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A justiça nacional divide-se em: Justiça Comum que por 
sua vez subdivide-se em: Justiça Federal, Estadual e Justiça 
Especial, e a Justiça Especializada que se subdivide em: 
Justiça do Trabalho, Justiça Militar e Justiça Eleitoral.  

 
Veja quadro ilustrativo: 
 

 
 

 
 
Com respaldo na Constituição Federal, vamos indicar quais 

são órgãos que compõem a Justiça do Trabalho: 
 
Art. 111. São órgãos da Justiça do Trabalho: 
I - o Tribunal Superior do Trabalho; 
II - os Tribunais Regionais do Trabalho; 
III - Juízes do Trabalho. 
 
Da leitura do artigo percebemos que a Justiça do Trabalho 

possui uma hierarquia disposta em três escalas: 
 
1 Corte Superior: Representada pelo Tribunal Superior 

do Trabalho é composta por ministros.1 
2. Segundo grau de jurisdição: representado pelos 

Tribunais Regionais do Trabalho é composto por juízes dos 
TRTs. 

3. Primeiro grau de jurisdição: representado pelos juízes 
do trabalho, que atuam nas Varas do Trabalho. 

                                                 
1 Miessa, Élisson, Processo do Trabalho para os concursos de analista do TRT 

e do MPU, 5ª edição, Editora Juspodivm, 2016. 

Confira a representação gráfica das ╉escalas╊ da Justiça do 
Trabalho: 

 

 
 
Compete a Justiça do Trabalho julgar e conciliar os 

dissídios individual ou coletivos, entre empregados e 
empregadores, bem como quaisquer demandas que surgirem 
no âmbito das relações de trabalho.  

 
CLT 
Art. 643 - Os dissídios, oriundos das relações entre 

empregados e empregadores bem como de trabalhadores 
avulsos e seus tomadores de serviços, em atividades reguladas 
na legislação social, serão dirimidos pela Justiça do Trabalho, de 
acordo com o presente Título e na forma estabelecida pelo 
processo judiciário do trabalho 

 
É importante frisar que os próprios juízes do trabalho são 

órgãos da Justiça do Trabalho, embora seja comum dizer que a 
Vara do Trabalho indica o primeiro grau de jurisdição. 

 
Art. 646, CLT Os órgãos da Justiça do Trabalho funcionarão 

perfeitamente coordenados, em regime de mútua colaboração, 
sob a orientação do presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho. 

 
1- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (TST):  
É o órgão de cúpula do Poder Judiciário e possui jurisdição 

em todo o território nacional, com sede na Capital do país. 
Exerce a função de uniformizar a interpretação da legislação 
trabalhista no âmbito de sua competência. 

 
Composição 
Composto por 27 ministros, escolhidos dentre brasileiros 

com mais de 35 anos e menos de 65, nomeados pelo Presidente 
da República, após aprovação por maioria absoluta do Senado 
Federal, sendo: um quinto dentre Advogados com mais de 10 
anos de carreira profissional e membros do Ministério Público 
do Trabalho com mais de 10 anos de exercício. Os demais são 
Juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho oriundos da 
magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal 
Superior do Trabalho. 

 
Art. 111-A, CF O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-

á de vinte e sete Ministros, escolhidos dentre brasileiros com 
mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, 
nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela 
maioria absoluta do Senado Federal, sendo:  

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;  
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II - os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do 
Trabalho, oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo 
próprio Tribunal Superior.  

§ 1º A lei disporá sobre a competência do Tribunal Superior 
do Trabalho. 

§ 2º Funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho:  
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;  

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. 

§ 3º Compete ao Tribunal Superior do Trabalho processar e 
julgar, originariamente, a reclamação para a preservação de 
sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 92, de 2016) 

 
Atenção! apenas juízes do TRTs, oriundos da magistratura 

da carreira, podem ser indicados pelo TST. 
 
Segundo o disposto na Constituição Federal, no art. 96, I, ╉a╊┸ que compete┸ privativamente┸ aos tribunais elaborar seus 

regimentos internos.  
 
O artigo 65 do Regimento interno do TST dispõe que são 

órgãos desse tribunal: 
- Tribunal Pleno; 
- Órgão Especial; 
- Seção Especializada em Dissídios Coletivos (SDC); 
- Seção Especializada em Dissídios Individuais (SDI), 

dividida em duas subseções: Subseção de Dissídios Individuais 
I (SBDI-I) e Subseção de Dissídios Individuais II (SBDI-II);  

- Turmas. 
 
Os atos praticados pelos ministros do TST decorrem de um 

colegiado, em especial as decisões que são proferidas 
geralmente em conjunto. 

 
Art. 65. São órgãos do Tribunal Superior do Trabalho:  
I - Tribunal Pleno;  
II - Órgão Especial;  
III - Seção Especializada em Dissídios Coletivos;  
IV - Seção Especializada em Dissídios Individuais, dividida 

em duas subseções;  
V - Turmas.  
Parágrafo único. São órgãos que funcionam junto ao 

Tribunal Superior do Trabalho:  
I - Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados do Trabalho (ENAMAT);  
II - Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT);  
III - Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Assessores e 

Servidores do Tribunal Superior do Trabalho (CEFAST);  
IV - Ouvidoria. 
 
Para o funcionamento do Tribunal Pleno é exigida a 

presença de, no mínimo, 14 (quatorze) Ministros, sendo 
necessária a maioria absoluta para deliberar sobre: 

 I - escolha dos nomes que integrarão a lista tríplice 
destinada à vaga de Ministro do Tribunal,  observado o 
disposto no art. 4.º, § 2.º, II, deste Regimento;  

II - aprovação de Emenda Regimental; 
III - eleição dos Ministros para os cargos de direção do 

Tribunal;  
IV - edição, revisão ou cancelamento de súmula, de 

orientação jurisprudencial e de precedente normativo;  
V - declaração de inconstitucionalidade de lei ou de ato 

normativo do Poder Público. 

O Órgão Especial é composto por 14 (quatorze) membros, 
sendo 7 (sete) por antiguidade e 7 (sete) por eleição, e 3 (três) 
suplentes. Integram o Órgão Especial o Presidente e o Vice-
Presidente do Tribunal, o Corregedor-Geral da Justiça do 
Trabalho, juntamente com os demais Ministros mais antigos e 
eleitos. 

Cabe ao órgão Especial o exercício das atribuições 
administrativas e jurisdicionais do Tribunal Pleno. O quórum 
para seu funcionamento é de 8 ministros, no entanto, para 
deliberar sobre disponibilidade ou aposentadoria de 
Magistrado, exige-se a presença da maioria absoluta 

 
Já a Seção de Dissídios Coletivos (SDC) compõe-se de 

nove ministros, sendo eles o Presidente do tribunal e vice, 
corregedor, além de mais seis ministros. 

O quórum para o funcionamento da Seção Especializada 
em Dissídios Coletivos é de 5 (cinco) Ministros, sendo que, na 
falta de quórum, deve ser convocado Ministro para substituir 
o ausente, preferencialmente da sua mesma Turma. 

- Compete à SDC: 
I - Originariamente: a) julgar os dissídios coletivos de 

natureza econômica e jurídica, de sua competência, ou rever 
suas próprias sentenças normativas, nos casos previstos em 
lei; b) homologar as conciliações firmadas nos dissídios 
coletivos; c) julgar as ações anulatórias de acordos e 
convenções coletivas; d) julgar as ações rescisórias propostas 
contra suas sentenças normativas; e) julgar os agravos 
internos contra decisões não definitivas, proferidas pelo 
Presidente do Tribunal, ou por qualquer dos Ministros 
integrantes da Seção Especializada em Dissídios Coletivos; f) 
julgar os conflitos de competência entre Tribunais Regionais 
do Trabalho em processos de dissídio coletivo; g) processar e 
julgar as tutelas provisórias antecedentes ou incidentes nos 
processos de dissídio coletivo; h) processar e julgar as ações 
em matéria de greve, quando o conflito exceder a jurisdição de 
Tribunal Regional do Trabalho; i) processar e julgar as 
reclamações destinadas à preservação de sua competência e à 
garantia da autoridade de suas decisões.  

 
II - Em última instância, julgar: a) os recursos ordinários 

interpostos contra as decisões proferidas pelos Tribunais 
Regionais do Trabalho em dissídios coletivos de natureza 
econômica ou jurídica; b) os recursos ordinários interpostos 
contra decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do 
Trabalho em ações rescisórias, reclamações e mandados de 
segurança pertinentes a dissídios coletivos e em ações 
anulatórias de acordos e convenções 

 
A Seção Especializada em Dissídios Individuais (SDI) é 

composta de 21 (vinte e um) Ministros, sendo o Presidente e o 
Vice-Presidente do Tribunal, o Corregedor Geral da Justiça do 
Trabalho e mais 18 (dezoito) Ministros, e funciona em 
composição plena ou dividida em duas subseções para 
julgamento dos processos de sua competência. 

O quórum exigido para o funcionamento da Seção 
Especializada em Dissídios Individuais plena é de 11 (onze) 
Ministros, mas as deliberações só poderão ocorrer pelo voto 
da maioria absoluta dos integrantes da Seção. Compete a SDI: 

a) julgar, em caráter de urgência e com preferência na 
pauta, os processos nos quais tenha sido estabelecida, na 
votação, divergência entre as Subseções I e II da Seção 
Especializada em Dissídios Individuais, quanto à aplicação de 
dispositivo de lei federal ou da Constituição da República; 

b) processar e julgar as reclamações destinadas à 
preservação de sua competência, à garantia da autoridade de 
suas decisões e à observância obrigatória de tese jurídica 
firmada em decisão com eficácia de precedente judicial de 
cumprimento obrigatório, por ela proferida. 

 



APOSTILAS OPÇÃO 
 

 

Direito Processual do Trabalho 3 

Integram a Subseção I da Seção Especializada em 
Dissídios Individuais 14 (quatorze) Ministros, sendo o 
Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal, o Corregedor-
Geral da Justiça do Trabalho e mais 11 (onze) Ministros, 
preferencialmente os Presidentes de Turma, exigida a 
presença de, no mínimo, 8 (oito) Ministros para o seu 
funcionamento, sendo que, na falta de quorum, deve ser 
convocado Ministro para substituir o ausente, 
preferencialmente da sua mesma Turma. 

 
- Compete a à Subseção I: 
a) julgar os embargos interpostos contra decisões 

divergentes das Turmas, ou destas que divirjam de decisão da 
Seção de Dissídios Individuais, de súmula ou de orientação 
jurisprudencial; 

b) processar e julgar as reclamações destinadas à 
preservação de sua competência, à garantia da autoridade de 
suas decisões e à observância obrigatória de tese jurídica 
firmada em decisão com eficácia de precedente judicial de 
cumprimento obrigatório, por ela proferida; 

c) julgar os agravos internos interpostos contra decisão 
monocrática exarada em processos de sua competência ou 
decorrentes do juízo de admissibilidade da Presidência de 
Turmas do Tribunal; 

d) processar e julgar os incidentes de recursos repetitivos 
que lhe forem afetados; 

 
Integram a Subseção II da Seção Especializada em 

Dissídios Individuais 10 (dez) Ministros, sendo o Presidente e 
o Vice-Presidente do Tribunal, o Corregedor-Geral da Justiça 
do Trabalho e mais 7 (sete) Ministros, exigida a presença de, 
no mínimo, 6 (seis) Ministros para o seu funcionamento, sendo 
que, na falta de quorum, deve ser convocado Ministro para 
substituir o ausente, preferencialmente da sua mesma Turma. 

 
- Compete à Subseção II: 
a) originariamente: 
I - julgar as ações rescisórias propostas contra suas 

decisões, as da Subseção I e as das Turmas do Tribunal; 
II - julgar os mandados de segurança contra os atos 

praticados pelo Presidente do Tribunal, ou por qualquer dos 
Ministros integrantes da Seção Especializada em Dissídios 
Individuais, nos processos de sua competência; 

III - julgar os pedidos de concessão de tutelas provisórias e 
demais medidas de urgência; 

IV - julgar os habeas corpus; 
 
Por fim, as Turmas são constituídas, cada uma, por 3 (três) 

Ministros, sendo presididas de acordo com os critérios 
estabelecidos pelos Regimento do TST (art.91 e 92). 

É de competência das Turmas o julgamento: I - das 
reclamações destinadas à preservação da sua competência e à 
garantia da autoridade de suas decisões; II - dos recursos de 
revista interpostos contra decisão dos Tribunais Regionais do 
Trabalho, nos casos previstos em lei; III - dos agravos de 
instrumento das decisões de Presidente de Tribunal Regional 
que denegarem seguimento a recurso de revista; IV - dos 
agravos internos interpostos contra decisão monocrática 
exarada em processos de sua competência; e V - dos recursos 
ordinários em tutelas provisórias e as reclamações, quando a 
competência para julgamento do recurso do processo 
principal for atribuída à Turma. 

  
Quanto às reuniões no TST: 
As reuniões são fixadas em dias determinados pelo 

Presidente do respectivo tribunal, o qual usufrui de poderes 
para convocar reuniões extraordinárias (art. 700, CLT). O 
Tribunal se reunirá em dias úteis, de segunda a sexta-feira. As 
sessões são realizadas entre 1º de fevereiro a 1º de julho e 1º 

de agosto a 19 de dezembro de cada ano. As convocações 
extraordinárias seguirão os termos do Regimento Interno. 

 
Para que haja sessão extraordinária, é necessário a 

comunicação aos membros do Tribunal, com 24 horas de 
antecedência no mínimo. Os debates poderão ser secretos, 
desde que seja por razão de interesse público. 

 
São órgãos que funcionam junto ao Tribunal Superior do 

Trabalho: 1) a Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (ENAMAT); 2) o 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT); 3) o  Centro 
de Formação e Aperfeiçoamento de Assessores e Servidores do 
Tribunal Superior do Trabalho (CEFAST) e a 4) a Ouvidoria. 

 
1) Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados do Trabalho (ENAMAT),  
A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados do Trabalho (ENAMAT) é órgão que funciona 
junto ao Tribunal Superior do Trabalho, com autonomia 
administrativa e financeira, cabendo-lhe, dentre outras 
funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e 
promoção na carreira e formação continuada dos Magistrados, 
na forma dos seus estatutos, bem assim promover o Concurso 
Público Nacional para ingresso na Magistratura do Trabalho. 

Para tanto, a Escola promove as seguintes atividades 
básicas: 

1) Cursos de formação inicial presencial, em sua sede em 
Brasília, dirigidos aos juízes do trabalho substitutos recém-
empossados; 

2) Cursos de formação continuada, sob a forma de 
seminários e colóquios jurídicos, presenciais ou a distância, 
dirigidos a todos os magistrados trabalhistas em exercício, de 
qualquer grau de jurisdição; 

3) Cursos de formação de formadores, dirigidos a juízes-
formadores das escolas regionais de magistratura, para a 
qualificação de instrutores no âmbito regional; 

4) Outros eventos de estudo e pesquisa, possibilitando a 
participação de magistrados para o aperfeiçoamento da 
prestação jurisdicional diretamente ou por meio de 
convênios com outras instituições nacionais ou estrangeiras; 

5) Coordenação nacional das atividades de formação 
promovidas pelas escolas regionais voltadas à qualificação do 
magistrado. 

 
2) Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) ‒ 

compete a ele fazer a supervisão administrativa, financeira, 
orçamentária e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro 
e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões 
são de efeito vinculante. 

O Conselho Superior da Justiça do Trabalho não exerce 
função jurisdicional. A decisão do conselho é de efeito 
vinculante, devendo ser obrigatória a sua observância. 

 
3) Centro de Formação e Aperfeiçoamento de 

Assessores e Servidores do TST Ȃ CEFAST 
O Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Assessores e 

Servidores do Tribunal Superior do Trabalho (CEFAST) é 
órgão que funciona junto ao Tribunal Superior do Trabalho, 
com autonomia administrativa, cabendo-lhe, dentre outras 
funções, capacitar e aperfeiçoar os servidores que 
desenvolvem atividades jurídicas no TST. 

O Diretor e os membros do Centro de Formação e 
Aperfeiçoamento de Assessores e Servidores do Tribunal 
Superior do Trabalho (CEFAST) serão eleitos pelo Tribunal 
Pleno, para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma 
recondução. 

 
 
 



APOSTILAS OPÇÃO 
 

 

Direito Processual do Trabalho 4 

4) Ouvidoria 
A Ouvidoria tem por missão assegurar um canal de 

comunicação eficiente, ágil e transparente entre o cidadão, os 
servidores e a administração do Tribunal, visando orientar, 
transmitir informações e colaborar para o aperfeiçoamento 
dos serviços prestados à sociedade, bem assim promover a 
interlocução com as Ouvidorias dos Tribunais Regionais do 
Trabalho para o eficaz atendimento das demandas acerca dos 
serviços prestados pelos órgãos da Justiça do Trabalho. 

 
2- TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO (TRTs). 
Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem o segundo 

grau de jurisdição e seus atos, via de regra, decorrem das 
decisões de órgãos colegiados. 

É composto por no mínimo 7 juízes, recrutados na 
respectiva região, se for possível. Serão nomeados pelo 
Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 30 e 
menos de 65 anos de idade. 

Esse número de 7 juízes não é regra geral, em tribunais 
maiores esse número pode ser elevado, portanto, aconselha-se 
a análise da composição do Regimento Interno, para que 
possamos ter a certeza do número de integrantes que 
compõem o tribunal. 

 

1) Quanto ao preenchimento das vagas, é sabido que  
ଵହ  dos 

lugares é reservado para os advogados, que tenham mais de 10 
anos de atividade profissional, e membros do Ministério 
Público com mais de 10 anos de exercício efetivo. 

Para a escolha do membro do Ministério Público e do 
advogado, forma-se uma lista sêxtupla através dos órgãos de 
representação das respectivas classes. Posteriormente, o 
tribunal formará uma lista sêxtupla, enviando-a ao chefe do 
Poder Executivo, que terá um prazo de 20 dias para que 
proceda a escolha de seus integrantes para nomeação. 

 
2) As demais vagas serão preenchidas mediante a 

promoção de juízes do trabalho por antiguidade e 
merecimento, alternadamente.  

A promoção por merecimento e antiguidade somente 
prevalecerá no TRT, no TST essa forma de promoção não é 
permitida. 

 
Quantidade de TRTs: 
Os TRTs, são divididos em 24 regiões distribuídas pelo 

Brasil: 
 ‒   Tribunal Regional do Trabalho da 1.ª Região: abrange o 

Estado do Rio de Janeiro e tem sede no Rio de Janeiro; ‒   Tribunal Regional do Trabalho da 2.ª Região: abrange 
parte do Estado de São Paulo (o município da capital do Estado 
de São Paulo, e os municípios de Arujá, Barueri, Biritiba-Mirim, 
Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Cubatão, Diadema, 
Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, 
Franco da Rocha, Guararema, Guarujá, Guarulhos, Itapecerica 
da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba 
Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom 
Jesus, Poá, Praia Grande, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, 
Salesópolis, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santo André, 
Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São 
Vicente, Suzano e Taboão da Serra, conforme Lei 7.520/1986, 
art. 1º, § 1º) e tem sede em São Paulo; ‒   Tribunal Regional do Trabalho da 3.ª Região: abrange o 
Estado de Minas Gerais e tem sede em Belo Horizonte; ‒   Tribunal Regional do Trabalho da 4.ª Região: abrange o 
Estado do Rio Grande do Sul e tem sede em Porto Alegre; ‒   Tribunal Regional do Trabalho da 5.ª Região: abrange o 
Estado da Bahia e tem sede em Salvador; ‒   Tribunal Regional do Trabalho da 6.ª Região: abrange o 
Estado de Pernambuco e tem sede em Recife; 

‒   Tribunal Regional do Trabalho da 7.ª Região: abrange o 
Estado do Ceará e tem sede em Fortaleza; ‒   Tribunal Regional do Trabalho da 8.ª Região: abrange os 
Estados do Pará e Amapá e tem sede em Belém; ‒   Tribunal Regional do Trabalho da 9.ª Região: abrange o 
Estado do Paraná e tem sede em Curitiba; ‒   Tribunal Regional do Trabalho da 10.ª Região: abrange 
o Distrito Federal e o Estado de Tocantins e tem sede em 
Brasília; ‒   Tribunal Regional do Trabalho da 11.ª Região: abrange 
os Estados do Amazonas e de Roraima e tem sede em Manaus; ‒   Tribunal Regional do Trabalho da 12.ª Região: abrange 
o Estado de Santa Catarina e tem sede em Florianópolis; ‒   Tribunal Regional do Trabalho da 13.ª Região: abrange 
o Estado da Paraíba e tem sede em João Pessoa; ‒   Tribunal Regional do Trabalho da 14.ª Região: abrange 
os Estados de Rondônia e Acre e tem sede em Porto Velho; ‒   Tribunal Regional do Trabalho da 15.ª Região: abrange 
parte do Estado de São Paulo (área não abrangida pelo TRT da 
2.ª Região) e tem sede em Campinas; ‒   Tribunal Regional do Trabalho da 16.ª Região: abrange 
o Estado do Maranhão e tem sede em São Luís; ‒   Tribunal Regional do Trabalho da 17.ª Região: abrange 
o Estado do Espírito Santo e tem sede em Vitória; ‒   Tribunal Regional do Trabalho da 18.ª Região: abrange 
o Estado de Goiás e tem sede em Goiânia; ‒   Tribunal Regional do Trabalho da 19.ª Região: abrange 
o Estado de Alagoas e tem sede em Maceió; ‒   Tribunal Regional do Trabalho da 20.ª Região: abrange 
o Estado de Sergipe e tem sede em Aracajú; ‒   Tribunal Regional do Trabalho da 21.ª Região: abrange 
o Estado do Rio Grande do Norte e tem sede em Natal; ‒   Tribunal Regional do Trabalho da 22.ª Região: abrange 
o Estado do Piauí e tem sede em Teresina; ‒   Tribunal Regional do Trabalho da 23.ª Região: abrange 
o Estado do Mato Grosso e tem sede em Cuiabá; ‒   Tribunal Regional do Trabalho da 24.ª Região: abrange 
o Estado do Mato Grosso do Sul e tem sede em Campo Grande 

 
Observação: apenas o Estado de São Paulo, possui dois 

TRTs (única hipótese da Federação): o TRT da 2ª Região com 
sede na Capital e o TRT da 15ª Região com sede em Campinas. 

 
Os estados do Acre, Tocantins, Roraima e Amapá não 

possuem Tribunal isolado e, devido a isso, são anexados a 
outros Tribunais. 

 
Art. 115, CF 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:  

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;  

II - os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por 
antiguidade e merecimento, alternadamente.  

§1º Os Tribunais Regionais do Trabalho instalarão a justiça 
itinerante, com a realização de audiências e demais funções de 
atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva 
jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e 
comunitários.  

§2º Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão funcionar 
descentralizadamente, constituindo Câmaras regionais, a fim de 
assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as 
fases do processo. 
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A Emenda Constitucional nº45/2004 trouxe algumas 
novidades em relação aos tribunais Regionais do trabalho. 
Dentre elas se destacam:  

1ª. TRTs instalarão a JUSTIÇA ITINERANTE, com a 
realização de audiências e demais funções da atividade 
jurisdicional, servindo-se de equipamentos públicos e 
comunitários.  

2ª. TRTs poderão funcionar descentralizadamente, 
constituindo as CÂMARAS REGIONAIS, para assegurar o 
amplo/pleno acesso do jurisdicionado à Justiça em todas as 
fases do processo. 

 
O artigo 96 da Constituição Federal estabelece que 

compete privativamente aos Tribunais: 
- eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos 

internos, com observância das normas de processo e das 
garantias processuais das partes, dispondo sobre a 
competência e o funcionamento dos respectivos órgãos 
jurisdicionais e administrativos; 

- organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos 
juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da 
atividade correicional respectiva;  

- prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de 
juiz de carreira da respectiva jurisdição; 

- propor a criação de novas varas judiciárias; 
- prover, por concurso público de provas, ou de provas e 

títulos, obedecido o disposto no art. 169, parágrafo único, os 
cargos necessários à administração da Justiça, exceto os de 
confiança assim definidos em lei; 

- conceder licença, férias e outros afastamentos a seus 
membros e aos juízes e servidores que lhes forem 
imediatamente vinculados. 

 
3- JUÍZES E VARAS DO TRABALHO. 
Com a Emenda Constitucional 24/99, o primeiro grau da 

jurisdição trabalhista passou a ser exercido por juízes de 
carreira, atuando nas varas do trabalho.  

As varas do trabalho serão criadas por lei. Entretanto, nas 
localidades em que não forem abrangidas pela jurisdição, a 
competência trabalhista será exercida por juízes da justiça 
estadual, com recurso para o respectivo Tribunal Regional do 
Trabalho (CF, art. 112). 

O ingresso na carreira de juiz do trabalho dar-se-á 
mediante concurso público de provas e títulos, sendo exigido 
do candidato o título de bacharel em direito e no mínimo três 
anos de atividade jurídica.  

A nomeação para o cargo de juiz far-se-á por ato do 
presidente do TRT. 

 
Para o exercício de suas funções são concedidos aos juízes 

algumas garantias, vejamos: 
 
a- Vitaliciedade: será adquirida após 2 anos de exercício, 

após esse período, o juiz só perderá o cargo mediante sentença 
judicial com trânsito em julgado. Antes de se tornar vitalício, o 
juiz poderá perderá o cargo por deliberação do tribunal a que 
estiver vinculado. 

O vitaliciamento passados 2 anos será aplicado para os 
juízes que ingressarem na carreira por intermédio de concurso 
público. Aos que ingressarem na magistratura por meio do 
quinto constitucional, a vitaliciedade será adquirida no ato da 
posse. 

b- Inamovibilidade: Permite que o juiz de direito não seja 
removido da comarca em que é titular, exceto: 

- a requerimento, pela vontade do juiz; 
- por interesse público, diante de voto absoluto da maioria 

absoluta do respectivo tribunal ou Conselho Nacional de 
Justiça, com direito à ampla defesa. 

c- Irredutibilidade de subsídio: impossibilidade de 
redução salarialb. Essa garantia não se estende aos descontos 
fiscais e previdenciários. 

 
- Quanto as vedações dos juízes: Ainda que os juízes 

possuam garantias, elas não são absolutas, tendo em vista que 
a Constituição Federal, mais especificamente em seu parágrafo 
único do artigo 95, dispõe: 

 
Art. 95 Os juízes gozam das seguintes garantias 
(...) 
Parágrafo único. 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 à 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. 

 
Além destas vedações, o juiz titular deverá respeitar o 

artigo 93, VII da Constituição Federal: 
 
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo 

Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, 
observados os seguintes princípios: 

VII o juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo 
autorização do tribunal; 

 
Varas do Trabalho 
Reza o art. 652 da CLT que compete às Varas do Trabalho: 
 
ATENÇÃO: Prezado candidato, se atentem com a inclusão da alínea ╉f╊┸ incluída pela Reforma Trabalhista┸ na qual 

permite que os acordos extrajudiciais sejam homologados na 
Vara do Trabalho. 

 
Art. 652.  Compete às Varas do Trabalho: (Redação dada 

pela Lei nº 13.467, de 2017) 
a) conciliar e julgar: 
I - os dissídios em que se pretenda o reconhecimento da 

estabilidade de empregado; 
II - os dissídios concernentes a remuneração, férias e 

indenizações por motivo de rescisão do contrato individual de 
trabalho; 

III - os dissídios resultantes de contratos de empreitadas em 
que o empreiteiro seja operário ou artífice; 

IV - os demais dissídios concernentes ao contrato individual 
de trabalho; 

V - as ações entre trabalhadores portuários e os operadores 
portuários ou o Órgão Gestor de Mão-de-Obra - OGMO 
decorrentes da relação de trabalho 

b) processar e julgar os inquéritos para apuração de falta 
grave; 

c) julgar os embargos opostos às suas próprias decisões; 
d) impor multas e demais penalidades relativas aos atos de 

sua competência 
e) (Suprimida pelo Decreto-lei nº 6.353, de 20.3.1944) 
f) decidir quanto à homologação de acordo 

extrajudicial em matéria de competência da Justiça do 
Trabalho.(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

Parágrafo único - Terão preferência para julgamento os 
dissídios sobre pagamento de salário e aqueles que derivarem 
da falência do empregador, podendo o Presidente da Junta, a 
pedido do interessado, constituir processo em separado, sempre 
que a reclamação também versar sobre outros assuntos.                     

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del6353.htm#art652
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
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3.1- Serviços auxiliares da Justiça do Trabalho. 
Para garantir a eficiência na atividade jurisdicional os 

magistrados necessitam de órgãos auxiliares. Nesse contexto, 
temos as secretarias das varas do trabalho, as secretarias dos 
tribunais e o serviço de distribuição de feitos. 

 
a- secretaria das varas do trabalho: órgão auxiliar e 

permanente da primeira instância. Seu objetivo é manter e 
conservar os autos judiciais e realizar todos os serviços 
burocráticos. Cada vara do trabalho possuirá uma secretaria, 
que será chefiada pelo diretor de secretaria (art. 710, CLT). 

