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1. SENTENÇA TRABALHISTA

1. 1. Conceito e Natureza Jurídica

A CLT não conceitua a sentença trabalhista, apenas aponta, em sua Seção X, quando da decisão e 
sua eficácia, que será proferida decisão depois de rejeitada a proposta de conciliação pelas partes 
(art. 831), apontando, ainda, os requisitos básicos da decisão (caput do art. 832).

Para socorrer o processo do trabalho, quanto ao conceito de sentença, primeiramente, deve-se 
manejar a aplicação subsidiária do CPC, nos termos do art. 769 da CLT e ainda o art. 15 do CPC, 
isso porque, no processo civil, há claro conceito legal, considerando os arts. 203, § 1º, 485 e 487, 
que estabelecem, em conjunto, que “sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com 
fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como 
extingue a execução”.

Para Manoel Antônio Teixeira Filho1: 

“A sentença constitui, sem dúvida, a mais expressiva das pronunciações da iurisdictio, 
entendida esta como o poder-dever estatal de resolver os conflitos de interesses 
submetidos à sua cognição monopolística. É por esse motivo que se tem afirmado que 
a sentença representa o acontecimento mais importante do processo, o seu ponto de 
culminância e de exaustão; essa assertiva é correta, a despeito do sentido algo retórico 
dos seus termos, se levarmos em conta que todos os atos do procedimento estão 
ligados, direta ou indiretamente, com maior ou menor intensidade, à sentença, que se 
apresenta, sob esse aspecto, como uma espécie de polo de atração magnética, para 
o qual convergem, de maneira lógica e preordenada, todos esses atos. É o que já se 
denominou de força centrípeta da sentença”.

Complementando, Mauro Schiavi2, diz:

“O Código de Processo Civil atual deixa explícito o conceito de sentença em harmonia com 
o sincretismo processual e a sistemática da novel codificação. O conceito de sentença 
atual, ao contrário do CPC de 73 que fixava o conceito pela finalidade do ato, e da Lei 
n. 11.232/05 que dispunha o conceito em razão de seu conteúdo, agora, considera, 
corretamente, tanto o conteúdo do ato, ou seja, a decisão deve ter por fundamento uma 
das hipóteses dos arts. 485 ou 487, do CPC, e também sua finalidade, qual seja: pôr fim 
à fase cognitiva do procedimento comum, ou extinguir a execução”. 

1 Teixeira Filho, Manoel Antonio. A sentença no processo do trabalho. 5. ed. São Paulo: LTr, 2017. p. 206

2 Schiavi, Mauro. Manual de direito processual do trabalho. 12. ed. de acordo com Novo CPC. São Paulo: LTr, 2017. 
p. 817
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Resumindo a questão e trazendo o conceito legal, Leonardo Tibo Barbosa Lima3 expressa que: 

“Sentença é o ato judicial que põe fim ao processo de conhecimento, com fundamento 
nos arts. 485 e 487 do CPC de 2015 (art. 203, § 1º, do CPC de 2015)”.

Conceituada a sentença, qual seria sua natureza jurídica?

Para alguns doutrinadores, a sentença seria um ato de vontade, sendo que esta vontade estaria 
presente em duas dimensões: a primeira, considerando a aplicação da vontade das leis aos 
conflitos existentes; e, a segunda, a submissão da vontade das partes em conflito, ao comando do 
estado-juiz.

Para outros, seria a sentença, um ato de inteligência, uma manifestação do estado-juiz, declarando 
a cada um o que é seu por direito, após uma análise fática e jurídica, onde o julgador, não apenas 
aplica o conteúdo frio da lei, mas sim, realiza uma análise crítica do direito aplicando-o aos fatos 
em exame.

Todavia, concordamos com Mauro Schiavi4, quando explana que a sentença, em verdade, teria a 
natureza jurídica complexa, sendo ato de inteligência e vontade, senão vejamos:

“No nosso sentir, a sentença não é só um ato de inteligência do juiz, mas também um 
ato de vontade, no sentido de submeter a pretensão posta em juízo à vontade da lei 
ou do ordenamento jurídico, e também de submeter as partes ao comando sentencial. 
Além disso, a sentença também é um ato de justiça, no qual o juiz, além de valorar os 
fatos e subsumi-los à lei, fará a interpretação do ordenamento jurídico de forma justa 
e equânime, atendendo não só aos ditames da Justiça no caso concreto, mas ao bem 
comum (art. 5º da LINDB). 

Portanto, a natureza jurídica da sentença é de um ato complexo, sendo um misto de 
ato de inteligência do juiz, de aplicação da vontade da lei ao caso concreto, e, acima de 
tudo, um ato de justiça. Como bem adverte José Augusto Rodrigues Pinto, ‘a sentença 
é um ato de consciência que estabelece o elo entre o jurídico e o justo’. (RODRIGUES 
PINTO, José Augusto. Processo trabalhista de conhecimento. 7. ed. São Paulo: LTr, 
2005. p. 554). Como ensina Tercio Sampaio Ferraz Jr.: ‘A justiça enquanto código 
doador de sentido ao direito é um princípio regulativo do direito, mas não constitutivo 
[...] o direito é uma organização de relações de poder. Seu princípio constitutivo é a 
impositividade autoritária. Todavia, seu princípio regulativo, que lhe confere sentido, é a 
justiça’ (Introdução ao estudo do direito. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 372)”.

Mas, a essa altura, deve o candidato estar se perguntando, por que conceitos e definições teóricas 

3 Lima, Leonardo Tibo Barbosa. Lições de direito processual do trabalho: teoria e prática. 4. ed. rev. e atual. São 
Paulo : LTr, 2017. p. 265

4 Op. cit. p. 816
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em curso prático de correção de sentenças trabalhistas?

Respondemos: - O candidato deve ter em mente que está prestando exame para se tornar um 
juiz. Proferir sentença deve ser seu ato de inteligência e vontade, ou seja, deve demonstrar ao 
examinador que tem capacidade de examinar os fatos lançados, que conhece a vontade da lei, 
que sabe realizar uma análise crítica do direito para proferir uma decisão e colocar fim ao problema 
apresentado pelas partes, dando a cada um o que é seu, e submetendo a vontade das partes ao 
comando do Estado-Juiz.

Por óbvio que a capacidade argumentativa, de conhecimento doutrinário, jurisprudencial e legal, são 
elementos exigidos na avaliação da sentença trabalhista, mas o examinador não quer ver apenas 
candidatos que sabem expor seu conhecimento, a prova de sentença é justamente realizada para 
que o candidato demonstre que sabe decidir, aplicar todo aquele conhecimento legal-doutrinário-
jurisprudencial, ao caso concreto, promovendo a solução das questões processuais e meritórias 
colocadas ao seu exame.

Juiz decide, “põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução” 
(art. 203, § 1º, do CPC).

1. 2. Princípios da sentença trabalhista

Quando pensamos em princípios da sentença, isso nos remete, primeiramente, aos princípios 
do processo e princípios do processo do trabalho. Todavia, como este é um manual de ajuda ao 
candidato, específico para a prova de sentença, não iremos realizar apresentação de referidos 
princípios, recomendando a leitura, neste tópico, de:

1) Teixeira Filho, Manoel Antônio. A sentença no processo do trabalho. 5. ed. São Paulo: 
LTr, 2017. pp. 31/147.

2) Schiavi, Mauro. Princípios do processo do trabalho. 2. ed. - São Paulo: LTr, 2014.

3) Schiavi, Mauro. Manual de direito processual do trabalho. 12. ed. de acordo com 
Novo CPC. São Paulo: LTr, 2017. pp. 83/115.

4) Lima, Leonardo Tibo Barbosa. Lições de direito processual do trabalho: teoria e 
prática. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: LTr, 2017. pp. 40/55.

Entretanto, uma questão principiológica geral deve ser levantada, isso porque, vez ou outra, 
aparece, quase que de maneira subliminar, em provas de sentença, se, afinal, deve o princípio do 
in dubio pro misero, ou in dubio pro operario, informar o processo do trabalho?

Existem duas posições doutrinárias bem distintas e marcantes. 

A primeira, considera o princípio em destaque como regra de julgamento, nos casos em que, 
havendo dúvida, ou seja, havendo divisão probatória, ou dúvida fundada, decide-se em favor do 
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trabalhador. 

A segunda, diretamente oposta, diz que o princípio destacado é aplicado apenas ao direito material, 
este sim protecionista, isso porque, em matéria processual há regras próprias, critérios objetivos 
para análise da prova e sua valoração.

A primeira corrente, hoje, se tornou minoritária, prevalecendo, no nosso sentir, corretamente, a 
segunda corrente doutrinária e jurisprudencial.

Nestes termos5:

“Efetivamente, se esse Direito Material é protecionista do trabalhador, nada mais lógico 
e justo do que, diante de dúvida razoável acerca do exato sentido de determinada 
norma legal material, o juiz opte pela interpretação mais favorável ao trabalhador, pois 
essa interpretação deve estar sempre em harmonia com o espírito, com a essência, 
com o escopo da norma examinada. No caso de prova dividida, vale dizer, no campo 
processual, o juiz deverá, mediante critérios objetivos, valorar qual seja a prova de 
melhor qualidade técnica e decidir a favor de quem a produziu. Essa atitude emana do 
princípio da persuasão racional, materializado no art. 371, do CPC, que não significa, 
apenas, que o juiz poderá formar com liberdade da sua convicção jurídica sobre os fatos 
da causa, desde que o faça com base na prova dos autos, mas, também, que ele poderá 
optar pela prova que lhe pareça de melhor qualidade”.

E ainda:

“PRINCÍPIO ‘IN DUBIO PRO OPERÁRIO’ - QUESTÕES PROCESSUAIS - 
INAPLICABILIDADE - O vetusto e ultrapassado princípio ‘in dubio pro operário’ não 
justifica a desconsideração do ônus da prova, uma vez que não há como se dispensar 
tratamento mais benéfico a um dos partícipes da relação processual”6.

“PRINCÍPIO IN DUBIO PRO OPERARIO. MATÉRIA DE PROVA. INAPLICABILIDADE. 
O princípio in dubio pro operario não se aplica à matéria probatória, a qual deve observar 
o princípio da persuasão racional do juízo conforme a distribuição do ônus da prova 
determinada pelo artigo 818 da Consolidação das Leis do Trabalho, combinado com o 
artigo 333, I, do Código de Processo Civil. Recurso Ordinário a que se nega provimento”7. 

