária,
mas como fonte complementar do direito processual do trabalho. Isto significa que a
omissão de que trata o art. 769, da CLT ao estabelecer as condições para recorrer ao
direito processual comum para a solução de questões surgidas no contexto do processo
judicial, não é apenas a normativa (ausência da norma), como também a ontológica (a
norma existe, mas se encontra em descompasso com os anseios e as necessidades sociais
em relação ao pleno exercício do direito de acesso à justiça e aos direitos assegurados pela
ordem jurídica) e axiológica (a norma existe, mas sua aplicação implicaria injustiça ou
seria inconveniente).”
Diante da nova Lei 13.467/17, a expectativa é de que o Código de Processo Civil se aplique
com maior intensidade ao processo do trabalho, quando, no caso concreto, o Juiz do Trabalho
verificar a existência da citada lacuna axiológica a fim de tornar o procedimento trabalhista mais
equilibrado e racional.
Desse modo, diante de norma processual prevista pela Lei 13.467/17 que seja manifestamente
injusta no caso concreto, viole frontalmente princípio constitucional, ou do processo trabalhista,
desfigure os fundamento do processo trabalhistas, ou implique em grave entrave ao acesso à justiça
do economicamente fraco, deverá decretar a existência da lacuna axiológica, e buscar na Lei
Processual Comum, solução mas justa ao caso concreto.
Nesse sentido já sustentava Vicente Ráo18, “sem dúvida, casos ocorrem nos quais o juiz pode
encontrar-se diante de lei manifestamente injusta, a qual não corresponde às condições sociais do
momento e cuja aplicação rígida poderá causar dano à ordem pública ou social. Nessa hipótese,
melhor será considerar a lei inadaptável ao caso concreto, por dissonância com os elementos de
fato, e socorrer-se, para a solução do conflito, das demais fontes do direito”.
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No aspecto, já apregoam Jorge Luiz Souto Maior e Valdete Severo19:
“Uma questão intrigante se impõe aqui. É que já nos manifestamos no sentido de que o novo
CPC não deveria ser aplicado ao Processo do Trabalho porque já se tinha na CLT um
processo com as disposições necessárias para atender os objetivos de sua função
instrumental e que a aplicação do novo CPC, inspirado no propósito de controlar a atuação
do juiz, o que dificultaria mais a concretização de direitos sociais do que o contrário, e
agora, diante de uma reforma processual trabalhista, que buscou atender, de forma direta e
explícita, aos interesses do capital, especialmente no sentido de ameaçar e punir com altos
custos processuais os trabalhadores, inviabilizando o seu acesso à justiça, nos vemos na
contingência de buscar no CPC normas que possam evitar esse descalabro cometido pela
reforma. Se antes colocávamos o foco no princípio de que o especial pretere o geral porque
mais benéfico e apropriado aos propósitos da atuação jurisdicional trabalhista, o que, por
certo, continua valendo, deve-se, agora, também conferir visibilidade à mesma proposição
mas em sentido inverso, qual seja, a de que o geral pretere o específico quando este
último rebaixar o nível de proteção social já alcançado pelo padrão regulatório
generalizante, o que serve, ao mesmo tempo, para demonstrar o quão contrária aos
interesses populares foi essa ‘reforma’”.