Atenção! sendo a jurisdição trabalhista exercida por um 
juiz de direito, os cartórios ficam incumbidos das mesmas 
obrigações e atribuições das varas do trabalho (arts. 716 e 717, 
CLT). 

b- secretarias dos tribunais: órgãos auxiliares e 
permanentes dos Tribunais do Trabalho e do Tribunal 
Superior do Trabalho (art. 719, CLT). 

São chefiadas por Diretores, com as mesmas atribuições 
dos diretores das varas do trabalho, além daquelas que lhe são 
fixadas pelo Regimento Interno dos tribunais (art. 720, CLT). 

c- serviços de distribuição de feito (distribuidores): nas 
localidades onde há mais de uma vara é necessário um setor 
para distribuição de feitos. Como o próprio nome nos revela 
sua incumbência é a distribuição dos processos.  

 
d- oficiais de justiça e oficiais de justiça avaliadores: a 

realização dos atos fora da sede só possível pelo auxílio dos 
oficiais de justiça. Em regra, na justiça do trabalho, suas 
atribuições estão ligadas à fase de execução, citamos como 
exemplo, a realização a penhora de bens.  

O oficial de justiça avaliador acumula a função de 
avaliador. Assim, na hipótese de penhora de bens, o oficial 
também delimitará o valor do bem penhorado.  

 
Atenção! o art. 887 da CLT não tem mais aplicação, ou seja, 

é letra morta de lei. 
 
O prazo para o oficial de justiça avaliador cumprir com 

suas atribuições será em regra de 9 dias; no caso de avaliação 
de bem penhorado, o prazo será de 10 dias.  

Não havendo oficial na localidade o juiz poderá designar 
outro serventuário para realizar as atribuições.  

 
Seguem dispositivos da CLT que tratam da matéria: 

 
CAPÍTULO VI 

DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
SEÇÃO I 

DA SECRETARIA DAS JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E 
JULGAMENTO 

 
Art. 710 - Cada Junta terá 1 (uma) secretaria, sob a direção 

de funcionário que o Presidente designar, para exercer a função 
de secretário, e que receberá, além dos vencimentos 
correspondentes ao seu padrão, a gratificação de função fixada 
em lei.   

 
Art. 711 - Compete à secretaria das Juntas: 
a) o recebimento, a autuação, o andamento, a guarda e a 

conservação dos processos e outros papéis que lhe forem 
encaminhados; 

b) a manutenção do protocolo de entrada e saída dos 
processos e demais papéis; 

c) o registro das decisões; 
d) a informação, às partes interessadas e seus procuradores, 

do andamento dos respectivos processos, cuja consulta lhes 
facilitará; 

e) a abertura de vista dos processos às partes, na própria 
secretaria; 

f) a contagem das custas devidas pelas partes, nos 
respectivos processos; 

g) o fornecimento de certidões sobre o que constar dos livros 
ou do arquivamento da secretaria; 

h) a realização das penhoras e demais diligências 
processuais; 

i) o desempenho dos demais trabalhos que lhe forem 
cometidos pelo Presidente da Junta, para melhor execução dos 
serviços que lhe estão afetos. 

 
Art. 712 - Compete especialmente aos secretários das Juntas 

de Conciliação e Julgamento:  
a) superintender os trabalhos da secretaria, velando pela 

boa ordem do serviço;  
 b) cumprir e fazer cumprir as ordens emanadas do 

Presidente e das autoridades superiores;  
 c) submeter a despacho e assinatura do Presidente o 

expediente e os papéis que devam ser por ele despachados e 
assinados;  

 d) abrir a correspondência oficial dirigida à Junta e ao seu 
Presidente, a cuja deliberação será submetida;  

 e) tomar por termo as reclamações verbais nos casos de 
dissídios individuais;  

 f) promover o rápido andamento dos processos, 
especialmente na fase de execução, e a pronta realização dos 
atos e diligências deprecadas pelas autoridades superiores; 

 g) secretariar as audiências da Junta, lavrando as 
respectivas atas;  

 h) subscrever as certidões e os termos processuais;  
 i) dar aos litigantes ciência das reclamações e demais atos 

processuais de que devam ter conhecimento, assinando as 
respectivas notificações;  

 j) executar os demais trabalhos que lhe forem atribuídos 
pelo Presidente da Junta.  

 Parágrafo único - Os serventuários que, sem motivo 
justificado, não realizarem os atos, dentro dos prazos fixados, 
serão descontados em seus vencimentos, em tantos dias quantos 
os do excesso.   

 
SEÇÃO II 

DOS DISTRIBUIDORES 
  
Art. 713 - Nas localidades em que existir mais de uma Junta 

de Conciliação e Julgamento haverá um distribuidor. 
 
Art. 714 - Compete ao distribuidor: 
a) a distribuição, pela ordem rigorosa de entrada, e 

sucessivamente a cada Junta, dos feitos que, para esse fim, lhe 
forem apresentados pelos interessados; 

b) o fornecimento, aos interessados, do recibo 
correspondente a cada feito distribuído; 

c) a manutenção de 2 (dois) fichários dos feitos distribuídos, 
sendo um organizado pelos nomes dos reclamantes e o outro dos 
reclamados, ambos por ordem alfabética; 

d) o fornecimento a qualquer pessoa que o solicite, 
verbalmente ou por certidão, de informações sobre os feitos 
distribuídos; 

e) a baixa na distribuição dos feitos, quando isto lhe for 
determinado pelos Presidentes das Juntas, formando, com as 
fichas correspondentes, fichários à parte, cujos dados poderão 
ser consultados pelos interessados, mas não serão mencionados 
em certidões. 

 
Art. 715 - Os distribuidores são designados pelo Presidente 

do Tribunail Regional dentre os funcionários das Juntas e do 
Tribunal Regional, existentes na mesma localidade, e ao mesmo 
Presidente diretamente subordinados.  
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SEÇÃO III 
DO CARTÓRIO DOS JUÍZOS DE DIREITO 

 
Art. 716 - Os cartórios dos Juízos de Direito, investidos na 

administração da Justiça do Trabalho, têm, para esse fim, as 
mesmas atribuições e obrigações conferidas na Seção I às 
secretarias das Juntas de Conciliação e Julgamento. 

Parágrafo único - Nos Juízos em que houver mais de um 
cartório, far-se-á entre eles a distribuição alternada e sucessiva 
das reclamações. 

 
Art. 717 - Aos escrivães dos Juízos de Direito, investidos na 

administração da Justiça do Trabalho, competem especialmente 
as atribuições e obrigações dos secretários das Juntas; e aos 
demais funcionários dos cartórios, as que couberem nas 
respectivas funções, dentre as que competem às secretarias das 
Juntas, enumeradas no art. 711. 

 
SEÇÃO IV 

DAS SECRETARIAS DOS TRIBUNAIS REGIONAIS 
   
Art. 718 - Cada Tribunal Regional tem 1 (uma) secretaria, 

sob a direção do funcionário designado para exercer a função de 
secretário, com a gratificação de função fixada em lei.  

 
Art. 719 - Competem à Secretaria dos Conselhos, além das 

atribuições estabelecidas no art. 711, para a secretaria das 
Juntas, mais as seguintes: 

a) a conclusão dos processos ao Presidente e sua remessa, 
depois de despachados, aos respectivos relatores; 

b) a organização e a manutenção de um fichário de 
jurisprudência do Conselho, para consulta dos interessados. 

Parágrafo único - No regimento interno dos Tribunais 
Regionais serão estabelecidas as demais atribuições, o 
funcionamento e a ordem dos trabalhos de suas secretarias.  

 
Art. 720 - Competem aos secretários dos Tribunais Regionais 

as mesmas atribuições conferidas no art. 712 aos secretários das 
Juntas, além das que lhes forem fixadas no regimento interno dos 
Conselhos. 

 
SEÇÃO V 

DOS OFICIAIS DE DILIGÊNCIA 
 
Art. 721 - Incumbe aos Oficiais de Justiça e Oficiais de Justiça 

Avaliadores da Justiça do Trabalho a realização dos atos 
decorrentes da execução dos julgados das Juntas de Conciliação 
e Julgamento e dos Tribunais Regionais do Trabalho, que lhes 
forem cometidos pelos respectivos Presidentes.   

§ 1º Para efeito de distribuição dos referidos atos, cada 
Oficial de Justiça ou Oficial de Justiça Avaliador funcionará 
perante uma Junta de Conciliação e Julgamento, salvo quando 
da existência, nos Tribunais Regionais do Trabalho, de órgão 
específico, destinado à distribuição de mandados judiciais.   

§ 2º Nas localidades onde houver mais de uma Junta, 
respeitado o disposto no parágrafo anterior, a atribuição para 
o cumprimento do ato deprecado ao Oficial de Justiça ou Oficial 
de Justiça Avaliador será transferida a outro Oficial, sempre que, 
após o decurso de 9 (nove) dias, sem razões que o justifiquem, 
não tiver sido cumprido o ato, sujeitando-se o serventuário às      
penalidades da lei.   

§ 3º No caso de avaliação, terá o Oficial de Justiça Avaliador, 
para cumprimento da ato, o prazo previsto no art. 888.   

§ 4º É facultado aos Presidentes dos Tribunais Regionais do 
Trabalho cometer a qualquer Oficial de Justiça ou Oficial de 
Justiça Avaliador a realização dos atos de execução das decisões 
dêsses Tribunais.   

§ 5º Na falta ou impedimento do Oficial de Justiça ou Oficial 
de Justiça Avaliador, o Presidente da Junta poderá atribuir a 
realização do ato a qualquer serventuário. 

-  JURISDIÇÃO e COMPETÊNCIA. 
A jurisdição versa no poder/dever do Estado de prestar a 

tutela jurisdicional a todo aquele que tenha uma pretensão 
resistida por outrem, evitando-se assim que cada pessoa que 
se achasse injustiçada ou que buscasse algum direito não 
fizesse isso com suas próprias mãos, levando a sociedade à 
desordem oriunda da inevitável parcialidade da justiça. 

Todo juiz tem jurisdição, porém nem todos tem 
competência para julgamento de determinadas matérias. 

A jurisdição é dividida de acordo com os aspectos para 
efeito de classificação: 

 
Pelo critério que a exercem:  
Especial Ȃ é a divisão doutrinária estabelecida de acordo 

com as regras de competência, encontradas na Constituição 
Federal. Ex: justiça militar, justiça eleitoral justiça do trabalho 
etc. ou  

Comum Ȃ que se divide na doutrina de acordo com as 
regras constitucionais de competência. Ex: justiças estaduais 
ordinárias. 

 
Pela Posição Hierárquica dos órgãos dotados:  
Superiores Ȃ são as exercidas pelos órgãos, aos quais 

cabem recursos contra as sentenças que são proferidas pelos 
juízes inferiores e  

Inferiores Ȃ trata-se de jurisdição exercida por juízes que 
ordinariamente conhecem do processo desde o início da 
competência originária. 

 
Podem ser: Contenciosa, e aquela que presume-se ter um 

litígio que origina um processo que produz a coisa julgada.  
Voluntária ou graciosa, apenas homologatórios das 

vontades das partes, que não estão em litígio. 
 
A jurisdição encontra respaldo na CLT, conforme 

estabelece o artigo 650, CLT 
 
Art. 650 - A jurisdição de cada Junta de Conciliação e 

Julgamento abrange todo o território da Comarca em que tem 
sede, só podendo ser estendida ou restringida por lei federal.   

Parágrafo único. As leis locais de Organização Judiciária não 
influirão sobre a competência de Juntas de Conciliação e 
Julgamento já criadas até que lei federal assim determine 

 
O exercício da jurisdição pelo Estado restabelece a ordem 

jurídica, mediante eliminação do conflito de interesses que 
ameaça à paz social.  

 
Os conflitos existentes na sociedade podem ser 

solucionados de três maneiras: autotutela, autocomposição e 
heterocomposição. 

 
A autotutela é a maneira mais antiga de solucionar os 

conflitos. Antigamente as pessoas resolviam seus problemas 
verbalmente ou com suas ╉próprias mãos╊┸ essa prática era 
permitida, hoje com o respaldo do Estado não é mais 
necessário que se faça justiça da forma que for conveniente.  

Excepcionalmente a autotutela é utilizada através do 
exercício de greve. 

 
A autocomposição é a maneira mais pacífica de 

solucionar o conflito, não é preciso se valer da decisão de um 
terceiro. As partes, mesmo sendo conflitantes decidem 
solucionar a lide de forma civilizada. Exemplo: Comissão de 
Conciliação Prévia. 

 
A heterocomposição diferentemente da autocomposição, 

necessita da presença de um terceiro para solucionar os 
conflitos. A solução para os conflitos será imposto de maneira 
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obrigatória. A terceira pessoa neste caso pode ser a figura do 
juiz. 

 
Quando os conflitos são solucionados pelo juiz estamos 

diante da jurisdição. Ao juiz é conferido o dever de solucionar 
os conflitos de maneira definitiva.  

Deve-se pensar que a jurisdição é uma (indivisível) e para 
que ela seja exercida precisa-se de uma organização de tarefas 
e racionalização do trabalho, dando origem a competência 
responsável por delimitar o exercício da jurisdição. 

 
Todos os juízes possuem jurisdição, porém devem atuar no 

território que tiverem competência. 
 
A competência é definida como a medida da jurisdição, ou 

seja, a determinação da esfera de atribuições dos órgãos 
encarregados da função jurisdicional, a divisão do judiciário 
facilita a estrutura material e organizacional de seus órgãos. 

 
Para que saibamos qual juiz é competente para julgar a 

causa devemos ter em mente cinco critérios.  
 
Competência em razão da: 
M - em razão da matéria; 
P- em razão da pessoa; 
F- em razão da função; 
L- em razão do lugar; 
V- em razão do valor da causa; 
 
Vale abrir um parênteses ao se referir ao valor da causa, 

tendo em vista que ele não é critério para delimitação de 
competência, apenas serve para definir qual rito processual 
será utilizado (sumário, sumaríssimo ou ordinário). 

 
Espécies de Competência: 
 
1. Competência absoluta: é aquela criada em razão do 

interesse público, quando fixada em razão da matéria, em 
razão da pessoa ou pelo critério funcional. A competência 
absoluta é inderrogável, não podendo ser modificada. Pode ser 
alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, exceto nas 
instâncias superiores em que se exige o prequestionamento. 

É necessário o prequestionamento como pressuposto de 
admissibilidade em recurso de natureza extraordinária, ainda 
que se trate de incompetência absoluta. 

Reconhecida a incompetência absoluta, os autos serão 
encaminhados ao juízo competente e os atos serão 
considerados nulos. 

São espécies de competência absoluta: 
a) Competência em razão da matéria; 
b) Competência em razão da pessoa; 
c) Competência em razão da função. 
 
a) Competência em razão da matéria: A competência em 

razão da matéria é definida em função da natureza da lide 
descrita na peça inaugural, ou seja, a competência é firmada 
em função da causa de pedir e dos pedidos contidos na petição 
inicial. 

No âmbito da Justiça laboral, a competência é definida em 
razão da matéria e tem como fundamento jurídico p0rincipal 
o art. 114 da Carta Maior, artigo este alterado pela EC 45/2004, 
a qual ampliou, significativamente, a competência material da 
Justiça do Trabalho. 2 

Compete ainda a Justiça do Trabalho, processar as ações de 
execução, das contribuições previdenciárias, decorrentes do 
contrato de trabalho, na forma do Inciso VIII, do Artigo 114 da 
Constituição e nos termos dos Artigos 876 e 878 da CLT. 

                                                 
2Saraiva, Renato, Manfredini, Aryanna. Curso de Direito Processual do 

Trabalho, 11ª edição, Editora GEN, 2014. 

Vale registrar também, que após serem frustradas as 
negociações entre empregado e empregador, as partes podem 
optar pela mediação e arbitragem, na forma do § 1º do Art. 114 
da Constituição Federal 

Mesmo assim, se não houver acordo na mediação e 
arbitragem, ou até mesmo ainda na fase da negociação entre 
empregador e empregado, as partes podem, de comum acordo, 
requerer dissídio coletivo, na forma do § 2º, do Art. 114 da CF.  

É reconhecida a existência de dois tipos de dissídios: o de 
natureza jurídica e o de natureza econômica. 

 
Dissídio coletivo de caráter jurídico: envolve a 

interpretação normativa. Aqui a Justiça do Trabalho irá ser 
incorporada para interpretar a discussão jurídica, através da 
interpretação normativa sobre a lide. Ex: Alguma parte requer 
que a Justiça do Trabalho decrete a paralização ilegal de 
trabalhadores de determinada empresa, etc. 

Caso ocorra a greve de funcionários, o Ministério Público 
do Trabalho irá adotar métodos e técnicas para melhoria nas 
condições de trabalho, já que trata-se de um órgão que visa a 
celeridade processual para que o país não pare por 
insatisfação da massa de seus funcionários, já que trata-se de 
uma possibilidade de ocorrer lesão ao interesse público, na 
forma do § 3º, do Artigo 114 da CF, assim como nos termos dos 
Artigos 856 e 857 da CLT. De outro modo, quando os conflitos 
são fundados em normas preexistentes em torno da qual 
divergem as partes, quer na sua aplicação, quer na sua 
interpretação, estaremos diante de dissídio de caráter jurídico. 

 
Dissídio coletivo de caráter econômico: trata-se de um dos 

meios de composição dos conflitos coletivos. O interesse no 
dissídio coletivo é transindividual e a sua solução deverá 
ocorrer pela via jurisdicional. Envolve as condições de 
trabalho e só pode ser pleiteado se as partes estiverem de 
comum acordo, na forma do § 2º, do Artigo 114 da CF. Assim 
sendo, quando o que se pretende é a criação de normas e 
condições de trabalho, o dissídio terá caráter econômico.  

 
b) Competência em razão da pessoa: Deve-se levar em 

conta a qualidade das partes envolvidas na relação jurídico-
processual. Aqui, permite-se que alguns trabalhadores 
pessoalmente, pessoalmente na justiça do trabalho suas 
pretensões. 

Antes da Emenda Constitucional nº 45/2004, a 
competência pessoal referia-se a uma autorização que o 
trabalhador sem vínculo empregatício tinha que obter, para 
buscar respaldo na Justiça do Trabalho, porque esta Justiça só 
tinha a competência material para processar e julgar os litígios 
decorrentes da relação de emprego. 

Após a referida Emenda Constitucional (45/2004), que 
modificou o Artigo 114 da Constituição, a competência 
material da Justiça do Trabalho foi ampliada, passando esta a 
julgar e processar os litígios decorrentes da relação de 
trabalho como gênero e não mais da relação de emprego, como 
espécie, como era antes. 

A relação de emprego é conceituada como qualquer 
vínculo jurídico por meio do qual uma pessoa natural executa 
obra ou serviço para outrem, mediante o pagamento de uma 
contraprestação3. Trata-se, pois, de gênero que inclui estágio, 
trabalho eventual, autônomo, avulso, relação de emprego. 

Atualmente, a competência pessoal, ou seja, em relação a 
pessoa, não mais existe Qualquer trabalhador pode ingressar 
com uma ação na Justiça do Trabalho. 

 
Entes de Direito Público Externo Ȃ o artigo 114, I CF indica 

a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar 
as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes 

3 Saraiva, Renato. Processo do Trabalho, 5ª edição, Rio de Janeiro: Editora 
Método, 2009. 
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de direito público externo e da administração pública direta e 
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

 
São entes de direito público externo: 
- os estados estrangeiros, incluindo as embaixadas e 

demais repartições consulares; 
- os organismos internacionais (ONU, OIT, etc.). 
 
Organismos Internacionais: quando se tratar de 

organização ou organismos internacionais, há imunidade 
absoluta de jurisdição, conforme entendimento da OJ nº 416 
da SDI- I do TST: 

 
OJ-SDI1-416 IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO. ORGANIZAÇÃO 

OU ORGANISMO INTERNACIONAL. (DEJT divulgado em 14, 15 e 
16.02.2012) 

As organizações ou organismos internacionais gozam de 
imunidade absoluta de jurisdição quando amparados por 
norma internacional incorporada ao ordenamento jurídico 
brasileiro, não se lhes aplicando a regra do Direito 
Consuetudinário relativa à natureza dos atos praticados. 
Excepcionalmente, prevalecerá a jurisdição brasileira na 
hipótese de renúncia expressa à cláusula de imunidade 
jurisdicional 

O tema das imunidades das organizações internacionais, em 
regra, decorre do direito convencional, ao contrário da 
imunidade dos estados estrangeiros que se embasa no direito 
consuetudinário4 

 
Portanto, o estado brasileiro deve cumprir suas obrigações 

de seguir as regras dos tratados pactuados, pois tratam-se de 
compromissos internacionais de caráter vinculante. Caso o 
Brasil descumpra os tratados, estará sujeito a 
responsabilização internacional. 

Segundo Sérgio Pinto Martins, segue o entendimento de 
entes de direito público externo┺ ╉A primeira vista nenhum 
Estado pode submeter outros Estados internacionais a seu 
direito interno, pois prevaleceria o princípio de que iguais não podem submeter iguais a seu mundo╊┸  O STF deixou assentando que ╉Não há imunidade judiciária 
para o estado estrangeiro, em causa de natureza trabalhista. 
Em princípio esta deve ser processada e julgada pela Justiça do 
Trabalho, se ajuizada depois do advento da CF de 1988 (art. ななね da CFょ┻╊ ゅSTF┸ Ac┻ ひ┻はひは-3- SP, Sydney Sanches). 

 
Servidores de Cartórios Extrajudiciais: O STF firmou entendimento de que ╉a relação entre esses trabalhadores e os 

titulares dos cartórios extrajudiciais é tipicamente de 
emprego.com o que a competência para dirimir a lide entre 
tais trabalhadores. é da Justiça do Trabalho╊ ゅSTF┸ Pleno┸ Ac┻ 
69642/110, Min. Néri Silveira). 

 
Considera-se competência relativa quando fixada em razão 

do território ou em razão do valor da causa. A incompetência 
relativa é arguida por meio de exceção. Caso o réu não o faça, 
no momento oportuno dar-se-á a prorrogação da competência 
e o juiz que era incompetente passa a ser competente, embora 
pudesse ter sido afastado. O juiz não pode declarar a 
incompetência relativa de ofício, pois não pode ele conhecer 
de questões suscitadas, a cujo respeito à lei exige a iniciativa 
da parte. A exceção é um incidente, processado em separado, 
em autos apartados, que serve para acusar a incompetência 
relativa do juiz, bem como sua suspeição ou impedimento. 

 
c) Competência em razão da função: relaciona-se com a 

função que cada juiz exerce na Justiça do Trabalho. A atuação 

                                                 
4 Portela, Paulo Henrique Gonçalves. Direito Internacional Público e Privado, 

3ª edição. Juspodivm, 2011. 

e a competência são limitadas de acordo com a função que cada 
órgão da Justiça do Trabalho exerce. Ex. Varas, Tribunais, etc. 

 
2. Competência relativa: é aquela que concede privilégios 

à vontade das partes. As partes tem livre arbítrio para aplicá-
las ou não ao caso concreto, não devendo se falar em vício 
processual. 

Esta afirmação não quer dizer que a lei não será aplicada, 
o que ocorre é que a lei irá definir um juízo competente, e caso 
as partes achem prudente poderão modificá-la. 

No processo do trabalho, é a competência em razão do 
lugar, ou seja, é a competência territorial. Refere-se o lugar 
onde deve ser ajuizada a ação trabalhista. Na regra geral, a 
competência da jurisdição trabalhista (territorial), se dá onde 
o empregado prestou o serviço, na forma do Art. 651 da CLT. 

 
Vale lembrar também, a seguinte afirmativa: se o 

empregador contrata o empregado em um lugar, para prestar 
serviço em outro, o foro competente será o do lugar da 
contratação ou o do local onde foi prestado o serviço, na forma 
dos §§ 2º e 3º do Art. 651 da CLT.  

 
Não cabe declaração de ofício de incompetência territorial 

no caso do uso, pelo trabalhador, da faculdade prevista no art. 
651, § 3º, da CLT. Nessa hipótese, resolve-se o conflito pelo 
reconhecimento da competência do juízo do local onde a ação 
foi proposta. 

A alegação de deve ser feita através de exceção de 
incompetência. Trata-se de peça autônoma que deve ser 
apresentada no prazo para contestação. Em decorrência do 
princípio da simplicidade, admite-se alegação no bojo da 
contestação 

Caso a incompetência não seja alegada, o juiz que 
anteriormente era incompetente passa a ser responsável pela 
causa, ocorrendo a conhecida prorrogação de competência. 

 
A competência relativa poderá ser modificada pela 

conexão ou continência  
 

Novo Código de Processo Civil 
(...) 

Seção II 
Da Modificação da Competência 

 
Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela 

conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção. 
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando 

lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. 
§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para 

decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. 
§ 2º Aplica-se o disposto no caput: 
I - à execução de título extrajudicial e à ação de 

conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; 
II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. 
§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos 

que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou 
contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem 
conexão entre eles. 

Art. 56.  Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações 
quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, 
mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. 

Art. 57.  Quando houver continência e a ação continente tiver 
sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação 
contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso 
contrário, as ações serão necessariamente reunidas. 

Art. 58.  A reunião das ações propostas em separado far-se-
á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. 



APOSTILAS OPÇÃO 
 

 

Direito Processual do Trabalho 10 

Art. 59.  O registro ou a distribuição da petição inicial torna 
prevento o juízo. 

Art. 60.  Se o imóvel se achar situado em mais de um Estado, 
comarca, seção ou subseção judiciária, a competência territorial 
do juízo prevento estender-se-á sobre a totalidade do imóvel. 

Art. 61.  A ação acessória será proposta no juízo competente 
para a ação principal. 

Art. 62.  A competência determinada em razão da matéria, 
da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. 

Art. 63.  As partes podem modificar a competência em razão 
do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação 
oriunda de direitos e obrigações. 

§ 1º A eleição de foro só produz efeito quando constar de 
instrumento escrito e aludir expressamente a determinado 
negócio jurídico. 

§ 2º O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das 
partes. 

§ 3º Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se 
abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que 
determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio 
do réu. 

§ 4º Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula 
de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. 

 
Em se tratando de matéria processual trabalhista, os autos 

serão encaminhados ao juízo em que foi distribuída a primeira 
ação e não para o juiz que despachou em primeiro lugar, tendo 
em vista que a prevenção ocorre com a distribuição da 
reclamação. 

 
 Competência 

Absoluta 
Competência 

Relativa 
Espécies Competência 

material; 
competência em 
razão da pessoa; 

competência 
funcional 

Competência 
territorial; 

competência em 
razão do valor da 

causa 

Momento de 
alegação 

Qualquer tempo e 
grau de jurisdição, 

exceto instância 
superior que 
depende de 

prequestionamento 

Prazo para a 
resposta 

Conhecimento 
ex officio 

Pode ser conhecida 
ex officio 

Não pode ser 
conhecida ex 

officio 
Forma de 
alegação 

Qualquer petição e 
até mesmo 

oralmente na 
audiência 

Exceção de 
Incompetência 

Modificação Não pode ser 
modificada 

Pode ser 
modificada pela: 

prorrogação, 
conexão ou 
continência 

Nulidade Gera nulidade 
absoluta 

Gera nulidade 
relativa 

Ação 
rescisória 

Poderá ser objeto 
de ação rescisória 

Não pode ser 
objeto de ação 

rescisória 
 
- Conflito de Competência 

 
A nova redação do art. 114, V, da CF confere alçada para a 

Justiça do Trabalho examinar os conflitos de competência 
apenas entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvando o 

                                                 
5  Manfredini, Aryanna; Saraiva, Renato. Curso de Direito Processual do 

Trabalho, editora: Método, 11ª edição, 2014, São Paulo. 

disposto no art. 102, I, o, da Carta Maior, que impõe ao 
Supremo Tribunal Federal o julgamento dos conflitos entre o 
Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre 
tribunais superiores ou entre estes e qualquer outro tribunal.5 

 
O conflito de competência ocorre quando:          
-dois ou mais juízes se declaram competentes (conflito 

positivo de competência); 
-dois ou mais juízes se consideram incompetentes (conflito 

negativo de competência); 
-quando surgir controvérsia entre dois ou mais juízes 

sobre a reunião ou separação de processos (art. 804 da CLT). 
 
Na seara laboral, o conflito de competência pode ser 

promovido pelos juízes e tribunais do trabalho, pelo Ministério 
Público do Trabalho ou pela parte interessada.     

No que concerne à parte interessada, o art. 806 da CLT 
determina que, se ela já houver oposto na causa exceção de 
incompetência, estará proibida de suscitar o conflito.     

 
Art. 806, CLT- É vedado à parte interessada suscitar conflitos 

de jurisdição quando já houver oposto na causa exceção de 
incompetência. 

 
O conflito não impede que a parte que não o provocou 

ofereça exceção declinatória de foro  
 
Não existe conflito de competência entre TRT e Vara do 

Trabalho que estela a ela vinculada, pois para esse caso 
específico, ocorre uma hierarquia entre os órgãos, devendo a 
Vara obedecer a decisão proferida pelo TRT. Neste sentido 
Súmula 420, TST. 

