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Introdução: O depósito recursal está previsto no artigo 899, parágrafo 1º da
Consolidação das Leis do Trabalho e figura como pressuposto objetivo (extrínseco) de
admissibilidade recursal, cabendo à parte recorrente o dever de depositar uma garantia
para que possa ter o mérito reanalisado pelo juízo ad quem. Contudo, em razão dos
altos valores exigidos pelo Tribunal, a título de depósito recursal, tal garantia pode
tornar-se demasiadamente onerosa para os empregadores menos preparados
financeiramente, resultando num fator de inibição à propositura de recursos. Objetivo:
A presente discussão tem como objetivo  questionar acerca da inconstitucionalidade
quanto à exigência do depósito recursal por, supostamente, ferir os princípios do duplo
grau de jurisdição. A legislação vigente não cria distinções para a capacidade
financeira de empregadores, resultando em ofensa aos mencionados princípios,
apontando, assim, sua inconstitucionalidade. Metodologia: A presente pesquisa tem o
caráter qualitativo, com um enfoque descritivo e analítico. Dentro do objeto proposto
na presente pesquisa, pelo prisma jurídico, foram analisadas as rescisões de trabalho,
as particularidades pertinentes ao devido processo legal trabalhista, as características
do recurso, com enfoque na constitucionalidade da taxa recursal para sua apreciação. O
delineamento se deu na forma observacional analítico, por sua vez, se deu por dois
grandes grupos, a pesquisa bibliográfica e documental, e, ainda, o levantamento de
dados primários, confrontando com os princípios da ampla defesa e do duplo grau de
jurisdição. Resultados: Pela análise do artigo 899, § 1º da CLT, verificou-se que o
depósito recursal justifica-se pelo fato da condenação trabalhista possuir caráter
alimentar, devendo ter a máxima prioridade na tramitação, e também no sentido de se
evitar recursos meramente protelatórios, viabilizando o princípio da celeridade. De
outro lado, não se verifica a base legal que estabeleça a distinção entre os recorrentes,
restando a única exceção para a massa falida, os entes federativos (União, Estados,
Municípios) e os entes fundacionais e autárquicos. Em relação ao valor arbitrado a
título de depósito recursal, o TST dispõe, por meio do Ato Nº 326/SEGJUD.GP, as
quantias limites, quais sejam: R$ 8.959,63 para o Recurso Ordinário e R$ 17.919,26
para o Recurso de Revista, Embargos ao TST, Recurso Extraordinário e Recurso
Ordinário em Ação Rescisória, ainda, para o Agravo de Instrumento, exige-se a
quantia de 50% do valor do recurso que se pretende destrancar. Deve-se ater ainda ao
princípio da igualdade, elencado no artigo 3º, inciso IV e no caput do artigo 5º da
Constituição Federal, que dispõe que os desiguais devem ser tratados desigualmente,
na medida em que se desigualam.  Conclusão: Pelo analisado, verifica-se que a
intenção não é a de dispensar o depósito para estes, mas flexibilizar seus valores,
analisando a realidade de cada recorrente, pois a flagrante afronta à Carta Magna deve
ser analisada para que se mantenha a ordem jurídica e observados os princípios
basilares do processo.
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