“PROVA. VALORAÇÃO. IMEDIAÇÃO. IN DUBIO PRO OPERARIO. Cabe ao julgador 
avaliar as provas sob todos os aspectos, para que estas possam refletir, tanto quanto 

5 Op. cit. pg. 147

6 (TRT-2 - RO: 00004351120125020086 SP 00004351120125020086 A28, Relator: ROSA MARIA VILLA, Data de 
Julgamento: 28/01/2015, 2ª TURMA, Data de Publicação: 04/02/2015)

7 (TRT-2 - RO: 00007073720135020064 SP 00007073720135020064 A28, Relator: LUCIANA CARLA CORREA 
BERTOCCO, Data de Julgamento: 16/06/2015, 3ª TURMA, Data de Publicação: 25/06/2015)
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possível, a verdade dos fatos em face do princípio da primazia da realidade. Nesse 
contexto, a valoração da prova testemunhal realizada pelo magistrado de primeiro grau 
deve ser levada em conta, já que possui melhores condições de avaliar os depoimentos 
colhidos. Trata-se da aplicação do princípio da imediação pessoal, que deve ser 
observado, combinado com o princípio do livre convencimento motivado do julgador 
(art. 131 do CPC). Em havendo prova sobre o fato controvertido, não cabe aplicação do 
princípio do in dubio pro operário”8.

Portanto, na dúvida, decide-se com base no ônus probatório. Na parte prática do presente manual, 
apresentaremos algumas sugestões que poderão ajudar o candidato na solução de questões 
relacionadas à prova dividida/controvertida.

Já no que tange aos princípios específicos da sentença, vejamos:

Princípio da Legalidade: a sentença ao ser prolatada deve obedecer aos requisitos legais 
impostos pela CLT – relatório, fundamentação e conclusão, sendo dispensado o relatório, no rito 
sumaríssimo, conforme redação do art. 852-I da CLT.

Será este conceito de princípio da legalidade suficiente?

Acreditamos que não.

Com a entrada em vigor da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, passamos a ter 
novos requisitos legais aplicáveis a sentença trabalhista, trazidos pelos arts. 15, do CPC e 769, da 
CLT, em uma aplicação supletiva (complementar) à norma trabalhista.

Sem grandes delongas doutrinárias e jurisprudenciais, deve o candidato, debruçar-se sobre o art. 
3º, IX, da IN 39/2016, do TST, que estabelece ser compatível e aplicável ao Processo do Trabalho 
o art. 489, do CPC, no que tange a fundamentação da sentença.

Assim, ao nosso sentir, o princípio da legalidade estará inteiramente cumprido na sentença, quando 
esta cumprir os requisitos da CLT (relatório, fundamentação e conclusão), cumulativamente aos 
requisitos da fundamentação, lançados agora pelo art. 489 do CPC.

Princípio do convencimento motivado: considerando os termos do art. 765, da CLT e art. 371, 
do CPC, o Juiz do Trabalho é livre para apresentar sua análise crítica do direito e interpretar regra 
legal para aplicá-la ao caso concreto, livremente, também, valorando a prova que lhe é apresentada.

A liberdade do Juiz, todavia, deve ser motivada, ou seja, a interpretação da controvérsia jurídica 
e a valoração dos fatos e provas está limitada pela própria lei, nos termos do art. 93, IX, da CF, e 
arts. 11 e 489, do CPC.

8 (TRT-3 - RO: 00638201401903002 0000638-79.2014.5.03.0019, Relator: Cesar Machado, Terceira Turma, Data 
de Publicação: 31/08/2015)
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A motivação da livre convicção é mais do que a simples garantia e limitação legal, é garantia do 
próprio processo, da imparcialidade, do cumprimento e respeito as garantias do chamado “processo 
constitucional”, e ainda, é a legitimidade que todo Juiz tem para atuar como agente político do 
Estado, um agente não eleito, mas que atinge sua legitimidade pela motivação de suas decisões.

Princípio da vinculação ao pedido ou da congruência: o pedido deve balizar o provimento 
jurisdicional, assim, a sentença trabalhista não deve se afastar daquela pretensão posta em juízo, 
sob pena do julgamento ultra, extra e citra petita ser nulo. Tudo, nos termos dos arts. 141 e 492 do 
CPC.

Leonardo Tibo assim expõe: 

“Congruência. Pelo princípio da congruência, o Juiz não deve conhecer de questões não 
suscitadas pelas partes, a não ser quanto às matérias de ordem pública. Isso faz com 
que as decisões ultra, (599) extra (600) e citra (601) petita sejam vedadas (art. 492 do 
CPC de 2015).

(599) É a decisão que condena o réu em quantidade superior à pedida. É anulável. 

(600) É a sentença que concede direito de qualidade diferente do pedido. É nula. 

(601) Ocorre quando a sentença se omite quanto a algum pedido. É nula”.

Princípio da extrapetição ou da primazia do interesse público: Mesmo sem a pretensão ou 
manifestação das partes, cabe ao Juiz que irá sentenciar o processo, invocar e conhecer das 
chamadas matérias de ordem pública.

O art. 337 do CPC, aplicado subsidiariamente ao Processo do Trabalho por força do art. 769 da 
CLT, indica quais matérias poderão ser conhecidas pelo Juiz de ofício. São elas: I - inexistência ou 
nulidade da citação; II - incompetência absoluta; III - incorreção do valor da causa; IV - inépcia da 
petição inicial; V – perempção; VI – litispendência; VII - coisa julgada; VIII – conexão; IX - incapacidade 
da parte, defeito de representação ou falta de autorização; XI - ausência de legitimidade ou de 
interesse processual; XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar; 
XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.

A novidade, principalmente na seara trabalhista, e que vai ser objeto de muitas disputas judiciais, 
doutrinárias e jurisprudenciais, com a entrada em vigor da Lei 13.467/2017, é que o novo CPC 
acabou com antiga querela doutrinária e trouxe a impugnação da concessão da justiça gratuita 
para patamar de preliminar de mérito e arguida de ofício pelo Juiz.

Em que pese posicionamentos em contrário, pensamos que em prova de sentença, mesmo antes 
da entrada em vigor da chamada lei da reforma trabalhista, deve o candidato a tal cargo, mediante 
certame, analisar a questão da justiça gratuita antes do mérito propriamente dito, até mesmo 
porque o art. 790, § 3º, da CLT, autoriza a concessão de referido benefício, também de ofício pelo 
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Juiz do Trabalho.

Princípio da preclusão pro judicato, preclusão para o julgador, ou da inalterabilidade da 
decisão: Segundo referido princípio, publicada a sentença, o seu prolator, de ofício, apenas pode 
modificá-la nos casos expressos do art. 833, da CLT,  e art. 494, I, do CPC. Ainda, o prolator da 
sentença, se provocado pelas partes, só vai poder modificá-la nos estritos casos aceitos pelos 
embargos de declaração, ou seja, caso a sentença seja omissa, contraditória ou obscura, nos 
termos do art. 897-A da CLT.

Princípio da primazia do julgamento de mérito: apesar do Juiz estar autorizado a invocar matérias 
de rodem pública, independentemente da vontade das partes, e até mesmo, sentenciar o processo 
sem resolução do mérito, um dos objetivos primários do CPC, seria, segundo sua comissão de 
elaboração “dar todo rendimento possível a cada processo em si mesmo considerado”, e 
referido dispositivo aparece em diversas formas no CPC, dentre elas, aquelas dos arts. 321 e 488 
do CPC.

Em que pese posição em sentido contrário, a jurisprudência do TST cristalizou-se no sentido 
harmônico ao princípio, assim, se houver possibilidade de saneamento do processo, mesmo 
que o defeito só tenha sido percebido quando da prolação de sentença, deve ser dado a parte a 
oportunidade de emenda, para então julgar-se o mérito.

Nestes termos:

“SUM-263 PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. INSTRUÇÃO OBRIGATÓRIA 
DEFICIENTE (alterada em decorrência do CPC de 2015) - Res. 208/2016, DEJT divulgado 
em 22, 25 e 26.04.2016 Salvo nas hipóteses do art. 330 do CPC de 2015 (art. 295 do 
CPC de 1973), o indeferimento da petição inicial, por encontrar-se desacompanhada de 
documento indispensável à propositura da ação ou não preencher outro requisito legal, 
somente é cabível se, após intimada para suprir a irregularidade em 15 (quinze) dias, 
mediante indicação precisa do que deve ser corrigido ou completado, a parte não o fizer 
(art. 321 do CPC de 2015)”.

1. 3. Classificação das sentenças

Sentenças declaratórias ou meramente declaratórias: nos termos dos arts. 19 e 20 do CPC, 
sentença declaratória é aquela que se limita a declarar a existência, a inexistência ou o modo 
de ser de uma relação jurídica, a autenticidade ou não de um documento, mesmo que já tenha 
ocorrido a lesão do direito.

Vale dizer que as sentenças declaratórias não têm cunho sancionatório e muito menos desafiam 
execução, já que produzem efeitos ex tunc.
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Segundo Mauro Schiavi9:

“Como bem advertem Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correa de Almeida e 
Eduardo Talamini (19), todas as sentenças têm, como se sabe, um cunho declaratório. 
A declaração se impõe, logicamente, antes de tudo, ao juiz.

(…)

A sentença de improcedência tem natureza jurídica declaratória negativa, pois afirma 
que o autor não tem o direito que foi postulado em juízo”.

Manuel Antônio Teixeira Filho lembra-nos que a sentença declaratória poderá ainda ser positiva 
ou negativa, conforme reconheça a existência ou inexistência da relação jurídica. Menciona ainda 
que, no caso de a sentença declarar a autenticidade ou falsidade do documento, esta será sempre 
positiva, pois haverá posicionamento declarando a falsidade, ou posicionamento declarando a 
autenticidade do documento.

Vejamos10:

“A sentença declaratória será, portanto, positiva ou negativa, conforme reconheça a 
existência ou a inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica. Será, porém, 
sempre positiva quando tiver como objeto o documento, pois, de um modo ou de outro, 
o pronunciamento jurisdicional dirá da autenticidade ou da falsidade deste. No âmbito 
peculiar do processo do trabalho, será declaratória positiva a sentença que reconhecer 
a existência de relação de emprego entre as partes, e declaratória negativa a que não 
reconhecer a presença de relação dessa natureza. Como, no geral, o autor pede, também, 
a condenação do réu ao pagamento de determinadas quantias, oriundas da existência 
do contrato de trabalho, a sentença conterá um plus, consistente na condenação do réu, 
caso acolha os pedidos do autor. Do ponto de vista do rigor científico, todavia, poder-
se-ia afirmar que, no exemplo referido, a sentença seria, essencialmente, condenatória, 
porquanto a condenação traz em si, implícita, a declaração (da existência da relação de 
emprego). Não é bem assim. No capítulo pertinente ao reconhecimento da relação de 
emprego a sentença seria, fundamentalmente, declaratória, ao passo que, no atinente 
aos demais pedidos acolhidos, seria, aqui sim, condenatória”.