A aplicação do Código de Processo Civil na Execução Trabalhista

Na fase de execução trabalhista, em havendo omissão da CLT, aplica-se em primeiro plano a
Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80) e, posteriormente, o Código de Processo Civil.
Com efeito, dispõe o art. 889 da CLT:
Aos trâmites e incidentes do processo de execução são aplicáveis, naquilo em que não
contravierem o presente Título, os preceitos que regem o processo dos executivos fiscais para a
cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública Federal.
Entretanto, o art. 889 da CLT deve ser conjugado com o art. 769 consolidado, pois somente
quando houver compatibilidade com os princípios que regem a execução trabalhista a Lei n.
6.830/80 pode ser aplicada.
Como visto, diante do art. 889, da CLT, havendo omissão da CLT, na execução, aplica-se em
primeiro plano a Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80) e, posteriormente, o Código de Processo
Civil.
No entanto, há quem argumente que o art. 889 da CLT foi parcialmente revogado, pois a CLT
foi concebida sob a égide da vigência do Decreto n. 960/38 que fora revogado posteriormente.
O acesso à justiça sob a mira da reforma trabalhista – ou como garantir o acesso à justiça diante da reforma
trabalhista. In: http://www.jorgesoutomaior.com/blog Acesso em 28.07.2017
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Nesse diapasão, advertem-nos Pedro Paulo Teixeira Manus et al20:
Cumpre, porém, advertir que a nosso ver a não aplicação efetiva da referida Lei n.
6.830/80 no processo do trabalho, não obstante o texto expresso do citado art. 889 da
CLT, decorrente de circunstância peculiar. Com efeito, na vigência do antigo CPC de
1939, os processos de cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública eram regidos pelo
Decreto Lei n. 960/38. Este decreto, contudo, foi revogado expressamente, assim como o
CPC de 1939, pelo atual CPC de 1973. Após a revogação não editada de imediato lei
específica para regulamentar o procedimentos dos executivos fiscais, permanecendo estes
também sujeitos às regras do processo civil, por cerca de sete anos até o advento da Lei n.
6.830/80. E, não obstante a vigência da nova lei, permaneceu-se utilizando o CPC
também como fonte subsidiária para a execução trabalhista, ao arrepio do referido art. 889
da CLT, afastando na prática o processo do trabalho da Lei n. 6.830/90.
Não obstante, o entendimento que prevaleceu foi no sentido de que, mesmo após o Código de
Processo Civil de 1973, continua vigente o art. 889 da CLT.
Nesse sentido, temos a visão de Valentin Carrion21:
O procedimento dos executivos fiscais foi regulado pelo Decreto-lei n. 960/38; depois,
pelo CPC de 1973; agora, pela Lei n. 6.830/80 (em apêndice). Assim, a execução, quanto
ao procedimento trabalhista, é regulada: a) em primeiro lugar, pelo que determina a CLT
e as leis específicas que a complementam (Lei n. 5.584/70, Decreto-lei n.779/69,
privilégios de atividades de entidades estatais, e Decreto-lei n. 885/69, correção monetária
em falência); b) em segundo lugar, e subsidiariamente, pela mencionada Lei n. 6.830/80,
da cobrança da dívida pública, por remissão, do art. 889 da CLT; c) em terceiro lugar,
pelo CPC.
Mesmo a CLT determinando que, na omissão da Lei Processual Trabalhista, deve-se
primeiramente aplicar a Lei de Execuções Fiscais, a jurisprudência trabalhista tem prestigiado a
aplicação imediata do Código de Processo Civil para suprir as lacunas da CLT.
A Lei de Execução Fiscal em muitos pontos é divergente da sistemática processual trabalhista,
pelos seguintes elementos: a) a Lei n. 6.830/80 disciplina execução por título executivo
extrajudicial, quando, nas execuções trabalhistas, a grande maioria de títulos executivos é judicial;
b) na execução trabalhista, o credor trabalhista é hipossuficiente e postula verbas alimentares; na
execução fiscal, o credor é o Estado, que não é hipossuficiente, e a verba postulada não é alimentar;
c) maior efetividade e proximidade do sistema da execução civil, principalmente o cumprimento da
sentença, com a execução trabalhista.
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A própria CLT, no art. 88222, colocou o Código de Processo Civil em primeiro lugar quanto à
ordem preferencial da penhora, mesmo a Lei de Execuções Fiscais, tendo regra específica a
respeito, em seu art. 1123.
Na execução trabalhista, a efetividade e a celeridade do procedimento se potencializam, considerando
a necessidade material do credor trabalhista e o caráter alimentar da verba. Por isso, a aplicação
subsidiária de Lei Processual Civil, nas lacunas normativas, ontológicas e axiológicas da Lei
Processual Trabalhista, deve ser mais intensa que na fase de conhecimento.