 
Súmula nº 420 do TST 
COMPETÊNCIA FUNCIONAL. CONFLITO NEGATIVO. TRT E 

VARA DO TRABALHO DE IDÊNTICA REGIÃO. NÃO 
CONFIGURAÇÃO (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 
115 da SBDI-2) - Res. 137/2005, DJ 22, 23 e 24.08.2005 

Não se configura conflito de competência entre Tribunal 
Regional do Trabalho e Vara do Trabalho a ele vinculada.  

 
Os conflitos de competência serão solucionados:          
 
Pelos TRTs, quando suscitado entre Varas do Trabalho da 

mesma região, entre juízes de direito investidos na jurisdição 
trabalhista da mesma região, ou entre Varas do Trabalho e 
juízes de direito investidos na jurisdição trabalhista (na 
mesma região) ‒ art. 808 da CLT;       

- Pelo TST, quando suscitado entre TRTs, entre Varas do 
Trabalho e juízes de direito investidos na jurisdição 
trabalhista, sujeitos à jurisdição de Tribunais Regionais 
diferentes ‒ art. 808 da CLT;       

- Pelo Superior Tribunal de Justiça, quando suscitado 
entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, ╉o╊┸ bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e 
entre juízes vinculados a tribunais diversos. Destaca-se a 
competência do STJ para julgar os conflitos entre Vara do 
Trabalho e juiz de direito não investido na jurisdição 
trabalhista ‒ art. 105, I, d, CF/1988. 

- Pelo Supremo Tribunal Federal, quando suscitado 
entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, 
entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro 
tribunal. Ressalte-se a competência do STF para julgar o 
conflito de competência entre o TST e órgãos de outros ramos 
do Judiciário ‒ art. 102, I, o, CF/1988.        
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Vale mencionar que, em virtude da hierarquia, não se 
configura conflito de competência entre TRT e Vara do 
Trabalho a ele vinculada (Súmula 420 do TST).     

 
Demais súmulas do Superior Tribunal de Justiça à respeito 

do tema conflito de competência: 
 ╉SÚMULA なぱど ‒ LIDE TRABALHISTA ‒ CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA ‒ JUIZ ESTADUAL E JUNTA DE CONCILIAÇÃO 
E JULGAMENTO ‒ COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA RESPECTIVA REGIÃO. Na lide trabalhista, 
compete ao Tribunal Regional do Trabalho dirimir conflito de 
competência verificado, na respectiva região, entre juiz estadual e Junta de Conciliação e Julgamento┻╊ 

 ╉SÚMULA にぬは ‒ COMPETÊNCIA ‒ CONFLITOS DE 
COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZES TRABALHISTAS VINCULADOS 
A TRIBUNAIS DO TRABALHO DIVERSOS. Não compete ao 
Superior Tribunal de Justiça dirimir conflitos de competência 
entre juízes trabalhistas vinculados a Tribunais Regionais do Trabalho diversos┻╊        

 
 
Ações de indenização por dano moral ou patrimonial   
 
 Muito se discutia sobre quem tinha competência quando o 

assunto era indenização por dano moral. Atualmente, isto já 
está solidificado, de modo que em ações de indenização por 
dano moral ou patrimonial, que provierem da relação de 
trabalho, será competente a Justiça Especializada, ou seja, a 
Justiça do Trabalho. 

Assim como essas, as ações de indenização por danos 
morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho, 
também competirão à Justiça do Trabalho. 

 
SÚMULA VINCULANTE 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. 

 
Atenção: As ações acidentárias, que derivem do acidente 

de trabalho, podem dar início a duas ações distintas: 
1. quando o trabalhador promove ação em face do INSS, 

para recebimento do benefício previdenciário. Ainda que a 
entidade autárquica esteja no polo da ação, a competência será 
da Justiça Estadual, conforme disposto no artigo 109, I da 
Constituição Federal. 

 
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou 

empresa pública federal forem interessadas na condição de 
autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as 
de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à 
Justiça do Trabalho; 

 
2. ação ajuizada por trabalhador em face do empregador, 

pleiteando indenização por danos morais ou patrimoniais. A 
competência, mais uma vez é da Justiça do Trabalho. 

Exemplo: se um empregado sofrer um acidente de trabalho 
e precise amputar seus braços, a reclamação por ele interposta 
deve ser em face do empregador na Justiça do Trabalho e ação 
previdenciária em face do INSS, buscando benefício 
previdenciário, que será de competência da Justiça Estadual 
Comum. 

 
 
 

Também são de competência da Justiça do Trabalho: 
 
- as ações equiparadas a acidente de trabalho, quer dizer, 

as conhecidas doenças ocupacionais. Entenda melhor o que é 
a doença ocupacional: 

 

 
 
Súmula nº 392 do TST 
DANO MORAL E MATERIAL. RELAÇÃO DE TRABALHO. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO (redação alterada 
em sessão do Tribunal Pleno realizada em 27.10.2015) - Res. 
200/2015, DEJT divulgado em 29.10.2015 e 03 e 04.11.2015 

Nos termos do art. 114, inc. VI, da Constituição da República, 
a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar 
ações de indenização por dano moral e material, decorrentes da 
relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente de 
trabalho e doenças a ele equiparadas, ainda que propostas pelos 
dependentes ou sucessores do trabalhador falecido. 

 
O grifo na redação implica em dizer que a ação 

indenizatória por danos morais em face do empregador, tendo 
como base o acidente de trabalho, pode ser proposto pelos 
sucessores ou herdeiros, ainda que depois da morte do 
trabalhador (dano em ricochete, indireto ou reflexo). 

 
Nesse sentido, podemos destacar a seguinte 

jurisprudência: 
 
 ╉AGRAVO REG)MENTAL EM RECURSO EXTRAORD)NÁR)O ‒ 

ACIDENTE DO TRABALHO ‒ AÇÃO ACIDENTÁRIA AJUIZADA 
CONTRA O INSS ‒ COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM 
ESTADUAL ‒ INCISO I E § 3.° DO ARTIGO 109 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL ‒ SÚMULA 501 DO STF. A teor do § 3.° c/c inciso I do 
artigo 109 da Constituição Republicana, compete à Justiça 
comum dos Estados apreciar e julgar as ações acidentárias, que 
são aquelas propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional 
do Seguro Social ‒ INSS, visando ao benefício e aos serviços 
previdenciários correspondentes ao acidente do trabalho. 
Incidência da Súmula 501 do STF. Agravo regimental 
desprovido (STF ‒ RE-AgR 478472/DF ‒ ねの┻ねび┻はねねぴょ╊┻   

      
Por outro lado, o art. 120 da Lei 8.213/1991 determina 

que, em caso de acidente de trabalho causado por negligência 
do responsável pelo cumprimento das normas de segurança e 
saúde no trabalho indicadas para a proteção individual e 
coletiva dos segurados (empregador), ajuizará a Previdência 
Social ação regressiva em face de tal empregador perante a 
Justiça Federal (art. 109 da CF/1988). Nesta hipótese, o 
empregador não se exime de sua responsabilidade pelo fato de 
a Previdência Social ter honrado prestações decorrentes da 
incapacidade gerada pelo acidente de trabalho.    O STF editou 
a Súmula Vinculante 22, estabelecendo que 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 de primeiro grau quando da promulgação 
da Emenda Constitucional 45/2004.     

Logo, as ações promovidas pelo empregado em face do 
empregador postulando indenização pelos danos morais e 
materiais sofridos em decorrência do acidente de trabalho, 
serão processadas e julgadas pela Justiça do Trabalho, visto 
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que decorrem da relação de trabalho existente entre 
empregado e empregador.     

 
Todavia, o STF (CC 7.204.1-MG) e o STJ (CC 51.712-SP) 

firmaram entendimento de que, quanto às ações que se 
tornaram de competência da Justiça do Trabalho com a EC 
45/2004, somente serão remetidos à Justiça do Trabalho os 
feitos relativos à indenização de danos morais e/ou 
patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho que, no 
advento da EC 45/2004, ainda se encontravam sem sentença 
prolatada, seja de mérito ou não. Portanto, aqueles feitos já 
com sentença prosseguem regidos pela antiga competência da 
Justiça Comum Estadual, inclusive recursal. O STF e o STJ 
firmaram entendimento de que a alteração superveniente de 
competência, mesmo que determinada por regra 
constitucional, não atinge a validade da sentença 
anteriormente proferida.     

 
Neste sentido, cabe destacar ainda a Súmula 367 do STJ, de 

26.11.2008, in verbis: 
╉A competência estabelecida pela EC n┻ ぱひ【はねねぱ não 

alcança os processos já sentenciados┻╊ 
 
Segue, abaixo, o quadro das ações que poderão ser 

propostas em decorrência do acidente de trabalho, e 
respectiva competência de julgamento 

 

AÇÃO COMPETÊNCIA 

Ações acidentárias (lides 
previdenciárias) derivadas 

de acidente de trabalho 
promovidas pelo 

trabalhador segurado em 
face da seguradora INSS 

 
Justiça Comum (Varas de 

Acidente de Trabalho) 

Ações promovidas pelo 
empregado em face do 

empregador postulando 
indenização pelos danos 

morais e materiais sofridos 
em decorrência do acidente 

de trabalho 

 
Justiça do Trabalho 

Ação regressiva ajuizada 
pelo INSS em face de 

empregador causador do 
acidente de trabalho que 

tenha agido de forma 
negligente no cumprimento 
das normas de segurança e 

saúde no trabalho 
indicadas para a proteção 
individual e coletiva dos 

segurados 

 
 

Justiça Federal 

 
Ações envolvendo o meio ambiente do trabalho 
O meio ambiente do trabalho é o local em que as pessoas 

desempenham suas atividades, em virtude disso, deve ter 
condições dignas de trabalho. O equilíbrio se baseia na 
salubridade do meio e ausência de agentes que causem a 
incolumidade dos trabalhadores. 

O STF, por meio da Súmula 736, estabeleceu que a Justiça 
do Trabalho será a competente: 

 
Súmula 736 
Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham 

como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas 
relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. 

 
 
 

Questões 
 
01. (TRT - 24ª REGIÃO (MS) - Técnico Judiciário - Área 

Administrativa Ȃ FCC/2017). Com a Constituição Federal de 
1988, o Poder Judiciário passa a ser o guardião da 
Constituição, cuja finalidade repousa, basicamente, na 
preservação dos valores e princípios que fundamentam o novo 
Estado Democrático de Direito. A Constituição Federal prevê, 
expressamente, que são órgãos que integram a organização da 
Justiça do Trabalho:  

(A) Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior do 
Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho e Varas do 
Trabalho.  

(B) Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior do 
Trabalho e Juízes do Trabalho.  

(C) Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Regionais do 
Trabalho e Juízes do Trabalho.  

(D) Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Regionais do 
Trabalho, Varas do Trabalho e Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho.  

(E) Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Estaduais do 
Trabalho, Varas do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho e Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados do Trabalho. 

 
02. (PGE/AC - Procurador do Estado Ȃ FMP/2017). 

Considerando a competência em razão da matéria da Justiça 
do Trabalho para processar e julgar, NÃO É CORRETO afirmar 
que estão abrangidas as ações  

(A) que envolvam o exercício do direito de greve. 
(B) de mandados de segurança, habeas corpus e habeas 

data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua 
jurisdição. 

(C) envolvendo crimes contra a organização do trabalho. 
(D) relativas às penalidades administrativas impostas aos 

empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de 
trabalho. 

(E) sobre representação sindical. 
 
03. (TRT/23ªR Ȃ Analista Judiciário -  

FCC/2016)Conforme previsão constitucional, a Justiça do 
Trabalho é um órgão do Poder Judiciário. A respeito da sua 
organização, da jurisdição e da competência, 

(A) a maior corte é o Tribunal Superior do Trabalho, com 
sede em Brasília e jurisdição nacional, composto por trinta e 
três ministros, sendo 2/3 dentre desembargadores dos 
Tribunais Regionais e 1/3 dentre advogados e Ministério 
Público do Trabalho. 

(B) cada estado membro deverá ter, pelo menos, um 
Tribunal Regional do Trabalho, composto de, no mínimo, 08 
desembargadores da própria região que formarão 3/5 da 
corte, além de 1/5 da advocacia e 1/5 do Ministério Público do 
Trabalho. 

(C) os Tribunais Regionais do Trabalho poderão funcionar 
de forma descentralizada, constituindo Câmaras regionais, a 
fim de assegurar pleno acesso do jurisdicionado à justiça em 
todas as fases do processo. 

(D) nas Varas do Trabalho a jurisdição será exercida por 
um juiz singular togado, auxiliado por dois representantes dos 
sindicatos das categorias profissional e econômica, coma 
participação de um membro do Ministério Público do 
Trabalho. 

(E) o Conselho Superior da Justiça do Trabalho é o órgão 
máximo do sistema, mas não funciona junto ao Tribunal 
Superior do Trabalho, cabendo-lhe exercer apenas a 
supervisão administrativa da Justiça do Trabalho, com 
decisões de caráter consultivo e não vinculante. 
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04. (TRT/23ªR -  Analista Judiciário -  FCC/2016) Em 
consonância com os ditames constitucionais quanto à 
organização e competência da Justiça do Trabalho, 

(A) o Tribunal Superior do Trabalho será composto por 
juízes dos Tribunais Regionais, oriundos da magistratura, 
indicados pelo colégio de Presidentes e Corregedores dos 
Tribunais Regionais, além de 1/5 oriundo da advocacia e 
Ministério Público do Trabalho e 1/5 indicados pelas 
confederações sindicais. 

(B) a lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas 
comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la aos 
Juízes Federais, com recurso para o respectivo Tribunal 
Regional Federal. 

(C) são órgãos da Justiça do Trabalho as Comissões de 
Conciliação Prévia, as Varas do Trabalho, os Tribunais 
Regionais do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho. 

(D) o Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de 27 
Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 e 
menos de 65 anos, nomeados pelo Presidente da República 
após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. 

(E) a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho funcionarão junto ao Conselho Nacional de Justiça, 
vinculado ao Supremo Tribunal Federal. 

 
05. (CASAN Ȃ Advogado Ȃ Instituto AOCP/2016) Quanto 

à competência e ao jus postulandi na Justiça do Trabalho, 
assinale a alternativa correta. 

(A) O jus postulandi na Justiça do Trabalho, 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. 

(B) A Justiça do Trabalho é competente para determinar o 
recolhimento das contribuições fiscais. A competência da 
Justiça do Trabalho, quanto à execução das contribuições 
previdenciárias, vai além das sentenças condenatórias em 
pecúnia que proferir e aos valores, objeto de acordo 
homologado, que integrem o salário de contribuição. 

(C) Não compete à Justiça do Trabalho a execução de ofício, 
da contribuição referente ao Seguro de Acidente de Trabalho 
(SAT), que tem natureza de contribuição para a seguridade 
social (arts. 114, VIII, e art. 195, I 'a' da CF), pois se destina ao 
financiamento de benefícios relativos à incapacidade do 
empregado decorrente do infortúnio no trabalho. 

(D) Não compete à Justiça do Trabalho apreciar pedido de 
complementação de pensão postulada por viúva de ex-
empregado, por se tratar de pedido que deriva do contrato de 
trabalho. 

(E) Se não houver o conhecimento de recurso de revista ou 
de embargos, a competência para julgar ação que vise a 
rescindir a decisão de mérito é do Tribunal Superior do 
Trabalho. 

 
Gabarito 

01.C / 02.C / 03.C / 04.D / 05.A 
 
 
 
 
 
 

 
 
Como forma de reduzir a demora nos julgamentos e de 

garantir a eficiência da prestação jurisdicional, os magistrados 
podem se valer de alguns membros que irão auxiliá-los no 
desenrolar das atividades que não precisem ser prestados 
exclusivamente por eles.  

Os auxiliares da justiça são responsáveis pela realização de 
atos processuais e serviços burocráticos da Justiça do 
Trabalho. 

Valendo-se dessa prerrogativa acima exposta, temos as 
secretarias das Varas do Trabalho, distribuidores, oficiais de 
justiça e avaliadores. 

 
Secretarias das Varas do Trabalho  
 
Trata-se de órgão de primeira instância, que tem a função 

de manter e conservar os atos judiciais, realizando os serviços 
competentes ao servidores que ali trabalham. 

Enquanto na justiça comum se utiliza a denominação 
cartório, na Vara do trabalho usa-se a denominação de 
secretaria. 

Cada vara do trabalho é composta por uma secretaria que 
é dirigida pelo diretor da secretaria. Atentemo-nos ao artigo 
710 da CLT: 

 
CLT - Art. 710 - Cada Junta terá 1 (uma) secretaria, sob 

a direção de funcionário que o Presidente designar, para 
exercer a função de secretário, e que receberá, além dos 
vencimentos correspondentes ao seu padrão, a gratificação 
de função fixada em lei. 

 
De acordo com o artigo 711 da CLT, compete à secretaria 

das Juntas: 
 
a) o recebimento, a autuação, o andamento, a guarda e a 

conservação dos processos e outros papéis que lhe forem 
encaminhados; 

b) a manutenção do protocolo de entrada e saída dos 
processos e demais papéis; 

c) o registro das decisões; 
d) a informação, às partes interessadas e seus procuradores, 

do andamento dos respectivos processos, cuja consulta lhes 
facilitará; 

e) a abertura de vista dos processos às partes, na própria 
secretaria; 

f) a contagem das custas devidas pelas partes, nos 
respectivos processos; 

g) o fornecimento de certidões sobre o que constar dos livros 
ou do arquivamento da secretaria; 

h) a realização das penhoras e demais diligências 
processuais; 

i) o desempenho dos demais trabalhos que lhe forem 
cometidos pelo Presidente da Junta, para melhor execução dos 
serviços que lhe estão afetos. 

 
O diretor de secretaria é indicado de modo discricionário, 

pelo juiz titular, geralmente serão escolhidos para chefiarem a 
secretaria os bacharéis em direito. Após a escolha, o 
presidente do TRT prosseguirá com a nomeação. Sua função é 
de dirigir os demais servidores, sob supervisão do juiz. Neste 
sentido disponibilizamos o artigo 712 da CLT. 

4 Dos serviços auxiliares da 
Justiça do Trabalho: das 
secretarias das Varas do 

Trabalho, dos distribuidores e 
dos oficiais de diligência.    



APOSTILAS OPÇÃO 
 

 

Direito Processual do Trabalho 14 

Art. 712 - Compete especialmente aos secretários das Juntas 
de Conciliação e Julgamento:  

a) superintender os trabalhos da secretaria, velando pela 
boa ordem do serviço;  

b) cumprir e fazer cumprir as ordens emanadas do 
Presidente e das autoridades superiores;  

c) submeter a despacho e assinatura do Presidente o 
expediente e os papéis que devam ser por ele despachados e 
assinados;  

d) abrir a correspondência oficial dirigida à Junta e ao seu 
Presidente, a cuja deliberação será submetida;  

e) tomar por termo as reclamações verbais nos casos de 
dissídios individuais;  

f) promover o rápido andamento dos processos, 
especialmente na fase de execução, e a pronta realização dos 
atos e diligências deprecadas pelas autoridades superiores;  

g) secretariar as audiências da Junta, lavrando as 
respectivas atas;  

h) subscrever as certidões e os termos processuais;  
i) dar aos litigantes ciência das reclamações e demais atos 

processuais de que devam ter conhecimento, assinando as 
respectivas notificações;  

j) executar os demais trabalhos que lhe forem atribuídos 
pelo Presidente da Junta.  

Parágrafo único - Os serventuários que, sem motivo 
justificado, não realizarem os atos, dentro dos prazos fixados, 
serão descontados em seus vencimentos, em tantos dias quantos 
os do excesso.  

 
Secretarias dos Tribunais 
 
As secretarias dos Tribunais são órgãos que auxiliam os TRT╆s e do TST┸ além disso┸ sendo também órgão permanente┻ 
Quanto ao comando dessas Secretarias, elas são chefiadas 

por seus diretores, que têm as mesmas atribuições dos 
diretores que compõem a Vara do Trabalho. 

O artigo 718, CLT, considera existir apenas uma secretaria 
nos tribunais, entretanto, dependendo do tamanho do TRT, 
encontramos mais secretarias, como por exemplo: a Secretaria 
do Tribunal Pleno, Secretaria do Órgão Especial, de Turmas, 
entre outros. 

 
 

SEÇÃO IV 
DAS SECRETARIAS DOS TRIBUNAIS REGIONAIS 

 
Art. 718 - Cada Tribunal Regional tem 1 (uma) secretaria, 

sob a direção do funcionário designado para exercer a função 
de secretário, com a gratificação de função fixada em lei 

 
Art. 719 - Competem à Secretaria dos Conselhos, além das 

atribuições estabelecidas no art. 711, para a secretaria das 
Juntas, mais as seguintes: 

a) a conclusão dos processos ao Presidente e sua remessa, 
depois de despachados, aos respectivos relatores; 

b) a organização e a manutenção de um fichário de 
jurisprudência do Conselho, para consulta dos interessados. 

Parágrafo único - No regimento interno dos Tribunais 
Regionais serão estabelecidas as demais atribuições, o 
funcionamento e a ordem dos trabalhos de suas secretarias.  

 
Art. 720 - Competem aos secretários dos Tribunais 

Regionais as mesmas atribuições conferidas no art. 712 aos 
secretários das Juntas, além das que lhes forem fixadas no 
regimento interno dos Conselhos. 

 
 
 
 
 

Serviços de Distribuição de Feitos / Dos Distribuidores 
 
Nos locais em que há mais de uma Vara do Trabalho é 

preciso existir o setor de distribuição de feitos, que tem a 
incumbência de distribuir os processos, de maneira igual, 
entre as Varas do Trabalho local, de acordo com o que traz o 
artigo 713, CLT. 

 
Exemplo: Supomos que na cidade de Bauru existam 5 

Varas do Trabalho, a petição inicial será protocolada no setor 
de distribuição, momento em que os processos serão 
separados entre as Varas do Trabalho desta cidade (Bauru). 

Por obvio, nas cidades em que conste apenas uma Vara do 
Trabalho, não há que se falar na necessidade de serviços de 
distribuição de feitos. 

 
As reclamações são registradas em livro próprio, 

rubricado em todas as folhas pela autoridade a que estiver 
subordinado o distribuidor. O fornecedor vai fornecer ao 
interessado um recibo, onde conste o nome do reclamante e do 
reclamado, a data da distribuição, o objeto e o juízo que coube 
a distribuição. 

 
OBS: em caso de reclamação verbal, esta será distribuída 

antes de sua redução a termo. 
 
A designação dos distribuidores é feita pelo presidente do 

tribunal dentre os funcionários das varas e do tribunal 
regional, que existirem na mesma localidade, subordinados 
aos mesmo presidente. Hoje, podemos admitir que o 
regimento interno do tribunal estabeleça a referida 
designação. 

 
Vale ainda frisar que a distribuição dos processos deverá 

ser imediata, em todos os graus de jurisdição, tendo em vista o 
que aponta o artigo 93, XV, da CF. 

 
SEÇÃO II 

DOS DISTRIBUIDORES 
 
Art. 713 - Nas localidades em que existir mais de uma 

Junta de Conciliação e Julgamento haverá um distribuidor. 
 
Art. 714 - Compete ao distribuidor: 
a) a distribuição, pela ordem rigorosa de entrada, e 

sucessivamente a cada Junta, dos feitos que, para esse fim, 
lhe forem apresentados pelos interessados; 

b) o fornecimento, aos interessados, do recibo 
correspondente a cada feito distribuído; 

c) a manutenção de 2 (dois) fichários dos feitos 
distribuídos, sendo um organizado pelos nomes dos 
reclamantes e o outro dos reclamados, ambos por ordem 
alfabética; 

d) o fornecimento a qualquer pessoa que o solicite, 
verbalmente ou por certidão, de informações sobre os feitos 
distribuídos; 

e) a baixa na distribuição dos feitos, quando isto lhe for 
determinado pelos Presidentes das Juntas, formando, com as 
fichas correspondentes, fichários à parte, cujos dados 
poderão ser consultados pelos interessados, mas não serão 
mencionados em certidões. 

 
Art. 715 - Os distribuidores são designados pelo 

Presidente do Tribunal Regional dentre os funcionários das 
Juntas e do Tribunal Regional, existentes na mesma 
localidade, e ao mesmo Presidente diretamente 
subordinados. 
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Dos oficiais de diligência 
 
Oficiais de Justiça: desempenham os atos determinados 

pelo Juiz da vara do Trabalho. Regra geral fazem as citações 
nas execuções, mas podem também notificar testemunhas, 
trazê-las à Juízo, ou fazer as citações nos processos de 
conhecimento onde haja problema de endereço, e outros. O 
Oficial de justiça na Vara do Trabalho e na Justiça Federal é 
também avaliador. 

 
Oficiais de Justiça avaliadores: realizam os atos que 

estão fora da sede da vara do trabalho ou de seus respectivos 
tribunais. Na Justiça do Trabalho, em regra, suas atribuições 
estão ligadas à fase de execução. Exemplo: penhora de bens. 

Recebem este nome, pois além de suas funções acumulam 
a função de avaliador.  

Quanto aos prazos, o oficial tem dois prazos para 
cumprimento de seu papel: 

- em regra, o prazo é de 9 dias; 
- em caso de avaliação de bem penhorado, o prazo será de 

10 dias. 
 
Caso não haja oficial na localidade, o juiz do trabalho 

poderá designar outro serventuário para realizar suas 
atribuições. 

 
Oficiais de Justiça ad hoc: o oficial de justiça ad hoc deve 

exercer suas funções em casos excepcionais, devidamente 
justificados e para a prática de atos específicos, indicado de 
forma expressa pelo magistrado. 

Será designado servidor para atuar como oficial de justiça 
ad hoc em virtude de afastamento legal (licença, 
impedimentos, férias), vacância. 

Ao oficial que tiver que utilizar meio próprio de locomoção 
será concedida indenização de transporte. 

Os TRTs deverão prestar informações ao CSJT a respeito do 
número de oficiais de justiça ad hoc existente na respectiva 
jurisdição nos prazos de 30, 180 e 360 dias contados da data 
de publicação da resolução no DJ-e ou quando requeridas. 

 
Conforme entendimento cristalizado na Orientação 

Jurisprudencial 164 da SDI-1 do TST, não se caracteriza o 
vínculo empregatício na nomeação para o exercício das 
funções de oficial de justiça "ad hoc", ainda que feita de forma 
reiterada, pois exaure-se a cada cumprimento de mandado. 

SDI-1 TST 164. OFICIAL DE JUSTIÇA "AD HOC". 
INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO (inserido 
dispositivo) - DJ 20.04.2005. Não se caracteriza o vínculo 
empregatício na nomeação para o exercício das funções de 
oficial de justiça "ad hoc", ainda que feita de forma reiterada, 
pois exaure-se a cada cumprimento de mandado. 

 
A Resolução CSJT nº 99/2012, dispõe sobre a designação 

de servidor para desempenhar as atribuições de oficial de 
justiça na condição ad hoc no âmbito da Justiça do Trabalho de 
primeiro e segundo graus. 

 
Resolução CSJT nº 99/2012. 

CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
 
Dispõe sobre a designação de servidor para desempenhar as 

atribuições de oficial de justiça na condição ad hoc no âmbito da 
Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus. 

 
Capítulo I 

Das Disposições Gerais 
 
Art. 1º A designação de servidor para atuar como oficial 

de justiça ad hoc nos órgãos da Justiça do Trabalho de 

primeiro e segundo graus obedecerá ao disposto nesta 
Resolução. 

Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput, 
entende-se como oficial de justiça ad hoc o servidor 
designado para realizar, por período certo e determinado, 
atribuições específicas inerentes ao cargo de analista 
judiciário, área judiciária, especialidade execução de 
mandados. 

 
Art. 2º A designação de servidor para atuar como oficial 

de justiça ad hoc somente ocorrerá em decorrência de: 
I - férias, ausência, licença e afastamento legal de servidor 

ocupante do cargo de analista judiciário, área judiciária, 
especialidade execução de mandados, lotado no respectivo 
foro ou juízo; 

II ‒ afastamento de servidor ocupante do cargo de 
analista judiciário, área judiciária, especialidade execução de 
mandados, em virtude de cessão ou remoção; 

III ‒ nomeação de servidor ocupante do cargo de analista 
judiciário, área judiciária, especialidade execução de 
mandados, para o exercício de cargo em comissão; 

IV ‒ vacância do cargo de analista judiciário, área 
judiciária, especialidade execução de mandados, até o 
preenchimento da vaga;  

V ‒ impedimento justificado de servidor ocupante do 
cargo de analista judiciário, área judiciária, especialidade 
execução de mandados, de cumprir a ordem judicial; 

VI ‒ insuficiência do quantitativo de cargos da carreira 
de analista judiciário, área judiciária, especialidade execução 
de mandados, previsto no art. 7º da Resolução n° 63 do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho, de 02/06/2010. 

