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CONCEITO:

“O ramo da ciência jurídica, constituído por um sistema de
normas, princípios, regras e instituições próprias, que tem
por objeto promover a pacificação justa dos conflitos
individuais, coletivos e difusos decorrentes direta ou
indiretamente das relações de emprego e de trabalho, bem
como regular o funcionamento dos órgãos que compõem a
Justiça do Trabalho”. Carlos Henrique Bezerra Leite



Reforma Trabalhista

AUTONOMIA:

Teorias: Monista e Dualista

- Monista: Simples desmembramento do Processo Civil
- Dualista: Institutos, princípios e finalidades próprios,

sendo que, apenas subsidiariamente, há aplicação das
regras do Processo Civil.
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FONTES DO DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO:

- Fontes materiais: realidade social e os valores que o
direito procura satisfazer/regulamentar.

- Fontes formais: são aquelas positivadas no ordenamento
jurídico. Subdivide-se em:
a) Fontes diretas: leis e costumes
b) Fontes indiretas: doutrina e jurisprudência
c) Fontes de explicitação/integração: analogia, princípios

gerais do direito e equidade (art. 140, do CPC).
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PRINCÍPIOS DO DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO:

Funções dos princípios:

- Informativa: serve de inspiração para o legislador
- Interpretativa: visa orientar o aplicador do direito,

auxiliar na compreensão do sentido das normas
- Normativa: suprir lacunas existentes no ordenamento

jurídico – art. 8º da CLT.
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CUIDADO! Reforma Trabalhista:

Art. 8º - As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de
disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela
jurisprudência, por analogia, por eqüidade e outros princípios e normas
gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de
acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de
maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o
interesse público.

Parágrafo único - O direito comum será fonte subsidiária do direito do
trabalho, naquilo em que não for incompatível com os princípios
fundamentais deste (Parte suprimida pela Reforma Trabalhista).

§ 1º O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho.
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PRINCÍPIOS GERAIS DO DIREITO COM DESTAQUE NO PROCESSO DO 
TRABALHO E PRINCÍPIOS DO PROCESSO DO TRABALHO

- Princípio do duplo grau de jurisdição
- Princípio da inércia ou dispositivo ou da demanda
- Princípio do impulso oficial ou inquisitivo
- Princípio do jus postulandi
- Princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias
- Princípio da proteção ou da tutela
- Princípio da oralidade
- Princípio da conciliação
- Princípio da imediatidade ou imediação
- Princípio da busca da verdade real
- Princípio da normatização coletiva
- Princípio da extrapetição
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PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO:

O princípio do duplo grau de jurisdição assegura ao
jurisdicionado a possibilidade reanálise da demanda por um
órgão jurisdicional de hierarquia superior àquele que
proferiu a decisão.
Para o STF, o princípio do duplo grau não se trata de uma
garantia constitucional e pode ser excepcionado (Exemplos:
ações de competência originária do STF - art. 102, I, b e
ações de alçada – art. 2º, §4º, Lei n. 5.584/70).
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PRINCÍPIO DA INÉRCIA, DISPOSITIVO OU DEMANDA:

O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve
por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei (art.
2º, CPC).
No Processo do Trabalho haveria uma exceção prevista no
856, da CLT (Instauração de instância pelo Presidente do
Tribunal, sempre que ocorrer suspensão do trabalho).
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ATENÇÃO:

Art. 856 - A instância será instaurada mediante representação escrita ao
Presidente do Tribunal. Poderá ser também instaurada por iniciativa do
presidente, ou, ainda, a requerimento da Procuradoria da Justiça do Trabalho,
sempre que ocorrer suspensão do trabalho.

“Quanto à instauração da instância, não obstante as dicções dos arts. 856 e 874
da CLT, não mais detêm legitimidade ex officio para tanto os presidentes dos
tribunais trabalhistas, como era assegurado, nos casos de greve e de revisão.
Essa não mais se sustenta, no nosso ordenamento jurídico, por vedação e
incompatibilidade com o disposto no art. 8o, I, da CF, que vedou a interferência
do Estado, no caso, o Estado-Juiz, que age de forma excepcional, criando
direitos, na organização sindical, que seria afrontada com esse tipo de atuação”.
RAIMUNDO SIMÃO DE MELO
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PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL OU INQUISITIVO:

O princípio do impulso oficial determina aos Juízos e Tribunais o dever de
impulsionar o processo (art. 2º, CPC).

Art. 765 - Os Juízos e Tribunais do Trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e
velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária
ao esclarecimento delas.
Art. 852-D. O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem

produzidas, considerado o ônus probatório de cada litigante, podendo limitar ou excluir as que
considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias, bem como para apreciá-las e dar especial
valor às regras de experiência comum ou técnica.
Art. 878. A execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou
pelo Presidente do Tribunal apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas
por advogado. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) – ATENÇÃO!!!
Art 4º Nos dissídios de alçada exclusiva das Juntas e naqueles em que os empregados ou
empregadores reclamarem pessoalmente, o processo poderá ser impulsionado de ofício pelo
Juiz. (Lei n. 5.584/70).
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PRINCÍPIO DO JUS POSTULANDI:

Nos termos do art. 791, da CLT, empregado e empregador
podem reclamar pessoalmente na Justiça do Trabalho.