Sentenças constitutivas, por sua vez, seriam aquelas sentenças que produzem seus efeitos desde 
seu trânsito em julgado, não comportando também execução, mas ao contrário das declaratórias 
que apenas reconheciam a existência ou inexistência da relação jurídica, estas criam, modificam 
ou extinguem referidas relações, como por exemplo aquela que acolhe o pedido em inquérito para 
apuração de falta grave ou ainda aquela que reconhece a rescisão indireta do contrato de trabalho 

9 Op. cit. pg. 829

10 Op. cit. pg. 217
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(extinguem o contrato do trabalho, extinguindo assim relação jurídica).

Vale lembrar, neste momento, das palavras de Renato Saraiva11, que foi também referido neste 
ponto por Mauro Schiavi:

“a sentença constitutiva também pode assumir, em certos casos, cunho condenatório, 
como na hipótese que reconhece a equiparação salarial (criando uma nova relação 
jurídica - natureza constitutiva) e determina o pagamento das diferenças salariais 
provenientes da equiparação salarial (cunho condenatório).”

Sentenças condenatórias são sentenças que, além de declarar ou (des)constituir direitos, 
condenam em uma obrigação de dar, fazer ou não fazer, tendo força executiva mediante 
descumprimento do reclamado.

Sentenças mandamentais, por sua vez, são aquelas, por exemplo, proferidas em tutelas de 
urgência e de evidência, com caráter antecipatório, ou ainda aquelas proferidas em sede de 
mandado de segurança. Referidas sentenças declaram, condenam e ao final ainda emanam uma 
ordem de cumprimento imediato.

1. 4. Requisitos da sentença ou requisitos estruturais da sentença ou ainda requisitos 
nucleares da sentença

Diz o art. 832, caput, da CLT:

“Art. 832 - Da decisão deverão constar o nome das partes, o resumo do pedido e da 
defesa, a apreciação das provas, os fundamentos da decisão e a respectiva conclusão”.

Levando-se em consideração somente o texto celetista, deveriam constar da sentença o nome das 
partes, resumo dos pedidos e da defesa, a apreciação da prova, a fundamentação da decisão e a 
respectiva conclusão. Todavia, melhor analisando o dispositivo legal, vemos que o resumo a que se 
refere, em verdade, trata-se do relatório, um resumo não apenas do pedido e da defesa, mas sim 
dos fatos mais relevantes do processo. Já a apreciação da prova e a fundamentação, em verdade, 
tratam-se da fundamentação da sentença, ou seja, a análise crítico-fático-jurídica das questões 
processuais e meritórias colocadas em exame, e a conclusão que seria a decisão propriamente 
dita.

Há discussão doutrinária e jurisprudencial se haveria aplicação ao Processo do Trabalho do art. 
489 do CPC. Em que pese referida querela no campo das ideias, ao candidato, recomendamos 
a observação do art. 489 do CPC, de forma supletiva, nos termos do art. 769, da CLT, e 15, do 
CPC, isso porque, conforme mencionado alhures, o art. 3º, IX, da IN 39/2016 do TST, disse ser tal 
disposição aplicável ao Processo do Trabalho.

11 SARAIVA, Renato. Curso de direito processual do trabalho. 4. ed. São Paulo: Método, 2007. p. 388.
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Veja o que diz o art. 489 do CPC:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do 
pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento 
do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe 
submeterem”.

Assim, passaremos ao estudo mais detalhado do que deverá conter no relatório, na fundamentação 
e no dispositivo da sentença.

Vale lembrar que, apesar da lei disciplinar quais os elementos essenciais da sentença, não há 
exigência de separação formal e indicada de referidos elementos. Assim, se a sentença trouxer 
relatório, mesmo sem que haja referência expressa a este, não estaremos falando de sentença 
sem elemento essencial e assim nula.

Do relatório 

O relatório na sentença (e principalmente na prova de sentença) deve ser sucinto e conter o 
nome das partes, a identificação do caso, com resumo do pedido e da contestação, e o registro das 
principais ocorrências havidas no andamento do processo.

Ao candidato, recomendamos que faça um relatório, resumido sim, mas que contenha as principais 
matérias que deverão ser apreciadas pela sentença, como preliminares, prejudiciais e questões 
meritórias de relevo, assim, caso o candidato não queira desenvolver um esquema de estruturação 
de sentença, já em relatório ele consegue visualizar aquilo que deve desenvolver na fundamentação 
da sentença, não gerando a temida sentença citra petita. 

Com um relatório assim, resumido, mas completo, o candidato deve evitar fazer pequenos relatórios 
quando da fundamentação, isso é muito comum, e causa de desgaste e atraso. Assim, vá direto ao 
ponto e exponha sua fundamentação.

Lembramos ainda do art. 852-I da CLT, que dispensou o relatório nas causas que tramitam pelo 
rito sumaríssimo. Assim, a verificação do valor da causa e das partes envolvidas (lembre-se que 
entes da administração pública direta e indireta retiram a tramitação do rito sumaríssimo), pode 
economizar muito tempo na elaboração de sua sentença.

Da fundamentação

A fundamentação é o requisito fundamental da sentença mais pormenorizado. É nesta parte da 
sentença que se encontra a análise fático-jurídica realizada pelo magistrado sobre as questões 
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processuais e de mérito que lhe foram apresentadas. É o momento da valoração da prova. É o 
momento em que se demonstra a interpretação do direito e finalmente a aplicação da norma ao 
caso concreto, desencadeando em uma conclusão lógica, que será o dispositivo.

Vicente Greco Filho12, sobre a fundamentação, explana:  

“a fundamentação revela a argumentação seguida pelo juiz, servindo de compreensão 
do dispositivo e também de instrumento para aferição da persuasão racional e a lógica 
da decisão.”

Manoel Antônio Teixeira filho, em uma analogia primorosa a alegoria de Couture, destaca13:

“Para usarmos uma alegoria de Couture, poderíamos dizer que, atualmente, a liberdade 
do juiz, no campo da formação de seu convencimento jurídico sobre os fatos narrados 
pelos litigantes, é comparável à de um prisioneiro: pode ir aonde quiser, contanto que 
seja no interior da cela. A cela, no caso, são as provas dos autos. Na fundamentação, 
o juiz apreciará e resolverá todas as matérias e questões, de fato e de direito, que 
digam respeito à causa, aí compreendidas as que tenham sido alegadas pelas partes e 
aquelas que possa conhecer por sua iniciativa”.

E, com o advento do CPC e seu art. 489, bem como seu art. 15, combinado com o art. 769 da 
CLT e o posicionamento do TST, no art. 3º, IX, da IN 39/2016, podemos dizer que essas amarras 
da fundamentação estão ainda mais justas, na visão de alguns, em benefício do contraditório, 
ampla defesa, processo justo e garantido. Na visão de outros, seria quase uma prisão em regime 
disciplinar diferenciado (RDD), voltando à alegoria de Couture, que tenta limitar a criatividade, 
interpretação e independência do julgador, principalmente, do Juiz de primeiro grau.

Diz o parágrafo 1º do art. 489, do CPC:

“§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, 
sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua 
relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua 
incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, 
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

12 GRECO FILHO, Vicente. Direito processual do trabalho. 2 v., 6. ed. São Paulo: Saraiva, 1993. p. 233

13 Op. cit. pg. 284
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V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus 
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta 
àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela 
parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação 
do entendimento”.

Para disciplinar a fundamentação, no âmbito do Processo do Trabalho, com vistas a cumprir os 
ditames do CPC, o TST ainda dispôs que14:

“O atendimento à exigência legal de fundamentação das decisões judiciais (CPC, art. 
489, § 1º) no Processo do Trabalho observará o seguinte: 

I – por força dos arts. 332 e 927 do CPC, adaptados ao Processo do Trabalho, para 
efeito dos incisos V e VI do § 1º do art. 489 considera-se “precedente” apenas: 

a) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Tribunal Superior do 
Trabalho em julgamento de recursos repetitivos (CLT, art. 896-B; CPC, art. 1046, § 4º); 

b) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de 
assunção de competência; 

c) decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 

d) tese jurídica prevalecente em Tribunal Regional do Trabalho e não conflitante com 
súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho (CLT, art. 896, § 
6º); 

e) decisão do plenário, do órgão especial ou de seção especializada competente para 
uniformizar a jurisprudência do tribunal a que o juiz estiver vinculado ou do Tribunal 
Superior do Trabalho. 

II – para os fins do art. 489, § 1º, incisos V e VI do CPC, considerar-se-ão unicamente 
os precedentes referidos no item anterior, súmulas do Supremo Tribunal Federal, 
orientação jurisprudencial e súmula do Tribunal Superior do Trabalho, súmula de Tribunal 
Regional do Trabalho não conflitante com súmula ou orientação jurisprudencial do TST, 
que contenham explícita referência aos fundamentos determinantes da decisão (ratio 
decidendi). 

III - não ofende o art. 489, § 1º, inciso IV do CPC a decisão que deixar de apreciar 
questões cujo exame haja ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão 

14 Art. 15 IN 39/2016 (RESOLUÇÃO Nº 203, DE 15 DE MARÇO DE 2016.) http://www.tst.jus.br/document-
s/10157/429ac88e-9b78-41e5-ae28-2a5f8a27f1fe – consulta em 29/09/2017

http://www.tst.jus.br/documents/10157/429ac88e-9b78-41e5-ae28-2a5f8a27f1fe
http://www.tst.jus.br/documents/10157/429ac88e-9b78-41e5-ae28-2a5f8a27f1fe
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subordinante. 

IV - o art. 489, § 1º, IV, do CPC não obriga o juiz ou o Tribunal a enfrentar os fundamentos 
jurídicos invocados pela parte, quando já tenham sido examinados na formação dos 
precedentes obrigatórios ou nos fundamentos determinantes de enunciado de súmula. 

V - decisão que aplica a tese jurídica firmada em precedente, nos termos do item I, 
não precisa enfrentar os fundamentos já analisados na decisão paradigma, sendo 
suficiente, para fins de atendimento das exigências constantes no art. 489, § 1º, do CPC, 
a correlação fática e jurídica entre o caso concreto e aquele apreciado no incidente de 
solução concentrada. 

VI - é ônus da parte, para os fins do disposto no art. 489, § 1º, V e VI, do CPC, identificar 
os fundamentos determinantes ou demonstrar a existência de distinção no caso em 
julgamento ou a superação do entendimento, sempre que invocar precedente ou 
enunciado de súmula”.