§ 1º Antes de designar servidor para atuar como oficial 
de justiça ad hoc, o Tribunal Regional do Trabalho deverá 
movimentar, sempre que possível, servidores ocupantes do 
cargo de analista judiciário, área judiciária, especialidade 
execução de mandados, para suprir os afastamentos ou 
vacâncias do cargo. 

§ 2º Verificada a insuficiência de servidores a que alude o 
inciso VI, os Tribunais Regionais do Trabalho deverão 
encaminhar proposta de anteprojeto de lei para a criação de 
cargos de analista judiciário, área judiciária, especialidade 
execução de mandados. 

 
Capítulo II 

Dos Procedimentos 
 
Art. 3º O ato de designação do oficial de justiça ad hoc 

será editado pelo Presidente do Tribunal e publicado no 
Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, o qual produzirá 
efeitos a partir da data de publicação. 

Parágrafo único. No ato mencionado no caput deverá 
constar a justificativa do expediente, na forma do art. 2º 
desta Resolução, bem como o prazo da designação do 
servidor. 

 
Art. 4º O servidor designado para atuar como oficial de 

justiça ad hoc não fará jus à Gratificação de Atividade 
Externa ‒ GAE. 

§ 1º Conceder-se-á indenização de transporte ao oficial 
de justiça ad hoc que realizar despesas com a utilização de 
meio próprio de locomoção para a execução de serviços 
externos, por força das atribuições próprias da função, 
observando-se a limitação constante do art. 2º da Resolução 
n° 11 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, de 
21/12/2005. 

§ 2ºO servidor indicado para atuar como oficial de justiça 
ad hoc poderá perceber retribuição pelo exercício de função 
comissionada. 
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Capítulo III 
Das Disposições Finais 

 
Art. 5º Os Tribunais Regionais do Trabalho deverão 

proceder à redução do quantitativo de servidores que se 
encontrem no exercício do encargo de oficial de justiça ad hoc 
e não se enquadrem nas hipóteses permitidas pelo art. 2º 
desta Resolução, de acordo com o seguinte cronograma: 

I ‒ 50% em até 180 dias; 
II ‒ 100% em até 360 dias. 
 
Art. 6º O servidor ocupante do cargo de analista 

judiciário, área judiciária, especialidade execução de 
mandados, que se encontre, à data da publicação desta 
Resolução, realizando atribuições diversas das do cargo 
efetivo deverá retornar às atribuições de seu cargo, 
observando-se o cronograma constante do artigo anterior. 

§ 1º Excetuam-se das disposições constantes do caput 
apenas os servidores investidos em cargo em comissão ou 
função comissionada de nível FC-5 ou FC-6. 

§ 2º Comprovada, em inspeção médica, limitação física ou 
mental do servidor de que trata o caput, para o desempenho 
de suas atividades, o Tribunal deverá instaurar processo de 
readaptação, observadas as disposições contidas na Lei nº 
8.112, de 11/12/90. 

§ 3º As designações de servidores para o exercício de 
função comissionada ficarão restritas ao percentual de 5% 
do total de servidores ocupantes do referido cargo existente 
no quadro de pessoal de cada Tribunal. 

§ 4º Não serão computados no percentual constante no 
parágrafo anterior, aqueles servidores em exercício de cargo 
em comissão ou que estejam desempenhando a função de 
Chefia de Central de Mandados. 

 
Art. 7º Os Tribunais Regionais do Trabalho deverão 

prestar informações ao Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho a respeito do número de oficiais de justiça ad hoc 
existente na respectiva jurisdição nos prazos de 30 (trinta), 
180 (cento e oitenta) e 360 (trezentos e sessenta) dias 
contados da data de publicação desta Resolução ou quando 
requeridas. 

 
Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN 
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

 
Avaliadores: o oficial além das funções que são referentes 

a seu cargo, exerce também a função de avaliador, sendo 
conhecido também como oficial de justiça avaliador. Na 
hipótese de penhora de bens, o oficial é incumbido de 
delimitar o valor do bem penhorado. 

O oficial possui prazos distintos para cumprimento de suas 
obrigações: 

A regra geral: prazo de 9 dias; 
O prazo para avaliação do bem penhorado: 10 dias. 
Caso não exista oficial na localidade, o juiz do trabalho 

pode designar suas atribuições para qualquer outro 
serventuário. 

 
CLT 

SEÇÃO V 
DOS OFICIAIS DE DILIGÊNCIA 

 
Art. 721 - Incumbe aos Oficiais de Justiça e Oficiais de 

Justiça Avaliadores da Justiça do Trabalho a realização dos 
atos decorrentes da execução dos julgados das Juntas de 
Conciliação e Julgamento e dos Tribunais Regionais do 

Trabalho, que lhes forem cometidos pelos respectivos 
Presidentes.  

§ 1º Para efeito de distribuição dos referidos atos, cada 
Oficial de Justiça ou Oficial de Justiça Avaliador funcionará 
perante uma Junta de Conciliação e Julgamento, salvo 
quando da existência, nos Tribunais Regionais do Trabalho, 
de órgão específico, destinado à distribuição de mandados 
judiciais.   

§ 2º Nas localidades onde houver mais de uma Junta, 
respeitado o disposto no parágrafo anterior, a atribuição 
para o cumprimento do ato deprecado ao Oficial de Justiça 
ou Oficial de Justiça Avaliador será transferida a outro 
Oficial, sempre que, após o decurso de 9 (nove) dias, sem 
razões que o justifiquem, não tiver sido cumprido o ato, 
sujeitando-se o serventuário às penalidades da lei.   

§ 3º No caso de avaliação, terá o Oficial de Justiça 
Avaliador, para cumprimento da ato, o prazo previsto no 
art. 888.   

§ 4º É facultado aos Presidentes dos Tribunais Regionais 
do Trabalho cometer a qualquer Oficial de Justiça ou Oficial 
de Justiça Avaliador a realização dos atos de execução das 
decisões desses Tribunais.  

§ 5º Na falta ou impedimento do Oficial de Justiça ou 
Oficial de Justiça Avaliador, o Presidente da Junta poderá 
atribuir a realização do ato a qualquer serventuário 

 
Obs. A Resolução 230/2016 do CNJ orienta a adequação 

das atividades dos órgãos do Judiciário e de seus serviços 
auxiliares as determinações exaradas pela Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 

 
Questões 

 
01. (TRT - 24ª REGIÃO (MS) - Analista Judiciário - 

Oficial de Justiça Avaliador Federal Ȃ FCC/2017). Dentre os 
serviços auxiliares da Justiça do Trabalho descritos na 
Consolidação das Leis do Trabalho há o órgão denominado 
distribuidor nas localidades em que exista mais de uma Vara 
do Trabalho. A designação dos distribuidores se dará pelo  

(A) Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, dentre 
os funcionários do Tribunal Regional do Trabalho, existentes 
na mesma localidade, e diretamente subordinados ao mesmo 
Presidente.  

(B) Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, dentre 
os funcionários das Varas do Trabalho, existentes na mesma 
localidade, e diretamente subordinados ao Juiz mais antigo de 
cada comarca.  

(C) Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, dentre os 
funcionários das Varas do Trabalho e do Tribunal Regional do 
Trabalho, existentes na mesma localidade, e diretamente 
subordinados ao mesmo Presidente.  

(D) Juiz Titular mais antigo do Fórum, dentre os 
funcionários das Varas do Trabalho existentes na mesma 
localidade, e diretamente subordinados a este Juiz.  

(E) Juiz Diretor do Fórum dentre os funcionários das Varas 
do Trabalho existentes na mesma localidade, e diretamente 
subordinados ao Presidente do Tribunal Regional do Trabalho. 

 
02. (TRT - 24ª REGIÃO/MS - Analista Judiciário - Oficial 

de Justiça Avaliador Federal Ȃ FCC/2017). Dentre os 
serviços auxiliares da Justiça do Trabalho descritos na 
Consolidação das Leis do Trabalho há o órgão denominado 
distribuidor nas localidades em que exista mais de uma Vara 
do Trabalho. A designação dos distribuidores se dará pelo  

(A) Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, dentre 
os funcionários do Tribunal Regional do Trabalho, existentes 
na mesma localidade, e diretamente subordinados ao mesmo 
Presidente.  

(B) Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, dentre 
os funcionários das Varas do Trabalho, existentes na mesma 
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localidade, e diretamente subordinados ao Juiz mais antigo de 
cada comarca.  

(C) Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, dentre os 
funcionários das Varas do Trabalho e do Tribunal Regional do 
Trabalho, existentes na mesma localidade, e diretamente 
subordinados ao mesmo Presidente.  

(D) Juiz Titular mais antigo do Fórum, dentre os 
funcionários das Varas do Trabalho existentes na mesma 
localidade, e diretamente subordinados a este Juiz.  

(E) Juiz Diretor do Fórum dentre os funcionários das Varas 
do Trabalho existentes na mesma localidade, e diretamente 
subordinados ao Presidente do Tribunal Regional do Trabalho. 

 
03. (TRT - 23ª REGIÃO/ MT-Analista Judiciário - Oficial 

de Justiça Avaliador Federal Ȃ FCC/2016). Conforme 
normas contidas na Consolidação das Leis do Trabalho sobre 
os serviços auxiliares da Justiça do Trabalho, incluindo os 
distribuidores e os oficiais de justiça, é INCORRETO afirmar 
que 

(A) não compete à Secretaria das Varas a contagem das 
custas devidas pelas partes, nos respectivos processos, mas 
sim ao órgão distribuidor. 

(B) compete especialmente aos chefes de secretaria das 
Varas promover o rápido andamento dos processos, 
especialmente na fase de execução, e a pronta realização dos 
atos e diligências deprecadas pelas autoridades superiores. 

(C) compete ao distribuidor a distribuição, pela ordem 
rigorosa de entrada, e sucessivamente a cada Vara, dos feitos 
que, para esse fim, lhe forem apresentados pelos interessados. 

(D) os distribuidores são designados pelo Presidente do 
Tribunal Regional, dentre os funcionários das Varas e do 
Tribunal Regional, existentes na mesma localidade, e ao 
mesmo Presidente diretamente subordinados. 

(E) é facultado aos Presidentes dos Tribunais Regionais do 
Trabalho cometer a qualquer Oficial de Justiça ou Oficial de 
Justiça Avaliador a realização dos atos de execução das 
decisões desses Tribunais. 

 
04. (MANAUSPREV -  Procurador Autárquico Ȃ 

FCC/2015). Em relação aos auxiliares da justiça, 
(A) incumbe ao escrivão redigir e entregar, em cartório, o 

mandado, logo depois de cumprido por quem de direito. 
(B) nas localidades onde não houver profissionais 

qualificados para exercerem a função de peritos, a prova 
técnica será dispensada. 

(C) os peritos não são necessários se as partes ou o juiz 
conhecerem a matéria sobre a qual deveriam opinar, ainda que 
técnica. 

(D) o oficial de justiça tem a obrigação legal de avaliar todo 
e qualquer bem penhorado, informando-se com terceiros se 
não dispuser de conhecimento técnico especializado para 
consecução do mister. 

(E) o escrivão e o oficial de justiça são civilmente 
responsáveis em caso de injusta recusa ao cumprimento dos 
atos legais ou judiciais a que estão subordinados. 

 
05. (TRT - 9ª REGIÃO/PR - Analista Judiciário - Área 

Judiciária Ȃ FCC/2015). A Consolidação das Leis do Trabalho, 
em seu Título VIII, apresenta uma série de normas que 
disciplina a organização, funcionamento e competência da 
Justiça do Trabalho e dos seus serviços auxiliares. Em 
consonância com tais dispositivos, é INCORRETO afirmar: 

(A) Os distribuidores são designados pelo Juiz Diretor do 
Foro, dentre os funcionários das Varas do Tribunal Regional, 
existentes na mesma localidade, ficando diretamente 
subordinados ao Corregedor ou Vice Administrativo do 
Tribunal. 

(B) A Justiça do Trabalho é competente, ainda, para 
processar e julgar as ações entre trabalhadores portuários e os 

operadores portuários ou o Órgão Gestor de Mão de Obra ク 
OGMO, decorrentes da relação de trabalho. 

(C) O serviço da Justiça do Trabalho é relevante e 
obrigatório, ninguém dele podendo eximir-se, salvo motivo 
justificado. 

(D) Nas localidades não compreendidas na jurisdição das 
Varas do Trabalho, os Juízos de Direito são os órgãos de 
administração da Justiça do Trabalho, com a jurisdição que 
lhes for determinada pela lei de organização judiciária local. 

(E) Compete à Secretaria da Vara a informação, às partes 
interessadas e seus procuradores, do andamento dos 
respectivos processos, cuja consulta lhes facilitará, e a 
abertura de vista dos processos às partes na própria 
Secretaria. 

 
Gabarito 

01.C  / 02.C / 03.A / 04.E / 05.A 
 

 
 
O artigo 763 da CLT dispõe que o processo da Justiça do 

Trabalho, no que concerne aos dissídios individuais e coletivos 
e à aplicação de penalidades, reger-se-á, em todo o território nacional┸ pelas normas estabelecidas no ╉Título X - DO PROCESSO JUD)C)ÁR)O DO TRABAL(O╊ da CLT┻  

Além das normas esculpidas na CLT, por se tratar de um 
ramo específico do Direito, o Direito Processual do Trabalho 
possui também seus próprios princípios, que são os 
fundamentos e as bases que inspiram as normas jurídicas.  

Algumas instituições e entidades são responsáveis pela 
criação do ramo do direito do trabalho. O Estado é um grande 
criador das normas processuais trabalhistas. Já a Justiça do 
Trabalho por ser um órgão estatal do Poder Judiciário, é a 
responsável pela aplicação das regras processuais 
trabalhistas.  

A matéria de processo do trabalho é dividida em partes, e 
vai desde o momento histórico até a execução do processo. 

Em matéria processual trabalhista não encontramos 
apenas um conjunto de princípios e normas, mas também 
instituições, entidades, que aplicam o ramo do direito. 

 
Aplicação do CPC ao Processo do Trabalho 
 
O novo CPC será aplicado subsidiária e supletivamente ao 

Processo do Trabalho, no caso de ausência de normas que 
disciplinem o processo trabalhista, nos termos do que 
disciplina o artigo 15, senão vejamos: 

 
 CPC - Art. 15. Na ausência de normas que regulem 

processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as 
disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e 
subsidiariamente. 

 
Obs: Antes da vigência do NCPC15, o CPC era aplicado 

de forma subsidiária ao processo do trabalho. Com a 
publicação do NCPC/15 sua aplicação passou a ser 
subsidiária e supletiva. 

 

5 Do processo judiciário do 
trabalho: disposições 

preliminares e princípio 
gerais. 6 Aplicação subsidiária 
e supletiva do CPC ao processo 

do trabalho.    
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 a) supletivamente6: significa aplicar a CPC quando, 
apesar da lei processual trabalhista disciplinar o instituto 
processual, não for completa. Nesta situação, o Código de 
Processo Civil será aplicado de forma complementar, 
aperfeiçoando e propiciando maior efetividade e justiça ao 
processo do trabalho. Como exemplos: hipóteses de 
impedimento e suspeição do Juiz que são mais completas no 
CPC, mesmo estando disciplinada na CLT (artigo 802, da CLT), 
ônus da prova previsto no CPC, pois o artigo 818, da CLT é 
muito enxuto e não resolve questões cruciais como as 
hipóteses de ausência de prova e prova dividida; o depoimento 
pessoal previsto no CPC, pois a CLT disciplina apenas o 
interrogatório (artigo 848, da CLT), sendo os institutos são 
afins e propiciam implementação do contraditório substancial 
no processo trabalhista, etc; 
 

b) subsidiariamente: significa aplicar o CPC quando a 
CLT não disciplina determinado instituto processual. 
Exemplos: tutelas provisórias (urgência e evidência), ação 
rescisória; ordem preferencial de penhora, hipóteses legais de 
impenhorabilidade, etc. 

Pode-se se argumentar que houve revogação dos artigos 
769 e 889, da CLT, uma vez que o Código de Processo Civil, 
cronologicamente, é mais recente que CLT. Também pode-se 
argumentar que, diante do referido dispositivo legal, o 
processo do trabalho perdeu sua autonomia científica, ficando, 
doravante, mais dependente do processo civil. 

 
Importante ressaltar que muito embora o artigo 15 e as 

disposições do CPC/2015 exerçam influência no processo do 
trabalho, a CLT não foi revogada na parte que trata de normas 
especificas do Processo Judiciário do Trabalho. O CPC/2015 
deverá ser aplicado subsidiariamente apenas se suas normas 
forem compatíveis com os princípios do processo do trabalho. 
Isto é, mesmo que houver lacuna na legislação processual 
trabalhista, se a regra do CPC for incompatível com a 
principiologia e singularidades do processo do trabalho, ela 
não será aplicada. 

 
Assim, são requisitos para a aplicação do Código de 

Processo Civil ao processo do trabalho: 
(a) a legislação trabalhista (CLT e legislação extravagante) 

deve ser omissa: 
(b) os princípios e regras do CPC devem ser compatíveis 

com a principiologia e singularidades do Direito Processual do 
Trabalho. 

 
Portanto, o artigo 15 do novo CPC não contraria os artigo 

769 e 889, da CLT. Ao contrário, com eles se harmoniza. Desse 
modo, conjugando-se o artigo 15 do CPC com os artigos 769 e 
889, da CLT, temos que o CPC se aplica ao processo do trabalho 
da seguinte forma: supletiva e subsidiariamente, nas omissões 
da legislação processual trabalhista, desde que compatível 
com os princípios e singularidades do processo trabalhista. 

 
Fontes 
O termo fontes surgiu do latim fons e significa nascedouro, 

nascente. 
As fontes do direito podem ter vários significados como, 

por exemplo sua origem, validade e exteriorização da vontade. 
 
Fontes formais: são as formas de exteriorização do Direito 

(leis e costumes). 
Fontes materiais: são o complexo de fatores que levam ao 

surgimento de normas. Os fatores reais irão influenciar na 
criação da norma jurídica. 
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Fontes heterônomas: são impostas por agente externo 
(constituição, leis, decretos). 

Fontes autônomas: são realizadas pelos próprios 
interessados (costume, convenção, regulamento). 

 
Fontes estatais: quando o próprio Estado estabelece a 

norma. 
Fontes extraestatais: são oriundas das próprias partes 

(convenção, contrato de trabalho). 
Fontes interpretativas: são impostas coercitivamente às 

pessoas pelo Estado (Constituição, sentença normativa). 
 
Podem ser consideradas fontes do Direito Processual do 

Trabalho, portanto: Constituição; leis (materiais e 
processuais); sentenças normativas; convenções coletivas de 
trabalho e acordos coletivos de trabalho; regimentos internos 
dos tribunais regionais e do TST. 

 
Princípios do Processo do Trabalho 
 
Os princípios representam a base sólida do ordenamento 

jurídico e são caracterizados como proposições genéricas que 
inspiram o legislador para elaboração da norma. Atuam para 
suprir as lacunas e omissões que existirem no ordenamento 
jurídico. E desempenham uma tríplice função: informativa, 
normativa e interpretativa 

 
Função informativa: faz com que o legislador tenha 

inspiração para elaborar as leis; 
Função interpretativa: auxilia os operadores do direito na 

aplicação do sistema jurídico; 
Função integrativa: os princípios possuem função 

subsidiária com a finalidade de preencher as lacunas 
 
Antes de adentrarmos nos princípios existentes no 

processo do trabalho, vale fazermos uma breve introdução 
sobre o seu conceito. 

Princípio é o começo de tudo, o ponto de partida. Não se 
confundem com peculiaridades do direito processual do 
trabalho: Os princípios são gerais, específicos, servem para 
informar, orientar e repassar preceitos legais que devem ser 
cumpridos, são compreendidos como via de regra. Já as 
peculiaridades são restritas a momentos processuais, não 
derivam-se de normas legais, geralmente são tratadas como 
exceções à regra. 

 
São princípios do Processo do Trabalho 

 
a. Princípio da proteção: incide na função informadora, 

ou seja, inspira o legislador a criar a norma. Visa não permitir 
que ocorra a desigualdade entre as partes no processo, embora 
as regras sejam interpretadas de maneira favorável ao 
empregado, no caso do processo do trabalho. 

Tal princípio não existe apenas em âmbito nacional, 
podendo ser encontrado em outros países. 

 
b. Princípio da conciliação: a solução de conflitos será 

feita por meio de conciliação.  
Neste contexto, os juízes e tribunais do trabalho 

empregarão sempre os seus bons ofícios e persuasão no 
sentido de uma solução conciliatória dos conflitos (art. 764, § 
1°, da CLT)7 

 
No rito sumaríssimo, conforme dispõe o artigo 852-E da 

CLT, o princípio da conciliação vem disposto: 
 

7 Saraiva, Renato, Curso de Direito Processual do Trabalho, 11ª edição, 
Editora GEN, 2014. 
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Art. 852-E. Aberta a sessão, o juiz esclarecerá as partes 
presentes sobre as vantagens da conciliação e usará os 
meios adequados de persuasão para a solução conciliatória 
do litígio, em qualquer fase da audiência. 

 
Em se tratando de rito ordinário, a CLT traz dois momentos 

obrigatórios de tentativa de conciliação conduzidos pelo juiz: 
 
1º momento: abertura da audiência inicial e antes da 

apresentação de defesa. 
 

Art. 846, CLT Aberta a audiência, o juiz ou presidente 
proporá a conciliação.  

§ 1º - Se houver acordo lavrar-se-á termo, assinado pelo 
presidente e pelos litigantes, consignando-se o prazo e 
demais condições para seu cumprimento.  

§ 2º - Entre as condições a que se refere o parágrafo 
anterior, poderá ser estabelecida a de ficar a parte que não 
cumprir o acordo obrigada a satisfazer integralmente o 
pedido ou pagar uma indenização convencionada, sem 
prejuízo do cumprimento do acordo. 

 
2º momento: depois das razões finais e antes da sentença, 

de acordo com o artigo 850 CLT. 
 

Art. 850, CLT Terminada a instrução, poderão as partes 
aduzir razões finais, em prazo não excedente de 10 (dez) 
minutos para cada uma. Em seguida, o juiz ou presidente 
renovará a proposta de conciliação, e não se realizando 
esta, será proferida a decisão. 

Parágrafo único - O Presidente da Junta, após propor a 
solução do dissídio, tomará os votos dos vogais e, havendo 
divergência entre estes, poderá desempatar ou proferir 
decisão que melhor atenda ao cumprimento da lei e ao justo 
equilíbrio entre os votos divergentes e ao interesse social. 

 
Vale frisar que a obrigatoriedade está na tentativa de 

conciliação. O juiz não é obrigado a homologar o acordo que 
seja apresentado pelas partes, conforme preceitua a Súmula 
418 TST.  

 
Mandado de segurança. Medida cautelar. Transação. 

Concessão de liminar ou homologação de acordo. Faculdade do 
Juiz. CPC, art. 798. Lei 1.533/51, art. 1º. 

A concessão de liminar ou a homologação de acordo 
constituem faculdade do juiz, inexistindo direito líquido e certo 
tutelável pela via do mandado de segurança. (ex-OJs 120/TST-
SDI-II - DJ 11/08/2003 e 141 - DJ 04/05/2004).» Res. 137/2005 
- DJ 22, 23 e 24/08/2005. 

 
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. 

 
c. Princípio do jus postulandi: é admitido que o 

empregador e o empregado postulem pessoalmente em juízo, 

                                                 
8 Saraiva, Renato, Manfredini; Aryanna, Curso de Direito Processual do 

Trabalho, 11ª edição, Editora GEN, 2014. 

sem a necessidade de advogado. Esse exercício é chamado de 
jus postulandi das partes, de acordo com o artigo 791, CLT. 

 
Art. 791, CLT Os empregados e os empregadores 

poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do 
Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final. 

 
O jus postulandi não é permitido para todos os casos, 

exigindo que a parte seja representada por advogado, 
conforme a Súmula 425, TST. 

 
Súmula 425, TST 
Advogado. Representação. Jus postulandi. Justiça do 

trabalho. Alcance. CLT, art. 791. CPC, art. 36. CF/88, art. 133. Lei 
8.906/94, art. 1º, I. 

╉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 acrescentada pela Res. 
165, de 26/04/2010 - DJe 30/04/2010, 03 e 04/05/2010. 

 
d. Princípio da irrecorribilidade das decisões 

interlocutórias: as decisões interlocutórias são irrecorríveis 
de imediato, ou seja, somente serão recorríveis no momento 
da impugnação da decisão final.  

 
Esse princípio foi adotado para atingir de maneira mais 

célere as pretensões em juízo. No entanto, são comportadas 
algumas exceções, de acordo com a Súmula 214 do TST. 

 
Súmula nº 214 do TST 
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE (nova 

redação) - Res. 127/2005, DJ 14, 15 e 16.03.2005. 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. 

 
e. Princípio da imediatidade ou imediação: O princípio 

da imediação ou da imediatidade permite um contato direto do 
juiz com as partes, testemunhas, peritos, terceiros e com a 
própria coisa litigiosa, objetivando firmar o seu 
convencimento, mediante a busca da verdade real.    

O processo do trabalho aplica amplamente o princípio da 
imediação, principalmente tendo em vista que a prova oral é a 
mais utilizada na esfera laboral.     

 
O art. 820 da CLT identifica o princípio da imediação, ao 

afirmar que as partes e testemunhas serão inquiridas pelo juiz, 
podendo ser reinquiridas, por seu intermédio, a requerimento 
das partes, seus representantes ou advogados8 

 
f. Princípio da non reformatio in pejus: é proibido que o 

tribunal ao julgar um recurso, piore ainda mais a situação do 
recorrente, do que constava na decisão anterior. 

A sentença pode ser impugnada parcial ou totalmente 
(artigo 1002 do NCPC), devolvendo o recurso ao tribunal, a 
matéria impugnada (artigo 1013 do NCPC). 

Portanto, se a sentença for objeto de recurso por uma das 
partes, o julgamento pelo tribunal não pode agravar a 
condenação que não foi objeto de recurso, sob pena de 
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violação ao princípio em comento.    Por outro lado, o art. 1008 
do NCPC, aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho, 
esclarece que o julgamento proferido pelo tribunal substituirá 
a sentença ou decisão recorrida no que tiver sido objeto de 
recurso. Logo, a parte da sentença que não foi objeto de 
recurso transitou em julgado, sendo irreformável pelo 
tribunal, não podendo ser atingida pelo julgamento de outra 
parte, que foi devolvida, no recurso, à instância superior, sob 
pena de ofensa ao princípio da non reformatio in peius. 

Evidencia-se, por conseguinte, que tal princípio protege 
tanto o recorrente como o recorrido.  

Importante salientar ainda, que o Superior Tribunal de 
Justiça, por meio da Súmula 45, firmou entendimento de que, 
no caso de reexame necessário, é defeso ao Tribunal agravar a 
condenação imposta à Fazenda Pública. Por último, vale 
mencionar que, em relação às questões de ordem pública, a 
respeito das quais não se opera a preclusão, o juiz ou Tribunal 
poderá decidi-las de ofício, ainda que não abordadas no 
recurso ou contrarrazões, consistindo no chamado efeito 
translativo do recurso9. 

 
Outros princípios processuais 
O Direito Processual do Trabalho assim como outros 

ramos do direito, também orienta-se pelos: 
- Princípio do devido processo legal -  artigo 5º. LIV da 

CF/88. 
- Princípio da Igualdade de processual -  artigo 5º, caput 

CF/88 / artigo 7º CPC/15; 
- Princípio da Inafastabilidade da jurisdição ‒ artigo 5º, 

XXXV, CF/88; 
- Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa. 
- Princípio da publicidade - artigo 93, IX, CF/88. 
- Princípio da duração razoável do processo ‒ art. 5º, 

LXXVIII, CF/88. 
 
Princípios trazidos no novo CPC 
O novo CPC trouxe as conhecidas normas fundamentais do 

processo civil. Ainda que recebam esse nome, eles podem ser 
aplicados no processo do trabalho, de acordo com as 
compatibilidade com os preceitos da seara trabalhista. 

O que o novo CPC traz é a reprodução das garantias 
previstas na Constituição Federal. Vamos a algum deles: 

 
a. Princípio da Primazia da Decisão de Mérito: vem 

tratado no artigo 4º do NCPC. Por ele, o órgão julgador terá 
como objetivo a decisão de mérito, não tendo que se falar em 
decisões meramente processuais, que extinguem o processo 
sem relação do mérito. O julgador deverá promover o 
saneamento dos vícios processuais, para que o vício seja 
corrigido pela parte, antes da extinção do processo sem 
resolução de mérito. 

Ele se aplica ao processo do trabalho, em virtude de outros 
princípios importantes à seara trabalhista, como por exemplo, 
a razoável duração do processo, simplicidade e efetividade. 

 
b. Princípio da Cooperação: o artigo 6º do novo CPC, traz 

o modelo cooperativo de organização do processo. 
 

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar 
entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 
mérito justa e efetiva. 