ATENÇÃO!!!
JUS POSTULANDI NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALCANCE. O
jus postulandi das partes, estabelecido no art. 791 da CLT,
limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do
Trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar,
o mandado de segurança e os recursos de competência do
Tribunal Superior do Trabalho. (Súmula n. 425, do TST)



Reforma Trabalhista

PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA DAS DECISÕES 
INTERLOCUTÓRIAS:

Os incidentes do processo serão resolvidos pelo próprio Juízo ou Tribunal, admitindo-se
a apreciação das decisões interlocutórias somente em recurso da decisão definitiva (art.
893, §1º, da CLT), ou seja, em regra, são irrecorríveis de imediato no processo do
trabalho.

Exceções: Súmula nº 214 do TST - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE.
Na Justiça do Trabalho, nos termos do art. 893, § 1º, da CLT, as decisões interlocutórias
não ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de decisão:
a) de Tribunal Regional do Trabalho contrária à Súmula ou Orientação Jurisprudencial do
Tribunal Superior do Trabalho;
b) suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo Tribunal;
c) que acolhe exceção de incompetência territorial, com a remessa dos autos para
Tribunal Regional distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado, consoante o
disposto no art. 799, § 2º, da CLT.
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PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO OU TUTELA:

No Processo do Trabalho, a proteção jurídica ao hipossuficiente era verificada na
legislação, que conferia a ele isenção quanto ao pagamento de custas, despesas
processuais e recolhimento do depósito recursal.

ATENÇÃO 1: A Reforma Trabalhista tentou reduzir ou eliminar a proteção que
era conferida ao trabalhador hipossuficiente.

ATENÇÃO 2: O Princípio do in dubio pro misero não é aplicado ao Processo do
Trabalho, restringindo-se ao Direito Material do Trabalho.
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PRINCÍPIO DA ORALIDADE:

No Processo do Trabalho, grande parte dos atos processuais são
concentrados em audiência e a oralidade tem relevo nas regras
processuais.

- Reclamação Trabalhista verbal: art. 840, §2º, da CLT.
- Defesa Oral: art. 847, da CLT (20 minutos).
- Provas orais: depoimentos pessoais e provas testemunhais.
- Razões finais orais: art. 850, CLT (10 minutos cada parte).
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PRINCÍPIO DA CONCILIAÇÃO:

Art. 764 - Os dissídios individuais ou coletivos submetidos à apreciação da
Justiça do Trabalho serão sempre sujeitos à conciliação.

§ 1º - Para os efeitos deste artigo, os juízes e Tribunais do Trabalho
empregarão sempre os seus bons ofícios e persuasão no sentido de uma solução
conciliatória dos conflitos.

§ 2º - Não havendo acordo, o juízo conciliatório converter-se-á
obrigatoriamente em arbitral, proferindo decisão na forma prescrita neste
Título.

§ 3º - É lícito às partes celebrar acordo que ponha termo ao processo, ainda
mesmo depois de encerrado o juízo conciliatório.
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ATENÇÃO:

- Oportunidades obrigatórias de conciliação:
1ª) Na abertura da audiência, antes do recebimento da defesa (art.
846, da CLT).
2ª) Após a razões finais, antes da sentença (art. 850, da CLT).

Súmula n. 418, TST: “A homologação de acordo constitui faculdade
do juiz, inexistindo direito líquido e certo tutelável pela via do
mandado de segurança”.
Súmula n. 100, V, TST: “O acordo homologado judicialmente tem
força de decisão irrecorrível, na forma do art. 831 da CLT. Assim
sendo, o termo conciliatório transita em julgado na data da sua
homologação judicial”.
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REFORMA TRABALHISTA:
DO PROCESSO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA

PARA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL

‘Art. 855-B. O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo
obrigatória a representação das partes por advogado.
§ 1º As partes não poderão ser representadas por advogado comum.
§ 2º Faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato de sua categoria.’

‘Art. 855-C. O disposto neste Capítulo não prejudica o prazo estabelecido no § 6º do art. 477 desta
Consolidação e não afasta a aplicação da multa prevista no § 8º art. 477 desta Consolidação.’

‘Art. 855-D. No prazo de quinze dias a contar da distribuição da petição, o juiz analisará o acordo, designará
audiência se entender necessário e proferirá sentença.’

‘Art. 855-E. A petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação
quanto aos direitos nela especificados.

Parágrafo único. O prazo prescricional voltará a fluir no dia útil seguinte ao do trânsito em julgado da
decisão que negar a homologação do acordo.’”
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PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE OU DA IMEDIAÇÃO:

As provas deverão ser produzidas com a participação do Juiz.

PROVA TESTEMUNHAL. INTERVALO INTRAJORNADA. PRINCÍPIO DA
IMEDIATIDADE. Havendo franca contrariedade na prova testemunhal,
relativamente à fruição de 1h para refeição e descanso, deve-se prestigiar a
valoração da prova feita pelo MM. Juiz de 1º Grau, uma vez que teve contato
direto com as testemunhas, podendo melhor aferir a sinceridade delas, por
aplicação do princípio da imediatidade com a prova produzida nos autos.
(TRT da 3.ª Região; PJe: 0010169-98.2016.5.03.0156 (RO); Disponibilização:
18/12/2017; Órgão Julgador: Quarta Turma; Relator: Paula Oliveira Cantelli)

IN 39/16 – TST: “Art. 11. Não se aplica ao Processo do Trabalho a norma do art.
459 do CPC no que permite a inquirição direta das testemunhas pela parte (CLT,
art. 820)”.
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PRINCÍPIO DA BUSCA DA VERDADE REAL:

O processo do trabalho, em matéria de prova, é norteado pelo
princípio inquisitivo, segundo o qual cabe às partes a iniciativa da
ação e da produção de provas e, ao Juiz, o dever de participar
ativamente da atividade probatória. A ele é conferido o poder de
determinar a realização das provas úteis ou necessárias à instrução
do processo na busca da verdade real (artigo 765 da CLT).