De nossa parte, pensamos como corretas as ponderações de Carlos Eduardo Oliveira Dias15:

“Na fundamentação, portanto, cumpre ao juiz analisar as questões de fato e de direito, 
assim considerados todos os pontos controvertidos a respeito da narrativa fática de 
ambas as partes e ainda as teses jurídicas por elas expostas, e que, exatamente por 
isso, merecem a decisão judicial. Deve, assim, analisar todos os pontos relevantes para 
a solução da causa, nos termos vazados pelo art. 489, II, do CPC, e também aquelas 
questões que deve conhecer de ofício”.

Resta, não só ao candidato, mas a todo Juiz do Trabalho, realizar a compreensão da letra da lei, 
interpretando-a de maneira a gerar norma compatível com o Processo do Trabalho, e obedecer a 
todo o dispositivo regulamentador da fundamentação, mas com olhos na simplicidade do Processo 
do Trabalho, sendo conciso, claro e objetivo.

Veja o que diz Mauro Schiavi16:

“De outro lado, a fundamentação da sentença, segundo vem defendendo a doutrina 
moderna, deve ser clara, objetiva e concisa, a fim de que o cidadão que não tenha 
cultura jurídica a entenda, máxime no Processo do Trabalho em que ainda persiste o 
jus postulandi. Além disso, os recursos têm por objeto impugnar a fundamentação da 
decisão e, por isso, o requisito da clareza é essencial”.

Como não temos o objetivo, neste manual, de tratar de forma exaustiva da doutrina sobre a matéria, 

15 Dias, Carlos Eduardo Oliveira. Teoria e prática da sentença trabalhista: (de acordo com o novo código de processo 
civil). 6. ed. rev. e ampl. São Paulo: LTr, 2016. p. 97

16 Op. cit. pg. 821
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ainda recomendamos a leitura:

1) Teixeira Filho, Manoel Antonio. A sentença no processo do trabalho. 5. ed. São Paulo : LTr, 2017. 
pp. 283/292.

2) Schiavi, Mauro. Manual de direito processual do trabalho. 12. ed. de acordo com Novo CPC. São 
Paulo: LTr, 2017. pp. 821/827.

Caro candidato, tenha especial atenção quando da sentença venha a adotar posicionamento 
contrário à tese de súmula do TST ou STF, ou à jurisprudência que cause precedente e invocada 
em contestação. Não se esqueça de demonstrar especificamente os fundamentos fáticos que 
afastaram a aplicação, ou jurídicos de contrariedade que levaram a não aplicação do precedente.

Cuidado, ainda, com alegações de inconstitucionalidade do dispositivo do CPC, quando o próprio 
TST já admitiu sua aplicação, sua tese teria de ser muito bem fundamentada, isso leva tempo, 
espaço e desgaste físico. Não recomendamos!

Do dispositivo

O dispositivo, preparado na hora de maior cansaço e ansiedade da prova do concurso, não pode 
ser tratado com desdém pelo candidato. Cuidado. De nada adianta uma fundamentação perfeita se 
a conclusão possuir omissões ou contradições com a própria fundamentação.

A CLT não emprega a denominação “dispositivo”. A referência feita ao tópico final da sentença é 
“conclusão” (art. 832, caput, da CLT).

O dispositivo da sentença deve ser elaborado com cuidado, pois é a parte da sentença que 
realmente produzirá efeitos e será ungida pelos efeitos da coisa julgada material.

Dispositivo, segundo Carlos Eduardo Oliveira Dias17:

“É, portanto, a efetiva resposta do Poder Judiciário a uma pretensão que lhe foi 
apresentada, pois é no dispositivo que o magistrado expressa sua conclusão sobre o 
que foi apreciado no decorrer da fundamentação. Nele estará o comando sentencial 
propriamente dito, em que o juiz acolhe ou rejeita a pretensão do autor, provendo-lhe 
a pretensão conforme postulada (total ou parcialmente) ou impondo-lhe um provimento 
adverso. Poderá também negar direito ao provimento de mérito, proferindo uma 
decisão de extinção de natureza terminativa. Se na fundamentação o juiz assinala seus 
‘considerandos’, o dispositivo (também chamado de decisum, em linguagem mais formal) 
contém proposições que especificam a espécie e a extensão da prestação jurisdicional 
ali entregue. Por essas mesmas razões, havendo reconvenção ou quaisquer outros 
pedidos de expressa declaração, também é no dispositivo que o juiz deve expressar a 
solução para cada uma, podendo-se dizer que, nesse caso, se trata de um dispositivo 

17 Op. cit. pg 97



pág. 21

MANUAL DE SENTENÇAS

CEI-SENTENÇAS 
TRABALHISTAS

complexo”.

O dispositivo ideal, deve ser aquele direto, específico, que traz a condenação específica.

Segundo Mauro Schiavi, o dispositivo ideal deve18:

“Além das verbas objeto da condenação, o dispositivo da sentença deve conter: 

a) parâmetros para liquidação das parcelas, bem como a modalidade de liquidação e 
época própria de correção monetária; 

b) a responsabilidade pelos recolhimentos fiscais e previdenciários, especificando quais 
parcelas serão objeto de incidência das parcelas devidas ao INSS, conforme o § 3º do 
art. 832 da CLT; 

c) quando houver obrigações de fazer ou não fazer, o prazo para cumprimento, bem 
como eventuais coerções pecuniárias (astreintes para cumprimento); 

d) custas que serão sempre 2% do valor da condenação (se procedente ou procedente 
em parte o pedido), se improcedente, sobre o valor atribuído à causa; 

e) o prazo para cumprimento. Como regra geral, a sentença deve ser cumprida no prazo 
de oito dias após o trânsito em julgado; 

f) por fim, o dispositivo deve fazer menção à intimação das partes. Se a decisão for 
proferida em audiência ou na forma da Súmula n. 197 do C. TST, as partes já sairão 
cientes na própria audiência ou na data agendada para a audiência de julgamento”.

Quase no mesmo sentido, Leonardo Tibo Barbosa Lima19 explana que:

“No dispositivo, a sentença deve definir quais preliminares foram acolhidas, pronunciar 
ou não a prescrição e dizer quais pedidos foram acolhidos. Nos termos do art. 832 da 
CLT, a sentença ainda deverá conter: a) o prazo e as condições de cumprimento dos 
pedidos deferidos; b) o valor das custas, a serem pagas pela parte vencida; e c) a 
natureza das parcelas constantes da condenação, para fins de cálculo das contribuições 
sociais previdenciárias e do imposto de renda, inclusive estabelecendo o limite de 
responsabilidade de cada parte, se for o caso. 

Também deve constar do dispositivo a intimação das partes ou, se já tenham sido 
intimadas da data e horário da decisão, a dispensa de nova intimação (art. 834 da CLT)”.

Em sede de prova de sentença, com a escassez de tempo, pode o candidato optar pelo dispositivo 
indireto – não que seja o ideal, mas melhor um dispositivo indireto, do que a falta de dispositivo, 

18 Op. cit. p. 820

19 Op. cit. p. 267
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o que geraria a nulidade de sua sentença – sendo o dispositivo indireto aquele que se reporta a 
fundamentação, ou até mesmo ao pedido: 

- “Tudo, nos termos da fundamentação precedente que passa a integrar o presente 
dispositivo para todos os fins legais e de direito”.

Nestes termos:

NULIDADE. DISPOSITIVO INDIRETO. O dispositivo é a parte da sentença em que o 
juiz decide a lide. É a parte da r. sentença em que o juiz diz o direito, e não somente 
aquela que se segue à expressão -ANTE O EXPOSTO ...-20

AGRAVO DE PETIÇÃO DA EXECUTADA. DISPOSITIVO INDIRETO. A sentença 
constitui um silogismo que se apresenta com uma premissa maior (lei), premissa menor 
(os fatos) e a síntese ou conclusão (na forma do dispositivo). Com efeito, o dispositivo 
da sentença deve ser considerado como o resultado último da operação intelectiva do 
magistrado objetivando um desfecho ou conclusão lógica sobre as questões que as 
partes submeteram a julgamento, assim dispõe o art. 458, III, do Código de Processo 
Civil. A doutrina é uníssona em admitir o dispositivo direto ou indireto. Neste, o juiz 
sentenciante declara o resultado de seu julgamento (seja procedente ou improcedente), 
reportando-se à fundamentação da decisão (“que integra este dispositivo para todos 
os efeitos”), sem prejuízo à formação da coisa julgada. Desse modo, a interpretação 
atual das regras processuais, há de se emprestar ao conceito de dispositivo um sentido 
substancial e não meramente formalista. Agravo de petição empresarial a que se nega 
provimento, no aspecto.21

“DISPOSITIVO INDIRETO - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE - Embora o dispositivo 
direto permita uma visualização mais rápida dos títulos deferidos, não se pode dizer 
que o dispositivo indireto contamine a validade da sentença. Acatar-se a tese da Ré 
importaria em consagrar-se a forma sobre o conteúdo, o que não guardaria coerência 
com os princípios de simplicidade de formas e celeridade processual que informam o 
processo do trabalho. (...)” 22

1. 5. Sequência lógica de análise da sentença

20 (TRT-1 - RO: 02546005520055010261 RJ, Relator: Angela Fiorencio Soares da Cunha, Data de Julgamento: 
10/12/2014, Quarta Turma, Data de Publicação: 16/01/2015)

21 (TRT-1 - AP: 00599006320095010027 RJ, Relator: Enoque Ribeiro dos Santos, Data de Julgamento: 22/06/2015, 
Quinta Turma, Data de Publicação: 30/06/2015)

22 (TRT-18 - RO: 00103789720155180281 GO 0010378-97.2015.5.18.0281, Relator: KATHIA MARIA BOMTEMPO 
DE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 18/09/2015, 1ª TURMA)
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Este é um dos aspectos mais tormentosos para o candidato em provas de sentença.