 
Este princípio tem como destinatários todas as partes que 

estiverem envolvidas no processo, seja do polo ativo, como do 
polo passivo, além dos advogados e o próprio órgão 
jurisdicional. 
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Dessa forma, afasta-se a posição assimétrica, apenas sendo 
usada no momento em que o magistrado tiver que proceder ao 
julgamento. Contudo, vale chamar a atenção que o juiz se 
valerá de todas as provas que antes foram cooperadas entre as 
partes. 

 
c. Princípio da boa-fé: possui previsão no artigo 5º, 

CPC/2015: 
 

Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do 
processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. 

 
Tal princípio tem como origem a boa-fé objetiva, 

perpetuada no direito material civil e tem como foco, coibir os 
abusos do direito processual, preservando, assim, a lealdade 
entre os participantes do processo. 

A doutrina majoritária adota o posicionamento do STF, 
acreditando que a boa-fé processual é oriunda do devido 
processo legal, com garantias processuais de lealdade 
eticidade. 

 
Seguem os dispositivos da CLT que tratam da matéria: 
 

TÍTULO X 
DO PROCESSO JUDICIÁRIO DO TRABALHO 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 763 - O processo da Justiça do Trabalho, no que concerne 

aos dissídios individuais e coletivos e à aplicação de penalidades, 
reger-se-á, em todo o território nacional, pelas normas 
estabelecidas neste Título. 

 
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. 

 
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. 766 - Nos dissídios sobre estipulação de salários, serão 

estabelecidas condições que, assegurando justos salários aos 
trabalhadores, permitam também justa retribuição às empresas 
interessadas. 

 
Art. 767 - A compensação, ou retenção, só poderá ser 

arguida como matéria de defesa 
 
Art. 768 - Terá preferência em todas as fases processuais o 

dissídio cuja decisão tiver de ser executada perante o Juízo da 
falência. 

 
Art. 769 - Nos casos omissos, o direito processual comum 

será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto 
naquilo em que for incompatível com as normas deste Título. 
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Questões 
 

01. (TRT - 24ª REGIÃO (MS) - Analista Judiciário - 
Oficial de Justiça Avaliador Federal FCC/2017) O advogado 
da empresa Vênus de Millus Produções Artísticas apresentou 
uma reconvenção na audiência UNA em que a reclamada foi 
notificada para apresentação de sua contestação em 
reclamação trabalhista. Provocado a se manifestar sobre a 
peça processual apresentada pela empresa ré, o advogado do 
reclamante Hércules impugnou a juntada da reconvenção sem 
justificar o motivo. Conforme teoria dos princípios gerais do 
Processo do Trabalho,  

(A) não se admite em ação trabalhista nenhuma medida 
processual que não tenha previsão expressa contida na 
Consolidação das Leis do Trabalho e que seja contrária ao 
trabalhador.  

(B) caberia a medida desde que houvesse concordância da 
parte contrária e que a mesma fosse apresentada antes da data 
da audiência para possibilitar o contraditório.  

 (C) embora haja omissão da norma processual trabalhista 
em relação à reconvenção, há súmula do Tribunal Superior do 
Trabalho interpretando pela sua absoluta incompatibilidade 
com o direito processual do trabalho.  

(D) nos casos omissos, o direito processual comum será 
fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto 
naquilo em que for incompatível com as normas contidas na 
Consolidação das Leis do Trabalho.  

(E) não caberia tal medida nesta fase processual porque 
somente é possível aplicar supletivamente norma do Código 
Processual Civil que não esteja prevista na lei trabalhista na 
fase de execução. 

 
02. (Prefeitura de Andradina Ȃ SP - Assistente Jurídico 

e Procurador Jurídico Ȃ VUNESP/2017) De acordo com a 
jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho, o 
jus postulandi das partes 

(A) se aplica a todas as instâncias da Justiça do Trabalho. 
(B) se aplica, inclusive, no âmbito do Supremo Tribunal 

Federal. 
(C) não se aplica perante o Tribunal Superior do Trabalho. 
(D) é restrito às demandas de rito sumaríssimo. 
(E) se aplica apenas às Varas do Trabalho. 
 
03. (DPU - Defensor Público Federal de Segunda 

Categoria Ȃ CESPE). Julgue o item subsequente, relativo à 
competência e à prescrição no processo trabalhista e aos 
princípios gerais que norteiam esse processo. 

  
Amplamente admitido no direito material do trabalho, o 

princípio da busca da verdade real não se aplica ao direito 
processual do trabalho, uma vez que a finalidade do processo 
é a justa e igualitária composição do litígio com mesmos 
direitos ao contraditório e à ampla defesa. 

 
(  ) certo (  ) errado 
 
04. (MANAUSPREV - Procurador Autárquico Ȃ FCC). 

Sobre a aplicação das normas processuais conforme previsão 
contida na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, é correto 
afirmar: 

(A) Em fase executória, a CLT permite a aplicação supletiva 
do processo civil nos casos de omissão da CLT porque não há 
nenhuma incompatibilidade de normas nessa fase. 

(B) A CLT faculta ao Juiz a decisão sobre aplicação 
originária ou supletiva das normas do processo comum ao 
processo judiciário do trabalho, utilizando-se da analogia e 
sendo desnecessária a análise de compatibilidade entre os 
sistemas. 

(C) Havendo omissão o direito processual comum será 
fonte subsidiária do processo do trabalho, salvo naquilo que 

for incompatível com as regras do processo judiciário do 
trabalho. 

(D) Não há norma processual civil que possa ser aplicada 
ao processo judiciário do trabalho porque todas são 
incompatíveis com o sistema previsto na CLT. 

(E) Somente nas fases de conhecimento e recursal é que 
poderá haver aplicação subsidiária do processo comum ao 
processo judiciário do trabalho. 

 
05. (TRT - 1ª REGIÃO (RJ) - Juiz do Trabalho Substituto 

Ȃ FCC). O artigo 1º da Lei no 5.584/70 estatui a observância de 
seus princípios aos processos submetidos à Justiça do 
Trabalho. Sobre eles, é correto afirmar: 

(A) O princípio do devido processo legal estabelece 
garantias mínimas de meios e resultados com o emprego de 
instrumental técnico-processual, capaz em si de mitigar a 
oralidade, quando contrária à memorização dos atos 
processuais, e a conciliação, quando prejudicial aos interesses 
sociais do trabalhador. 

(B) A par do princípio dispositivo, próprio do processo do 
trabalho, restringe-se a liberdade do Juiz na condução do feito, 
sob pena de quebra do equilíbrio das relações jurídicas em face 
do princípio da imparcialidade. 

(C) O princípio constitucional da igualdade substancial das 
partes no processo manifesta-se por meio do princípio da 
paridade das armas, com o qual autorizam-se desequilíbrios 
no direito de ação como forma de compensação da 
inferioridade própria do hipossuficiente. 

(D) A indeterminação dos princípios obsta a aplicação de 
suas ideias e valores informativos na seara trabalhista diante 
da prevalência do primado da realidade sobre as formas 
solenes, tal como é típico ao reconhecimento do contrato de 
emprego. 

(E) A gratuidade processual apresenta-se como mera 
técnica de acesso à jurisdição, pois sua difusão entre outros 
ramos processuais retira-lhe a força de princípio forçoso à 
Justiça do Trabalho. 

 
Gabarito 

01.D  / 02.C / 03.Errado / 04.C / 05.C 
 

 
 
Audiência trata-se de um ato, presidido por um Juiz, com a 

finalidade de ouvir as partes e demais integrantes de um 
processo (peritos, testemunhas, etc.), para conciliação (inicial) 
ou como forma instruir o processo (instrução e julgamento), 
aplicável à primeira Instância. Quando realizada nos 
Tribunais, tal ato denomina-se sessão. 

A audiência trabalhista, em observância ao princípio da 
celeridade processual e da concentração, procura reunir a 
grande parte dos seus atos em uma audiência única, ou seja, 
via de regra, a audiência trabalhista será UNA. Entretanto, nos 
casos em, por motivo de força maior, não for possível concluí-
la no mesmo dia, o juiz ou presidente marcará a sua 
continuação para a primeira desimpedida, 
independentemente de nova notificação.  

As Varas Trabalhistas que conseguem realizar as 
audiências unas, são contempladas pela incidência de um 
maior número de acordos. Nas grandes cidades, no entanto, 
mesmo que em caráter excepcional, muitas vezes é necessário 
o fracionamento da audiência, casos em que as audiências 
serão divididas da seguinte forma:  

 

7 Audiência trabalhista: da 
instrução e julgamento e da 

conciliação    
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- Audiência inaugural: quando ocorre a primeira 
proposta de conciliação e apresentação de defesa; 

- Audiência de instrução: também conhecida como 
audiência de prosseguimento, momento que permite a 
produção de provas orais (interrogatório, oitiva de 
testemunhas, perito e assistente técnico; 

- Audiência de julgamento: publicação da sentença. 
 
O assunto audiência encontra-se disposto na CLT em três 

momentos, dentro do Título X -  Do Processo Judiciário do 
Trabalho:  

1- Capítulo II ‒ Do Processo em geral: Seção VIII -  Das 
audiências (arts. 813 a 817); 

2 - Capítulo III -  Dos Dissídios Individuais: 
a) Seção II ‒ Da audiência de julgamento (arts. 843 a 

852); 
b) Seção II-A ‒ Do Procedimento Sumaríssimo (arts. 

852-A a 852-I). 
3 -  Capítulo IV ‒ Dos Dissídios Coletivos ‒ Seção II ‒ Da 

conciliação e do julgamento (arts. 860 a 867).  
 
DO PROCESSO EM GERAL Ȃ DAS AUDIÊNCIAS 
As audiências na Justiça do Trabalho serão públicas e, em 

regra, serão realizadas na sede do juízo, em dias úteis (segunda 
a sexta- feira), com horários previamente fixados das 8 às 18 
horas, não podendo ultrapassar 5 horas seguidas, exceto 
quando houver matéria urgente. 

Em casos especiais, poderá ser designado local diverso 
para realização das audiências, desde que seja afixado edital 
na sede do Juízo ou Tribunal, com antecedência de mínima de 
24 horas. Serão convocadas audiências extraordinárias, desde 
que respeitados os requisitos anteriores. 

Na hora destinada para a audiência, serão abertos os 
trabalhos, feito por um funcionário da Vara, das partes, 
testemunhas e demais pessoas que devam comparecer à 
audiência. Se o juiz não comparecer até 15 minutos após a hora 
marcada, as pessoas presentes poderão se retirar, devendo o 
ocorrido constar no livro de registro de audiências. Os 15 
minutos valem apenas para aguardar a chegada do juiz e não 
das partes e seus procuradores.  

Caso ocorra o atraso na 1ª audiência do dia, possivelmente 
as demais também atrasarão, contudo, isso não dá a 
possibilidade do advogado e das partes se retirarem, devendo 
aguardar, se estes se retirarem, estaremos diante da ausência. 

 
OBS: Não podemos confundir com o Processo Civil que, em 

caso de atraso injustificado, superior a 30 minutos do horário 
marcado, confere o direito em ter a audiência adiada. A 
justificativa para isso está no artigo 2º, VI, IN 39/2016, TST. 

 
O registro das audiências será feito em livro próprio, em 

que constarão os processos apreciados e sua solução, além de 
outras ocorrências que existirem. Pelo registro das audiências 
poderão ser fornecidas certidões às pessoas que assim o 
requererem. 

O juiz poderá dividi-la em sessões (inicial, instrução e 
julgamento) ou concentrá-la em um único ato (audiência 
UNA), proposta de conciliação, colheita de provas e ciência às 
partes da sentença. 

A unidade é decorrente do princípio da concentração dos 
atos na audiência. Quando falamos que ela é una, enfatizamos 
o fato que esta audiência é única, de maneira que os atos 
processuais que se desenvolverem estarão dentro de uma 
unidade.  

A audiência, via de regra, é contínua, caso não seja possível 
concluí-la no mesmo dia, por motivo de força maior, o juiz 
marcará continuação para a próxima desimpedida, 
independente de nova intimação. 

 O Código de Processo Civil prevê que nos dias de audiência 
de conciliação (art.334, §12º), a pauta deve respeitar um 

intervalo mínimo de 20 (vinte) minutos entre o início de uma 
e o início da seguinte. Bem como nas audiências de instrução, 
que deve haver um intervalo mínimo de uma hora ente as 
audiências (art. 357, §9º).  

No entanto, tais dispositivos não são aplicáveis ao 
processo do trabalho, tendo em vista o grande número de 
audiências das Varas Trabalhistas, o que inviabilizaria a pauta 
de audiências, violando os princípios da simplicidade, 
celeridade e efetividade processual. 

 
Capítulo II 

Do Processo Em Geral 
Seção VIII 

Das Audiências 
 

Art. 813 - As audiências dos órgãos da Justiça do Trabalho 
serão públicas e realizar-se-ão na sede do Juízo ou Tribunal em 
dias úteis previamente fixados, entre 8 (oito) e 18 (dezoito) 
horas, não podendo ultrapassar 5 (cinco) horas seguidas, salvo 
quando houver matéria urgente. 

§ 1º - Em casos especiais, poderá ser designado outro local 
para a realização das audiências, mediante edital afixado na 
sede do Juízo ou Tribunal, com a antecedência mínima de 24 
(vinte e quatro) horas. 

§ 2º - Sempre que for necessário, poderão ser convocadas 
audiências extraordinárias, observado o prazo do parágrafo 
anterior. 

         
Art. 814 - Às audiências deverão estar presentes, 

comparecendo com a necessária antecedência, os escrivães ou 
secretários. 

         
Art. 815 - À hora marcada, o juiz ou presidente declarará 

aberta a audiência, sendo feita pelo secretário ou escrivão a 
chamada das partes, testemunhas e demais pessoas que devam 
comparecer. 

Parágrafo único - Se, até 15 (quinze) minutos após a hora 
marcada, o juiz ou presidente não houver comparecido, os 
presentes poderão retirar-se, devendo o ocorrido constar do 
livro de registro das audiências. 

         
Art. 816 - O juiz ou presidente manterá a ordem nas 

audiências, podendo mandar retirar do recinto os assistentes 
que a perturbarem. 

         
Art. 817 - O registro das audiências será feito em livro 

próprio, constando de cada registro os processos apreciados e a 
respectiva solução, bem como as ocorrências eventuais. 

Parágrafo único - Do registro das audiências poderão ser 
fornecidas certidões às pessoas que o requererem. 

 
DOS DISSÍDIOS INDIVIDUAIS 
  
a) Da audiência de julgamento  

 
Deverão estar presentes na audiência, o juiz do trabalho, as 

partes e o datilógrafo de audiência, que irá substituir o diretor 
da secretaria no ato de secretariar e lavrar as atas. As partes 
devem comparecer à audiência, ainda que seus representantes 
não estejam presentes, pois a doutrina defende que no 
Processo do Trabalho a audiência é das partes. 
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Como tudo comporta exceções, é admitida a representação 
das partes nos seguintes casos:10 

1. Representação do empregado pelo sindicato nas 
reclamações plúrimas. 

2. Representação do empregado pelo sindicato nas ações 
de cumprimento. 

3. Representação do empregador pelo gerente ou 
preposto. 

4. Representação do empregado por outro empregado 
desde que exerça à mesma profissão ou ainda pelo sindicato, 
por motivo de doença ou outro motivo, que possa ser 
devidamente comprovado. 

5. O preposto, com a Reforma Trabalhista, não precisa 
mais, necessariamente, ser funcionário da parte 
Reclamada. (art. 843,§3º, CLT). 

No entanto, vale ressaltar que apesar de o preposto não 
precisar mais ser empegado da Reclamada, este deve 
obrigatoriamente possuir conhecimento dos fatos. Não é 
necessário ter presenciado os fatos e pode ter obtido as 
informações por terceiros, porém precisa ter conhecimento da 
situação, para que possa representar adequadamente a Civil 
(art.334, §12º)  Reclamada. 

  
Arquivamento do processo; revelia e confissão 
O arquivamento, a revelia e a confissão estão interligados 

com o comparecimentos das partes (reclamante e reclamado) 
à audiência e devido a este momento, trazemos as maiores 
particularidades exigidas em concursos públicos. 

O professor Sergio Pinto Martins, em sua obra "Direito 
Processual do Trabalho" traz uma breve definição do que é a 
revelia e a confissão no processo do trabalho. "Revelia vem a 
ser a ausência de defesa por parte do réu, que não comparece 
ao juízo quando é citado na ação que lhe foi proposta. 
Confissão é a presunção de serem verdadeiros os fatos 
alegados na inicial. O revel acompanhará o processo no estado 
em que se encontrar, intervindo em qualquer fase processual". 

 
Comparecimento das partes: a participação das partes é 

obrigatória na audiência, ou seja, não basta que apenas o 
advogado compareça na audiência, a parte também deve 
comparecer.  

Como toda regra comporta exceção, será admitido a 
representação das partes para o caso explicitado no artigo 843, 
CLT. 

 
Ausência do reclamante:  
Caso o reclamante não compareça na audiência inaugural, 

ocasionará o arquivamento da reclamação trabalhista, ou seja, 
a extinção do processo sem resolução do mérito, devendo 
arcar ainda com as custas processuais, caso não comprove que 
sua ausência se deu por motivo justificável.  O pagamento das 
custas é ainda requisito para a propositura de nova demanda. 

 
Atenção para Reforma Trabalhista 
 
A Lei 13.467/17 incluiu o §2º e o §3º ao artigo 844 da CLT 

para prever que na hipótese de ausência do reclamante, este 
será condenado ao pagamento das custas, ainda que 
beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no 
prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo 
legalmente justificável e ainda, que o pagamento das custas 
será condição para a propositura de nova demanda.  

Antes da reforma, não havia qualquer previsão de 
pagamento de custas ao reclamante beneficiário da justiça 
gratuita que se ausentasse da audiência inaugural e ainda tal 
pagamento não era requisito para a propositura de uma nova 
ação   

                                                 
10 Miessa,Élisson, Processo do Trabalho para os concuros de analista do TRT 

e do MPU, 5ª edição, Editora Jus Podivm, 2016 

Se o reclamante der causa a dois arquivamentos seguidos, 
em decorrência da ausência em audiência, dentro dos 6 meses 
seguintes, ficará proibido de reclamar perante a Justiça do 
Trabalho, nos moldes dos artigos 731 e 732 da CLT. 

Caso a audiência seja adiada, após a apresentação da 
contestação, o não comparecimento do reclamante na 
audiência de instrução dará origem a confissão ficta (presume-
se que os fatos alegados são verídicos), desde que esteja 
devidamente intimado (Súmula 9 e 74 do TST) 

 
Súmula nº 9 do TST 
AUSÊNCIA DO RECLAMANTE (mantida) - Res. 121/2003, DJ 

19, 20 e 21.11.2003 
A ausência do reclamante, quando adiada a instrução após 

contestada a ação em audiência, não importa arquivamento do 
processo. 

 
Súmula nº 74 do TST 
CONFISSÃO. (atualizada em decorrência do CPC de 2015) ‒ 

Res. 208/2016, DEJT divulgado em 22, 25 e 26.04.2016  
I - Aplica-se a confissão à parte que, expressamente intimada 

com aquela cominação, não comparecer à audiência em 
prosseguimento, na qual deveria depor. (ex-Súmula nº 74 - RA 
69/1978, DJ 26.09.1978) 

II - A prova pré-constituída nos autos pode ser levada em 
conta para confronto com a confissão ficta (arts. 442 e 443, do 
CPC de 2015 - art. 400, I, do CPC de 1973), não implicando 
cerceamento de defesa o indeferimento de provas posteriores. 
(ex-OJ nº 184 da SBDI-1 - inserida em 08.11.2000) 

III- A vedação à produção de prova posterior pela parte 
confessa somente a ela se aplica, não afetando o exercício, pelo 
magistrado, do poder/dever de conduzir o processo. 

 
Na audiência de julgamento, quando é proferida a 

sentença, inicia-se o prazo recursal, independente da presença 
das partes. 

Súmula nº 197 do TST 
PRAZO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 
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 30, TST 
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA (mantida) - Res. 121/2003, DJ 

19, 20 e 21.11.2003 
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. 

 
Ausência do reclamado: 
O reclamado deve comparecer pessoalmente na audiência 

ou ser representado por seu preposto ou gerente. A presença 
do advogado não supre a ausência do reclamado. O não 
comparecimento do reclamado na audiência inicial enseja à 
revelia, além de confissão quanto à matéria de fato e torna os 
fatos incontroversos, com a aplicação da multa prevista no 
artigo 467 da CLT. Para maior entendimento, vejamos a 
Súmula 69 do TST:  

 
Súmula 69 do TST 
RESCISÃO DO CONTRATO - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 

21.11.2003 
A partir da Lei nº 10.272, de 05.09.2001, havendo rescisão 

do contrato de trabalho e sendo revel e confesso quanto à 
matéria de fato, deve ser o empregador condenado ao 
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pagamento das verbas rescisórias, não quitadas na primeira 
audiência, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento). 

 
No caso de o Reclamado comparecer à audiência inaugural 

e apresentar contestação, porém não comparecer na audiência 
de instrução, não haverá revelia, apenas confissão ficta, como 
ocorre com o Reclamante. 

 
Atenção para Reforma Trabalhista 
 
A Lei 13.467/17 ao incluir o §5º ao artigo 844 da CLT 

dispôs que ainda que ausente o reclamado, na audiência, se seu 
advogado estiver presente, serão aceitos a contestação e os 
documentos eventualmente apresentados.  

 
Segue abaixo o quadro comparativo11 para as ausências 

das partes e suas consequências: 
 

Parte 
ausente 

Audiência 
inaugural ou 

una 

Audiência de 
instrução 

Audiência 
de 

Julgamento 
Reclamante arquivamento 

e pagamento 
de custas 

confissão inicia o prazo 
recursal 

Reclamado confissão e 
revelia quanto 
à matéria de 

fato 

confissão inicia o prazo 
recursal 

Reclamante 
e 
Reclamado 

arquivamento 

confissão das 
duas partes, 
julgando-se 

com as provas 
já existentes 

nos autos e, se 
inexistentes 

ou 
insuficientes, 

de acordo 
com ônus da 

prova. 

inicia o prazo 
recursal 

 
- Acordo Judicial: 
O Processo do Trabalho evidencia a solução dos conflitos 

trabalhista por meio da conciliação, nos termos do art. 764, CLT que dispõe┺ ╉Os dissídios individuais ou coletivos 
submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho serão sempre 
sujeitos à conciliação╊┻ 

O benefício de tentar conciliar as partes também está 
presente no rito ordinário, mais precisamente no artigo 846, 
CLT (antes da apresentação da contestação) e art. 850 da CLT 
(após o oferecimento das razões finais), ou seja, ambos são 
utilizados em dois momentos distintos: 

1ª tentativa de conciliação: com a abertura da audiência 
inicial, porém antes da apresentação da defesa.  

2ª tentativa de conciliação: vem após as razões finais e 
antes da sentença. 

 
Uma vez celebrada a conciliação entre as partes, o termo 

lavrado terá força de decisão irrecorrível, exceto para a 
Previdência Social com referência às contribuições que lhe 
forem devidas 

O TST defende que não é cabível a interposição de recurso 
quando houver um acordo entre as partes, podendo ser 
impugnado através de ação rescisória. 

 
Súmula nº 259 do TST 
TERMO DE CONCILIAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA (mantida) - 

Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 

                                                 
11Miessa,Élisson, Processo do Trabalho para os concuros de analista do TRT e 

do MPU, 7ª edição, Editora Jus Podivm, 2018. 

Só por ação rescisória é impugnável o termo de conciliação 
previsto no parágrafo único do art. 831 da CLT. 

 
No acordo judicial, deverão ser descriminadas as parcelas 

referentes dos ajustes, indicando o limite da responsabilidade 
de cada parte pelo recolhimento da contribuição 
previdenciária. Em caso de negativa de demonstração, a 
contribuição previdenciária incidirá sobre o valor integral do 
acordo. 

 
OJ 368, SDI-I, TST 
368. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. ACORDO 

HOMOLOGADO EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO 
EMPREGATÍCIO. PARCELAS INDENIZATÓRIAS. AUSÊNCIA DE 
DISCRIMINAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL. (DEJT 
divulgado em 03, 04 e 05.12.2008)  

É devida a incidência das contribuições para a Previdência 
Social sobre o valor total do acordo homologado em juízo, 
independentemente do reconhecimento de vínculo de emprego, 
desde que não haja discriminação das parcelas sujeitas à 
incidência da contribuição previdenciária, conforme parágrafo 
único do art. 43 da Lei nº 8.212, de 24.07.1991, e do art. 195, I, 
╉a╊┸ da CF【のぶふふ┻ 

 
Ainda que a lei preveja, no rito ordinário, dois momentos 

obrigatórios de tentativa de conciliação, ela pode acontecer em 
qualquer momento, basta fazermos uma leitura do artigo 764, 
§3º, CLT: 

 
Art. 764 ‒ (...) 
§ 3º - É lícito às partes celebrar acordo que ponha termo ao 

processo, ainda mesmo depois de encerrado o juízo conciliatório. 
 
Havendo acordo, o Presidente o submeterá à homologação 

do Tribunal na primeira sessão. Não havendo acordo, ou não 
comparecendo ambas as partes ou uma delas, o presidente 
submeterá o processo a julgamento, depois de realizadas as 
diligências que entender necessárias e ouvida a 
Procuradoria.      

Na audiência de instrução e julgamento, o reclamante e o 
reclamado comparecerão com suas testemunhas, 
apresentando as demais provas que serão produzidas em 
juízo. Não há necessidade de se fazer um requerimento por 
provas na inicial ou na contestação, mas sim em audiência. 

 Após realizado o protocolo da contestação, mesmo que de 
forma eletrônica, o reclamante não poderá desistir da ação, 
sem o consentimento do Reclamado.  

Mesmo na audiência de julgamento, aberta sessão será 
proposta novamente a conciliação. Não havendo acordo, 
quando não dispensada por ambas as partes, será lida a 
reclamação e após, o Reclamado terá 20 minutos para aduzir 
sua defesa. 

Outra mudança incluída pela Reforma Trabalhista, é que a 
parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema de 
processo judicial eletrônico até a audiência. 

Em seguida, o Presidente poderá interrogar os litigantes e 
após serão ouvidas as testemunhas, os peritos e os técnicos, se 
houver. 

 A audiência de julgamento será contínua, porém, se não 
for possível, por motivo de força maior, concluí-la no mesmo 
dia, o juiz ou presidente marcará a sua continuação para a 
primeira desimpedida, independentemente de nova 
notificação. 

Terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões 
finais, em prazo não excedente de 10 (dez) minutos para cada 
uma. Em seguida, o juiz ou presidente renovará a proposta de 
conciliação, e não se realizando esta, será proferida a 
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decisão. Todos os tramites de instrução e julgamento da 
reclamação serão resumidos em ata, de que constará, na 
íntegra, a decisão  

 
- Notificação inicial 
A CLT não diferenciou a citação, que é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar 
a relação processual, da intimação, que é o ato pelo qual se dá 
ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. Assim, no 
processo do trabalho, a expressão notificação, abrange tanto a 
citação como a intimação. 

Assim, a notificação poderá ser realizada de quatro formas: 
- Via postal: Como regra, a CLT adotou a notificação via 

postal (art. 841, CLT). Assim, não constituiu ato pessoal, 
podendo ser recebida por pessoa diversa das partes. 

- Por edital: A citação por edital apenas será realizada no 
Procedimento Ordinário e quando o reclamado criar 
embaraços ao recebimento da notificação ou não for 
encontrado.  

- Por meio de oficial de justiça: Já a notificação por oficial 
de justiça é prevista apenas para a fase de execução (art. 880, 
CLT), visto que nessa fase a citação deve ser pessoal. 

- Por meio eletrônico: A resolução 185/2017 do CSJT que 
regulamenta o Processo Judicial Eletrônico (PJe), estabelece 
que, nos processos eletrônicos, todas as citações, intimações e 
notificações, inclusive as destinadas a União, Estados, Distrito 
Federal, Municípios e suas respectivas autarquias e fundações 
de direito público, serão feitas por meio eletrônico.   

 
Veja o entendimento do TST acerca da notificação 

inicial: 
 
Súmula nº 16 do TST. NOTIFICAÇÃO (nova redação) - Res. 

121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003. 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. 

 
Entre a data da notificação e a data da audiência deve 

decorrer um lapso temporal mínimo de 5 dias, sob pena de 
nulidade processual, lembrando que a confissão e à revelia 
aplicam-se somente na matéria fática. 

Importante destacar que as pessoas de direito público 
gozam de privilégios processuais, por isso, além da notificação 
ser pessoal, gozam de prazo em quádruplo para contestar, ou 
seja, entre o ajuizamento e a audiência deve haver, no mínimo 
20 dias. 

 
Capítulo III 

Dos Dissídios Individuais 
Seção II 

Da Audiência De Julgamento 
 
Art. 843 - Na audiência de julgamento deverão estar 

presentes o reclamante e o reclamado, independentemente do 
comparecimento de seus representantes salvo, nos casos de 
Reclamatórias Plúrimas ou Ações de Cumprimento, quando os 
empregados poderão fazer-se representar pelo Sindicato de sua 
categoria. 