Art. 765, da CLT – “Os Juízos e Tribunais do Trabalho terão ampla
liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido
das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao
esclarecimento delas”.
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PRINCÍPIO DA NORMATIZAÇÃO COLETIVA:

Poder normativo da Justiça do Trabalho:

Consoante prescreve o art. 114, § 2º, da Constituição Federal,
optando as partes, de comum acordo, pelo ajuizamento de dissídio
coletivo de natureza econômica, compete ao Judiciário, no exercício
do poder normativo, decidir o conflito, respeitadas as disposições
mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como aquelas
convencionadas anteriormente pelas partes em conflito.
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PRINCÍPIO DA EXTRAPETIÇÃO:
A regra geral é a adstrição do Juiz aos pedidos que foram formulados
na petição inicial, sendo que, todavia, no Processo do Trabalho do
Trabalho são admitidos pedidos implícitos:

Multa do art. 467, da CLT – “Em caso de rescisão de contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre o
montante das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador, à data do
comparecimento à Justiça do Trabalho, a parte incontroversa dessas verbas, sob pena de pagá-las
acrescidas de cinqüenta por cento".

Juros e correção monetária – Súmula n. 211, do TST: “Os juros de mora e a correção monetária incluem-se
na liquidação, ainda que omisso o pedido inicial ou a condenação”.

Súmula nº 396 do TST – “ESTABILIDADE PROVISÓRIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. CONCESSÃO DO SALÁRIO
RELATIVO AO PERÍODO DE ESTABILIDADE JÁ EXAURIDO. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO "EXTRA PETITA".
I - Exaurido o período de estabilidade, são devidos ao empregado apenas os salários do período
compreendido entre a data da despedida e o final do período de estabilidade, não lhe sendo assegurada a
reintegração no emprego.
II - Não há nulidade por julgamento “extra petita” da decisão que deferir salário quando o pedido for de
reintegração, dados os termos do art. 496 da CLT”.
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FORMAS DE SOLUÇÃO DOS CONFLITOS TRABALHISTA:
a) Autocomposição: conciliação (concessões recíprocas) – Judicial, CCP, CCTs e

ACTs.
b) Autodefesa: instrumento de pressão: greve (art. 9º, CR).
c) Heterocomposição: arbitragem e tutela/jurisdição.

Arbitragem: Dissídios Coletivos – art. 114, §1º, CR: “§ 1º - Frustrada a
negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros”.

ATENÇÃO: Reforma Trabalhista!!!
Art. 507-A. “Nos contratos individuais de trabalho cuja remuneração seja
superior a duas vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do
Regime Geral de Previdência Social, poderá ser pactuada cláusula
compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado ou
mediante a sua concordância expressa, nos termos previstos na Lei no 9.307, de
23 de setembro de 1996.”
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JUSTIÇA DO TRABALHO

ORGANIZAÇÃO:

Nos termos do art. 111, da CF, a Justiça do Trabalho é
composta por:

- Tribunal Superior do Trabalho
- Tribunais Regionais do Trabalho
- Varas do Trabalho
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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
- 27 ministros (mais de 35 e menos de 65 anos) - 1/5 membros originários MPT

e Advocacia, mais de 10 anos de experiência (lista sêxtupla). Restante:
Desembargadores dos TRTs (lista tripla).

- § 2º Funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho: (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

- I - a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do
Trabalho, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais
para o ingresso e promoção na carreira; (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 45, de 2004)

- II - o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer, na
forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e
patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão
central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

Órgãos do TST:

- Tribunal Pleno
- Órgão Especial
- Seção de Dissídios Coletivos
- Seções de Dissídios Individuais (SBDI-I e SBDI-II)
- Turmas
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TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO - TRTS
Art. 115, CR. Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, sete juízes,
recrutados, quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo Presidente da República
dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos, sendo: (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

I um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e
membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício,
observado o disposto no art. 94; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

II os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por antigüidade e merecimento,
alternadamente. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

- O território nacional está dividido em 24 Regiões – com 24 TRTs
- O Estado de São Paulo é o único que possui 2 TRS
- Não possuem TRTs: Tocantins, Amapá, Acre e Roraima.
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VARAS DO TRABALHO

Nas comarcas em que não houver juiz do trabalho, por lei, os Juízes de Direito poderão ser
investidos da jurisdição trabalhista. Das sentenças que proferirem caberá recurso ordinário para
o respectivo Tribunal Regional do Trabalho (art. 112, CR e 668, da CLT).

- Após 2 anos de exercício, o Juiz do Trabalho substituto torna-se vitalício, sendo promovido
por antiguidade ou merecimento, alternadamente, a Juiz Titular de Vara do Trabalho e,
posteriormente, observando-se os mesmos critérios, a Desembargador.

- É obrigatória a promoção de Juiz que figurar 3 vezes consecutivas ou 5 vezes alternadas em
lista de merecimento.

- Garantias constitucionais: vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios
(art. 95, I a III, da CR).