Leonardo Tibo Barbosa Lima23 diz:

“Na fundamentação, o Juiz deve analisar os pedidos e os incidentes processuais em 
uma ordem lógica, considerando a influência de um pedido no outro. Essa ordem vai 
depender de cada caso concreto, mas é possível definir uma tendência, baseada no que 
ordinariamente ocorre. Assim, sugere-se a seguinte ordem:

a)  Providências saneadoras: retificação do nome das partes; renumeração dos autos; 
protestos; intervenção de terceiros; desistência de pedidos; e fixação do valor da causa, 
caso a parte não tenha feito;

b) Pressupostos processuais: suspeição e impedimento; incompetência relativa; 
incompetência absoluta; inépcia da inicial; perempção; litispendência; coisa julgada; 
conexão; e incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização; 

c)  Condições da ação: legitimidade e interesse de agir; 

d) Prejudiciais de mérito: prescrição e decadência; 

e) Mérito: e.1) Mérito indireto: quitação; consignação; sub-rogação; imputação de 
pagamento; novação; compensação; transação; confusão; remissão; e outros fatos 
impeditivos, modificativos e extintivos; e.2) Mérito direto: fatos relativos à celebração do 
contrato; pedidos decorrentes da forma de cessação do contrato (dispensa, demissão, 
término, justa causa, rescisão indireta e verbas rescisórias); parcelas salariais (diferenças 
de salário, salário normativo, equiparação, substituição, desvio e acúmulo de função, 
redução de salário); adicionais (insalubridade, periculosidade e noturno); horas extras 
(suplementares, intrajornada, interjornada e in itinere); indenizações (danos morais e 
materiais); multas (arts. 467 e 477 da CLT); responsabilidade da parte ré (terceirização, 
grupo econômico); justiça gratuita; honorários advocatícios e periciais; e parâmetros de 
liquidação e deduções (INSS, IRRF, valores pagos, juros e correção monetária)”.

Já José Joaquim Calmom de Passos24, em comentários ao art. 301 do CPC revogado, dizia: 
“- incompetência absoluta; - conexão; - compromisso arbitral; - coisa julgada; - litispendência; 
- incapacidade da parte; defeito na representação ou falta de autorização, bem como qualquer 
defeito ou irregularidade que pudesse ter autorizado o indeferimento da inicial, falta de caução ou 
de outra representação que a lei exige como preliminar e, por último, carência de ação”.

23 Op. cit.. pp. 266/267

24 CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Comentários ao Código de Processo Civil. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2001. p. 258
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Completando, Mauro Schiavi25 esclarece que:

“pensamos que, na sentença trabalhista, diante das peculiaridades do procedimento oral 
trabalhista, e de ser um processo basicamente de audiência, as questões processuais 
não decididas no curso do processo, bem como as arguições de nulidades ainda não 
apreciadas antes da sentença, devem ser apreciadas antes das preliminares propriamente 
ditas (art. 337 do CPC), como impugnação da condição de empregado do preposto 
levada a efeito na audiência de instrução, eventuais contraditas de testemunhas não 
decididas, arguições de cerceamento de defesa, arguições de nulidade do processo etc.

Desse modo, acreditamos que o Juiz do Trabalho, na fundamentação, deverá apreciar 
a matéria processual na seguinte ordem: 

a) questões processuais não decididas; 

b) pressupostos processuais; 

c) condições da ação.

Nem a CLT, tampouco o CPC, disciplinam a ordem de apreciação da matéria de mérito 
na sentença. Não há uma ordem legal, mas há uma ordem lógica de prejudicialidade dos 
pedidos, ou seja: alguns pedidos, por serem prejudiciais a outros pedidos subsequentes, 
devem ser apreciados antes? por exemplo, na reclamação em que se discutem vínculo 
de emprego, verbas rescisórias, estabilidade acidentária e justa causa, pela ordem de 
prejudicialidade, primeiramente devem ser apreciados: vínculo de emprego, justa causa, 
estabilidade e, posteriormente, verbas rescisórias”.

Em verdade, como advertiu Leonardo Tibo, a análise da sentença vai depender do caso concreto, 
mas o candidato ao certame deve manter atenção em uma lógica da sentença, isso evita o exame 
de matérias desnecessárias e demonstra conhecimento da legislação aplicada, um dos requisitos 
avaliados na referida prova. Não existe fórmula mágica, até mesmo porque, a criatividade do 
examinador pode ser maior que o mais criativo dos romancistas, estude a doutrina sobre o tema, 
tenha pronto em sua memória pressupostos processuais e condições da ação, sua aplicação 
e a jurisprudência. Não acredite em fórmulas prontas, desenvolva a sua de acordo com a sua 
percepção, obviamente auxiliado pelos mestres citados.

2. PARTE PRÁTICA DA SENTENÇA

2. 1. Preparação

Apesar da reunião das datas para aplicação da prova dissertativa com a prova de sentença ter 

25 Op. cit. p. 827
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facilitado o deslocamento do candidato para realização das provas e implique em economia 
financeira para o candidato, infelizmente, isso acaba prejudicando, um pouco, o foco de preparação. 
Mas não se desespere!

O importante é manter a calma e tentar organizar o escasso tempo para preparação entre a primeira 
e a segunda/terceira etapas do certame para a melhoria de rendimento e aparo das arestas.

Presume-se que o candidato que foi aprovado na primeira fase e na prova discursiva já possui uma 
bagagem teórica suficiente para elaboração da sentença. Neste ponto, o diferencial é a preparação/
treino (muito treino!).

Aconselhamos que, no período entre as etapas, você tente resolver, no mínimo, 3 sentenças por 
semana. Somente com a prática, o candidato poderá otimizar seu tempo de prova e desenvolverá 
o olhar para conseguir localizar possíveis “pegadinhas” preparadas pela banca.

Mas, CUIDADO! Nem toda prova possui pegadinhas! Não vá gastar todo o seu tempo procurando 
“pelo em ovo”. Pense duas vezes antes de tentar vislumbrar uma situação que dificulte a resolução 
da sua prova. LEMBRE-SE! A prova foi feita para ser solucionada. A banca não criaria situações 
que tornariam impossível a resolução do problema no limite de tempo estipulado.

É importante que o candidato tente simular o ambiente da prova, cronometrando o tempo e 
restringindo a sua consulta. 

Sabemos que tal providência não é possível para aqueles que nunca tiveram contato com provas 
de sentença. Assim, neste caso, o ideal que sejam feitas consultas, mas, na medida do possível, 
elas sejam eliminadas no decorrer da preparação.

Outro detalhe importante, é que o candidato tenha algum tutor/orientador que possa solucionar 
as dúvidas que surjam no decorrer das provas. Vocês perceberão que surgirão dúvidas que não 
serão fáceis de serem resolvidas. Somente alguém com mais experiência poderá lhe indicar os 
caminhos possíveis. É importante que tais dúvidas sejam sanadas, uma vez que seu emocional 
pode ficar abalado e o seu resultado poderá ser prejudicado se algumas dessas dúvidas ficarem 
sem respostas. Além disso, sua dúvida pode ser objeto de nova cobrança no certame.

ATENÇÃO! Não basta ler a prova e resolvê-la mentalmente. É necessário dosar o tempo e treinar 
a escrita. Estamos cada vez menos acostumados a escrever. Lembre-se que durante a prova você 
irá redigir por, no mínimo, duas horas consecutivas. O preparo físico é imprescindível. 

Percebemos que um dos pontos que causa mais dúvidas aos candidatos é a organização da prova, 
com a análise da prejudicialidade lógica e jurídica entre as matérias. Assim, somente com a prática, 
o candidato poderá superar tal dificuldade. 

Não é somente a ordem citada no item 1.5 que deve ser observada pelo candidato. Há também 
prejudicialidade entre as matérias de mérito propriamente dito.
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Por exemplo: Se o trabalhador ajuizar uma reclamação trabalhista postulando a reversão da justa 
causa e o pagamento de horas extras. Não seria adequada a análise preliminar do pedido de horas 
extras e, somente depois, a reversão da justa causa, se postulados reflexos em férias + 1/3, 13º 
salários e FGTS + 40%. Se a justa causa não fosse revertida e o candidato tivesse deferido tais 
integrações, isso poderia causar sérios problemas na resolução da prova.

E como o candidato pode perceber isso? Somente com muito treino! Como já dissemos.

Outro aspecto que também causa certa dificuldade aos candidatos (principalmente para aqueles 
que sempre advogaram), é o relativo ao ônus da prova. Para alguns há uma certa barreira mental 
para deixar de ser parcial, defendendo os interesses de seu cliente, e passar a ser imparcial, com 
a subsunção do fato à norma e valoração da prova produzida. 

Tal valoração pode ser tormentosa no início da preparação do candidato. Neste ponto, é importante 
se socorrer às Súmulas e Orientações Jurisprudenciais do TST quanto ao ônus probatório e tentar 
estabelecer alguns critérios para a avaliação da prova dos autos. Tentaremos indicar algumas 
ferramentas para facilitar tal trabalho no item 2.5 do presente capítulo (Itens que demandam 
maior atenção).

Desenvolva “auto-textos” simples e diretos com as principais preliminares, prejudiciais, dispositivo, 
critérios de liquidação, relatório, dispositivo, etc. O ideal é que a redação já tais elementos já esteja 
automática. Quanto mais tempo ficar disponível para a apreciação dos elementos controvertidos 
da prova, melhor.

Por fim, neste tópico, lembramos ao candidato que, apesar de ser mais habitual a incidência 
de reclamações trabalhistas nos certames, é bom também estar preparado para resolução de 
outros procedimentos de competência do Juízo de primeira instância. Também pode ser cobrada 
a resolução de sentenças de Embargos de Terceiro, Ação Civil Pública, Disputa Sindical, Ação 
Anulatória de Auto de Infração, Inquérito para Apuração de Falta Grave, dentre outras. Não se 
surpreenda! Esteja preparado.

2. 2. Organização visual da prova

Não existe regramento legal que discipline a organização visual da sentença trabalhista. Conforme 
já salientamos no capítulo 1, a decisão deve cumprir os requisitos da CLT (relatório, fundamentação 
e conclusão), cumulativamente aos requisitos da fundamentação, lançados agora pelo art. 489 do 
CPC.

Neste ponto, surgem muitas dúvidas: Minha caligrafia vai ser avaliada? Devo dividir a sentença em 
tópicos? Os tópicos devem estar em caixa alta? Quais títulos atribuo aos tópicos? Estes podem 
ser sublinhados? Devo utilizar tabulação no início dos parágrafos? Como devo proceder se errar 
na redação da prova?
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Passemos a analisar algumas destas dúvidas, sem pretensão de exaurirmos o assunto. Muitas 
dúvidas ainda podem surgir.

A sua caligrafia não será avaliada. Pode ter certeza. Isso não é critério de avaliação. Todavia, 
também, não tenha dúvidas de que a banca, depois de analisar centenas de provas, mesmo que, 
involuntariamente, será mais receptiva a uma prova clara, limpa e de fácil leitura. 

Não espere que o examinador vá perguntar para alguém: - O que está escrito aqui mesmo? – O 
que ele quis dizer? 

Se nem você entende a sua letra, trate de comprar um caderno de caligrafia. A letra não precisa ser 
bonita, ela precisa ser legível. Lembre-se de que, com o cansaço e com a pressa, sua letra tende a 
piorar. Tente dosar o seu tempo o melhor possível, para evitar percalços na hora da prova.

