
DIREITO 

PROCESSUAL DO 

TRABALHO 
 

Sistema Recursal Trabalhista 
Agravos de Instrumentos e de Petição 

 
Prof ª. Eliane Conde   



          Agravos de Instrumento e de Petição  

AGRAVO DE INSTRUMENTO  

 

- Objeto: destrancar recurso (CLT, art. 897, b e IN 16/99 

  

- O prazo para interposição e contrarrazões do agravo é de 
oito dias  

- Competência para julgamento: tribunal competente para 
o julgamento do recurso denegado 

- Formação do instrumento: CLT, art. 897, §5°.  

- Pressupostos recursais (inclusive depósito recursal – 
50%) - CLT, art. 899, § 8º 

  



- desnecessário depósito no agravo de RR quando a 
decisão contrarie jurisprudência uniforme do TST 
 

-  AI conhecido - julgamento conjunto com o recurso 
principal . 
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Necessidade de Preparo para a interposição do Agravo de 
Instrumento 

 

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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§ 8o Quando o agravo de instrumento tem a finalidade de 
destrancar recurso de revista que se insurge contra decisão 
que contraria a jurisprudência uniforme do Tribunal 
Superior do Trabalho, consubstanciada nas suas súmulas ou 
em orientação jurisprudencial, não haverá obrigatoriedade 
de se efetuar o depósito referido no § 7o deste artigo. 
(Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014) 

§ 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. (Incluído 
pela Lei nº 13.467, de 2017) 
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§ 10. São isentos do depósito recursal os beneficiários da 
justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em 
recuperação judicial. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

§ 11. O depósito recursal poderá ser substituído por fiança 
bancária ou seguro garantia judicial. (Incluído pela Lei nº 
13.467, de 2017) 
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AGRAVO DE PETIÇÃO  

 

É utilizado para impugnar as decisões na fase de execução. 

Como decisões que julgam os embargos a execução ou 
embargos de terceiros, ou ainda extingue, total ou 
parcialmente a execução. 

 

 Art. 897 - Cabe agravo, no prazo de 8 (oito) dias: (Redação 
dada pela Lei nº 8.432, de 1992) 

a) de petição, das decisões do Juiz ou Presidente, nas 
execuções; (Redação dada pela Lei nº 8.432, de 1992) 
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§ 1º - O agravo de petição só será recebido quando o 
agravante delimitar, justificadamente, as matérias e os 
valores impugnados, permitida a execução imediata da 
parte remanescente até o final, nos próprios autos ou por 
carta de sentença. (Redação dada pela Lei nº 8.432, de 
1992) 
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Súmula nº 416 do TST 

MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO. LEI Nº 8.432/1992. 
ART. 897, § 1º, DA CLT. CABIMENTO (conversão da 
Orientação Jurisprudencial nº 55 da SBDI-2) - Res. 
137/2005, DJ 22, 23 e 24.08.2005 

Devendo o agravo de petição delimitar justificadamente a 
matéria e os valores objeto de discordância, não fere direito 
líquido e certo o prosseguimento da execução quanto aos 
tópicos e valores não especificados no agravo. (ex-OJ nº 55 
da SBDI-2  - inserida em 20.09.2000)  
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O artigo 789-A prevê o pagamento de custas em caso de 
interposição de agravo de petição, pagas ao final pelo 
executado. 

 

 Incidente de desconsideração da personalidade jurídica 
(CLT, art. 855-A, § 1º)  

  

• Fase de conhecimento  

•  Fase de execução  

• Decisão do relator 
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Art. 855-A. Aplica-se ao processo do trabalho o incidente de 
desconsideração da personalidade jurídica previsto nos arts. 
133 a 137 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - 
Código de Processo Civil. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 
13.7.2017) 

§ 1º Da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o 
incidente: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 13.7.2017) 

I - na fase de cognição, não cabe recurso de imediato, na 
forma do § 1º do art. 893 desta Consolidação; (Incluído pela 
Lei nº 13.467, de 13.7.2017) 

II - na fase de execução, cabe agravo de petição, 
independentemente de garantia do juízo;  
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III - cabe agravo interno se proferida pelo relator em 
incidente instaurado originariamente no tribunal. (Incluído 
pela Lei nº 13.467, de 13.7.2017) 

§ 2º A instauração do incidente suspenderá o processo, sem 
prejuízo de concessão da tutela de urgência de natureza 
cautelar de que trata o art. 301 da Lei nº 13.105, de 16 de 
março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei 
nº 13.467, de 13.7.2017) 
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