- Salvo autorização o Tribunal, o Juiz Titular deverá residir na comarca onde atua (art. 95, I,
da CR).
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VARAS DO TRABALHO

Aos juízes é vedado:

I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério;

II - receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo;

III - dedicar-se a atividade político-partidária;

IV - receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas,
entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei;

V - exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três anos
do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

- Tem atuação nas causas de competência da Justiça do Trabalho, e
pertence ao Ministério Público da União, com competência
delimitada na Lei Complementar nº 75/93, em seus artigos 83 e 84.
- Atua judicialmente e administrativamente.
- As garantias e as vedações são praticamente as mesmas dos

Juízes do Trabalho.
- Instituição permanente, indivisível, estruturada em carreira, com

autonomia funcional, administrativa e financeira. Incumbe-lhe a
defesa do regime democrático, da ordem jurídica e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis (art. 127, da CR).
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

O Ministério Público não tem legitimidade para recorrer na defesa de interesse patrimonial
privado, inclusive de empresas públicas e sociedade de economia mista (OJ n. 237, SBDI-I, do
TST).

Ao exarar parecer na remessa de ofício, na qualidade de custos legis, o Ministério Público não
tem legitimidade para arguir a prescrição em favor de entidade de direito público, em matéria
de direito patrimonial (OJ n. 130, SBDI-I, do TST).

Há interesse do Ministério Público para recorrer contra decisão que declara a existência de
vínculo empregatício com sociedade de economia mista ou empresa pública, após a CF/1988,
sem a prévia aprovação em concurso público (OJ n. 338, da SBDI-I, do TST).

Ministério Público do Trabalho pode arguir, em parecer, na primeira vez que tenha de se
manifestar no processo, a nulidade do contrato de trabalho em favor de ente público, ainda que
a parte não a tenha suscitado, a qual será apreciada, sendo vedada, no entanto, qualquer
dilação probatória (OJ n. 350, da SBDI-I , do TST).
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COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO

- Em razão da matéria
- Em razão da pessoa
- Em razão da função
- Em razão do território
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COMPETÊNCIA MATERIAL E EM RAZÃO DA PESSOA

Art. 114, CR. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)

I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da
administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

II as ações que envolvam exercício do direito de greve; (Incluído pela Emenda Constitucional nº
45, de 2004)

III as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e
entre sindicatos e empregadores; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

IV os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data , quando o ato questionado envolver
matéria sujeita à sua jurisdição; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
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COMPETÊNCIA MATERIAL E EM RAZÃO DA PESSOA

V os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no 
art. 102, I, o; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

VI as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

VII as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de 
fiscalização das relações de trabalho; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

VIII a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a , e II, e seus 
acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir; (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 45, de 2004)

IX outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004)
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COMPETÊNCIA MATERIAL E EM RAZÃO DA PESSOA

ATENÇÃO!!! A Justiça do Trabalho é incompetente para julgar causas instauradas entre o Poder 
Público e os servidores a ele vinculados por típica relação baseada no regime estatutário ou 
jurídico-administrativo (ADI n. 3.395).

Além disso, a Justiça do Trabalho não possui competência para o processamento de litígios entre 
servidores temporários e a Administração Pública (ADI n. 3.395-MC/DF).

- Inscreve-se na competência material da Justiça do Trabalho a lide entre empregado e
empregador tendo por objeto indenização pelo não fornecimento das guias do seguro-
desemprego (Súmula n. 389, I, do TST).

- Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações ajuizadas por empregados em face de
empregadores relativas ao cadastramento no Programa de Integração Social (PIS) (Súmula n.
300, do TST).

- O Plenário do STF, em 20/02/2013, decidiu que compete à Justiça Comum apreciar causas
pertinentes à previdência complementar (RE 586456).
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COMPETÊNCIA MATERIAL E EM RAZÃO DA PESSOA

ATENÇÃO!!! Súmulas Vinculantes:

Súmula 22. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização
por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado
contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro
grau quando da promulgação da Emenda Constitucional nº 45/04.

Súmula 23. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada
em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada.

ADI 3.684. Concedida medida liminar, com efeitos ex tunc, para declarar a incompetência da Justiç
a do Trabalho para processar e julgar ações penais.
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COMPETÊNCIA MATERIAL E EM RAZÃO DA PESSOA

CARACTERÍSTICAS:

- A incompetência em razão da matéria é absoluta, podendo ser
declarada de ofício ou mediante alegação das partes (art. 795, §1º, do
CPC).

- A incompetência material da Justiça do Trabalho deve ser alegada em
preliminar de contestação, nos termos do art. 301, II, CPC.
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COMPETÊNCIA FUNCIONAL

Delimitação de atuação e competência, conforme a
limitação legal de atuação dos órgãos da Justiça do
Trabalho, conforme previsão da CF, leis processuais e os
regimentos internos dos TRTs (Exemplo: as competências
das varas do Trabalho, dos Tribunais, etc.).