SÚMULA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
SUM-74CONFISSÃO (atualizada em decorrência do CPC de 2015) - Res. 208/2016, DEJT
divulgado em 22, 25 e 26.04.2016
I - Aplica-se a confissão à parte que, expressamente intimada com aquela cominação, não
comparecer à audiência em prosseguimento, na qual deveria depor. (ex-Súmula nº 74 - RA 69/1978,
DJ 26.09.1978)
II - A prova pré-constituída nos autos pode ser levada em conta para confronto com a confissão
ficta (arts. 442 e 443, do CPC de 2015 - art. 400, I, do CPC de 1973), não implicando cerceamento
de defesa o indeferimento de provas posteriores. (ex-OJ nº 184 da SBDI-I - inserida em 08.11.2000)
III- A vedação à produção de prova posterior pela parte confessa somente a ela se aplica, não
afetando o exercício, pelo magistrado, do poder/dever de conduzir o processo.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
Art. 442. A prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso.
Art. 443. O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos:
I – já provados por documento ou confissão da parte;
II – que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados.
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Art. 882 da CLT: “O executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução mediante
depósito da mesma, atualizada e acrescida das despesas processuais, ou nomeando bens à penhora, observada a
ordem preferencial estabelecida no art. 655 do Código Processual Civil”.
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Art. 11 da Lei n. 6.830/80: “A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: I – dinheiro; II – título da
dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa; III – pedras e metais preciosos; IV –
imóveis; V – navios e aeronaves; VI – veículos; VII – móveis ou semoventes; e VIII – direitos e ações. § 1o –
Excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em
plantações ou edifícios em construção. § 2o – A penhora efetuada em dinheiro será convertida no depósito de que
trata o inciso I do art. 9o. § 3o – O Juiz ordenará a remoção do bem penhorado para depósito judicial, particular ou
da Fazenda Pública exequente, sempre que esta o requerer, em qualquer fase do processo”.

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:
I – havendo pluralidade de réus, 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 autor forem inverossímeis ou estiverem em
contradição com prova constante dos autos.
SUM-114
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 É
inaplicável na Justiça do Trabalho a prescrição intercorrente.
Artigo 921, do CPC:
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.

SUM-122 REVELIA. ATESTADO MÉDICO (incorporada a Orientação Jurisprudencial nº 74 da
SBDI-I) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005 A reclamada, ausente à audiência em que deveria
apresentar defesa, é revel, ainda que presente seu advogado munido de procuração, podendo ser
ilidida a revelia mediante a apresentação de atestado médico, que deverá declarar, expressamente, a
impossibilidade de locomoção do empregador ou do seu preposto no dia da audiência. (primeira
parte - ex-OJ nº 74 da SBDI-I - inserida em 25.11.1996; segunda parte - ex-Súmula nº 122 alterada pela Res. 121/2003, DJ 21.11.2003)

SUM-263
PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. INSTRUÇÃO OBRIGATÓRIA DEFICIENTE (alterada
em decorrência do CPC de 2015) - Res. 208/2016, DEJT divulgado em 22, 25 e 26.04.2016 Salvo
nas hipóteses do art. 330 do CPC de 2015 (art. 295 do CPC de 1973), o indeferimento da petição
inicial, por encontrar-se desacompanhada de documento indispensável à propositura da ação ou não
preencher outro requisito legal, somente é cabível se, após intimada para suprir a irregularidade em
15 (quinze) dias, mediante indicação precisa do que deve ser corrigido ou completado, a parte não o
fizer (art. 321 do CPC de 2015).
Art. 330, do CPC: A petição inicial será indeferida quando:
I – for inepta;
II – a parte for manifestamente ilegítima;
III – o autor carecer de interesse processual;
IV – não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.
§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:
I – lhe faltar pedido ou causa de pedir;
II – o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido
genérico;
III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;
IV – contiver pedidos incompatíveis entre si.
§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de
financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição
inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o
valor incontroverso do débito.
§ 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo
contratados.
Artigo 321 do CPC:
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que
apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o
autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser
corrigido ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

SUM-377 PREPOSTO. EXIGÊNCIA DA CONDIÇÃO DE EMPREGADO (nova redação) Res. 146/2008, DJ 28.04.2008, 02 e 05 .05.2008
Exceto quanto à reclamação de empregado doméstico, ou contra mi-cro ou pequeno empresário, o
preposto deve ser necessariamente empregado do reclamado.

SUM-393
RECURSO ORDINÁRIO. EFEITO DEVOLUTIVO EM PROFUNDIDADE. ART. 1.013, §
1º, do CPC DE 2015. ART. 515, § 1º, DO CPC de 1973 - (nova redação em decorrência do CPC
de 2015) - Res. 208/2016, DEJT divulgado em 22, 25 e 26.04.2016 Súmulas A-125 SÚMULAS
I - O efeito devolutivo em profundidade do recurso ordinário, que se extrai do § 1º do art. 1.013 do
CPC de 2015 (art. 515, §1º, do CPC de 1973), transfere ao Tribunal a apreciação dos fundamentos
da inicial ou da defesa, não examinados pela sentença, ainda que não renovados em contrarrazões,
desde que relativos ao capítulo impugnado.
II - Se o processo estiver em condições, o tribunal, ao julgar o recurso ordinário, deverá decidir
desde logo o mérito da causa, nos termos do § 3º do art. 1.013 do CPC de 2015, inclusive quando
constatar a omissão da sentença no exame de um dos pedidos.
Art. 1.013, do CPC: A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões
suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao
capítulo impugnado.
§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um
deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.
§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde
logo o mérito quando:
I – reformar sentença fundada no art. 485;
II – decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da
causa de pedir;
III – constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;
IV – decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.
§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se
possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo
ao juízo de primeiro grau.
§ 5º O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável
na apelação.

