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Depósitos Recursais: 
uma oportunidade 
de receita de R$35 

bilhões.

Valores são recolhidos pela Justiça do
Trabalho para assegurar as condenações

dos processos.

Depósitos recursais são os valores que as empresas precisam disponibilizar junto à Justiça 
do Trabalho para recorrer nas ações trabalhistas. 

São um mecanismo para que empregadores honrem a condenação do processo em caso de 
derrota. Os depósitos recursais são tratados pelo artigo 899 da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), artigo 40 e lei 8.177/91, artigo 8º da lei 8.542/92. 

Desde 2017, quando a reforma trabalhista entrou em vigor, essa garantia foi flexibilizada e 
o depósito pode ser substituído por fiança bancária ou seguro garantia judicial. 

Existe um montante de R$ 35 bilhões em recursos que as empresas depositaram e não se 
preocuparam em levantar após o término das ações trabalhistas, dos quais R$ 10,5 bilhões 
estão disponíveis para resgate.

Existe a oportunidade, portanto, de identificação e apuração de depósitos, saldos e 
resíduos existentes em favor da empresa depositante, em todos os procedimentos judiciais 
que se encontrem arquivados, incinerados ou com baixa junto ao órgão competente. 
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Como se constituem os 
Depósitos Recursais 

Os depósitos recursais necessários para as empresas recorrerem nas ações 
trabalhistas foram reajustados pela variação acumulada do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor – INPC/IBGE no período de julho de 2019 a junho de 
2020. 

Agora, os valores limites dos recolhimentos são de R$ 10.059,15 (no caso de 
interposição de recurso ordinário) e de R$ 20.118,30 (no caso de interposição 
de recurso de revista, embargos e recursos extraordinários). 

A quantia é uma garantia da Justiça do Trabalho para assegurar os valores 
das condenações dos processos. 

Assim, somente pode ser retirada no fim do processo trabalhista, quando não 
há mais possibilidade de recorrer de ambas as partes e, obviamente, desde 
que não tenha sido utilizada no decorrer do processo.

Em 2017, a garantia foi flexibilizada e o depósito pode ser substituído por 
fiança bancária ou seguro garantia judicial. Se esse entendimento for 
estendido para os saldos anteriores à nova legislação, a quantia passível de 
recuperação seria de R$ 65 bilhões.  
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Os valores foram reajustados em agosto de 2020



QUAIS OS 
DOCUMENTOS PARA 
RECUPERAR OS 
DEPÓSITOS? 
Há a necessidade de expedição de alvarás para liberação 
dos depósitos, saldos e resíduos.

Os processos para recuperação de depósito recursal trabalhista exigem uma 
série de procedimentos, bem como a reunião de um conjunto de documentos. 
O objetivo é rastrear  todos os depósitos, saldos e resíduos em procedimentos 
judiciais que se encontrem arquivados, incinerados ou com baixa junto ao 
órgão competente. 

Há a necessidade de expedição de alvarás para liberação dos depósitos, saldos 
e resíduos. Eventualmente, pode ser necessária a guia de depósito, caso não 
esteja no processo. 

Pode ser necessária a verificação da emissão de cheque administrativo 
diretamente pelo tribunal (no caso de empresas falidas ou em recuperação 
judicial).

No caso da contratação de um terceiro, a empresa deve elaborar uma 
procuração por instrumento particular ou público e providenciar a última 
alteração contratual e a último estatuto, no caso de S/A. 
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As empresas podem fazer um verdadeiro rastreamento para identificar os 
depósitos recursais e/ou judiciais que eventualmente têm a oportunidade de 
recuperar para os seus caixas. 

Para isso, devem identificar e apurar os depósitos, saldos e resíduos existentes 
em favor da organização solicitante, em procedimentos judiciais que se 
encontrem arquivados, incinerados ou com baixa junto ao órgão competente. 

Há a possibilidade também de recuperação dos créditos inativos, relativos a 
diferenças de saldos de depósitos recursais e/ou judiciais em demandas já 
encerradas. 

Como o assunto envolve apenas processos arquivados, inativos ou baixados, 
não há conflito ou violação de direitos de advogados anteriormente 
constituídos.

Possibilidades 
de recuperação

Os valores que podem ser recuperados 
são de créditos inativos e fundos 

adormecidos oriundos dos depósitos 
recursais ou judiciais.



Quanto tempo para receber 
o saldo do Depósito 
Recursal/Judicial? 
O prazo pode chegar até um ano, conforme o processo de 
rastreamento dos saldos, bem como da Vara para a qual se 
direciona o pedido.

O processo de recuperação do saldo de depósitos 
recursais/judiciais por ser bastante árduo. 
Se o mapeamento for realizado manualmente, o tempo de 
duração até a obtenção do recurso pode levar um ano. 
Afinal, há diligências jurídicas para efetuar 
desarquivamentos e levantamento de documentos.

A boa notícia é que nos rastreamentos realizados de forma 
automatizada, os processos de recuperação de depósitos 
recursais/judiciais levam em média 180 dias. Obviamente, 
deve-se levar em consideração a quantidade de processos 
da empresa e a Vara em que os mesmos tramitam. 

De qualquer maneira, o tempo não deve ser a 
primeira preocupação, uma vez que as empresas 
contratantes desses serviços de rastreamento e 
recuperação raramente pagam pelo serviço. 
Geralmente, apenas dão uma comissão após 
receber o valor do saldo dos depósitos 
recursais/judiciais. 
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As organizações devem identificar e apurar os recolhimentos, saldos e 
resíduos existentes, em procedimentos judiciais que se encontrem 
arquivados, incinerados ou com baixa junto ao órgão competente.

As cinco etapas 
para obter o saldo 
do Depósito 
Recursal/Judicial 
Existe um roteiro padrão para que 
as empresas possam identificar e 
recuperar os seus saldos na 
Justiça.

05
Contrate uma consultoria especializada. 
Não vale a pena deslocar o pessoal 
interno. As empresas com expertise na 
recuperação de créditos não costumam 
cobrar pelo serviço, mas apenas uma 
comissão no sucesso do projeto. 

Agora é o momento de verificar se a 
empresa está apta para obter os saldos 
dos depósitos recursais/judiciais. Se a 
organização participou de muitas ações, 
é quase certo que terá vultosos valores 
para recuperar. 

Momento do rastreamento de créditos 
propriamente dito. Pode ser feito de 
maneira automatizada ou manual.

Desarquivamento de processos e o 
levantamento de documentos referente 
ao depósito recursal/judicial.

Retirada do dinheiro junto à Caixa 
Econômica Federal (CEF) ou Banco do 
Brasil (BB). 

ETAPA 1 ETAPA 2

ETAPA 3 ETAPA 4

ETAPA 5

RECUPERAÇÃO DE DEPÓSITOS  RECURSAIS                             08



Fale diretamente com 
o nosso comercial:

Fale
conosco:

Rua Joaquim Floriano, 888 Conj. 203/204 
– Itaim Bibi,  São Paulo – SP

CEP: 04534-003

Avenida Antonio Carlos Berta, 475
Conj. 1503 – Edifício FK – Jd. Europa
Porto Alegre – RS, CEP: 91340-020

Escritórios
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(11) 3078-1215

comercial@assertif.com.br

https://api.whatsapp.com/send?phone=5541999176474&text=Ol%C3%A1,+gostaria+de+mais+informa%C3%A7%C3%B5es+sobre+a+Assertif
https://twitter.com/Assertifbr
https://www.linkedin.com/company/assertiff/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/assertif/
https://www.instagram.com/assertifbr/