ATENÇÃO!!! Reforma Trabalhista: “Art. 652. Compete às
Varas do Trabalho: f) decidir quanto à homologação de
acordo extrajudicial em matéria de competência da Justiça
do Trabalho.”
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COMPETÊNCIA TERRITORIAL

Art. 651, CLT - A competência das Juntas de Conciliação e Julgamento é determinada
pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao
empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro.
§ 1º - Quando for parte de dissídio agente ou viajante comercial, a competência será da
Junta da localidade em que a empresa tenha agência ou filial e a esta o empregado
esteja subordinado e, na falta, será competente a Junta da localização em que o
empregado tenha domicílio ou a localidade mais próxima.
§ 2º - A competência das Juntas de Conciliação e Julgamento, estabelecida neste artigo,
estende-se aos dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro, desde que o
empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional dispondo em contrário.
§ 3º - Em se tratando de empregador que promova realização de atividades fora do
lugar do contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no
foro da celebração do contrato ou no da prestação dos respectivos serviços.
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CONFLITO DE COMPETÊNCIA

- Nos termos do art. 66, do CPC – o conflito de competência pode ser positivo ou
negativo.
Muito cuidado ao fazer a leitura do art. 803, da CLT!!!

- Se o conflito ocorrer entre juiz do trabalho e juiz de direito, no exercício normal de
sua jurisdição, será julgado pelo STJ, uma vez que referidos magistrados estão
sujeitos a tribunais diversos, conforme preceitua o art. 105, I, da CF.

- Se a hipótese for de conflito entre juiz do trabalho e juiz de direito, investido da
jurisdição trabalhista, localizados numa mesma região, a competência será do TRT
(art. 678, I, c, 3, da CLT, Súmula n. 180 do STJ e arts. 112 e 114, V, da CF - ambos com
redação dada pela EC n. 45/2004).

- Pelo TST, os conflitos suscitados entre Tribunais Regionais, ou entre Juntas e Juízos
de Direito sujeitos à jurisdição de Tribunais Regionais diferentes.

- Não se configura conflito de competência entre TRT e Vara do Trabalho a ele
vinculada (Súmula n. 420, do TST).
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CONFLITO OBSERVAÇÕES ÓRGÃO JULGADOR

- Conflito entre 2 juízes do trabalho
- Conflito entre juiz do trabalho e juiz de direito

investido de jurisdição trabalhista

Ambos 
subordinados ao 

mesmo TRT

TRT
(art. 808, “a”, da CLT)

- Conflito entre 2 juízes do trabalho
- Conflito entre juiz do trabalho e juiz de direito 

investido de jurisdição trabalhista

Subordinados a TRTs 
diferentes

TST
(art. 808, “b”, da CLT)

- Conflito entre 2 TRT’s
TST

(art. 808, “b”, da CLT)

- Conflito entre órgãos de justiças diferentes:
a) juiz do trabalho x juiz de direito
b) juiz do trabalho x juiz federal
c) TRT x juiz federal
d) TRT x juiz de direito

STJ
(art. 105, I, “d”, da CR)

- Conflito envolvendo Tribunais Superiores, como 
por exemplo:

a) TST x TJ ou b) TST x TRF

STF
(art. 102, I, “o”, da CR)
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PARTES E PROCURADORES
Capacidade de ser parte: é a capacidade de figurar no processo como autor ou réu.
Geralmente coincide com a capacidade civil. Entretanto, é possível que entes
despersonificados figurem como partes no processo (Ex: Massa falida, espólio,
condomínio).

Capacidade processual: consiste na possiblidade da parte atuar em juízo “por si só”
(art. 707, CPC), sem a necessidade de representantes ou assistentes. Segundo o art. 71,
do CPC, o incapaz será representado ou assistindo por seus pais, tutores ou curadores,
na forma da lei.

Capacidade postulatória: diversamente do Processo Civil, no Processo do Trabalho, a
capacidade postulatória é concedida aos empregados e empregadores (art. 791, da CLT)
– jus postulandi.

Muito importante: Leiam as Súmulas 383, 395, 456, do TST e Ojs 255, 318 e 371, da
SBDI-I, do TST.
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SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL

Art. 18, do CPC. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando
autorizado pelo ordenamento jurídico. Parágrafo único. Havendo substituição
processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial.

A substituição processual confere legitimação extraordinária, cabendo ao substituto
praticar todos os atos processuais, sendo-lhe vedado apenas, sem anuência do
substituído, transigir, renunciar e reconhecer juridicamente o pedido, uma vez que o
direito não lhe pertence.

Na substituição, o substituto age em nome próprio, postulando direito alheio. Na
representação, o representante age em nome alheio.
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SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL

Art. 8º, III, da CR. “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou
individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”.

Rol de substituídos: segundo o TST, não é mais necessária a individualização dos
substituídos na petição inicial.

Interrupção da prescrição: A ação movida por sindicato, na qualidade de substituto
processual, interrompe a prescrição, ainda que tenha sido considerado parte ilegítima
“ad causam” (Oj n. 359, da SBDI-I, do TST).

Ação rescisória: O Sindicato, substituto processual e autor da reclamação trabalhista,
em cujos autos fora proferida a decisão rescindenda, possui legitimidade para figurar
como réu na ação rescisória, sendo descabida a exigência de citação de todos os
empregados substituídos, porquanto inexistente litisconsórcio passivo necessário
(Súmula n. 406, II, do TST).
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LITISCONSÓRCIO

Configura-se litisconsórcio quanto mais de uma pessoa ocupa o polo passivo ou ativo do
processo.