Correlação:
OJ-SDI2-41 AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA “CITRA PETI-TA”. CABIMENTO
(atualizada em decorrência do CPC de 2015) - Res. 208/2016, DEJT divulgado em 22, 25 e
26.04.2016
Revelando-se a sentença "citra petita", o vício processual vulnera os arts. 141 e 492 do CPC de
2015 (arts. 128 e 460 do CPC de 1973), tornando-a passível de desconstituição, ainda que não
interpostos embargos de declaração.

SUM-405
AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA (nova redação em decorrência do CPC de 2015) Res. 208/2016, DEJT divulgado em 22, 25 e 26.04.2016 Em face do que dispõem a MP 1.98422/2000 e o art. 969 do CPC de 2015, é cabível o pedido de tutela provisória formulado na petição
inicial de ação rescisória ou na fase recursal, visando a suspender a execução da decisão
rescindenda.
Artigo 969 do CPC:
A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda,
ressalvada a concessão de tutela provisória.
Art. 294, do CPC:
A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.
Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida
em caráter antecedente ou incidental.
Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto,
sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer
outra medida idônea para asseguração do direito.

SUM-414
MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA ANTES OU NA
SENTENÇA (nova redação em decorrência do CPC de 2015) - Res. 217/2017, DEJT divulgado em
20, 24 e 25.04.2017
I – A tutela provisória concedida na sentença não comporta impugnação pela via do mandado de
segurança, por ser impugnável mediante recurso ordinário. É admissível a obtenção de efeito
suspensivo ao recurso ordinário mediante requerimento dirigido ao tribunal, ao relator ou ao
presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, por aplicação subsidiária ao processo do
trabalho do artigo 1.029, § 5º, do CPC de 2015.
II - No caso de a tutela provisória haver sido concedida ou indeferida antes da sentença, cabe
mandado de segurança, em face da inexistência de recurso próprio. III - A superveniência da
sentença, nos autos originários, faz perder o objeto do mandado de segurança que impugnava a
concessão ou o indeferimento da tutela provisória.
Art. 1.029, do CPC: O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na
Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal
recorrido, em petições distintas que conterão:
I – a exposição do fato e do direito;
II – a demonstração do cabimento do recurso interposto;
III – as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida.

§ 1º Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da
divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou
credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou
ainda com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com indicação da
respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados.
§ 2º Quando o recurso estiver fundado em dissídio jurisprudencial, é vedado ao tribunal
inadmiti-lo com base em fundamento genérico de que as circunstâncias fáticas são diferentes, sem
demonstrar a existência da distinção.
§ 3º O Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar
vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave.
§ 4º Quando, por ocasião do processamento do incidente de resolução de demandas
repetitivas, o presidente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça receber
requerimento de suspensão de processos em que se discuta questão federal constitucional ou
infraconstitucional, poderá, considerando razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse
social, estender a suspensão a todo o território nacional, até ulterior decisão do recurso
extraordinário ou do recurso especial a ser interposto.
§ 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso
especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:
I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e
sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo;
II – ao relator, se já distribuído o recurso;
III – ao presidente ou vice-presidente do tribunal local, no caso de o recurso ter sido
sobrestado, nos termos do art. 1.037.

SUM-417
MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA EM DINHEIRO (alterado o item I, atualizado o item
II e cancelado o item III, modulando-se os efeitos da presente redação de forma a atingir
unicamente as penhoras em dinheiro em execução provisória efetivadas a partir de 18.03.2016, data
de vigência do CPC de 2015) - Res. 212/2016, DEJT divulgado em 20, 21 e 22.09.2016 I - Não fere
direito líquido e certo do impetrante o ato judicial que determina penhora em dinheiro do executado
para garantir crédito exequendo, pois é prioritária e obedece à gradação prevista no art. 835 do CPC
de 2015 (art. 655 do CPC de 1973). II - Havendo discordância do credor, em execução
definitiva, não tem o executado direito líquido e certo a que os valores penhorados em
dinheiro fiquem depositados no próprio banco, ainda que atenda aos requisitos do art. 840, I,
do CPC de 2015 (art. 666, I, do CPC de 1973). (ex-OJ nº 61 da SBDI-2 - inserida em
20.09.2000).
Código de Processo Civil:
Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito
suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte
regime:
I – corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for
reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;

II – fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da
execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos
mesmos autos;
III – se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em
parte, somente nesta ficará sem efeito a execução;
IV – o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência
de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave
dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada
nos próprios autos.
§ 1º No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se
quiser, nos termos do art. 525.
§ 2º A multa e os honorários a que se refere o § 1º do art. 523 são devidos no cumprimento
provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa.
§ 3º Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de
isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto.
§ 4º A restituição ao estado anterior a que se refere o inciso II não implica o desfazimento da
transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já
realizada, ressalvado, sempre, o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado.
§ 5º Ao cumprimento provisório de sentença que reconheça obrigação de fazer, de não fazer
ou de dar coisa aplica-se, no que couber, o disposto neste Capítulo.
Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:
I – o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;
II – o credor demonstrar situação de necessidade;
III – pender o agravo fundado nos incisos II e III do art. 1.042;
IV – a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em
conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos.
Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar
manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

SUM-418 MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO À HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO (nova
redação em decorrência do CPC de 2015) - Res. 217/2017, DEJT divulgado em 20, 24 e 25.04.2017
A homologação de acordo constitui faculdade do juiz, inexistindo direito líquido e certo tutelável
pela via do mandado de segurança.

SUM-456 REPRESENTAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. PROCURAÇÃO. INVALIDADE.
IDENTIFICAÇÃO DO OUTORGANTE E DE SEU REPRESENTANTE. (inseridos os itens
II e III em decor-rência do CPC de 2015) - Res. 211/2016, DEJT divulgado em 24, 25 e
26.08.2016
I - É inválido o instrumento de mandato firmado em nome de pessoa jurídica que não contenha,
pelo menos, o nome do outorgante e do signatário da procuração, pois estes dados constituem
elementosque os individualizam.

II – Verificada a irregularidade de representação da parte na instância originária, o juiz designará
prazo de 5 (cinco) dias para que seja sana-do o vício. Descumprida a determinação, extinguirá o
processo, sem resolução de mérito, se a providência couber ao reclamante, ou consi-derará revel o
reclamado, se a providência lhe couber (art. 76, § 1º, do CPC de 2015).
III – Caso a irregularidade de representação da parte seja constatada em fase recursal, o relator
designará prazo de 5 (cinco) dias para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, o
relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente, ou deter-minará o
desentranhamento das contrarrazões, se a providência cou-ber ao recorrido (art. 76, § 2º, do CPC de
2015).

SUM-460

VALE-TRANSPORTE. ÔNUS DA PROVA - Res. 209/2016, DEJT divulgado em 01, 02 e
03.06.2016 É do empregador o ônus de comprovar que o empregado não satisfaz os requisitos
indispensáveis para a concessão do vale-transporte ou não pretenda fazer uso do benefício. SUM461 FGTS.
DIFERENÇAS. RECOLHIMENTO. ÔNUS DA PROVA - Res. 209/2016, DEJT divulgado em 01,
02 e 03.06.2016 É do empregador o ônus da prova em relação à regularidade dos depósitos do
FGTS, pois o pagamento é fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC de 2015).

Art. 373, do CPC:.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.
§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes,
salvo quando:
I – recair sobre direito indisponível da parte;
II – tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo.

SUM-463 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVA- ÇÃO (conversão da
Orientação Jurisprudencial nº 304 da SBDI- 1, com alterações decorrentes do CPC de 2015) -

Res. 219/2017, DEJT divulgado em 28, 29 e 30.06.2017 – republicada - DEJT divulgado em 12,
13 e 14.07.2017
I – A partir de 26.06.2017, para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, basta
a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado, desde que
munido de procuração com poderes específicos para esse fim (art. 105 do CPC de 2015);
II – No caso de pessoa jurídica, não basta a mera declaração: é necessária a demonstração cabal de
impossibilidade de a parte arcar com as despesas do processo.
Art. 105, do CPC: A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou
particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto
receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao
direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração
de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.
§ 1º A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei.
§ 2º A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos
Advogados do Brasil e endereço completo.
§ 3º Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o
nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo.
§ 4º Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a
procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive
para o cumprimento de sentença.