Sugerimos ao candidato que faça a divisão da sentença em tópicos, pulando uma linha entre o 
título do tópico e o primeiro parágrafo e, deixando, de duas a três linhas, entre o último parágrafo 
e o início do próximo tópico. Este espaço pode ser útil para inclusão de alguma matéria que você 
possa ter esquecido.

O título do tópico pode estar em caixa alta, sublinhado ou somente com a primeira letra maiúscula, 
como o candidato preferir. O ideal é destacar o título (Mas sem exageros). Ele sempre deve estar 
relacionado ao pedido formulado. Na prática forense, alguns Juízes iniciam o título com a preposição 
“de” (“Das horas extras e reflexos”, “Da reversão da justa causa”, etc.). Isso não é obrigatório. Faça 
como achar mais conveniente. Matérias conexas podem e devem ser incluídas em um mesmo 
tópico.

Outra sugestão que deixa a prova visualmente interessante é a inclusão de tabulação (espaço de 
1 ou 2 centímetros), entre a margem e o início do parágrafo. Temos que agradar bastante o nosso 
examinador. Pequenos detalhes podem fazer diferença em no resultado final da prova.

Nunca risque, rabisque ou coloque setas em sua prova. Se errou, coloque o trecho entre parênteses 
(.......) e, logo em seguida, escreva, digo: -----. Os riscos, rabiscos ou setas podem ser considerados 
identificação da prova e podem causas a desclassificação do candidato.

2. 3. Redação e precisão terminológica

O candidato deve estar atento ao uso adequado da linguagem técnico-jurídica. Mantendo o rigor 
terminológico. 

Erros de tal ordem podem causar uma má-impressão. Atente-se a isto. Neste ponto, pedimos 
que o candidato se esqueça da prática vivenciada em seu dia-a-dia forense. Por diversas vezes, 
acabamos tendo contato com sentenças que deixam de empregar a linguagem técnica, privilegiando 
a simplicidade e a informalidade.
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Em uma sentença, os pedidos são julgados “procedentes” ou “improcedentes” (Por exemplo: horas 
extras, adicional de insalubridade, indenização por danos morais e materiais). Não seria adequado 
o deferimento de um determinado pedido. Por sua vez, requerimentos é que são “deferidos” ou 
indeferidos” (Por exemplo: litigância de má-fé, benefícios da Justiça Gratuita, dedução).

O Código de Processo Civil, de 1973 (art. 269, IV), adotava a terminologia de que a Prescrição/
Decadência era “pronunciada”. Todavia, na vigência do art. 302, IV, do CPC/15, deve-se acolher 
ou rejeitar a prescrição. 

Preferimos, com fundamento nas lições de Dinamarco e Liebman, afirmar que a ação foi promovida 
“em face” e não “contra” o réu. Tal expressão tem fundamento na moderna teoria da ação, pela 
qual, a ação é considerada um direito público subjetivo, exercido contra o Estado e em face de um 
adversário (triangulação).

Outro detalhe: a “demissão” ocorre quando o trabalhador solicita ao empregador para encerrar o 
contrato de trabalho, ou seja, ele acaba por se demitir. Por sua vez, a “dispensa” ocorre quando 
o empregador encerra o contrato de trabalho, desligando o trabalhador de suas funções laborais.

Não utilize abreviações como: recte. ou recdo. Todavia, é possível o uso de abreviações já 
consagradas como: CLT, CPC, Art., TST, STF, OJ, dentre outras.

Na redação dos parágrafos, tente utilizar frases curtas, diretas e com poucos conectivos. Tente 
liminar seus parágrafos a 5 ou 6 linhas. Sabemos que nem sempre é possível interromper o 
desenvolvimento do raciocínio neste espaço de linhas, mas, se for possível, será adequado.

Não comece um tópico dando razão a uma das partes: “Razão assiste ao reclamante” (Como 
dissemos: esqueça-se da praxe forense). Lembre-se das técnicas de redação, os tópicos mais 
importantes da sentença devem ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Sempre mantenha 
a lógica do raciocínio.

Preferimos que o candidato faça uso da conjugação dos verbos utilizados na primeira pessoa 
(acolho, julgo, defiro, condeno, etc.). O uso da conjugação na terceira pessoa remonta à época das 
Juntas de Conciliação e Julgamento, em que o primeiro grau de jurisdição funcionava como um 
órgão colegiado. Lembre-se: na prova, você é o Juiz!

2. 4. Planejamento do tempo

Neste ponto, o importante é que o candidato mantenha a tranquilidade. Quanto maior o volume de 
treino, maior será o domínio e conhecimento das possíveis matérias objeto de cobrança pela banca 
examinadora. 

No dia da prova, sugerimos ao candidato que, assim que autorizada a abertura da prova, antes de 
iniciar sua leitura, folheie o caderno de provas, com o intuito de verificar qual o volume do material 
apresentado para leitura.
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Se você perceber que há muito material para leitura, é melhor direcionar sua atenção aos aspectos 
mais importantes da prova. Por exemplo: se forem apresentadas Convenções Coletivas, pode não 
haver tempo suficiente para leitura integral de tais documentos. O candidato deverá direcionar sua 
leitura, conforme a necessidade imposta para a resolução das questões.

O ideal é que o candidato faça uma breve leitura do enunciado da prova, da petição inicial (ou do 
problema apresentado) e da defesa. Não destaque nada neste momento. Apenas sinta a prova. 
Recomenda-se não gastar mais do que 15 minutos nesta primeira leitura.

Finalizada tal leitura, é hora de fazer uma leitura muito atenta do enunciado da prova. Algumas 
informações muito importantes podem constar do enunciado, tais como: data de distribuição, 
notificação, ajuizamento de ação anterior, dispensa de relatório, se as partes serão intimadas da 
sentença, etc. Sempre negrite as informações que julgar importantes.

Depois, faça uma leitura atenta da petição inicial, verificando as matérias reconhecíveis de ofício, 
procurando pedidos escondidos no corpo da petição ou pedidos com causa de pedir formulados 
no petitório. Trataremos de tal tema e outras questões relacionadas no próximo item (2.5 Itens que 
demandam maior atenção).

Na sequência, faça a leitura da defesa destacando as preliminares (inclusive as escondidas na 
defesa), os fatos controvertidos, as confissões, os fatos não impugnados.

Por fim, faça a análise da prova produzida, com a avaliação do ônus probatório de cada parte.

Concomitantemente à leitura mais atenta da prova, procure elaborar uma tabela com as providencias 
saneadoras, as preliminares, as prejudiciais e pedidos. Tente não se esquecer de nada. 

Feito isso, tente organizar um esqueleto da sentença, com a ordem em que as matérias serão 
analisadas e resolvidas. 

É impossível a elaboração de rascunho. O tempo de prova não é suficiente. Por isso, é importante 
planejar bem o caminho a ser trilhado para que não haja inconvenientes na redação da sentença. 
Antes de começar a redigir, elaborar mapa mental de prejudicialidade entre a argumentação e 
de análise das matérias. Algum problema que surja com a redação já iniciada pode custar a sua 
aprovação.

Exemplo 1: Você acolhe a prescrição total de um pedido ou acolhe a exceção de impedimento e 
acaba “matando” sua prova. Lembre-se: a banca quer avaliar a sua capacidade de argumentação. 
Se a solução adotada inviabilizar o exercício da dialética e desenvolvimento do seu raciocínio, com 
a valoração probatória, tenha certeza que você deve estar trilhando o caminho errado.

Exemplo 2: Consta da inicial vários reclamantes (litisconsórcio ativo). Talvez não seja viável a 
análise e julgamento do pedido em relação a todos eles. Pode ser que o examinador tenha inserido 
na prova alguma preliminar, prejudicial de mérito ou incompetência, que, acaso acolhida, possibilite 
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a resolução da prova em tempo hábil. Se você tentar trilhar o caminho diverso, possivelmente, não 
conseguirá resolver a prova no tempo estipulado.

Em uma prova com duração de 5 (cinco) horas, recomendamos que você gaste, com a leitura da 
prova, elaboração da tabela e do esqueleto da sentença, no máximo, 1h30min.

Feito isso, é hora de partir para a redação da sentença. Quando já elaborados os “auto-textos” 
mentais, recomenda-se que o relatório seja preenchido em 10 minutos e o tempo restante ficaria 
para a redação da fundamentação e do dispositivo. Com o treinamento, você acabará dosando 
melhor o seu tempo.

Se tudo correr bem, você terá 3 (três) horas para redigir a fundamentação e o dispositivo. Ainda lhe 
sobrarão 30 (trinta) minutos para revisão da prova.

Este tempo de revisão de prova, poderá ser diminuído se você precisar ir ao banheiro. Tente fazer 
uso do banheiro antes do início da prova. Evite beber muita água e comer frutas. No máximo, leve 
alguma barra de cereal para o caso de sentir fome ou algum alimento indicado para o controle da 
glicemia (se você possuir tal problema). 

Neste tópico, o mais importante é não se desesperar. A prova será a mesma para todos os 
candidatos. Se você cumprir a sua programação, certamente terá o tempo necessário para cumprir 
a prova. Lembre-se: Não existe meia sentença. Esta deve estar completa, conforme já salientado.

Na fase de treinamento, comece treinando e cronometrando o seu tempo. Pode ser que, nas 
primeiras sentenças, não consiga cumprir o limite. Mas, com o passar do tempo, você irá adequando 
o seu rendimento.

2. 5. Itens que demandam maior atenção

Geralmente as provas que são cobradas em concursos tentam maximizar algumas questões que 
ocorrem no dia-a-dia forense. Inúmeras preliminares, prejudiciais, protestos, fundamentação de 
protestos, nulidades, etc.

Não há dúvidas de que o candidato que tenha sido aprovado para a prova de sentença possui 
condições para a resolução de tais questões.

Todavia, o diferencial que pode implicar na aprovação ou não, é a capacidade do candidato de 
encontrar todos os problemas que lhes foram submetidos e apresentar as devidas soluções. 
Somente com muito treino, o candidato será capaz de localizar todos os problemas nas entrelinhas.

Algumas preliminares são colocadas na prova para serem rejeitadas. Caso contrário, você poderia 
acabar com a sua prova, conforme já salientado no tópico anterior.

Outras preliminares estão implícitas na prova e dependem de conhecimento de ofício pelo candidato, 
como, por exemplo, a incompetência absoluta para cobrança das contribuições previdenciárias 
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devidas no curso do pacto laboral (Súmula Vinculante n.53 do STF) ou a incompetência para 
conhecer de pedido envolvendo matéria de previdência privada, conforme decidido pelo STF no 
julgamento dos Recursos Extraordinários (REs) 586453 e 583050.