OJ-SDI1-310 LITISCONSORTES. PROCURADORES DISTINTOS. PRAZO EM DOBRO. ART.
229, CAPUT E §§ 1º E 2º, DO CPC DE 2015. ART. 191 DO CPC DE 1973. INAPLICÁVEL AO
PROCESSO DO TRABALHO (atualizada em decorrência do CPC de 2015) - Res. 208/2016,
DEJT divulgado em 22, 25 e 26.04.2016
Inaplicável ao processo do trabalho a norma contida no art. 229, caput e §§ 1º e 2º, do
CPC de 2015 (art. 191 do CPC de 1973), em razão de incompatibilidade com a
celeridade que lhe é inerente.
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PROCURAÇÃO

A obrigatoriedade de juntada de procuração está prevista no 104, do CPC, com
exceções para prática de atos urgentes, com posterior regularização (15+15dias).

O mandato tácito ocorre quanto o advogado comparece à audiência, representando o
reclamante ou reclamado e realizando atos processuais, cujo nome constou no Termo
de audiência, circunstancia que o torna apto a defender os interesses da parte, muito
embora não possua procuração nos autos.
Por sua vez, o mandato “apud acta” é conferido quando é registrada em ata de
audiência, mediante ato formal, solene, a concessão de poderes de representação ao
advogado pela parte que este representa.
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PROCURAÇÃO
Súmula nº 395 do TST
MANDATO E SUBSTABELECIMENTO. CONDIÇÕES DE VALIDADE (nova redação dos itens I
e II e acrescido o item V em decorrência do CPC de 2015)- Res. 211/2016, DEJT
divulgado em 24, 25 e 26.08.2016
I - Válido é o instrumento de mandato com prazo determinado que contém cláusula
estabelecendo aprevalência dos poderes para atuar até o final da demanda (§ 4º do art.
105 do CPC de 2015).
II – Se há previsão, no instrumento de mandato, de prazo para sua juntada, o mandato
só tem validade se anexado ao processo o respectivo instrumento no aludido prazo.
III - São válidos os atos praticados pelo substabelecido, ainda que não haja, no mandato,
poderes expressos para substabelecer (art. 667, e parágrafos, do Código Civil de 2002).
IV - Configura-se a irregularidade de representação se o substabelecimento é anterior à
outorga passada ao substabelecente.
V – Verificada a irregularidade de representação nas hipóteses dos itens II e IV, deve o
juiz suspender o processo e designar prazo razoável para que seja sanado o vício, ainda
que em instância recursal (art. 76 do CPC de 2015).
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PROCURAÇÃO

Súmula n. 456, do TST. “REPRESENTAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. PROCURAÇÃO. INVALIDADE.
IDENTIFICAÇÃO DO OUTORGANTE E DE SEU REPRESENTANTE. (inseridos os itens II e III em
decorrência do CPC de 2015) - Res. 211/2016, DEJT divulgado em 24, 25 e 26.08.2016
I - É inválido o instrumento de mandato firmado em nome de pessoa jurídica que não contenha,
pelo menos, o nome do outorgante e do signatário da procuração, pois estes dados constituem
elementos que os individualizam.
II – Verificada a irregularidade de representação da parte na instância originária, o juiz designará
prazo de 5 (cinco) dias para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, extinguirá o
processo, sem resolução de mérito, se a providência couber ao reclamante, ou considerará revel
o reclamado, se a providência lhe couber (art. 76, § 1º, do CPC de 2015).
III – Caso a irregularidade de representação da parte seja constatada em fase recursal, o relator
designará prazo de 5 (cinco) dias para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, o
relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente, ou determinará o
desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido (art. 76, § 2º, do CPC
de 2015)”.
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PROCURAÇÃO
Súmula n. 436, do TST. “REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURADOR DA UNIÃO, ESTADOS,
MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL, SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS. JUNTADA DE
INSTRUMENTO DE MANDATO
I - A União, Estados, Municípios e Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas, quando
representadas em juízo, ativa e passivamente, por seus procuradores, estão dispensadas da
juntada de instrumento de mandato e de comprovação do ato de nomeação;
II - Para os efeitos do item anterior, é essencial que o signatário ao menos declare-se exercente do
cargo de procurador, não bastando a indicação do número de inscrição na Ordem dos Advogados
do Brasil.

OJ n. 255, SBDI-I. “O art. 75, inciso VIII, do CPC de 2015 (art. 12, VI, do CPC de 1973) não determina
a exibição dos estatutos da empresa em juízo como condição de validade do instrumento de
mandato outorgado ao seu procurador, salvo se houver impugnação da parte contrária.