SDI

OJ-SDI1-269 JUSTIÇA GRATUITA. REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE DESPESAS
PROCESSUAIS. MOMENTO OPORTUNO (inserido item II em decorrência do CPC de
2015) - Res. 219/2017, DEJT divulgado em 28, 29 e 30.06.2017 – repu-blicada - DEJT
divulgado em 12, 13 e 14.07.2017
I - O benefício da justiça gratuita pode ser requerido em qualquer tempo ou grau de jurisdição,
desde que, na fase recursal, seja o re-querimento formulado no prazo alusivo ao recurso;
II - Indeferido o requerimento de justiça gratuita formulado na fase recursal, cumpre ao relator fixar
prazo para que o recorrente efetue o preparo (art. 99, § 7º, do CPC de 2015)

OJ-SDI1-310 LITISCONSORTES. PROCURADORES DISTINTOS. PRAZO EM DOBRO.
ART. 229, CAPUT E §§ 1º E 2º, DO CPC DE 2015. ART. 191 DO CPC DE 1973.
INAPLICÁVEL AO PROCESSO DO TRABALHO (atualizada em decorrência do CPC de
2015) - Res. 208/2016, DEJT divulgado em 22, 25 e 26.04.2016
Inaplicável ao processo do trabalho a norma contida no art. 229, caput e §§ 1º e 2º, do CPC de 2015
(art. 191 do CPC de 1973), em razão de incompatibilidade com a celeridade que lhe é inerente.

OJ-SDI2-132 AÇÃO RESCISÓRIA.
ACORDO HOMOLOGADO. ALCANCE. OFENSA À COISA JULGADA (DJ 04.05.2004)
Acordo celebrado - homologado judicialmente - em que o empregado dá plena e ampla quitação,
sem qualquer ressalva, alcança não só o objeto da inicial, como também todas as demais parcelas
referentes ao extinto contrato de trabalho, violando a coisa julgada, a propositura de nova
reclamação trabalhista.

SDI-II
OJ-SDI2-93 PENHORA SOBRE PARTE DA RENDA DE ESTA-BELECIMENTO
COMERCIAL. POSSIBILIDADE. (alterada em decorrência do CPC de 2015) – Res.
220/2017 – DEJT divul-gado em 21, 22 e 25.09.2017
Nos termos do art. 866 do CPC de 2015, é admissível a penhora so-bre a renda mensal ou
faturamento de empresa, limitada a percentu-al, que não comprometa o desenvolvimento regular de
suas ativida-des, desde que não haja outros bens penhoráveis ou, havendo outros bens, eles sejam de
difícil alienação ou insuficientes para satisfazer o crédito executado.
Art. 866, do CPC:
Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil
alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de
percentual de faturamento de empresa.
§ 1º O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo
razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.
§ 2º O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a
forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias
recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da
dívida.
§ 3º Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que
couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e
imóvel.

OJ-SDI2-153 MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO. OR-DEM DE PENHORA
SOBRE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO. ART. 649, IV, DO CPC DE
1973. ILEGA-LIDADE (atualizada em decorrência do CPC de 2015) – Res. 220/2017 – DEJT
divulgado em 21, 22 e 25.09.2017
Ofende direito líquido e certo decisão que determina o bloqueio de numerário existente em conta
salário, para satisfação de crédito tra-balhista, ainda que seja limitado a determinado percentual dos
valo-res recebidos ou a valor revertido para fundo de aplicação ou pou-pança, visto que o art. 649,
IV, do CPC de 1973 contém norma im-perativa que não admite interpretação ampliativa, sendo a
exceção prevista no art. 649, § 2º, do CPC de 1973 espécie e não gênero de crédito de natureza
alimentícia, não englobando o crédito trabalhista.
PENHORA DE DINHEIRO
Art. 833, do CPC: São impenhoráveis:

I – os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;
II – os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do
executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns
correspondentes a um médio padrão de vida;
III – os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado
valor;
IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;
V – os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens
móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;
VI – o seguro de vida;
VII – os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;
VIII – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;
IX – os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em
educação, saúde ou assistência social;
X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) saláriosmínimos;
XI – os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;
XII – os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação
imobiliária, vinculados à execução da obra.
§ 1º A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem,
inclusive àquela contraída para sua aquisição.
§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para
pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às
importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição
observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.
§ 3º Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os
implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora
rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em
garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou
previdenciária.
Art. 8º, do 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.

