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RESUMO 

A presente pesquisa versa sobre o reflexo do NCPC no Processo do Trabalho, 

especificamente quanto a inovação do disposto no artigo 15, o qual determina a sua 

aplicação de forma supletiva e subsidiária. 

Em face desses termos utilizados e, ainda, o disposto nos artigos 769 e 889 da CLT, 

a pesquisa pretende abordar os entendimentos doutrinários, fazendo levantamento 

da finalidade da utilização dos dois termos e uma análise a respeito da divergência 

doutrinária que gira em torno da revogação ou não dos citados artigos 769 e 889 da 

CLT, os quais estabelecem os requisitos necessários para a aplicação das normas 

do CPC no direito processual trabalhista. 

 INTRODUÇÃO 

Pelo princípio da subsidiariedade esculpido nos artigos 769 e 899 da Consolidação 

das Leis do Trabalho, o direito processual comum será fonte subsidiária no processo 

do trabalho quando houver omissão da legislação processual trabalhista e, ainda, 

desde que não incompatível com as normas do Processo Judiciário do Trabalho. 

Sendo que o primeiro dispositivo legal trata da subsidiariedade na fase de 

conhecimento e o segundo se refere à fase de execução, no entanto, após a Lei de 

Execução Fiscal. 

Consoante a redação dos aludidos dispositivos legais, para a aplicação do processo 

comum no processo do trabalho na fase de conhecimento, há que se observar dois 

requisitos: i) omissão da CLT e legislação processual trabalhista esparsa e, ii) 

compatibilidade do CPC com os princípios que regem o direito processual do 

trabalho. Já na fase de execução, além do preenchimento de tais requisitos, aplicar-

se-á inicialmente a Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980) e, apenas depois, a 

legislação processual comum, no entanto, tem-se que observar o princípio da 

efetividade. 

Diante dessa premissa a ser analisada, faz-se necessária uma adequada 

compreensão sobre o significado que se buscou com o termo “omissão da CLT”. 

Aqui faz se necessário identificar o significado de lacuna e quais as suas 

consequências e se, ao falar em omissão, qual estamos nos referindo?  

Segundo Leone Pereira, três são as principais espécies de lacunas: i) normativa, 

representada pela ausência de norma reguladora do caso concreto; ii) ontológica, 

quando há norma reguladora, todavia, a norma existente está desatualizada, não 



apresentando mais compatibilidade com os fatos sociais e com o progresso técnico, 

acarretando o ancilosamento da norma positiva; e iii) axiológicas, também parte da 

premissa da existência da norma reguladora do caso concreto, entretanto, a 

aplicação da norma existente produzirá uma solução injusta ou insatisfatória. 

Muito se discute em relação à interpretação do artigo 769 da CLT e a utilização ou 

não das lacunas acima mencionadas. E na tentativa de solucionar essa 

problemática, dois entendimentos se firmaram.  

A primeira corrente denominada “Teoria Tradicional ou Restritiva”, defende a 

aplicação subsidiária do CPC somente na hipótese de lacuna normativa, sendo 

adeptos, por exemplo, Pedro Paulo Teixeira Manus e Manoel Antonio Teixeira Filho. 

Já pela segunda corrente, intitulada de “Teoria Evolutiva, Ampliativa ou Sistemática” 

que defende além da possibilidade de aplicação do CPC nos casos de lacunas 

normativas, também admissível nas hipóteses de lacunas ontológicas e axiológicas, 

tendo como adeptos, por exemplo, Mauro Schiavi e Carlos Henrique Bezerra Leite. 

OBJETIVOS 

i) analisar e explicitar as expressões “supletiva” e “subsidiariamente” trazidas pelo 

artigo 15 do NCPC; ii) verificar se o artigo 15 do NCPC revogou ou não o teor dos 

artigos 769 e 889 da CLT e, ii) averiguar, a partir das conclusões anteriores, qual 

será o reflexo no Processo Comum no Processo Judiciário do Trabalho tanto na fase 

de conhecimento como execução. 

METODOLOGIA 

A investigação do tema em comento recorre ao método dedutivo, ao abordar a 

legislação aplicável, partindo dos princípios de Ordem Constitucional, de Processo 

Comum e Processo do Trabalho, para em seguida, partir para o estudo fragmentado 

da doutrina e jurisprudência, averiguar as interpretações sobre o disposto no artigo 

15 do NCPC e quais as consequências deste dispositivo na aplicação das normas 

do processo comum e execução no processo do trabalho. 

DESENVOLVIMENTO 

Com a chegada do Novo CPC (Lei nº 13.105/2015), muito se questiona sobre a 

interpretação do texto esculpido em seu artigo 15 e suas consequências no direito 

processual trabalhista. A questão a ser tratada refere-se à definição das regras 

“supletiva” e “subsidiária”, a fim de se verificar se ambas as expressões fazem 



referência a um mesmo fenômeno e o real reflexo a partir da entrada em vigor do 

NCPC no Processo do Trabalho.  

Levando em considerações as premissas anteriormente apresentadas, tais como, 

real finalidade do termo “supletiva”, a discussão sobre a revogação ou não dos 

artigos previstos na CLT que disciplina o CPC como norma subsidiária. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Ainda não é possível alcançar conclusões consolidadas uma vez que, por entrar em 

vigor em março de 2016, a jurisprudência ainda não teve oportunidade de se 

manifestar e a doutrina ainda é escassa sobre o tema. 

Com efeito, pode-se, preliminarmente, chegar as conclusões no sentido de que: i) os 

termos “supletiva” e “subsidiariamente” não foram utilizados pelo legislador como 

sinônimos, contudo, na prática não haverá alterações; ii) que o disposto no artigo 15 

do NCPC não está em conflito com os artigos 769 e 889 da CLT e, iii) que os artigos 

769 e 889 da CLT não foram revogados, pois havendo mais de um critério para 

solução de antinomias, entre a cronologia e as especialidade, esta prevalece. 

Durante o estudo poderão tais conclusões sofrer alterações. 
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