OJ n. 252, da SBDI-II. “A procuração outorgada com poderes específicos para ajuizamento de
reclamação trabalhista não autoriza a propositura de ação rescisória e mandado de segurança.
Constatado, todavia, o defeito de representação processual na fase recursal, cumpre ao relator ou
ao tribunal conceder prazo de 5 (cinco) dias para a regularização, nos termos da Súmula nº 383,
item II, do TST”.
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HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUM-219 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO (alterada a redação do item I e acrescidos os itens IV
a VI em decorrência do CPC de 2015) - Res. 204/2016, DEJT divulgado em 17, 18 e 21.03.2016
I - Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não decorre pura e
simplesmente da sucumbência, devendo a parte, concomitantemente: a) estar assistida por sindicato da
categoria profissional; b) comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou
encontrar-se em situação econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou
da respectiva família (art.14, § 1º, da Lei nº 5.584/1970). (ex-OJ nº 305 da SBDI-I).
II - É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação rescisória no processo
trabalhista.
III - São devidos os honorários advocatícios nas causas em que o ente sindical figure como substituto
processual e nas lides que não derivem da relação de emprego.
IV - Na ação rescisória e nas lides que não derivem de relação de emprego, a responsabilidade pelo
pagamento dos honorários advocatícios da sucumbência submete-se à disciplina do Código de Processo
Civil (arts. 85, 86, 87 e 90).
V - Em caso de assistência judiciária sindical ou de substituição processual sindical, excetuados os processos
em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios são devidos entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (CPC de 2015, art. 85, § 2º).
VI - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicar-se-ão os percentuais específicos de honorários
advocatícios contemplados no Código de Processo Civil.
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HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUM-219 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO (alterada a redação do item I e acrescidos os itens IV
a VI em decorrência do CPC de 2015) - Res. 204/2016, DEJT divulgado em 17, 18 e 21.03.2016
I - Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não decorre pura e
simplesmente da sucumbência, devendo a parte, concomitantemente: a) estar assistida por sindicato da
categoria profissional; b) comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou
encontrar-se em situação econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou
da respectiva família (art.14, § 1º, da Lei nº 5.584/1970). (ex-OJ nº 305 da SBDI-I).
II - É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação rescisória no processo
trabalhista.
III - São devidos os honorários advocatícios nas causas em que o ente sindical figure como substituto
processual e nas lides que não derivem da relação de emprego.
IV - Na ação rescisória e nas lides que não derivem de relação de emprego, a responsabilidade pelo
pagamento dos honorários advocatícios da sucumbência submete-se à disciplina do Código de Processo
Civil (arts. 85, 86, 87 e 90).
V - Em caso de assistência judiciária sindical ou de substituição processual sindical, excetuados os processos
em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios são devidos entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (CPC de 2015, art. 85, § 2º).
VI - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicar-se-ão os percentuais específicos de honorários
advocatícios contemplados no Código de Processo Civil.
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ATENÇÃO!!! REFORMA TRABALHISTA

“Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de
sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por
cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
§ 1o Os honorários são devidos também nas ações contra a Fazenda Pública e nas ações em que
a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria.
§ 2o Ao fixar os honorários, o juízo observará:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 3o Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca,
vedada a compensação entre os honorários.
(...)
§ 5o São devidos honorários de sucumbência na reconvenção.”
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JUSTIÇA GRATUITA – ATENÇÃO!!! REFORMA TRABALHISTA

Art. 790. .............................................................
.....................................................................................
§ 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de
qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita,
inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a
40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência
Social.
§ 4o O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de
recursos para o pagamento das custas do processo.” (NR)

Art. 791-A..............§ 4o Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido
em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações
decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente
poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que
as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos
que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do
beneficiário.
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JUSTIÇA GRATUITA – ATENÇÃO!!! REFORMA TRABALHISTA

Art. 844. ..............................................................
§ 2o Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas
calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita,
salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente
justificável.
§ 3o O pagamento das custas a que se refere o § 2o é condição para a propositura de nova
demanda.

“Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte
sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita.
(....)
§ 4o Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo
créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a
União responderá pelo encargo.” (NR)
Art. 899.....................
§ 10. São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades
filantrópicas e as empresas em recuperação judicial.
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JUSTIÇA GRATUITA

- As multas processuais não se incluem nos benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, §4º, do
CPC).

- OJ nº 269 da SDI-I JUSTIÇA GRATUITA. REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE DESPESAS
PROCESSUAIS. MOMENTO OPORTUNO (inserido item II em decorrência do CPC de 2015) - Res.
219/2017, DEJT divulgado em 28, 29 e 30.06.2017
I - O benefício da justiça gratuita pode ser requerido em qualquer tempo ou grau de jurisdição,
desde que, na fase recursal, seja o requerimento formulado no prazo alusivo ao recurso;
II – Indeferido o requerimento de justiça gratuita formulado na fase recursal, cumpre ao relator
fixar prazo para que o recorrente efetue o preparo (art. 99, § 7º, do CPC de 2015).
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LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ATENÇÃO!!! REFORMA TRABALHISTA

Da Responsabilidade por Dano Processual
‘Art. 793-A. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como reclamante,
reclamado ou interveniente.’
‘Art. 793-B. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.’
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LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ATENÇÃO!!! REFORMA TRABALHISTA

Art. 793-C. De ofício ou a requerimento, o juízo condenará o litigante de má-fé a pagar multa,
que deverá ser superior a 1% (um por cento) e inferior a 10% (dez por cento) do valor corrigido
da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os
honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
§ 1o Quando forem dois ou mais os litigantes de má-fé, o juízo condenará cada um na
proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram
para lesar a parte contrária.
§ 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até
duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
§ 3o O valor da indenização será fixado pelo juízo ou, caso não seja possível mensurá-lo,
liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos.’

‘Art. 793-D. Aplica-se a multa prevista no art. 793-C desta Consolidação à testemunha que
intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais ao julgamento da
causa.
Parágrafo único. A execução da multa prevista neste artigo dar-se-á nos mesmos autos.’”
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NULIDADES
CONCEITO: “A nulidade do ato ocorre quando lhe falta algum requisito que a lei prescreve
como necessário para sua validade” (Renato Saraiva).

CLASSIFICAÇÃO: a) absolutas ou b) relativas.