§ 1º É facultado ao empregador fazer-se substituir pelo 
gerente, ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do 
fato, e cujas declarações obrigarão o proponente. 

§ 2º Se por doença ou qualquer outro motivo poderoso, 
devidamente comprovado, não for possível ao empregado 
comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por 
outro empregado que pertença à mesma profissão, ou pelo seu 
sindicato. 

§ 3o  O preposto a que se refere o § 1o deste artigo não precisa 
ser empregado da parte reclamada. (Incluído pela Lei nº 13.467, 
de 2017) 

Art. 844 - O não-comparecimento do reclamante à audiência 
importa o arquivamento da reclamação, e o não-
comparecimento do reclamado importa revelia, além de 
confissão quanto à matéria de fato. 

§ 1o  Ocorrendo motivo relevante, poderá o juiz suspender o 
julgamento, designando nova audiência.  (Redação dada pela 
Lei nº 13.467, de 2017) 

§ 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. (Incluído 
pela Lei nº 13.467, de 2017) 

§ 3o  O pagamento das custas a que se refere o § 2o é condição 
para a propositura de nova demanda. (Incluído pela Lei nº 
13.467, de 2017) 

§ 4o  A revelia não produz o efeito mencionado 
no caput deste artigo se: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

I - havendo pluralidade de reclamados, algum deles 
contestar a ação; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; (Incluído pela 
Lei nº 13.467, de 2017) 

III - a petição inicial não estiver acompanhada de 
instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato; 
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

IV - as alegações de fato formuladas pelo reclamante forem 
inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante 
dos autos. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

§ 5o  Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado 
na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos 
eventualmente apresentados. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 
2017) 

       
Art. 845 - O reclamante e o reclamado comparecerão à 

audiência acompanhados das suas testemunhas, apresentando, 
nessa ocasião, as demais provas. 

Art. 846 - Aberta a audiência, o juiz ou presidente proporá a 
conciliação. 

§ 1º - Se houver acordo lavrar-se-á termo, assinado pelo 
presidente e pelos litigantes, consignando-se o prazo e demais 
condições para seu cumprimento. 

§ 2º - Entre as condições a que se refere o parágrafo anterior, 
poderá ser estabelecida a de ficar a parte que não cumprir o 
acordo obrigada a satisfazer integralmente o pedido ou pagar 
uma indenização convencionada, sem prejuízo do cumprimento 
do acordo. 

Art. 847 - Não havendo acordo, o reclamado terá vinte 
minutos para aduzir sua defesa, após a leitura da reclamação, 
quando esta não for dispensada por ambas as partes. 

Parágrafo único.  A parte poderá apresentar defesa escrita 
pelo sistema de processo judicial eletrônico até a audiência. 
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

        
 Art. 848 - Terminada a defesa, seguir-se-á a instrução do 

processo, podendo o presidente, ex officio ou a requerimento de 
qualquer juiz temporário, interrogar os litigantes. § 1º - Findo o 
interrogatório, poderá qualquer dos litigantes retirar-se, 
prosseguindo a instrução com o seu representante. 

§ 2º - Serão, a seguir, ouvidas as testemunhas, os peritos e os 
técnicos, se houver. 

Art. 849 - A audiência de julgamento será contínua; mas, se 
não for possível, por motivo de força maior, concluí-la no mesmo 
dia, o juiz ou presidente marcará a sua continuação para a 
primeira desimpedida, independentemente de nova notificação. 

Art. 850 - Terminada a instrução, poderão as partes aduzir 
razões finais, em prazo não excedente de 10 (dez) minutos para 
cada uma. Em seguida, o juiz ou presidente renovará a proposta 
de conciliação, e não se realizando esta, será proferida a decisão. 

 Parágrafo único - O Presidente da Junta, após propor a 
solução do dissídio, tomará os votos dos vogais e, havendo 
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divergência entre estes, poderá desempatar ou proferir decisão 
que melhor atenda ao cumprimento da lei e ao justo equilíbrio 
entre os votos divergentes e ao interesse social. 

Art. 851 - Os tramites de instrução e julgamento da 
reclamação serão resumidos em ata, de que constará, na 
íntegra, a decisão.                              

§ 1º - Nos processos de exclusiva alçada das Juntas, será 
dispensável, a juízo do presidente, o resumo dos depoimentos, 
devendo constar da ata a conclusão do Tribunal quanto à 
matéria de fato.                           

§ 2º - A ata será, pelo presidente ou juiz, junta ao processo, 
devidamente assinada, no prazo improrrogável de 48 (quarenta 
e oito) horas, contado da audiência de julgamento, e assinada 
pelos juízes classistas presentes à mesma audiência 

Art. 852 - Da decisão serão os litigantes notificados, 
pessoalmente, ou por seu representante, na própria audiência. 
No caso de revelia, a notificação far-se-á pela forma 
estabelecida no § 1º do art. 841. 

 
b) Do Procedimento Sumaríssimo 
Por se tratar de um procedimento mais simples, com 

finalidade de descomplicar o meio processual e promover um 
desfecho mais rápido e eficaz das reclamações trabalhistas, as 
audiências também possuem algumas peculiaridades, 
vejamos: 

As audiências no procedimento sumaríssimo, em 
observância ao princípio da oralidade e da concentração dos 
atos, serão instruídas e julgadas em audiência única. Aberta a 
sessão, o juiz esclarecerá as partes presentes sobre as 
vantagens da conciliação e usará os meios adequados de 
persuasão para a solução conciliatória do litígio, em qualquer 
fase da audiência. 

 Diferentemente do rito ordinário, no rito sumaríssimo 
não há a citação por edital. Neste rito ainda o número 
máximo de testemunha por parte são 02 (duas).  

A ata da audiência será resumida, sendo registrados 
apenas os atos essenciais, as afirmações fundamentais das 
partes e as informações úteis à solução da causa trazidas pela 
prova testemunhal. 

Ainda com objetivo de garantir a celeridade processual, 
todos os incidentes tais como, carência da ação, prescrição e 
exceções de incompetência e suspeição, que possam interferir 
no prosseguimento da audiência e do processo, serão 
decididas de plano. As demais questões serão decididas na 
sentença.                     

 
Capítulo III   

Dos Dissídios Individuais 
Seção II-A  

Do Procedimento Sumaríssimo 
 

Art. 852-A. Os dissídios individuais cujo valor não exceda a 
quarenta vezes o salário mínimo vigente na data do 
ajuizamento da reclamação ficam submetidos ao procedimento 
sumaríssimo. 

Parágrafo único. Estão excluídas do procedimento 
sumaríssimo as demandas em que é parte a Administração 
Pública direta, autárquica e fundacional 

Art. 852-B. Nas reclamações enquadradas no procedimento 
sumaríssimo: 

I - o pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o 
valor correspondente; 

II - não se fará citação por edital, incumbindo ao autor a 
correta indicação do nome e endereço do reclamado;   

III - a apreciação da reclamação deverá ocorrer no prazo 
máximo de quinze dias do seu ajuizamento, podendo constar de 
pauta especial, se necessário, de acordo com o movimento 
judiciário da Junta de Conciliação e Julgamento. 

§ 1º O não atendimento, pelo reclamante, do disposto nos 
incisos I e II deste artigo importará no arquivamento da 

reclamação e condenação ao pagamento de custas sobre o valor 
da causa. 

§ 2º As partes e advogados comunicarão ao juízo as 
mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, 
reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 
anteriormente indicado, na ausência de comunicação. 

Art. 852-C. As demandas sujeitas a rito sumaríssimo serão 
instruídas e julgadas em audiência única, sob a direção de juiz 
presidente ou substituto, que poderá ser convocado para atuar 
simultaneamente com o titular.   

 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. 852-E. Aberta a sessão, o juiz esclarecerá as partes 
presentes sobre as vantagens da conciliação e usará os meios 
adequados de persuasão para a solução conciliatória do litígio, 
em qualquer fase da audiência. 

Art. 852-F. Na ata de audiência serão registrados 
resumidamente os atos essenciais, as afirmações fundamentais 
das partes e as informações úteis à solução da causa trazidas 
pela prova testemunhal.               

Art. 852-G. Serão decididos, de plano, todos os incidentes e 
exceções que possam interferir no prosseguimento da audiência 
e do processo. As demais questões serão decididas na 
sentença.                     

 Art. 852-H. Todas as provas serão produzidas na audiência 
de instrução e julgamento, ainda que não requeridas 
previamente.                    

§ 1º Sobre os documentos apresentados por uma das partes 
manifestar-se-á imediatamente a parte contrária, sem 
interrupção da audiência, salvo absoluta impossibilidade, a 
critério do juiz.                         

§ 2º As testemunhas, até o máximo de duas para cada parte, 
comparecerão à audiência de instrução e julgamento 
independentemente de intimação.                        

§ 3º Só será deferida intimação de testemunha que, 
comprovadamente convidada, deixar de comparecer. Não 
comparecendo a testemunha intimada, o juiz poderá 
determinar sua imediata condução coercitiva.    

§ 4º Somente quando a prova do fato o exigir, ou for 
legalmente imposta, será deferida prova técnica, incumbindo ao 
juiz, desde logo, fixar o prazo, o objeto da perícia e nomear 
perito.                             

§ 5º (VETADO)                            
§ 6º As partes serão intimadas a manifestar-se sobre o laudo, 

no prazo comum de cinco dias. 
§ 7º Interrompida a audiência, o seu prosseguimento e a 

solução do processo dar-se-ão no prazo máximo de trinta dias, 
salvo motivo relevante justificado nos autos pelo juiz da causa. 

Art. 852-I. A sentença mencionará os elementos de convicção 
do juízo, com resumo dos fatos relevantes ocorridos em 
audiência, dispensado o relatório         

§ 1º O juízo adotará em cada caso a decisão que reputar 
mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e as 
exigências do bem comum. 

§ 2º (VETADO) 
§ 3º As partes serão intimadas da sentença na própria 

audiência em que prolatada.                          
 
DOS DISSÍDIOS COLETIVOS 
 
Da conciliação e do julgamento 
O dissídio coletivo é uma forma de solução de conflitos 

coletivos de trabalho, quando não há acordo entre os 
trabalhadores e seus empregadores/ sindicatos/ federações. 

Uma vez instaurada a ação de o processo se inicia com uma 
audiência de conciliação e instrução, que sempre deve ocorrer 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/Mensagem_Veto/2000/Mv0075-00.htm
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em um breve espaço após o protocolo da representação. Nesta 
audiência as partes poderão estar representadas por seus 
advogados, podendo o empregador se fazer representar pelo 
gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento 
do dissídio. 

Nesta etapa o Presidente explicitará sobre as vantagens da 
conciliação e sobre a solução que lhe pareça viável para a 
solução do dissídio. 

Havendo acordo, este será homologado na Seção 
Especializada em Dissídios Coletivos. Não havendo acordo, o 
Tribunal poderá de ofício ou a requerimento das partes 
promover as diligências que entender necessárias e na 
sequência julgará o dissídio, proferindo sentença 
fundamentada.   

 
CAPÍTULO IV 

DOS DISSÍDIOS COLETIVOS 
SEÇÃO II 

DA CONCILIAÇÃO E DO JULGAMENTO 
 
Art. 860 - Recebida e protocolada a representação, e estando 

na devida forma, o Presidente do Tribunal designará a audiência 
de conciliação, dentro do prazo de 10 (dez) dias, determinando 
a notificação dos dissidentes, com observância do disposto no 
art. 841. 

Parágrafo único - Quando a instância for instaurada ex 
officio, a audiência deverá ser realizada dentro do prazo mais 
breve possível, após o reconhecimento do dissídio. 

Art. 861 - É facultado ao empregador fazer-se representar 
na audiência pelo gerente, ou por qualquer outro preposto que 
tenha conhecimento do dissídio, e por cujas declarações será 
sempre responsável. 

Art. 862 - Na audiência designada, comparecendo ambas as 
partes ou seus representantes, o Presidente do Tribunal as 
convidará para se pronunciarem sobre as bases da conciliação. 
Caso não sejam aceitas as bases propostas, o Presidente 
submeterá aos interessados a solução que lhe pareça capaz de 
resolver o dissídio. 

Art. 863 - Havendo acordo, o Presidente o submeterá à 
homologação do Tribunal na primeira sessão. 

Art. 864 - Não havendo acordo, ou não comparecendo ambas 
as partes ou uma delas, o presidente submeterá o processo a 
julgamento, depois de realizadas as diligências que entender 
necessárias e ouvida a Procuradoria. 

Art. 865 - Sempre que, no decorrer do dissídio, houver 
ameaça de perturbação da ordem, o presidente requisitará à 
autoridade competente as providências que se tornarem 
necessárias. 

Art. 866 - Quando o dissídio ocorrer fora da sede do Tribunal, 
poderá o presidente, se julgar conveniente, delegar à autoridade 
local as atribuições de que tratam os arts. 860 e 862. Nesse caso, 
não havendo conciliação, a autoridade delegada encaminhará o 
processo ao Tribunal, fazendo exposição circunstanciada dos 
fatos e indicando a solução que lhe parecer conveniente. 

Art. 867 - Da decisão do Tribunal serão notificadas as partes, 
ou seus representantes, em registrado postal, com franquia, 
fazendo-se, outrossim, a sua publicação no jornal oficial, para 
ciência dos demais interessados. 

Parágrafo único - A sentença normativa vigorará. 
a) a partir da data de sua publicação, quando ajuizado o 

dissídio após o prazo do art. 616, § 3º, ou, quando não existir 
acordo, convenção ou sentença normativa em vigor, da data do 
ajuizamento;                           

b) a partir do dia imediato ao termo final de vigência do 
acordo, convenção ou sentença normativa, quando ajuizado o 
dissídio no prazo do art. 616, § 3º.                

 
 
              
 

Questões 
 
01. (TRT - 24ª REGIÃO (MS) - Analista Judiciário - Área 

Judiciária Ȃ FCC/2017). A empresa Mutilados Produtos 
Hospitalares foi acionada em reclamação trabalhista movida 
por seu ex-empregado Thor. Em audiência inaugural, não 
havendo possibilidade de acordo, o Juiz recebeu a defesa da 
reclamada e adiou a audiência para instrução em razão da 
ausência de uma testemunha convidada pelo reclamante. Na 
audiência de instrução em prosseguimento, compareceram 
apenas o reclamante com seu advogado e o advogado da 
reclamada, visto que o seu cliente se esqueceu da audiência e 
não enviou preposto. Nessa situação,  

(A) aplica-se a confissão à parte que, expressamente 
intimada com aquela cominação, não comparecer à audiência 
em prosseguimento, na qual deveria depor.  

(B) deve ser designada outra audiência porque o 
adiamento da primeira audiência decorreu de interesse do 
reclamante, em observância aos princípios do contraditório e 
da ampla defesa. 

(C) o não comparecimento do reclamado importa revelia, 
além de confissão quanto à matéria de fato, devendo ser 
marcado o julgamento.  

(D) não se aplica a confissão à parte que não comparecer à 
audiência em prosseguimento, na qual deveria depor, caso seu 
advogado compareça e, tendo conhecimento dos fatos, atue 
como preposto da empresa, cujas declarações obrigarão o 
proponente.  

(E) se o juiz entender que não é necessário o interrogatório 
da reclamada não será aplicada a confissão ficta requerida pela 
parte contrária, ainda que a reclamada tenha sido 
expressamente intimada com aquela cominação. 

 
02. (EBSERH - Advogado (HUGG-UNIRIO) Ȃ 

IBFC/2017). Assinale a alternativa INCORRETA sobre a 
audiência de instrução e julgamento no rito sumaríssimo 
conforme o decreto-lei nº 5.452, de 01/05/1943 
(Consolidação das Leis do Trabalho). 

(A) Aberta a sessão, o juiz esclarecerá as partes presentes 
sobre as vantagens da conciliação e usará os meios adequados 
de persuasão para a solução conciliatória do litígio, em 
qualquer fase da audiência 

(B) Na ata de audiência serão registrados resumidamente 
os atos essenciais, as afirmações fundamentais das partes e as 
informações úteis à solução da causa trazidas pela prova 
testemunhal 

(C) Serão decididos, de plano, todos os incidentes e 
exceções que possam interferir no prosseguimento da 
audiência e do processo. As demais questões serão decididas 
na sentença 

(D) Todas as provas serão produzidas na audiência de 
instrução e julgamento, desde que requeridas previamente 

(E) 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 

 
03. ( PGE/SE Ȃ Procurador do Estado -  CESPE/2017) 

Com relação às audiências no processo do trabalho, assinale a 
opção correta. 

a) A contestação deverá ser apresentada no prazo de 
quinze dias a contar da data da audiência de conciliação. 

b) As partes formularão perguntas diretamente às 
testemunhas, em atenção ao disposto no CPC vigente. 

c) Após o interrogatório pessoal dos litigantes, a instrução 
processual poderá prosseguir sem as partes, permanecendo os 
seus representantes. 
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d) O termo de conciliação em audiência vale como decisão 
irrecorrível e oponível erga omnes.  

e) As partes, ao comparecerem em audiência, devem estar 
acompanhadas de seu procurador ou defensor público. 

 
04. (TRT - 24ª REGIÃO/MS - Técnico Judiciário - Área 

Administrativa Ȃ FCC/2017). Em relação às audiências no 
Processo do Trabalho, a Consolidação das Leis do Trabalho 
estabelece:  

(A) Terminada a instrução, poderão as partes aduzir 
razões finais, em prazo não excedente de 10 minutos para cada 
uma. Em seguida, o juiz ou presidente renovará a proposta de 
conciliação e, não se realizando esta, será proferida a decisão.  

(B) Se, até 30 minutos após a hora marcada, o juiz ou 
presidente não houver comparecido, os presentes poderão 
retirar-se, devendo o ocorrido constar do livro de registro das 
audiências.  

(C) O juiz do trabalho deve manter a ordem nas audiências, 
mas não poderá mandar retirar do recinto os assistentes que a 
perturbarem, pois a sala de audiência é local público.  

(D) A audiência de julgamento será contínua, não se 
admitindo, em nenhum caso, concluí-la em outro dia. 

(E) As audiências dos órgãos da Justiça do Trabalho serão 
públicas e realizar-se-ão apenas na sede do Juízo, em dias úteis 
previamente fixados, entre 8 e 17 horas, não podendo 
ultrapassar 5 horas seguidas, salvo quando houver matéria 
urgente. 

 
05. ( TRT/12ªR -  Analista Judiciário -  FGV/2017) Um 

juiz do trabalho, recentemente promovido a titular de uma 
Vara, constatou que a marcação das audiências estava muito 
distante. Assim, resolveu colocar o máximo de audiências 
durante todos os dias úteis da semana, para que, ao final desse 
esforço planejado, a marcação estivesse em um patamar 
aceitável. Designou então o operoso magistrado audiências de 
segunda-feira a sexta-feira, na parte da manhã e da tarde, com 
um intervalo para poder se alimentar. 

De acordo com a CLT, as audiências poderão ser 
normalmente realizadas pelo magistrado: 

a) das 6:00 às 18:00 horas; 
b) das 6:00 às 20:00 horas;  
c)  das 8:00 às 18:00 horas;  
d) das 8:00 às 20:00 horas;  
e) das 9:00 às 16:00 horas. 
 

Gabarito 
01.A  / 02.D / 03.C / 04.A / 05.C 

 

 
 
A prova no processo do trabalho tem por objeto os fatos da 

causa. Trata-se da reconstituição dos fatos perante o juiz, que 
será o destinatário da prova. 

Se o fato não puder ser provado ele será um fato 
inexistente. 

No processo do trabalho, a doutrina exige a comprovação 
do direito quando for decorrente de normas coletivas 
(convenção coletiva e acordo coletivo), regulamento de 
empresa e sentenças normativas.12 

 
 

                                                 
12 Miessa, Élisson, Processo do Trabalho para os concursos de analista do TRT 

e do MPU, 3ª edição, Editora Juspodivm, 2015. 

Os dispositivos legais da CLT que tratam sobre esse 
tema estão dispostos nos artigos 818 à 830. 

 
No entanto, alguns fatos independem de prova, quais 

sejam: 
 
Art. 374, NCPC:  Não dependem de prova os fatos: 
I - notórios; 
II - afirmados por uma parte e confessados pela parte 

contrária; 
III - admitidos no processo como incontroversos; 
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de 

veracidade. 
 
O destinatário direto da prova  é o juiz. As partes e outros 

interessados são os destinatários indiretos. 
 
CLT -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. 

 
Princípios da prova 
  
1. Princípio do contraditório e da ampla defesa: possui 

respaldo no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, 
formados pelo binômio possibilidade de reação + informação. 

O princípio da ampla defesa e do contraditório permite que 
as partes tenham o direito de obter informações das provas 
que foram trazidas aos autos, podendo contraditá-las, de modo 
que possam influir no convencimento do juiz. 

Desta maneira as partes além de produzir as provas, 
também poderão manifestar-se ao respeito. 

 
2. Princípio da necessidade da prova: valendo-se deste 

princípio, o juiz somente poderá se valer do que está 
demonstrado de maneira material dentro do processo, não 
basta fazer alegações, os interessados devem comprovar em 
juízo tudo o que porventura vierem a alegar. O que não está no 
processo, não existe no universo jurisdicional. 

 
3. Princípio da oralidade: aqui, a palavra falada 

predomina sobre o processo, dando mais celeridade a 
prestação jurisdicional. 

 
4. Princípio da imediação: a prova deve ser apresentada 

ao juiz, que é quem dirige o processo, para que ele possa 
determinar as diligências necessárias ao seu esclarecimento. 
(art. 765, CLT). 

 
5. Princípio da Unidade da Prova: a prova no Processo do 

Trabalho deve ser analisada em conjunto e não isoladamente. 
 
6. Princípio da Lealdade ou Probidade da Prova: a 

produção de provas deve seguir um propósito ético, para que 
a vontade da lei possa ser exercida sem vícios. Nesse sentido  
não deverá ser admitido qualquer procedimento que vise, por 
exemplo, induzir testemunhas, bem como a produção de 
documentos falsos ou manipulados.  

 
Ônus da Prova 
Com as mudanças promovidas pela Lei nº. 13.467/2017 ‒ 

Reforma Trabalhista, o artigo 818 da CLT que trata do ônus da 
prova foi atualizada passando a vigorar praticamente nos 
mesmos termos do Novo CPC, sendo que ao Reclamante cabe 
o ônus da prova sobre o fato constitutivo de seu direito e ao 

8 Provas: provas 
testemunhais, documentais e 

periciais    
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reclamado, sobre o fato impeditivo, modificativo ou extintivo 
do direito do reclamante; 

CLT 
Art. 818.  O ônus da prova incumbe: (Redação dada pela Lei 

nº 13.467, de 2017) 
I - ao reclamante, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito;  (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 
II - ao reclamado, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do reclamante. (Incluído 
pela Lei nº 13.467, de 2017) 

§ 1o  Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades 
da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 
dificuldade de cumprir o encargo nos termos deste artigo ou à 
maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá 
o juízo atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o 
faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte 
a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 
atribuído. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

§ 2o  A decisão referida no § 1o deste artigo deverá ser 
proferida antes da abertura da instrução e, a requerimento da 
parte, implicará o adiamento da audiência e possibilitará 
provar os fatos por qualquer meio em direito admitido.(Incluído 
pela Lei nº 13.467, de 2017) 

§ 3o  A decisão referida no § 1o deste artigo não pode gerar 
situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja 
impossível ou excessivamente difícil. (Incluído pela Lei nº 
13.467, de 2017) 

 
CPC 
Art. 373.O ônus da prova incumbe: 
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. 
§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades 

da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 
dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 
maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá 
o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça 
por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 
oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 

§ 2º A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar 
situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja 
impossível ou excessivamente difícil. 

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode 
ocorrer por convenção das partes, salvo quando: 

I - recair sobre direito indisponível da parte; 
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do 

direito. 
§ 4º A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada 

antes ou durante o processo. 
 
O §1º do artigo 818 da CLT foi incluído como forma de 

garantir a ampla defesa e dispõe que nos casos previstos em 
lei ou em razão de excessiva dificuldade ou maior facilidade, o 
juiz poderá atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 
que o faça de forma fundamentada e antes da abertura da 
instrução probatória.  

 
Prova Emprestada 
Como regra, temos que a produção probatória deve 

realizada dentro do próprio processo a ser julgado, de forma 
que o juiz se utiliza dela para formar seu convencimento. 

No entanto, como exceção, admite-se a prova emprestada, 
que nada mais é que a utilização das proas produzidas em 
outro processo. 

Apesar da CLT ser omissa com relação a prova emprestada, 
esta é admitida no Direito do Trabalho, nos termos do artigo 
769 da CLT e tem como princípio básico a celeridade e a 
economia processual. 

 

São requisitos para a utilização da prova emprestada: 
- que ela tenha sido realizada de maneira válida no 

processo originário; 
- seja relevante com o processo; 
- a parte contra a qual se faz a prova, tenha participado do 

contraditório no processo originário. 
 

OBS: com relação ao contraditório, não se exige que 
ambas as partes tenham participado do contraditório. 

 
A prova emprestada poderá ser requerida por ambas as 

partes, por uma delas, ou até mesmo pelo juiz ex officio. Este 
poderá dar o valor adequado à prova emprestada, podendo até 
julgar de maneira diversas do processo originário, sempre 
motivando a sua decisão, evitando, assim a discricionariedade. 

 
Meios de prova 
São admitidos todos meios legais de prova, desde que 

sejam legítimos (art. 369, NCPC). 
Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios 

legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não 
especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em 
que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na 
convicção do juiz. 

 
Dentre eles podemos destacar os que são mais utilizados. 
 
1. Interrogatório e depoimento pessoal: têm o objetivo 

de preservar o princípio da imediação, que permite que o 
julgador se aproxime das partes e testemunhas existentes para 
que haja a colheita das provas. 

 
O depoimento pessoal consiste na declaração prestada 

pelo autor ou pelo réu diante do juiz, a respeito dos fatos 
objeto do litígio. Não visa obter a confissão unicamente, mas 
também para esclarecer o juiz a respeito dos fatos do processo, 
delimitando a prova. 

O não comparecimento ou recusa provoca a confissão ficta. 
 
No interrogatório, é ordenado de ofício, podendo ser 

utilizado a qualquer tempo, não servindo como confissão, o 
objetivo é possibilitar que a parte colabore com o juízo 
respondendo ao que lhe for interrogado. 

 
O não comparecimento ou recusa não provoca a confissão 

ficta. 
 
Art. 848, CLT Terminada a defesa, seguir-se-á a instrução do 

processo, podendo o presidente, ex officio ou a requerimento de 
qualquer juiz temporário, interrogar os litigantes.  

§ 1º - Findo o interrogatório, poderá qualquer dos litigantes 
retirar-se, prosseguindo a instrução com o seu representante. 

§ 2º - Serão, a seguir, ouvidas as testemunhas, os peritos e os 
técnicos, se houver. 

 
Art. 378, NCPC Ninguém se exime do dever de colaborar com 

o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. 
Art. 379, NCPC Preservado o direito de não produzir prova 

contra si própria, incumbe à parte: 
I - comparecer em juízo, respondendo ao que lhe for 

interrogado. 
 
A CLT através do artigo 848 acima, consagra que o 

depoimento é do juiz e não da parte, o que é confirmado pelo 
artigo 820, CLT: 

 
Art. 820 - As partes e testemunhas serão inquiridas pelo juiz 

ou presidente, podendo ser reinquiridas, por seu intermédio, a 
requerimento dos vogais, das partes, seus representantes ou 
advogados. 
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Em decorrência disso, muitos entendem que na seara 
laboral não existe o depoimento pessoal, apenas o 
interrogatório, Já outros entendem que o processo civil deve 
ser aplicado subsidiariamente. 

 
O TST admitiu a existência do depoimento pessoal, pois 

reconheceu a confissão aquele que foi intimado e não veio a 
juízo prestar seu depoimento, conforme preceitua a Súmula 74 
do TST 

 
2. Confissão: ocorre quando a pessoa afirma ser verdade 

os fatos que lhe são alegados, é um meio de prova judicial em 
que a parte admite a verdade de um fato, contrário ao seu 
interesse e favorável ao adversário.  

A confissão para alguns doutrinadores é reconhecida como 
um meio de prova, resultante de depoimentos pessoais, provas 
documentais, entre outros documentos que são juntados ao 
processo. 

 
Art. 389, NCPC Há confissão, judicial ou extrajudicial, 

quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu 
interesse e favorável ao do adversário. 