Questões que também demandam a atenção do candidato são alterações legislativas que ocorreram 
no curso do pacto laboral. Cuidado para não deferir pedidos em períodos em que ainda não havia 
a lei (limitar a condenação). Como exemplo, podemos citar o caso do adicional de periculosidade 
para vigilantes, que só passou a valer a partir de 2013, com a publicação da Portaria 1.885/2013 
do Ministério do Trabalho.

Outro detalhe, legislação federal deve ser conhecida de ofício pelo magistrado. Por exemplo: O 
reclamante postula a condenação da reclamada ao pagamento de férias vencidas + 1/3, salientado, 
nas entrelinhas da petição inicial, que permaneceu afastado percebendo benefício previdenciário 
por 7 (sete) meses. Em sua defesa, a reclamada afirma que as férias foram quitadas conforme a 
lei. Neste caso, competiria ao candidato vislumbrar a aplicação do disposto no art. 133, d, da CLT, 
indeferindo o pedido de férias ou deferindo apenas as férias proporcionais, dependendo do caso.

Se for realizada perícia, não se esqueça de arbitrar os honorários. Atente-se que, se o reclamante, 
beneficiário da Justiça Gratuita, for sucumbente no objeto da perícia, o pagamento ao perito deverá 
ser realizado nos moldes do Resolução n. 66/2010, do CSJT. Além disso, não se esqueça de 
determinar a dedução ou a devolução de eventual adiantamento realizado pela reclamada.

Ainda que o Juiz fictício da prova não tenha tomado a decisão que você julgue mais correta, a única 
saída para conseguir resolver a prova é manter a decisão mediante fundamentação adequada. Por 
exemplo: O Juiz rejeita a incompetência territorial fixando competência distinta da prevista no art. 
651, da CLT, fora das hipóteses dos parágrafos 1º e 3º do referido artigo, mantendo a competência 
do local de domicílio do trabalhador. Neste caso, a única solução esperada do candidato seria 
manter a decisão, fundamentando que a referida decisão foi tomada como garantia de acesso 
à jurisdição ao trabalhador hipossuficiente. Se o candidato tivesse tomado decisão diversa, teria 
acabado com sua prova, com grandes possibilidades de reprovação.

Ao examinar a prescrição, em matéria de férias, atente-se que a prescrição somente é contada a 
partir do término do período concessivo e não do período aquisitivo.

Atente-se à impossibilidade de ultratividade das Convenções Coletivas, que, embora a Súmula n. 
277 do TST estabeleça a ultratividade por revogação, o Supremo Tribunal Federal, mediante decisão 
liminar do ministro Gilmar Mendes, publicada em 19/10/2016, suspendeu todos os processos e 
efeitos de decisões no âmbito da Justiça do Trabalho que discutam a aplicação da ultratividade 
de normas de acordos e de convenções coletivas. Tal decisão, a ser referendada pelo Plenário do 
STF, foi proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 323, ajuizada 
pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (Confenen), questionando a Súmula 
277 do Tribunal Superior do Trabalho (TST).
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Inclusive, saliente-se que o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão 
publicada em 17/04/2017, concedeu liminar na Reclamação (RCL) 26256 para suspender os 
efeitos de decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que manteve em curso processo no qual 
foram preservados os efeitos de decisão de instância inferior que aplica o princípio da ultratividade 
das normas coletivas. De acordo com o relator, em análise preliminar do caso, a decisão ofendia 
a liminar concedida anteriormente na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
(ADPF) 323, que determinou a suspensão de todos os processos e efeitos de decisões no âmbito 
da Justiça do Trabalho que tratem da ultratividade de normas de acordos e convenções coletivas.

Lembre-se de verificar se a profissão do reclamante possui regulamentação legal, como é o caso 
de engenheiros, avulsos, advogados, aeronaltas, etc.

Cuidado para não determinar o pagamento do FGTS diretamente ao reclamante em caso de pedido 
de demissão, que ainda esteja trabalhando ou que teve o pedido de rescisão indireta julgado 
improcedente.

Em se tratando de pedido de equiparação salarial, cuidado! Se houver o reconhecimento de salário 
pago “por fora”, a remuneração do reclamante pode ficar superior à remuneração do paradigma, 
sendo o caso de improcedência do pedido.

Outra questão que possui grande tendência para cobrança é a relativa ao índice de correção das 
dívidas trabalhistas. Conforme disposto na OJ 300 da SDI-I/TST, “não viola norma constitucional 
(art. 5°, II e XXXVI) a determinação de aplicação da TRD, como fator de correção monetária dos 
débitos trabalhistas, cumulada com juros de mora, previstos no artigo 39 da Lei nº 8.177/91 e 
convalidado pelo artigo 15 da Lei nº 10.192/01”.

Neste aspecto, ressaltamos que o STF, em decisão proferida nos autos da Reclamação 22012 MC/
RS, publicada no DJE de 16-10-2015, deferiu medida liminar para suspender os efeitos da decisão 
proferida pelo TST nos autos do processo 0000479-60.2011.5.04.0231, e, por conseguinte, “da 
‘tabela única’ editada pelo CSJT em atenção a ordem nela contida”, ou seja, a que substituiu a TR 
pelo IPCA-E como fator de atualização monetária de créditos trabalhistas.

Lembre-se que a lei não obriga que o pedido conste do rol de pedidos no final da peça (petitório). 
Também, é possível que a causa de pedir relativa ao pedido conste somente da parte final da 
peça. Por exemplo: “Considerando-se que as verbas rescisórias não foram quitadas no prazo legal, 
requer a condenação da reclamada ao pagamento da multa prevista no art. 477, da CLT.......R$ 
1.000,00”.

Cuidado com matérias alegadas/impugnadas na defesa que não constam da petição inicial. Nestes 
casos, incorreta a apreciação da questão. Se houver tempo, o candidato poderia abrir um tópico 
dizendo que deixou apreciar a impugnação apresentada na defesa, uma vez que não consta tal 
pedido na petição inicial. Exemplo: impugnação ao pedido de honorários advocatícios, em caso em 
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que não consta o referido pedido na petição inicial.

Igualmente, é a questão relativa à causa de pedir, que não apresenta o pedido correspondente. 
Tecnicamente, somente os pedidos são passíveis de inépcia. Todavia, poderia o candidato abrir 
um tópico na sentença e consignar que deixou de apreciar a referida causa de pedir por ausência 
de pedido correspondente.

Por fim, sem a pretensão de exaurimento dos temas (a criatividade do examinador é ilimitada!), não 
se esqueça de apreciar eventual alegação de inconstitucionalidade da norma, antes de realizar a 
sua aplicação.

2. 6. Relatório

É importante lembrar que, embora o relatório seja dispensado em muitas provas, se tal fato não 
ocorrer, a sua presença na sentença será obrigatória. A ausência de relatório, quando exigível, 
gera a nulidade da sentença (Art. 832, da CLT). Atente-se ao valor atribuído à causa! Se este 
não ultrapassar o limite de 40 salários-mínimos, inexistindo entes públicos no polo passivo, o 
procedimento possivelmente será sumaríssimo, sendo dispensado o relatório, nos termos do art. 
852-I, da CLT.

É ideal constar do relatório: o nome das partes (com a expressão: “já qualificado” ou “devidamente 
qualificado”), o resumo da pretensão do autor (se houver muitos pedidos, indique, ao menos uns 3 
ou 4 principais, seguidos da expressão: dentre outros ou demais pedidos formulados) e da resposta 
do réu (com a indicação das exceções, preliminares, prejudiciais e a indicação da impugnação 
aos demais pedidos formulados na petição inicial; principais ocorrências que ocorreram no curso 
do processo (provas periciais, interrogatórios, depoimentos pessoais, tentativas de conciliação, 
razões finais, etc.). 

É importante que o candidato faça menção às duas oportunidades de tentativa de conciliação: 
uma antes do recebimento da defesa e outra, após o encerramento da instrução processual. 
Entendemos que a referência poderá ser feita ao final do relatório, com expressões neste sentido: 
“rejeitadas propostas conciliatórias”, “tratativas conciliatórias infrutíferas”, etc.

Eis um exemplo de relatório sucinto:

“Vistos os autos.

Rudolf von Ihering, já qualificado, ajuizou a presente Reclamação Trabalhista em 
face de Friedrich Carl von Savigny Indústria S/A., já qualificada, informando que foi 
vítima de um acidente de trajeto, equiparado a acidente de trabalho, sendo que, quando 
foi dispensado, seria titular da estabilidade prevista no art. 118, da Lei n. 8.113/98, 
conforme salientado na petição inicial. Desta forma, postula a procedência dos pedidos 
de reintegração ao trabalho, ou, sucessivamente, de indenização substitutiva. Além 
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disso, postula indenização por danos morais e retificação em sua CTPS. Deu à causa o 
valor de R$ 48.103,51. Juntou documentos e procuração.

Regularmente citada, apresentou, a reclamada, defesa escrita, com prejudicial de 
prescrição, impugnando o pedido a Justiça Gratuita e impugnando especificadamente 
os pedidos formulados na petição inicial. Juntou documentos e procuração. 

Em audiência, foi apresentada impugnação à defesa e não havendo outras provas ou 
requerimentos, determinou-se o encerramento da instrução processual.

Razões finais orais remissivas.

Rejeitadas as propostas conciliatórias.

Em síntese, é o relatório”.

2. 7. Fundamentação

A fundamentação é, sem sombra de dúvidas, o aspecto mais importante da sentença. A maior parte 
do seu tempo disponível deve ser dedicado a esta parte da prova.

Conforme já salientamos, a fundamentação consiste na apresentação das razões de decidir do 
Juiz, com a indicação dos seus elementos de convicção. Lembre-se que toda e qualquer decisão 
deve ser fundamentada (art. 93, IX, da CF), mesmo que de forma sucinta (questões periféricas).

É necessário que o candidato observe, quando da elaboração da prova, a ordem sugerida no item 
1.5 supra (“Sequência lógica de análise da sentença”).

Segundo ressaltado anteriormente, será preciso que o candidato tente manter uma sequência lógica 
de julgamento utilizando-se de critérios de prejudicialidade entre as matérias, não se antecipando 
quanto ao julgamento de questão dependente de questão prejudicial ou que possua conexão lógica. 

Se possível, entendo que seria prudente ao candidato indicar o número de dispositivos legais, 
Súmulas e Orientações Jurisprudenciais aplicáveis ao tema. Todavia, não vá se perder na procura 
de tais referências, se o seu tempo estiver escasso. 