PRINCÍPIOS:
a) Princípio da transcendência ou prejuízo: Art. 794, CLT - Nos processos sujeitos à

apreciação da Justiça do Trabalho só haverá nulidade quando resultar dos atos inquinados
manifesto prejuízo às partes litigantes;

b) Princípio da instrumentalidade das formas ou da finalidade: Caso a lei prescreva
determinada forma, sem a cominação de nulidade, se o ato praticado de forma diversa,
alcançar a sua finalidade, será considerado válido (artigos 188 e 277, CPC);

c) Princípio da convalidação ou da preclusão: Art. 795, CLT - As nulidades não serão
declaradas senão mediante provocação das partes, as quais deverão argüi-las à primeira
vez em que tiverem de falar em audiência ou nos autos.

Obs.: Este princípio consagrou o chamado “protesto judicial antipreclusivo”, utilizado para
registro de insurgência quanto à decisões interlocutórias, que, via de regra, são irrecorríveis de
forma imediata.
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NULIDADES

PRINCÍPIOS (continuação):

d) Princípio do interesse: Art. 796, CLT – “A nulidade não será pronunciada: (...) b) quando
argüida por quem lhe tiver dado causa”.

e) Princípio da economia processual: Art. 796, CLT – “A nulidade não será pronunciada: a)
quando for possível suprir-se a falta ou repetir-se o ato”.

f) Princípio da utilidade: Art. 798, CLT – “A nulidade do ato não prejudicará senão os
posteriores que dele dependam ou sejam consequência”.
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PRAZOS PROCESSUAIS – ATENÇÃO!!! REFORMA TRABALHISTA

“Art. 775, da CLT. Os prazos estabelecidos neste Título serão contados em dias úteis, com
exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento.
§ 1o Os prazos podem ser prorrogados, pelo tempo estritamente necessário, nas seguintes
hipóteses:
I - quando o juízo entender necessário;
II - em virtude de força maior, devidamente comprovada.
§ 2o Ao juízo incumbe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios
de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à
tutela do direito.” (NR)
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PRAZOS PROCESSUAIS
Súmula n. 1, TST: “PRAZO JUDICIAL. Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a
publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial será contado da
segunda-feira imediata, inclusive, salvo se não houver expediente, caso em que fluirá no dia
útil que se seguir”.

Súmula nº 16, do TST: “NOTIFICAÇÃO. Presume-se recebida a notificação 48 (quarenta e oito)
horas depois de sua postagem. O seu não-recebimento ou a entrega após o decurso desse
prazo constitui ônus de prova do destinatário”.

Súmula nº 30, do TST: “INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. Quando não juntada a ata ao processo em
48 horas, contadas da audiência de julgamento (art. 851, § 2º, da CLT), o prazo para recurso
será contado da data em que a parte receber a intimação da sentença”.

Súmula nº 262 do TST: “PRAZO JUDICIAL. NOTIFICAÇÃO OU INTIMAÇÃO EM SÁBADO. RECESSO
FORENSE. I - Intimada ou notificada a parte no sábado, o início do prazo se dará no primeiro
dia útil imediato e a contagem, no subsequente. II - O recesso forense e as férias coletivas dos
Ministros do Tribunal Superior do Trabalho suspendem os prazos recursais”.
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PRAZOS PROCESSUAIS
Súmula nº 197 do TST. “PRAZO. O prazo para recurso da parte que, intimada, não comparecer à
audiência em prosseguimento para a prolação da sentença conta-se de sua publicação”.

Súmula nº 385 do TST. “FERIADO LOCAL OU FORENSE. AUSÊNCIA DE EXPEDIENTE. PRAZO
RECURSAL. PRORROGAÇÃO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. (alterada em decorrência do CPC
de 2015) - Res. 220/2017, DEJT divulgado em 21, 22 e 25.09.2017

“Inaplicável ao processo do trabalho a norma contida no art. 229, caput e §§ 1º e 2º, do CPC de
2015 (art. 191 do CPC de 1973), em razão de incompatibilidade com a celeridade que lhe é
inerente” (OJ n. 310, da SBI-I, do TST).

A CLT descreve no art. 841, caput, que entre a notificação e a audiência inicial deve existir um
prazo mínimo de 5 dias.

O Ministério Público, salvo previsão em lei de prazo específico, possui prazo em dobro para
manifestações (art. 180, do CPC).
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PRAZOS PROCESSUAIS
Os arts. 180 (MP), 183 (UF, E, DF e M, autarquias e fundações) e 186 (defensoria pública) do
Novo CPC, aplicáveis subsidiariamente ao processo do trabalho, conferem a tais entes o prazo
em dobro para manifestar nos autos, ou seja, para a prática de todos os atos processuais, o
que inclui, por exemplo, a interposição de recursos, contrarrazões etc.

É importante fazer, nesse momento, uma observação quanto às pessoas jurídicas de direito
público (União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das autarquias ou fundações
de direito público) que não explorem atividade econômica. O art. 1° do Decreto-Lei n° 779/69
vaticina:
Art. 1° Nos processos perante a Justiça do Trabalho, constituem privilégio da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das autarquias ou fundações de direito público
federais, estaduais ou municipais que não explorem atividade econômica:
II – o quádruplo do prazo fixado no artigo 841, “in fine”, da Consolidação das Leis do Trabalho;
III – o prazo em dobro para recurso; (...)
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IMPORTANTE!!! ALTERAÇÃO POSTERIOR À REFORMA – LEI 
13.545/2017

“Art. 775-A. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias
compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.

§ 1o Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei,
os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da
Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições
durante o período previsto no caput deste artigo.

§ 2o Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem
sessões de julgamento.”
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