 
A confissão pode ser: 
a. extrajudicial (fora do Judiciário); 
b. judicial (é a que se dá em juízo); 
c. real (quando o confitiente a realiza de forma oral ou 

escrita).  
d. ficta: as situações fazem supor que de fato houve uma 

confissão: Tratam-se de ficções que o legislador irá criar em 
sua cabeça sobre o acontecimento do fato. Isto se dá pelo não 
comparecimento do réu para depoimento pessoal ou recusa 
em depor. Como se pode notar, o confitente não declarou 
nenhum fato contrário ao seu interesse e favorável ao seu 
adversário. 

e. simples: é a confissão quando o réu admite a imputação 
sem fazer qualquer ressalva, sem buscar acrescer-lhe causas 
justificantes ou dirimentes da culpa. É a confissão plena╊ 
(SOUZA e TICIANELLI, p. 177) 

f. qualificada: o confitente de fato, reconhece o que fez, 
porém não confessa e não admite que a parte contrária 
qualifique a situação, apresentando alguns pontos que 
atenuem ou excluam a qualificação. 

g. complexa: quando são trazidos novos fatos ao processo 
 
Feita a confissão, a parte não tem o direito de produzir 

novas provas em sentido contrário, tendo em vista que sua 
oportunidade está preclusa. Entretanto, se houver novas 
provas nos autos, o juiz, com fundamento em seu 
convencimento motivado, poderá considera-las para afastar a 
confissão, pois se trata de mera presunção relativa de 
veracidade dos fatos. 

 
A confissão será ineficaz se realizada por quem não for 

capaz de dispor do direito a que se referem os fatos 
confessados. Ainda, vale enfatizar que a confissão feita por um 
representante apenas é eficaz nos limites em que este pode 
vincular o representado. 

 
CPC -Art. 392.  Não vale como confissão a admissão, em juízo, 

de fatos relativos a direitos indisponíveis. 
(  ) 
§ 2º A confissão feita por um representante somente é eficaz 

nos limites em que este pode vincular o representado. 
 
A confissão é irrevogável, salvo se tratar-se de erro de fato 

ou coação, podendo ser anulada por intermédio de ação 
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anulatória. Vale enfatizar que a legitimidade para ajuizar essa 
ação é exclusiva do confitente.  

 
3. Prova testemunhal: O depoimento testemunhal é uma 

obrigação que o cidadão tem para com o estado em colaborar 
em busca da verdade. Na esfera trabalhista ela ocorre quando 
o depoimento é prestado por um terceiro, que em regra, irá 
demonstrar a veracidade dos fatos. 

 
De acordo com Mauro Schiavi:13 
Diante da importância da prova testemunhal para o 

Processo do Trabalho, deve o juiz do trabalho dar atenção 
especial ao colher o depoimento. Deve avaliar como a 
testemunhal teve apreensão dos fatos, se de forma direta ou 
por terceiros, se sua versão está compatível com os fatos 
declinados pela parte que a arrolou, o comportamento da 
testemunha ao depor (humildade, arrogância), a 
espontaneidade no depoimento, tranquilidade, nervosismo, 
razoabilidade da versão, grau de cultura, circunstâncias em 
que presenciou o fato, idade, etc.  

 
Caso a testemunha seja funcionário militar ou civil, e deva 

prestar depoimento no horário de serviço, deverá requisitar 
ao chefe da repartição competente para comparecer à 
audiência designada (art. 823, CLT) 

 
Art. 823, CLT Se a testemunha for funcionário civil ou 

militar, e tiver de depor em hora de serviço, será requisitada ao 
chefe da repartição para comparecer à audiência marcada. 

 
Embora pareça estranho, há alguns casos em que a 

testemunha não é obrigada a depor, são eles: 
 
Art. 448, NCPC. A testemunha não é obrigada a depor sobre 

fatos: 
I - que lhe acarretem grave dano, bem como ao seu cônjuge 

ou companheiro e aos seus parentes consanguíneos ou afins, em 
linha reta ou colateral, até o terceiro grau; 

II - a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar 
sigilo. 

 
Quem pode ser testemunha? 
Art. 447, NCPC. Podem depor como testemunhas todas as 

pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas. 
§ 1º São incapazes: 
I - o interdito por enfermidade ou deficiência mental; 
II - o que, acometido por enfermidade ou retardamento 

mental, ao tempo em que ocorreram os fatos, não podia discerni-
los, ou, ao tempo em que deve depor, não está habilitado a 
transmitir as percepções; 

III - o que tiver menos de 16 (dezesseis) anos; 
IV - o cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos 

sentidos que lhes faltam. 
§ 2º São impedidos: 
I - o cônjuge, o companheiro, o ascendente e o descendente 

em qualquer grau e o colateral, até o terceiro grau, de alguma 
das partes, por consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o 
interesse público ou, tratando-se de causa relativa ao estado da 
pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz 
repute necessária ao julgamento do mérito; 

II - o que é parte na causa; 
III - o que intervém em nome de uma parte, como o tutor, o 

representante legal da pessoa jurídica, o juiz, o advogado e 
outros que assistam ou tenham assistido as partes. 

§ 3º São suspeitos: 
I - o inimigo da parte ou o seu amigo íntimo; 
II - o que tiver interesse no litígio. 
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§ 4º Sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das 
testemunhas menores, impedidas ou suspeitas. 

§ 5º Os depoimentos referidos no § 4º serão prestados 
independentemente de compromisso, e o juiz lhes atribuirá o 
valor que possam merecer. (grifo nosso) 

 
A CLT diferentemente do Código de Processo Civil, elenca 

outras hipóteses em que não será prestado o compromisso de 
depor: 

 
Art. 829, CLT A testemunha que for parente até o terceiro 

grau civil, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, não 
prestará compromisso, e seu depoimento valerá como simples 
informação. 

 
Número máximo de testemunhas 
 
No processo do trabalho, esse número é definido por 

partes e segue o procedimento que deve ser adotado para cada 
caso.  

Trazemos o quadro para que fique mais claro a 
compreensão:14 

 
Procedimento Número de testemunhas 

Ordinário 3 
Sumaríssimo 2 

Inquérito para apuração de 
falta grave 

6 

 
Esse número de testemunhas é conferido às partes, caso o 

juiz ache prudente poderá arrolar mais testemunhas, se ele 
achar necessário para esclarecer alguns fatos. Essas 
testemunhas que são trazidas ao processo são chamadas de 
testemunha do juízo (art. 461, NCPC). 

 
Art. 461. O juiz pode ordenar, de ofício ou a requerimento da 

parte: 
I - a inquirição de testemunhas referidas nas declarações da 

parte ou das testemunhas; 
II - a acareação de 2 (duas) ou mais testemunhas ou de 

alguma delas com a parte, quando, sobre fato determinado que 
possa influir na decisão da causa, divergirem as suas 
declarações. 

 
Em seguida, a testemunha deverá prestar o compromisso, 

que vem a ser a garantia, dada pela testemunha, de que falará 
a verdade. O depoimento é reduzido a termo, ou seja, é 
registrado na assentada, que vem a ser o documento onde fica 
registrado o depoimento das testemunhas. 

 
Em caso de litisconsórcio, a doutrina firma o seguinte 

entendimento: 
 
a. litisconsórcio ativo (vários reclamantes): quando se 

mantém o mesmo número de testemunhas; 
b. litisconsórcio passivo (vários reclamados): cada 

litisconsorte terá direito ao máximo permitido por 
testemunhas (ex: 2 testemunhas para cada litisconsorte, no 
rito sumaríssimo).  

 
As testemunhas comparecerão à audiência, 

independentemente de intimação ou notificação, não sendo 
fundamental o rol de testemunhas, como no processo civil. As 
que não comparecerem à audiência, serão intimadas, ex officio 
ou a requerimento da parte, sujeitando-se a condução 
coercitiva e aplicação da multa, se não atender à intimação, 
sem motivo justificado. 
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e do MPU, 3ª edição, Editora Juspodivm, 2015. 

No procedimento sumaríssimo, não basta o não 
comparecimento da testemunha para que seja intimada, a 
parte deve provar que a testemunha foi devidamente 
convidada e não compareceu. 

 
Art. 852-H, CLT Todas as provas serão produzidas na 

audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas 
previamente.  

§ 3º Só será deferida intimação de testemunha que, 
comprovadamente convidada, deixar de comparecer. Não 
comparecendo a testemunha intimada, o juiz poderá 
determinar sua imediata condução coercitiva.  

 
Guarde bem: No rito sumaríssimo, a testemunha 

será intimada quando presente dois requisitos:  
- não comparecimento; 
- comprovação do convite. 

 
O procedimento para a prova testemunhal, no processo do 

trabalho possui algumas especificidades. Vamos à elas: 
 
Art. 828, CLT Toda testemunha, antes de prestar o 

compromisso legal, será qualificada, indicando o nome, 
nacionalidade, profissão, idade, residência, e, quando 
empregada, o tempo de serviço prestado ao empregador, 
ficando sujeita, em caso de falsidade, às leis penais. 

Parágrafo único - Os depoimentos das testemunhas serão 
resumidos, por ocasião da audiência, pelo secretário da Junta ou 
funcionário para esse fim designado, devendo a súmula ser 
assinada pelo Presidente do Tribunal e pelos depoentes. 

 
Ao ser qualificada, nos termos acima, a testemunha poderá 

ser contraditada, caso não seja ou ainda ser for rejeitada, a 
testemunha será inquirida pelo juiz, por intermédio deste ou 
das partes, seus representantes ou advogados. 

 
Como existe regra própria na CLT, não se aplica ao 

Processo do Trabalho a norma contida no art. 459, NCPC, que 
permite a inquirição direta das testemunhas pela parte. 

 
Instrução Normativa 39/2016 
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) 

   
Quando reinquiridas pelas partes as perguntas que forem 

feitas, os depoimentos serão feitos na seguinte ordem: 
primeiro à parte que arrolou e depois à parte contrária. 

 
O artigo 456 do NCPC estabelece como ordem para ouvir 

as testemunhas, que primeiro sejam ouvidas à do autor e 
depois à do réu, podendo alterar se houver concordância. No 
entanto, no processo do trabalho, não é necessário que ocorra 
essa concordância, a doutrina permite a inversão desta ordem, 
quando o ônus da prova for do reclamado. 

 
Se as testemunhas não souberem falar a língua nacional, 

será permitida a nomeação de um intérprete pelo juiz, o 
mesmo, em se tratando de surdo-mudo, ou ainda mudo que 
não saiba escrever. Para estes casos, as despesas ocorrerão por 
conta da parte à qual interessar o depoimento. 

 
O art. 454 do NCPC é aplicado supletivamente ao processo 

do trabalho, e em virtude disso, são elencadas as autoridades 
que serão inquiridas em sua residência ou onde exerçam suas 
funções. 
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Art. 454. São inquiridos em sua residência ou onde exercem 
sua função: 

I - o presidente e o vice-presidente da República; 
II - os ministros de Estado; 
III - os ministros do Supremo Tribunal Federal, os 

conselheiros do Conselho Nacional de Justiça e os ministros do 
Superior Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal Militar, do 
Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Superior do Trabalho e 
do Tribunal de Contas da União; 

IV - o procurador-geral da República e os conselheiros do 
Conselho Nacional do Ministério Público; 

V - o advogado-geral da União, o procurador-geral do 
Estado, o procurador-geral do Município, o defensor público-
geral federal e o defensor público-geral do Estado; 

VI - os senadores e os deputados federais; 
VII - os governadores dos Estados e do Distrito Federal; 
VIII - o prefeito; 
IX - os deputados estaduais e distritais; 
X - os desembargadores dos Tribunais de Justiça, dos 

Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais do 
Trabalho e dos Tribunais Regionais Eleitorais e os conselheiros 
dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal; 

XI - o procurador-geral de justiça; 
XII - o embaixador de país que, por lei ou tratado, concede 

idêntica prerrogativa a agente diplomático do Brasil. 
§ 1º O juiz solicitará à autoridade que indique dia, hora e 

local a fim de ser inquirida, remetendo-lhe cópia da petição 
inicial ou da defesa oferecida pela parte que a arrolou como 
testemunha. 

§ 2º Passado 1 (um) mês sem manifestação da autoridade, o 
juiz designará dia, hora e local para o depoimento, 
preferencialmente na sede do juízo. 

§ 3º O juiz também designará dia, hora e local para o 
depoimento, quando a autoridade não comparecer, 
injustificadamente, à sessão agendada para a colheita de seu 
testemunho no dia, hora e local por ela mesma indicados. 

 
4. Prova documental: envolve tanto os escritos como as 

fotografias, desenhos, gravações magnéticas. 
O documento a ser apresentado como prova deve ser o 

original ou autenticado. 
 
Contudo, a CLT em seu artigo 830, permite que o advogado 

munido de cópia simples, declare a autenticidade documental. 
Caso a sua autenticidade for impugnada, será necessário a 
apresentação do documento original ou autenticado. 

 
Art. 830. O documento em cópia oferecido para prova 

poderá ser declarado autêntico pelo próprio advogado, sob sua 
responsabilidade pessoal.  

Parágrafo único.  Impugnada a autenticidade da cópia, a 
parte que a produziu será intimada para apresentar cópias 
devidamente autenticadas ou o original, cabendo ao 
serventuário competente proceder à conferência e certificar a 
conformidade entre esses documentos 

 
A CLT traz respaldo jurídico sobre as provas nos artigos 

777, 780, 787 e 830, todos da CLT, demais informações estão 
dispostas no Código de Processo Civil 

 
Art. 777, CLT Os requerimentos e documentos apresentados, 

os atos e termos processuais, as petições ou razões de recursos e 
quaisquer outros papéis referentes aos feitos formarão os autos 
dos processos, os quais ficarão sob a responsabilidade dos 
escrivães ou secretários. 
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Art. 780, CLT Os documentos juntos aos autos poderão ser 
desentranhados somente depois de findo o processo, ficando 
traslado. 

 
Art. 787, CLT A reclamação escrita deverá ser formulada em 

2 (duas) vias e desde logo acompanhada dos documentos em que 
se fundar. 

 
Art. 830, CLT O documento em cópia oferecido para prova 

poderá ser declarado autêntico pelo próprio advogado, sob sua 
responsabilidade pessoal. (Redação dada pela Lei nº 11.925, de 
2009). 

Parágrafo único.  Impugnada a autenticidade da cópia, a 
parte que a produziu será intimada para apresentar cópias 
devidamente autenticadas ou o original, cabendo ao 
serventuário competente proceder à conferência e certificar a 
conformidade entre esses documentos. 

 
Com relação ao processo eletrônico, os documentos 

digitalizados apresentados com a petição também são 
considerados originais. 

 
As pessoas jurídicas de direito público estão dispensadas 

da exigência de autenticar os documentos fotocopiados, 
apresentados em juízo, pois eles gozam de fé pública. 
Transcrição da OJ, 134 da SDI-I do TST. 

 
134. AUTENTICAÇÃO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO 

PÚBLICO. DISPENSADA. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.360, DE 
12.03.1996 (inserida em 27.11.1998) 

São válidos os documentos apresentados, por pessoa jurídica 
de direito público, em fotocópia não autenticada, 
posteriormente à edição da Medida Provisória nº 1.360/96 e 
suas reedições. 

 
Quanto ao momento da apresentação da prova 

documental, a doutrina diverge a respeito desse tema:15 
 
1ª tese: pode ser apresentada até o encerramento da 

instrução processual, respeitando-se o contraditório 
2ª tese: o reclamante deve apresentar com a inicial e o 

reclamado, na audiência, junto com a contestação, sob pena de 
preclusão. 

 
Art. 845, CLT O reclamante e o reclamado comparecerão à 

audiência acompanhados das suas testemunhas, apresentando, 
nessa ocasião, as demais provas.  

 
Art. 787, CLT reclamação escrita deverá ser formulada em 2 

(duas) vias e desde logo acompanhada dos documentos em que 
se fundar. 

 
Contudo, há entendimentos, mais flexíveis, de que os 

documentos, inclusive os essenciais à propositura da ação, 
podem ser apresentados até o fim da instrução processual. 
Este posicionamento deriva da permissão contida no art.435 
do NCPC de a parte poder apresentar documento novo, que 
seriam documentos cronologicamente posteriores às fases da 
propositura da ação e da defesa, entendendo que a expressão 
documento novo também abrangeria documentos 
preexistentes à ação. Outros argumentos seriam o da busca da 
verdade real e o da ausência de prejuízo à parte contrária, que 
teria oportunidade de manifestar-se sobre o documento 
(art.435, NCPC). 

 
Art. 435.  É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos 

autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de 
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fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos 
que foram produzidos nos autos. 

Parágrafo único.  Admite-se também a juntada posterior de 
documentos formados após a petição inicial ou a contestação, 
bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou 
disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir 
comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e 
incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da 
parte de acordo com o art. 5o. 

 
Quanto a juntada de documentos na fase recursal: Na 

fase recursal, todavia, a juntada de documentos é situação 
excepcional, só sendo admitida quando houver impedimento 
para sua oportuna apresentação ou quando se refira a fato 
posterior à sentença 

 
Súmula nº 8 do TST 
JUNTADA DE DOCUMENTO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 

19, 20 e 21.11.2003 
A juntada de documentos na fase recursal só se justifica 

quando provado o justo tt para sua oportuna apresentação ou 
se referir a fato posterior à sentença. 

 
No rito sumaríssimo todas as provas serão produzidas na 

audiência de instrução e julgamento, de acordo com o artigo 
852-H, §1º da CLT. 

 
Art. 852-H. Todas as provas serão produzidas na audiência 

de instrução e julgamento, ainda que não requeridas 
previamente.  

§ 1º Sobre os documentos apresentados por uma das partes 
manifestar-se-á imediatamente a parte contrária, sem 
interrupção da audiência, salvo absoluta impossibilidade, a 
critério do juiz. 

 
Em casos específicos, na área trabalhista, como é o caso de 

pagamento de salários, acordo de prorrogação de jornada, 
concessão ou pagamento de férias, concessão de descanso da 
gestante, a prova documental é imprescindível para sua 
demonstração. 

 
Com relação às anotações na CTPS, o TST entende que as 

anotações feitas pelo empregador na carteira profissional do 
empregado não geram presunção juris et de jure (não admite 
prova em contrário), mas apenas juris tantum (admite prova 
em contrário). 

 
Súmula nº 12 do TST 
CARTEIRA PROFISSIONAL (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 

20 e 21.11.2003 
As anotações apostas pelo empregador na carteira 

profissional do empregado não geram presunção "juris et de 
jure", mas apenas "juris tantum". 

 
Falsidade de Documento 
 
Nos termos do artigo 427, parágrafo único do CPC, a 

falsidade documental consiste em: 
a) Formar documento não verdadeiro 
b) Alterar documento verdadeiro 
 
Será cessada a fé do documento particular: 
a) for impugnada sua autenticidade e enquanto não se 

comprovar sua veracidade; 
b) assinado em branco, for impugnado seu conteúdo, por 

preenchimento abusivo. 
Parágrafo único.  Dar-se-á abuso quando aquele que 

recebeu documento assinado com texto não escrito no todo 
ou em parte formá-lo ou completá-lo por si ou por meio de 
outrem, violando o pacto feito com o signatário. 

Momento para arguição da falsidade: 
A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou 

no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da 
juntada do documento aos autos. (artigo 430, CPC). 

Quando arguida, a falsidade será analisada de forma 
incidental, exceto quando a parte requerer que o juiz a decida 
como questão principal. 

A declaração sobre a falsidade do documento, quando 
suscitada como questão principal, constará da parte 
dispositiva da sentença e sobre ela incidirá também a 
autoridade da coisa julgada 

O ônus da prova cabe à parte que a arguir quando se tratar 
de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo. E à 
parte que produziu o documento quando se tratar de 
impugnação da autenticidade.  

  
5. Prova pericial: Será aplicada quando a prova do fato 

depender de conhecimentos científicos ou técnicos que vão 
além do conhecimento do julgador. Não é utilizada apenas na 
seara penal, no campo trabalhista será imprescindível para 
vistorias, avaliações e exames. 

 
CPC 
Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou 

avaliação. 
§ 1º O juiz indeferirá a perícia quando: 
I - a prova do fato não depender de conhecimento especial 

de técnico; 
II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas; 
III - a verificação for impraticável. 
§ 2º De ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, 

em substituição à perícia, determinar a produção de prova 
técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor 
complexidade. 

§ 3º A prova técnica simplificada consistirá apenas na 
inquirição de especialista, pelo juiz, sobre ponto controvertido 
da causa que demande especial conhecimento científico ou 
técnico. 

§ 4º Durante a arguição, o especialista, que deverá ter 
formação acadêmica específica na área objeto de seu 
depoimento, poderá valer-se de qualquer recurso tecnológico de 
transmissão de sons e imagens com o fim de esclarecer os pontos 
controvertidos da causa. 

 
O juiz irá designar um perito, considerado auxiliar da 

justiça. É permitido, porém, a indicação de assistentes pelas 
partes, no prazo de 15 dias da nomeação do perito. No mesmo 
prazo deverá apresentar os quesitos. 

 
Os peritos são profissionais de nível universitário inscritos 

em órgão competente e sua comprovação será feita por meio 
de certidão do órgão profissional em que estiverem inscritos. 
Em algumas cidades pode ocorrer de não haver peritos e ficará 
a escolha do juiz indicar o perito que ache conveniente ao caso. 

 
Os peritos serão nomeados entre os profissionais 

legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos 
devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao 
qual o juiz está vinculado. s tribunais realizarão avaliações e 
reavaliações periódicas para manutenção do cadastro, 
considerando a formação profissional, a atualização do 
conhecimento e a experiência dos peritos interessados. (art. 
156, §3º, CPC) 

 
Importante salientar que o artigo 3º. da Lei 5.584/70 

revogou tacitamente o artigo 826 da CLT, tendo em vista que 
passou a estabelecer: 

 
Art 3º Os exames periciais serão realizados por perito único 

designado pelo Juiz, que fixará o prazo para entrega do laudo. 
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Parágrafo único. Permitir-se-á a cada parte a indicação de 
um assistente, cuja laudo terá que ser apresentado no mesmo 
prazo assinado para o perito, sob pena de ser desentranhado dos 
autos. 

 
Pode porém o juiz indeferir a perícia quando: (artigo 464, 

§1º, CPC) 
 
I - a prova do fato não depender de conhecimento especial 

de técnico; 
II - for desnecessária em vista de outras provas 

produzidas; 
III - a verificação for impraticável. 
 
A perícia será obrigatória quando se tratar de pedido de 

adicional de insalubridade e periculosidade, ainda que o réu 
seja revel e confesso quanto à matéria de fato, conforme dispõe 
o artigo 195, §2º da CLT 

 
Art.. 195 - A caracterização e a classificação da 

insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do 
Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de 
Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registrados no 
Ministério do Trabalho. 

§ 2º - Arguida em juízo insalubridade ou periculosidade, seja 
por empregado, seja por Sindicato em favor de grupo de 
associado, o juiz designará perito habilitado na forma deste 
artigo, e, onde não houver, requisitará perícia ao órgão 
competente do Ministério do Trabalho. 

 
Caso o estabelecimento não esteja mais funcionando, o juiz 

poderá ser valer de outros meios de prova, conforme OJ 278, SDI-
I do TST. 

 
278. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍCIA. LOCAL DE 

TRABALHO DESATIVADO (DJ 11.08.2003) 
A realização de perícia é obrigatória para a verificação de 

insalubridade. Quando não for possível sua realização, como em 
caso de fechamento da empresa, poderá o julgador utilizar-se de 
outros meios de prova. 

 
Súmula nº 453 do TST 
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PAGAMENTO 

ESPONTÂNEO. CARACTERIZAÇÃO DE FATO INCONTROVERSO. 
DESNECESSÁRIA A PERÍCIA DE QUE TRATA O ART. 195 DA CLT. 
(conversão da Orientação Jurisprudencial nº 406 da SBDI-1) ‒ 
Res. 194/2014, DEJT divulgado em 21, 22 e 23.05.2014  

 O pagamento de adicional de periculosidade efetuado por 
mera liberalidade da empresa, ainda que de forma proporcional 
ao tempo de exposição ao risco ou em percentual inferior ao 
máximo legalmente previsto, dispensa a realização da prova 
técnica exigida pelo art. 195 da CLT, pois torna incontroversa a 
existência do trabalho em condições perigosas. 

 
Será dispensada a produção da prova pericial quando 

(art.472, NCPC):  
 
Art. 472. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as 

partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as 
questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos 
que considerar suficientes. 

 
Procedimentos da prova pericial: os atos processuais da 

realização da prova pericial estabelecidos no CPC sofrem 
pequena adaptação para o processo do trabalho em razão da 
oralidade e da concentração, mas a perícia em si será realizada, 
geralmente, fora da audiência. Na audiência, o juiz defere ou 
indefere a produção da prova pericial e nomeia o perito, 
suspendendo a continuidade da instrução processual. 

 

Honorários periciais:  Em regra, os honorários periciais 
devem ser suportados pela parte sucumbente na pretensão 
objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita, 
nos termos do artigo 790-B, CLT. 

 
CLT - 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. 
(Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) 

§ 1o  Ao fixar o valor dos honorários periciais, o juízo 
deverá respeitar o limite máximo estabelecido pelo Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho.  (Incluído pela Lei nº 13.467, 
de 2017) 

§ 2o  O juízo poderá deferir parcelamento dos honorários 
periciais.(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

§ 3o  O juízo não poderá exigir adiantamento de valores 
para realização de perícias. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 
2017) 

§ 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.  (Incluído pela Lei 
nº 13.467, de 2017) 

 
Encerramento da instrução probatória: Quando for 

finalizada a produção de provas será finalizada a instrução 
processual, nesta oportunidade as partes poderão aduzir 
razões finais. Em um prazo que não exceda 10 minutos para as 
partes (art. 850, CLT). 

 
Art. 850, CLT Terminada a instrução, poderão as partes 

aduzir razões finais, em prazo não excedente de 10 (dez) 
minutos para cada uma. Em seguida, o juiz ou presidente 
renovará a proposta de conciliação, e não se realizando esta, 
será proferida a decisão. 

Parágrafo único - O Presidente da Junta, após propor a 
solução do dissídio, tomará os votos dos vogais e, havendo 
divergência entre estes, poderá desempatar ou proferir decisão 
que melhor atenda ao cumprimento da lei e ao justo equilíbrio 
entre os votos divergentes e ao interesse social. 

 
Após a apresentação das razões finais, o juiz irá apresentar 

nova proposta de conciliação, sob pena de nulidade. Caso não 
haja acordo, será proferida decisão. 

 
Questões 

 
01. (SEDF - Professor Ȃ Direito Ȃ Quadrix/2017). A 

respeito do Direito Processual do Trabalho, julgue o item que 
se segue. 

Tomando┽se por base o sistema de produção das provas 
no direito processual trabalhista, é correto dizer que a 
confissão pode ser real ou ficta, sendo a primeira uma 
presunção absoluta e a segunda uma presunção relativa que 
pode ser elidida por outras provas existentes nos autos. 

 
(  ) Certo   (  ) Errado 
 
02. (Técnico Judiciário - Área Administrativa - TRT - 

14ª Região (RO e AC)/2016). É de amplo domínio popular o consagrado ditado ╉não basta alegar é preciso provarｇ┻ Nesse 
contexto, em relação ao instituto das provas no Processo 
Judiciário Trabalhista, conforme norma legal aplicável, 

(A) caso a testemunha não saiba falar a língua nacional o 
seu depoimento será feito por meio de intérprete indicado 
pela parte e as despesas com tal ato serão arcadas pela União. 

(B) nas ações trabalhistas que tramitam pelo rito 
sumaríssimo cada parte poderá ouvir até 5 testemunhas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
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(C) o documento em cópia oferecido para prova poderá 
ser declarado autêntico pelo próprio advogado, sob sua 
responsabilidade pessoal. 

(D) as testemunhas das partes somente serão ouvidas se 
for apresentado rol de testemunhas em até 15 dias antes da 
audiência, seja qual foi o rito processual. 

(E) nas ações que tramitam pelo rito sumaríssimo não 
cabe produção de prova pericial visto que a apreciação da 
reclamação deverá ocorrer no prazo máximo de 15 dias do 
seu ajuizamento. 

 
03. (FUNPRESP/EXE - Especialista - Área Jurídica Ȃ 

CESPE/2016). A respeito das provas no processo do trabalho, 
julgue o item a seguir. 

Quarenta e oito horas após a postagem, presume-se 
recebida a notificação, cabendo à parte destinatária 
comprovar o não recebimento. 

 
(  ) Certo   (  ) Errado 
 
04. (SEGEP/MA - Procurador do Estado Ȃ FCC/2016). A 

respeito das provas no procedimento sumaríssimo, 
(A) ainda que não requeridas previamente, todas provas 

serão produzidas na audiência de instrução e julgamento. 
(B) a necessidade de produção de prova pericial na 

reclamatória trabalhista impede o seu processamento por este 
rito. 

(C) sobre documentos apresentados por uma das partes, a 
parte contrária manifestar-se-á no prazo de 24 horas. 

(D) as testemunhas devem comparecer à audiência 
independentemente de intimação, sob pena de perda da prova. 

(E) cada parte poderá ouvir, no máximo, três testemunhas. 
 
05. (CASAN - Advogado - INSTITUTO AOCP/2016). 

Sobre as provas no processo do trabalho, assinale a alternativa 
correta. 

(A) É absoluto o valor probatório das anotações da carteira 
profissional. 

(B) O depoimento das partes e testemunhas que não 
souberem falar a língua nacional será feito por meio de 
intérprete nomeado pelo juiz, e as despesas correrão por conta 
do juízo. 