Nos termos do já afirmado no item 1.4 supra (“Requisitos da sentença ou requisitos estruturais 
da sentença ou ainda requisitos nucleares da sentença”), o mini-relatório é dispensável. Se 
houver poucos pedidos na prova, poderia até ser viável a sua apresentação. Mas, via de regra, 
isso não é possível.

Sabemos que o mini-relatório é útil para organizar as ideias dos candidatos. Se houver dificuldade 
para iniciar a argumentação, tente desenvolvê-lo apenas mentalmente.

Para introduzir as questões, entendemos que a fundamentação deve começar com a demonstração 
da legislação ou jurisprudência aplicável ao caso. Depois, analisamos o ônus da prova e, por fim, 
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partimos para as provas produzidas nos autos. A sentença ficará muito bem fundamentada.

Não há tempo na prova para a definição de institutos e grandes exposições teóricas, devendo o 
candidato limitar-se à resolução do problema que lhe foi submetido, com praticidade e objetividade, 
propiciando a justa composição da lide. Atente-se ao escopo do processo: pacificação social com 
Justiça. Neste aspecto, são as lições de Cândido Ragel Dinamarco26:

“Não basta o belo enunciado de uma sentença bem estruturada e portadora de 
afirmações inteiramente favoráveis ao sujeito, quando o que ela dispõe não se projetar 
utilmente na vida deste, eliminando a insatisfação que o levou a litigar e propiciando-lhe 
sensações felizes pela obtenção da coisa ou da situação postulada. Na medida do que 
for praticamente possível, o processo deve propiciar a quem tem um direito tudo aquilo e 
precisamente aquilo que ele tem o direito de receber (Chiovenda), sob pena de carecer 
de utilidade e, portanto, de legitimidade social. O processo vale pelos resultados que 
produz na vida das pessoas ou grupos, em relação a outras ou aos bens da vida – e a 
exagerada valorização da ação não é capaz de explicar essa vocação institucional do 
sistema processual, nem de conduzir à efetividade das vantagens que dele se esperam. 
Daí a moderna preferência pelas considerações em torno da tutela jurisdicional, que 
é representativa das projeções metaprocessuais das atividades que no processo se 
realizam e, portanto, indica em que medida o processo será útil a quem tiver razão”.

Ainda em relação à fundamentação, compete-nos tratar da questão relativa à valoração da prova 
produzida nos autos. Como devemos proceder em caso de contradição entre os depoimentos?

1º) Se as afirmações das partes forem desacreditadas pela própria testemunha que estas arrolaram, 
tal depoimento deve ganhar maior relevo. É esperado, embora não seja ético e legal, ainda que 
sem intensão de mentir, que a testemunha arrolada pela parte tente favorecê-la. Portanto, se 
esta contrariou os interesses da parte que a arrolou, entende-se que suas afirmações mais se 
aproximam da realidade.

2º) Em se tratando de prova testemunhal, quantidade não é sinônimo de qualidade. Quanto maior 
o número de testemunhas ouvidas, maior a possibilidade de contradições e de invalidação dos 
depoimentos.

3º) Prevalece o entendimento de que o depoimento da testemunha é uno e indivisível, não podendo 
ser cindido de forma que seja aproveitado apenas o que interessa à parte, desprezando-se o que 
lhe contraria o interesse. Revelando-se infidedigna a testemunha, quanto a determinado fato, todo 
o seu depoimento deixa de merecer credibilidade.

4º) Tente encontrar contradições nos depoimentos, podendo estas serem internas (dentro do próprio 
depoimento) ou externas (quando confrontada com outros elementos de prova colhidos nos autos).

26 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 7.
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5º) Os depoimentos presenciais devem possuir maior peso em relação aos testemunhos indiretos 
(“ouvi dizer”; “o próprio reclamante me contou”, etc.).

Salientamos que, os critérios a seguir somente poderão ser utilizados em último caso, desde que 
nenhum dos critérios anteriores não tenham obtido sucesso:

6º) Em último caso, poderíamos presumir que as testemunhas que ainda mantenham o contrato com 
a empresa reclamada, diante da sua hipossuficiente e diante do temor por represálias, poderiam 
tentar favorecer a sua empregadora. 

7º) O tempo de trabalho da testemunha junto com o reclamante, embora não seja um dos principais 
critérios para a valoração probatória, inexistindo outros critérios para a busca da verdade, poderá 
ser utilizado como elemento para a valoração. 

Tais critérios podem não ser os mais adequados para a prática forense, mas, para a resolução de 
provas de concurso, podem nos ser muito úteis, desde que apresentada a devida fundamentação.

Não se esqueça de fazer constar na fundamentação os critérios para liquidação da sentença, 
apuração de horas extras, cumprimentos de obrigação de fazer, natureza jurídica das parcelas 
deferidas (art. 832, § 3º, da CLT), análise do pedido de justiça gratuita, recolhimentos fiscais e 
previdenciários.

2. 8. Dispositivo

Neste tópico, a nossa pretensão é tratar de alguns aspectos práticos do dispositivo.

Quanto aos aspectos teóricos remetemos o candidato ao item 1.4 supra.

O dispositivo está previsto no art. 832, da CLT, sendo que, como já declinado anteriormente, a 
sentença sem dispositivo é inexistente. 

Entendemos que não á adequada a utilização da expressão: “A Vara Julga”. A pessoa que é 
investida na função de julgar é o Juiz. Nos termos do art. 203, do CPC/15: “Os pronunciamentos 
do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos”. Logo, opte por utilizar 
a conjugação verbal na primeira pessoa: “Julgo”, “Pronuncio”, etc., segundo já salientamos 
anteriormente.

É importante que o candidato faça constar do dispositivo todas as preliminares rejeitadas (“Rejeito a 
preliminar de inépcia da petição inicial”, “Rejeito a preliminar de incompetência absoluta”, etc.)

Também deve constar do dispositivo tudo que foi acolhido com a apresentação da consequência 
processual do acolhimento (“Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e julgo extinto o processo, 
sem resolução do mérito, em relação ao reclamado X”; “Acolho a preliminar de incompetência material 
e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de complementação de 
aposentadoria”, etc.). 
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Não se esqueça de apresentar a solução do processo em relação a todos os autores e réus. Não 
seria adequado o reconhecimento da ilegitimidade passiva de um réu na fundamentação e deixar 
de fazer referência à extinção do processo no dispositivo. 

E quanto ao mérito propriamente dito, é adequado que o candidato tome a solução adotada quanto 
aos pedidos formulados na petição inicial e na defesa, como seria o caso de dedução.

Relembre-se que os pedidos declaratórios devem ser analisados, por prejudicialidade, antes dos 
pedidos condenatórios. Exemplos: “Reconheço a existência de vínculo empregatício entre as partes, 
para condenar a reclamada ao adimplemento das seguintes obrigações...”; “Declaro a nulidade da 
cláusula convencional, para condenar a reclamada ao reembolso dos descontos efetuados a título 
de contribuição assistencial...”.

Não é necessário indicar todos os critérios para apuração de horas extras no dispositivo, sendo 
necessário, todavia, a indicação precisa dos reflexos, discriminando a proporcionalidade das 
parcelas deferidas. Não se esqueça da proporcionalidade do aviso prévio e dos reflexos decorrentes 
da sua integração no contrato de trabalho, inclusiva para fins de anotação de baixa na CTPS. 
Entretanto, lembre-se que você está adstrito aos limites do pedido.

Deve-se o prazo e condições de cumprimento da sentença (art. 832, § 1º, da CLT); fazer referência 
à incidência de juros e correção monetária, com observância da Súmula n. 381 do TST.

As obrigações de fazer devem constar do dispositivo. Exemplo: “Deverá a reclamada retificar a 
CTPS do reclamante, entregar guias do FGTS”.

Necessária a fixação a obrigação quanto aos recolhimentos fiscais e previdenciários, sob pena de 
execução direta.

Determinação da expedição de ofícios que se fizerem necessários (Se foi reconhecido vinculo em 
Juízo: ao INSS, à CEF, à GRTE; se foi reconhecida responsabilidade da reclamada por acidente de 
trabalho: à PGRFN; se foi reconhecido o pagamento de salário extrafolha: à Receita Federal, etc.).

O dispositivo também deverá versar sobre os benefícios da justiça gratuita, a expedição de 
mandados, concessão de tutela de urgência, honorários pericias, honorários advocatícios (Súmulas 
219 e 329 do TST; IN 27/2005 do TST), duplo grau de jurisdição, depósito de valores em conta 
poupança em caso envolvendo menores, nas hipóteses em que seja aplicável.

Também necessário o arbitramento da condenação e das custas incidentes, com a indicação 
responsabilidade pelo recolhimento (art. 832, § 2º, da CLT). Seria adequado colocar-se o valor, 
mas se o tempo e a tranquilidade não permitir, coloque: Custas no valor de R$_______, calculadas 
sobre o valor da condenação arbitrado em R$________. Não se esqueça das hipóteses de isenção. 

É importante que o candidato verifique se as partes já estavam cientes da publicação da sentença 
(Súmula n. 197 do TST), se esta foi proferida em audiência (Cientes os presentes), ou se deverá 
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ser publicada (Intimem-se).

Por questão de costume forense, utiliza-se a expressão “Nada mais” para delimitar o ato decisório.

Não assine a prova, sequer com o nome fictício do Juiz. Tal atitude pode ser considerada identificação 
da prova e implicar na desclassificação do candidato.

Eis um exemplo de dispositivo:

“Por todo o exposto, observando-se os termos da fundamentação que passa a integrar o 
presente dispositivo, rejeito as preliminares de inépcia da petição inicial e de ilegitimidade 
passiva e, quanto ao mérito, julgo PARCIALMANTE PROCEDENTES os pedidos 
formulados por Rudolf von Ihering em face de Friedrich Carl von Savigny Indústria 
S/A., condenando a reclamada ao adimplemento das seguintes obrigações, no prazo 
legal: 

- (....);

- (....);

- (....).

Os valores devidos serão apurados em regular liquidação de sentença por cálculos, com 
aplicação de juros moratórios sobre o principal corrigido (TST, Súmula nº 381).

Fica a reclamada condenada ao recolhimento das contribuições previdenciárias (sobre 
as parcelas salariais oriundas desta decisão, sob pena de execução) e fiscais, nos 
termos da legislação vigente e da fundamentação supra.

Diante da hipossuficiência econômica declarada, defiro ao reclamante a Justiça Gratuita 
(art. 790, § 3º, CLT).

Custas, pela reclamada, no importe de R$ 400,00, calculadas sobre R$ 20.000,00, valor 
arbitrado à condenação nesta oportunidade (Consolidação das Leis do Trabalho, artigo 
789, §§ 1º e 2º).

Intimem-se as partes.

Nada mais”.


