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NCPC, art. 76, § 2°: descumprida a determinação, caso o 
processo esteja em grau de recurso perante o tribunal, o 
relator:   

  

I – não conhecerá do recurso, se a providê ncia couber 
ao recorrente;  II – determinará o desentranhamento das 
contrarrazões, se a providê ncia couber ao recorrido. da 
ausência de expediente forense.  
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TST OJ 120 da SDI I  

  

I - Verificada a total ausência de assinatura no recurso, o 
juiz ou o relator concederá prazo de 5 (cinco) dias para 
que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, o 
recurso será reputado inadmissível (art. 932, parágrafo 
único, do CPC de 2015). II - É válido o recurso assinado, 
ao menos, na petição de apresentação ou nas razões 
recursais.  
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Súmula nº 8 do TST. Juntada de documento A juntada de 
documentos na fase recursal só se justifica quando 
provado o justo impedimento para sua oportuna 
apresentação ou se referir a fato posterior à sentença.  
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3) Custas Processuais (preparo) 

 

 Momento do pagamento:   

 trânsito em julgado  

 

- recurso (pressuposto recursal – deserção) - Súmula nº 
25, I, do TST – inversão do ônus da sucumbência (isento)  

  

Súmula 25, II, do TST - inversão do ônus de sucumbência 
(sem majoração – pagamento no final) Reembolso: art. 
790-A, I, da CLT (Súmula 25, IV, do TST)  
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Súmula nº 25 do TST 

 
CUSTAS PROCESSUAIS.  INVERSÃO DO ÔNUS DA 
SUCUMBÊNCIA. (alterada a Súmula e incorporadas as 

Orientações Jurisprudenciais nºs  104 e 186 da SBDI-1) - 
Res. 197/2015 - DEJT divulgado em 14, 15 e 18.05.2015 

I - A parte vencedora na primeira instância, se vencida na 
segunda, está obrigada, independentemente de 
intimação, a pagar as custas fixadas na 
sentença  originária, das quais ficara isenta a parte então 
vencida;    
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II - No caso de inversão do ônus da sucumbência em 
segundo grau, sem acréscimo ou atualização do valor das 
custas e se estas já foram devidamente  recolhidas, 
descabe um novo pagamento pela parte vencida, ao 
recorrer. Deverá ao final, se sucumbente, reembolsar a 
quantia; (ex-OJ nº 186 da SBDI-I do TST). 

III - Não caracteriza deserção a hipótese em que, 
acrescido o valor da condenação, não houve fixação ou 
cálculo do valor devido a título de custas e  tampouco 
intimação da parte para o preparo do recurso, devendo 
ser as custas pagas ao final; (ex-OJ nº 104 da SBDI-I)    
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IV - O reembolso das custas à parte vencedora faz-se 
necessário mesmo na hipótese em que a parte vencida for 
pessoa isenta do seu pagamento, nos termos do art. 790-
A, parágrafo único, da CLT. 

 

OJ 140 da SDI I -  Em caso de recolhimento insuficiente 
das custas processuais ou do depósito recursal, somente 
haverá deserção do recurso se, concedido o prazo de 5 
(cinco) dias previsto no § 2º do art. 1.007 do CPC de 
2015, o recorrente não complementar e comprovar o 
valor devido.  
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OJ nº 269 da SDI-I do TST: Justiça gratuita. 
Requerimento de isenção de despesas processuais. 
Momento oportuno.  

 I - O benefício da justiça gratuita pode ser requerido em 
qualquer tempo ou grau de jurisdição, desde que, na fase 
recursal, seja o requerimento formulado no prazo alusivo 
ao recurso; II – Indeferido o requerimento de justiça 
gratuita formulado na fase recursal, cumpre ao relator 
fixar prazo para que o recorrente efetue o preparo (art. 
99, § 7º, do CPC de 2015).   
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4) Depósito recursal  

  

 (CLT art. 899, § 1º e Lei nº 8.177/91, art. 40)  

  

Natureza Jurídica: garantia de futura execução  

  

- Somente ações condenatórias em pecúnia – S. 161 do 
TST 

 

- Recolhimento somente empregador  
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IN 27/2005 – exigível nas relações de trabalho. 

 

Prazo para o pagamento 

prazo do recurso (interposição antecipado do recurso não 
prejudica prazo – Sum 245 do TST)  * exceto AI – 
momento da interposição (CLT, art. 899, § 7º)  
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Art. 899 - Os recursos serão interpostos por simples petição 
e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções 
previstas neste Título, permitida a execução provisória até a 
penhora. (Redação dada pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968) 
(Vide Lei nº 7.701, de 1988) 

§ 7o No ato de interposição do agravo de instrumento, o 
depósito recursal corresponderá a 50% (cinquenta por 
cento) do valor do depósito do recurso ao qual se pretende 
destrancar. (Incluído pela Lei nº 12.275, de 2010) 
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Guia de Pagamento 

  

a) Valor da condenação 

b) Legal  

  

- R$ 9.189,00 (Recurso ordinário) - R$ 
18.378,00(Recurso de revista, embargos, recurso 
extraordinário e recurso em ação rescisória)   
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CLT, art. 896§ 9º  O valor do depósito recursal será 
reduzido pela metade para:  

  

1. entidades sem fins lucrativos, 2. empregadores 
domésticos, 3. microempreendedores individuais, 4. 
microempresas e  5. empresas de pequeno porte.  

 

- Responsabilidade solidária: um depósito, exceto pedido 
de exclusão da lide (Súmula 128 do TST)  

- Execução: regra, não exigido  
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Depósito  

(Súm. 426 do TST – será cancelada) Art. 899,§ 4º: O 
depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e 
corrigido com os mesmos índices da poupança.  

 

CLT, art. 896.§ 11.  O depósito recursal poderá ser 
substituído por fiança bancária ou seguro garantia 
judicial. depósito é exigido para os seguintes recursos:   
a) ordinário;  b) de revista;  c) embargos no TST, 
disciplinado no art. 894, II, da CLT  d) extraordinário; e) 
agravo de instrumento (50%).  
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São isentos do depósito recursal (CLT, art. 896, § 10) 

  

 1. os beneficiários da justiça gratuita,  

 2. as entidades filantrópicas e  

 3. as empresas em recuperação judicial.  

  

 