(C) O documento em cópia oferecido para prova não 
poderá ser declarado autêntico pelo próprio advogado. 

(D) Cada uma das partes poderá indicar mais de 3 
testemunhas, e quando se tratar de inquérito, esse número 
poderá ser elevado a 6. 

(E) A testemunha que for parente até o terceiro grau civil, 
amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, não prestará 
compromisso, e seu depoimento valerá como simples 
informação. 

 
Gabarito 

01.Certo  / 02.C / 03.Errado / 04.A / 05.E 
 

 
 
O procedimento ordinário ou rito ordinário é utilizado 

quando o valor da causa não ultrapassar 40 (quarenta) 
salários mínimos, na data de seu ajuizamento, ou em que é 
parte a Administração pública Direta, Autárquica ou 
Fundacional. O procedimento ordinário encontra sua 
regulamentação em dispositivos esparsos da CLT, conforme 
será mencionado no estudo da matéria. 

O procedimento ordinário trabalhista divide-se em três 
partes fundamentais:  

 
1) Audiência inicial de conciliação: nesta ocasião 

deverão comparecer as partes, sendo que o reclamado deverá 
estar munido de sua defesa escrita e dos documentos que a 
instruem. Caso não tenha defesa escrita poderá apresentá-la 
oralmente, em até 20 minutos, nos termos do art. 847 da CLT.  

Aberta a audiência o juiz deverá propor a conciliação (art. 
846 da CLT). Conciliando-se às partes, será lavrado o 
respectivo termo, onde constará valor, prazo e demais 
condições para seu cumprimento.  

A Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) incluiu ao artigo 
847 da CLT, um parágrafo único para dispor que quando da 
apresentação de defesa escrita, esta deve ser apresentada 
através do sistema eletrônico e até a audiência. 

 
CLT 
Art. 847 - Não havendo acordo, o reclamado terá vinte 

minutos para aduzir sua defesa, após a leitura da reclamação, 
quando esta não for dispensada por ambas as partes. 

Parágrafo único.  A parte poderá apresentar defesa 
escrita pelo sistema de processo judicial eletrônico até a 
audiência.   (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017). 

 
2) Audiência de instrução: as partes não necessitam 

apresentar com antecedência rol de testemunhas (CLT, art. 
825). Também, nesta audiência deverão comparecer as partes, 
sob pena de confissão quanto à matéria de fato, em razão da 
ausência de depoimento pessoal, bem como as testemunhas, 
sob pena de preclusão. 

Nesta ocasião prestarão depoimento as partes e as 
testemunhas, sendo estas de no máximo 3 (três) para cada 
parte, com exceção dos Inquéritos para Apuração de Falta 
Grave que se admitem seis testemunhas (CLT, 821) 

As partes poderão requerer, também, a produção de prova 
pericial. Pode acontecer da audiência de instrução ser 
suspensa por qualquer motivo, como por exemplo, o 
cumprimento de uma carta precatória para oitiva de 
testemunha, neste caso será designada uma audiência 
chamada de encerramento, que, em verdade, nada mais é que 
a continuação e conclusão da instrução. 

Encerrada a instrução, as partes poderão apresentar suas 
razões finais, pelo prazo máximo de 10 minutos cada um. O juiz 
deverá, então, mais uma vez renovar a proposta de conciliação 
(CLT, art. 850). Não sendo esta obtida, designará a data para a 
audiência de julgamento. 

 
3) Audiência de julgamento: Tendo em vista o Princípio 

da Concentração de Atos em Audiência e o Princípio da 
Celeridade Processual, têm-se designado audiências UNAS, nas 
quais se concentram todos os atos da audiência, quais sejam a 
conciliação, instrução e julgamento, este último em raríssimos 
casos, sendo a prática mais comum a concentração dos 
procedimentos de conciliação e instrução, designando-se data 
para julgamento da ação, como mencionado acima. 

 
Como principais características do procedimento 

ordinário temos que trata-se de um procedimento que 
permite um maior conhecimento da situação e é utilizado 
para casos de maior complexidade. 

Nesse rito, há a possibilidade de citação por Edital, nos 
casos em que o reclamado criar embaraços ao recebimento da 
notificação, que em regra será feito em registro postal com 
franquia.  

No procedimento ordinário há ainda a possibilidade de se 
demandar contra os entes da Administração Pública Direta, 
diferentemente do procedimento sumaríssimo, visto que nos 
termos artigo 852-A, parágrafo único da CLT, estão excluídas 

9 Do procedimento 
ordinário. 10 Procedimento 

sumaríssimo.    

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
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do procedimento sumaríssimo as demandas em que é parte a 
Administração Pública direta, autárquica e fundacional. 

Neste procedimento ainda, cada uma das partes não 
poderá indicar mais de 3 (três) testemunhas, salvo quando se 
tratar de inquérito, caso em que esse número poderá ser 
elevado a 6 (seis).  

 
 Ônus da Prova: Com a reforma trabalhista, o ônus da 

prova não incumbe mais apenas a parte que as fizer, 
vejamos: 

 
CLT - Art. 818.  O ônus da prova incumbe: (Redação dada 

pela Lei nº 13.467, de 2017) 
I - ao reclamante, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 
II - ao reclamado, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do reclamante. (Incluído 
pela Lei nº 13.467, de 2017) 

§ 1o  Nos casos previstos em lei ou diante de 
peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à 
excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos deste 
artigo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 
contrário, poderá o juízo atribuir o ônus da prova de modo 
diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em 
que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do 
ônus que lhe foi atribuído. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 
2017) 

§ 2o  A decisão referida no § 1o deste artigo deverá ser 
proferida antes da abertura da instrução e, a requerimento da 
parte, implicará o adiamento da audiência e possibilitará 
provar os fatos por qualquer meio em direito 
admitido.  (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

§ 3o  A decisão referida no § 1o deste artigo não pode 
gerar situação em que a desincumbência do encargo pela 
parte seja impossível ou excessivamente difícil. (Incluído pela 
Lei nº 13.467, de 2017) 

 
Além dessas mudanças, a Reforma Trabalhista também 

alterou algumas coisas relação a determinação dos pedidos. 
A CLT passa prever que se a reclamação for escrita, o pedido 
deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, 
vejamos: 

  
CLT, Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal. 
§ 1o  Sendo escrita, a reclamação deverá conter a 

designação do juízo, a qualificação das partes, a breve 
exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que 
deverá ser certo, determinado e com indicação de seu 
valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu 
representante.  (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) 
(grifo nosso) 

§ 2o  Se verbal, a reclamação será reduzida a termo, em 
duas vias datadas e assinadas pelo escrivão ou secretário, 
observado, no que couber, o disposto no § 1o deste 
artigo.  (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) 

§ 3o  Os pedidos que não atendam ao disposto no § 
1o deste artigo serão julgados extintos sem resolução do 
mérito.  (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

 
Assim, da análise do respectivo dispositivo notamos que 

o pedido genérico, deixou de ser a regra e passou a ser 
exceção, aplicado de maneira subsidiária pelo CPC, quando 
não se puder aferir desde logo o valor da postulação 
(art. 324 § 1ºCPC). 

  
A reforma Trabalhista incluiu ainda à CLT a Seção IV-A, 

para tratar da reponsabilidade por Dano processual, assim, 
aquele que litigar de má-fé como reclamante, reclamado ou 
interveniente, poderá responder por perdas e danos.                      

 

Seção IV-A 
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 
Da Responsabilidade por Dano Processual 

Art. 793-A.  Responde por perdas e danos aquele que litigar 
de má-fé como reclamante, reclamado ou 
interveniente. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

Art. 793-B. Considera-se litigante de má-fé aquele 
que:   (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 
ou fato incontroverso; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

II - alterar a verdade dos fatos; (Incluído pela Lei nº 13.467, 
de 2017) 

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; 
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do 
processo;  (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou 
ato do processo; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

VI - provocar incidente manifestamente 
infundado;  (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente 
protelatório.  (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

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.  (Incluído 
pela Lei nº 13.467, de 2017) 

§ 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.  (Incluído pela Lei nº 13.467, de 
2017) 

§ 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. (Incluído pela 
Lei nº 13.467, de 2017) 

§ 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.  (Incluído pela 
Lei nº 13.467, de 2017) 

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. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

Parágrafo único.  A execução da multa prevista neste artigo 
dar-se-á nos mesmos autos. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 
2017) 

 
PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO 

 
O projeto de Lei nº 4693- B, de 1998, deu origem à Lei nº 

9.957/2000, com o acréscimo dos artigos 852 ‒ A a 852 ‒ I da 
CLT, além de inserir determinações diferenciadas para o 
recurso ordinário e de revista, com relação a adoção do 
procedimento sumaríssimo. Para a sua criação, muitos artigos 
basearam-se na Lei 9099/95 (Lei dos Juizados Cíveis Especiais 
e Criminais). 

 
O objetivo neste procedimento é dar maior celeridade aos 

processos trabalhistas, cujo valor seja de até 40 salários ‒ 
mínimos. 

Os interesses do empregado e do empregador são 
distintos. O empregado deseja que a prestação jurisdicional 
seja rápida, enquanto o empregador visa a demora, pois caso 
perca a lide processual, deverá arcar com as custas. 

No processo do trabalho, o valor da causa é o único critério 
para que haja enquadramento desse rito, não tendo que se 
levar em conta a complexidade da matéria. 
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Será aplicado apenas aos dissídios individuais. Caso se 
trate de ação plúrima, o procedimento sumaríssimo será 
aplicado quando seu valor não exceder 40 salários mínimos. 

Quando for parte no processo a Administração Pública 
Indireta, autárquica e fundacional, não será permitida a 
aplicação do rito sumaríssimo. 

Diferentemente do processo civil nas ações trabalhistas 
que seguem por este rito a sentença não precisará conter o 
relatório. 

No caso de uma das partes se sentirem insatisfeitas com a 
sentença poderão interpor os recursos cabíveis, no caso de 
recurso ordinário este terá preferência no tribunal não terá 
revisor e será dado parecer oral. 

 
OBS: não se sujeitam ao rito sumaríssimo as demandas 

em que for parte: Administração Pública direta, autárquica 
e fundacional. 

 
Princípios do Procedimento Sumaríssimo: 
 
- Princípio da celeridade: engloba o rito sumaríssimo, já 

que a intenção deste procedimento é a celeridade processual; 
- Princípio da oralidade: no processo do trabalho, a 

contestação ainda será apresentada de maneira oral, assim 
como as provas e as razões finais que são feitas na própria 
audiência. 

- Princípio da concentração dos atos: como a 
contestação é apresentada em audiência única, praticamente 
toda a prova será produzida neste mesmo momento. 

 
É permitida ainda a aplicação subsidiária do CPC, nos 

termos do artigo 15 do NCPC, desde que compatível com as 
normas e princípios do Direito do Trabalho. 

 
A lei adotou o critério econômico para fixação deste rito, e 

como dito acima, compreende as causas que não exceda o valor 
de 40 salários mínimos, podendo ser discutida qualquer 
matéria, já que a CLT não traz a matéria a ser abordada. 

O procedimento sumaríssimo será aplicado para dissídios 
individuais e não para dissídios coletivos. Quanto às ações 
plúrimas, também será permitido, desde que o valor total do 
pedido para todos os reclamantes seja de até 40 salários 
mínimos. 

Quando a reclamação é proposta contra dois réus, sendo 
um deles a Administração Pública, o procedimento a ser 
adotado será o ordinário. 

Como não há norma em sentido contrário, as empresas 
públicas que explorem atividade econômica e as sociedades de 
economia mista, poderão se valer do rito sumaríssimo, 
permitindo que se beneficiem da conciliação. 

Caso o juiz verifique que o valor da pretensão é superior a 
40 salários mínimos, deverá converter o procedimento 
sumaríssimo em ordinário. O contrário, também é permitido, 
ou seja, o autor pode dar causa à valor superior a 40 salários 
mínimos, mas na realidade a causa versa valor inferior. O juiz 
pode transformar o procedimento comum em sumaríssimo. 

Caso o juiz determine a conversão de um rito para o outro, 
os atos que não puderem ser aproveitados, devem ser 
anulados 

Não há direito de opção com relação ao rito. A matéria é de 
ordem pública, dirigida ao juiz e a lei dispõe como o rito será 
desenvolvido. 

 
Petição Inicial no rito sumaríssimo 
Quando a inicial for ajuizada e submetida ao rito 

sumaríssimo, deverá ser apreciada no prazo máximo de 15 
dias. 

São requisitos da petição inicial: 
- Pedido certo ou determinado e indicação do valor; 

- Indicação do endereço do reclamado, proibida a citação 
feita por edital 

 
Caso estes dois requisitos não estejam presentes, a 

reclamação será arquivada com a condenação do reclamante 
ao pagamento das custas sobre o valor da causa. 

Caso as partes mudem de endereço deverão comunicar ao 
juízo eventuais mudanças de endereço ocorridas, 
considerando-se válidas as intimações que forem feitas ao 
local anteriormente indicado, se as partes se manterem 
omissas. 

O não cumprimento dos requisitos da petição inicial, 
conduzem o seu arquivamento, condenando o reclamante ao 
pagamento de custas sobre o valor da causa. 

Audiência 
As audiências serão únicas. O juiz tem ampla liberdade 

para julgar as provas produzidas, podendo excluir as que não 
achar convenientes para o caso. 

Aberta a audiência, o juiz indicará os benefícios advindos 
da audiência de conciliação, podendo usar dos meios legais e 
coerentes para solucionar o litígio em qualquer fase da 
audiência. 

Frisa-se aqui que a tentativa de conciliação é permitida em 
qualquer fase do processo 

Todos os incidentes e exceções que porventura vierem a 
ocorrer serão decididos de plano, demais questões serão 
decididas na sentença. 

Com relação a apresentação de documentos apresentados 
por uma das partes, a parte contrária poderá se manifestar 
imediatamente, sem que haja interrupção da audiência. 

Quanto ao número de testemunhas que podem ser trazidas 
ao processo será permitido até o máximo de duas para cada 
parte. A testemunha pode comparecer independente de 
intimação, caso não compareça, poderá ser intimada desde 
que comprove o convite. 

Mesmo que tenha sido proposta ação plúrima, o número de 
testemunhas será de duas para o conjunto de reclamantes. 
Esta exceção refere-se ao fato de existirem duas empresas no 
polo passivo, momento em que terá direito a ouvir duas 
testemunhas. 

São duas testemunhas para cada parte em relação a todos 
os fatos e não duas para cada fato. 

Apenas será deferida intimação da testemunha que, 
comprovadamente convidada, deixar de comparecer. Esta 
comprovação deve ser feita em audiência. Do contrário, o juiz 
não está obrigado a adiar a audiência. Caso não compareça à 
testemunha intimada, o juiz poderá determinar sua intimação 
coercitiva. 

 
Art. 852-H, CLT Todas as provas serão produzidas na 

audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas 
previamente. 

(...) 
§ 3º Só será deferida intimação de testemunha que, 

comprovadamente convidada, deixar de comparecer. Não 
comparecendo a testemunha intimada, o juiz poderá 
determinar sua imediata condução coercitiva. 

 
Embora não conste no §3º do artigo acima, o juiz poderá 

aplicar multa à testemunha, que comprovadamente intimada, 
deixar de comparecer. 

Os incidentes serão resolvidos pelo juiz na própria 
audiência.  

Referindo-se as provas técnicas, estas serão deferidas 
quando a prova do fato o exigir, ou legalmente imposta, 
competindo ao juiz fixar o objeto da perícia, prazo e nomeação 
de perito. O prazo para as partes apresentarem laudo se dará 
no prazo de 5 dias. 
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Sentença 
A sentença é simplesmente a exteriorização da convicção 

do juiz, resumindo os fatos que ocorreram em audiência, não 
sendo exigido o relatório. 

As partes serão intimadas da sentença na própria 
audiência. 

 
Recursos admitidos no rito sumaríssimo 
Caso a decisão do juiz não agrade uma das partes, será 

permitida a interposição de recursos. 
 
O Recurso Ordinário é cabível, no prazo de 8 dias, das 

decisões definitivas ou terminativas das Varas e Juízos das 
decisões definitivas ou terminativas dos Tribunais Regionais, 
em processo de competência originária, desde que dissídios 
individuais. Tem incidência, portanto, nos mesmos casos que 
o rito ordinário, exceto na hipótese de dissídio coletivo, que 
não se submete a esse procedimento. 16 

Contudo, o processamento do recurso ordinário é 
diferenciado, com as seguintes diretrizes: 

 
a. será imediatamente distribuído, uma vez recebido no 

Tribunal, devendo o relator liberá-lo no prazo máximo de dez 
dias, e a Secretaria do Tribunal ou Turma colocá-lo 
imediatamente em pauta para julgamento, sem revisor; 

b. terá pa recer oral do representante do Ministério 
Público presente à sessão de julgamento, se este entender 
necessário o parecer, com registro na certidão; 

c. terá acórdão consistente unicamente na certidão de 
julgamento, com a indicação suficiente do processo e parte 
dispositiva, e das razões de decidir do voto prevalente. Se a 
sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a 
certidão de julgamento, registrando tal circunstância, servirá 
de acórdão. 

 
Art. 895, CLT Cabe recurso ordinário para a instância 

superior: 
(...) 
§ 1º - Nas reclamações sujeitas ao procedimento 

sumaríssimo, o recurso ordinário:         
I - (VETADO).        
II - será imediatamente distribuído, uma vez recebido no 

Tribunal, devendo o relator liberá-lo no prazo máximo de dez 
dias, e a Secretaria do Tribunal ou Turma colocá-lo 
imediatamente em pauta para julgamento, sem revisor;  

III - terá parecer oral do representante do Ministério Público 
presente à sessão de julgamento, se este entender necessário o 
parecer, com registro na certidão;        

IV - terá acórdão consistente unicamente na certidão de 
julgamento, com a indicação suficiente do processo e parte 
dispositiva, e das razões de decidir do voto prevalente. Se a 
sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a certidão 
de julgamento, registrando tal circunstância, servirá de 
acórdão.   

 
§ 2º - Os Tribunais Regionais, divididos em Turmas, poderão 

designar Turma para o julgamento dos recursos ordinários 
interpostos das sentenças prolatadas nas demandas sujeitas ao 
procedimento sumaríssimo. 

 
Quanto ao Recurso de Revista, com aplicação do rito 

sumaríssimo, este difere-se da aplicação do rito ordinário, pois 
aqui poderá ser aplicado quando: 

 
- contrariar à Súmula de jurisprudência uniforme do TST; 
- contrariar à Súmula Vinculante do STF; 

                                                 
16 Miessa,Élisson, Processo do Trabalho para os concursos de analista do TRT 

e do MPU, 3ª edição, Editora Jus Podivm, 2015. 

- violar a Constituição da República, diretamente (art. 896, 
§ 9º da CLT). 

 
Não caberá recurso de revista quando: 
- violar lei federal; 
- houver divergência jurisprudencial; 
- contrariar orientação jurisprudencial do TST 
 
CLT - Art. 896 - Cabe Recurso de Revista para Turma do 

Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau 
de recurso ordinário, em dissídio individual, pelos Tribunais 
Regionais do Trabalho, quando: 

a) derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação 
diversa da que lhe houver dado outro Tribunal Regional do 
Trabalho, no seu Pleno ou Turma, ou a Seção de Dissídios 
Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ou contrariarem 
súmula de jurisprudência uniforme dessa Corte ou súmula 
vinculante do Supremo Tribunal Federal: 

b) derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, Convenção 
Coletiva de Trabalho, Acordo Coletivo, sentença normativa ou 
regulamento empresarial de observância obrigatória em área 
territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional 
prolator da decisão recorrida, interpretação divergente, na 
forma da alínea a: 

c) proferidas com violação literal de disposição de lei federal 
ou afronta direta e literal à Constituição Federal.        

 
Quando estiver em fase de execução, o Recurso de Revista 

ficará ainda mais restrito, admitindo-se quando houver ofensa 
direta e literal da norma da Constituição Federal. Neste 
sentido, o § 2º, do art. 896 da CLT: 

 
CLT - Art. 896 (...) 
§ 2º Das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do 

Trabalho ou por suas Turmas, em execução de sentença, 
inclusive em processo incidente de embargos de terceiro, não 
caberá Recurso de Revista, salvo na hipótese de ofensa direta e 
literal de norma da Constituição Federal. 

 
A Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) incluiu o inciso 

IV ao §1º do artigo 896 da CLT, como ônus da parte e revogou 
os §§ 3º,4º,5º e 6º. 

(...) 
§ 1o-A. Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte:  
I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o 

prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de 
revista;  

II - indicar, de forma explícita e fundamentada, 
contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação 
jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que conflite 
com a decisão regional;    

III - expor as razões do pedido de reforma, impugnando 
todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive 
mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da 
Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial 
cuja contrariedade aponte.    

IV - transcrever na peça recursal, no caso de suscitar 
preliminar de nulidade de julgado por negativa de 
prestação jurisdicional, o trecho dos embargos 
declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do 
tribunal sobre questão veiculada no recurso ordinário e o 
trecho da decisão regional que rejeitou os embargos 
quanto ao pedido, para cotejo e verificação, de plano, da 
ocorrência da omissão.(Incluído pela Lei nº 13.467, de 
2017) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1


APOSTILAS OPÇÃO 
 

 

Direito Processual do Trabalho 39 

Embargos de Divergência ou Embargos para a SDI: 
Admitem-se embargos de divergência, em causas sujeitas ao 
rito sumaríssimo, intitulados no artigo 894, II, CLT, quando 
puder demonstrar a divergência jurisprudencial entre Turmas 
do TST, embasada em interpretações diversas referente a 
aplicação de mesmo dispositivo constitucional ou matéria 
sumulada. 

 
Art. 894, CLT No Tribunal Superior do Trabalho cabem 

embargos, no prazo de 8 (oito) dias: 
(...) 
II - das decisões das Turmas que divergirem entre si ou das 

decisões proferidas pela Seção de Dissídios Individuais, ou 
contrárias a súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal 
Superior do Trabalho ou súmula vinculante do Supremo 
Tribunal Federal. 

 
Súmula nº 433 do TST  
EMBARGOS. ADMISSIBILIDADE. PROCESSO EM FASE DE 

EXECUÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA 
LEI Nº 11.496, DE 26.06.2007. DIVERGÊNCIA DE 
INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. - Res. 
177/2012, DEJT divulgado em 13, 14 e 15.02.2012  

A admissibilidade do recurso de embargos contra acórdão 
de Turma em Recurso de Revista em fase de execução, publicado 
na vigência da Lei nº 11.496, de 26.06.2007, condiciona-se à 
demonstração de divergência jurisprudencial entre Turmas ou 
destas e a Seção Especializada em Dissídios Individuais do 
Tribunal Superior do Trabalho em relação à interpretação de 
dispositivo constitucional. 

 
Seguem os dispositivos da CLT que tratam do Procedimento 

Sumaríssimo. 
 

CLT 
SEÇÃO II-A 

Do Procedimento Sumaríssimo 
 
Art. 852-A. Os dissídios individuais cujo valor não exceda a 

quarenta vezes o salário mínimo vigente na data do 
ajuizamento da reclamação ficam submetidos ao procedimento 
sumaríssimo.  

Parágrafo único. Estão excluídas do procedimento 
sumaríssimo as demandas em que é parte a Administração 
Pública direta, autárquica e fundacional.  

 
Art. 852-B. Nas reclamações enquadradas no procedimento 

sumaríssimo:  
I - o pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o 

valor correspondente;   
II - não se fará citação por edital, incumbindo ao autor a 

correta indicação do nome e endereço do reclamado;   
III - a apreciação da reclamação deverá ocorrer no prazo 

máximo de quinze dias do seu ajuizamento, podendo constar de 
pauta especial, se necessário, de acordo com o movimento 
judiciário da Junta de Conciliação e Julgamento.   

§ 1º O não atendimento, pelo reclamante, do disposto nos 
incisos I e II deste artigo importará no arquivamento da 
reclamação e condenação ao pagamento de custas sobre o valor 
da causa.  

§ 2º As partes e advogados comunicarão ao juízo as 
mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, 
reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 
anteriormente indicado, na ausência de comunicação.   

 
Art. 852-C. As demandas sujeitas a rito sumaríssimo serão 

instruídas e julgadas em audiência única, sob a direção de juiz 
presidente ou substituto, que poderá ser convocado para atuar 
simultaneamente com o titular.  

 

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. 852-E. Aberta a sessão, o juiz esclarecerá as partes 
presentes sobre as vantagens da conciliação e usará os meios 
adequados de persuasão para a solução conciliatória do litígio, 
em qualquer fase da audiência.  

 
Art. 852-F. Na ata de audiência serão registrados 

resumidamente os atos essenciais, as afirmações fundamentais 
das partes e as informações úteis à solução da causa trazidas 
pela prova testemunhal.  

 
Art. 852-G. Serão decididos, de plano, todos os incidentes e 

exceções que possam interferir no prosseguimento da audiência 
e do processo. As demais questões serão decididas na sentença.  

 
Art. 852-H. Todas as provas serão produzidas na audiência 

de instrução e julgamento, ainda que não requeridas 
previamente.  

§ 1º Sobre os documentos apresentados por uma das partes 
manifestar-se-á imediatamente a parte contrária, sem 
interrupção da audiência, salvo absoluta impossibilidade, a 
critério do juiz.   

§ 2º As testemunhas, até o máximo de duas para cada parte, 
comparecerão à audiência de instrução e julgamento 
independentemente de intimação.  

§ 3º Só será deferida intimação de testemunha que, 
comprovadamente convidada, deixar de comparecer. Não 
comparecendo a testemunha intimada, o juiz poderá 
determinar sua imediata condução coercitiva.  

§ 4º Somente quando a prova do fato o exigir, ou for 
legalmente imposta, será deferida prova técnica, incumbindo ao 
juiz, desde logo, fixar o prazo, o objeto da perícia e nomear 
perito.   

§ 5º (VETADO)  
§ 6º As partes serão intimadas a manifestar-se sobre o laudo, 

no prazo comum de cinco dias.    
§ 7º Interrompida a audiência, o seu prosseguimento e a 

solução do processo dar-se-ão no prazo máximo de trinta dias, 
salvo motivo relevante justificado nos autos pelo juiz da causa.  

 
Art. 852-I. A sentença mencionará os elementos de convicção 

do juízo, com resumo dos fatos relevantes ocorridos em 
audiência, dispensado o relatório.  

§ 1º O juízo adotará em cada caso a decisão que reputar 
mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e as 
exigências do bem comum.   

§ 2º (VETADO)   
§ 3º As partes serão intimadas da sentença na própria 

audiência em que prolatada. 
Será permitida a aplicação do rito sumaríssimo nas causas 

que não excedam 40 vezes o salário-mínimo vigente na data do 
ajuizamento da reclamação e nos dissídios individuais. Além 
disso, não tem aplicação nas ações civis públicas e ações civis 
coletiva, pois estas se darão por substituto processual. 

 
Questões 

 
01. (SEDF - Analista de Gestão Educacional - Direito e 

Legislação Ȃ CESPE/2017). No que se refere aos 
procedimentos, à reclamação, à prescrição e à competência na 
justiça do trabalho, julgue o item que se segue. 

Em procedimento sumaríssimo, apenas se admite o 
ajuizamento de reclamação trabalhista contra um estado da 
Federação se o valor do dissídio individual não exceder a 
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quarenta vezes o salário mínimo vigente na data do 
ajuizamento da ação. 

(  ) Certo   (  ) Errado 
 
02. (TRT - 24ª REGIÃO/MS - Técnico Judiciário - Área 

Administrativa Ȃ FCC/2017). Com relação ao procedimento 
sumaríssimo, a Consolidação das Leis do Trabalho estabelece 
que 

(A) os dissídios individuais, cujo valor não exceda a 60 
vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da 
reclamação ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo.  

(B) 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.  

(C) estão incluídas no procedimento sumaríssimo as 
demandas em que é parte a Administração pública direta, 
autárquica e fundacional.  

(D) sobre os documentos apresentados por uma das partes 
manifestar-se-á a parte contrária em até 5 dias, a critério do 
juiz. 

(E) em nenhuma hipótese admitir-se-á a realização de 
prova técnica, incumbindo ao juiz, quando sua realização for 
necessária, converter o rito para o procedimento ordinário. 

 
03. (PGE/AC - Procurador do Estado - FMP 

Concursos/2017). Considerando o regramento previsto na 
Consolidação das Leis do Trabalho a respeito do procedimento 
sumaríssimo, é CORRETO afirmar que 

(A) as exceções de incompetência serão decididas em 
quarenta e oito horas pelo Juízo da Vara do Trabalho. 

(B) as testemunhas, até o máximo de três para cada parte, 
comparecerão à audiência de instrução e julgamento 
independentemente de intimação.  

(C) a apreciação da reclamação deverá ocorrer no prazo 
máximo de trinta dias do seu ajuizamento. 

(D) a sentença mencionará os elementos de convicção do 
Juízo, observados o relatório, a fundamentação e o dispositivo.  

(E) estão excluídas do procedimento as demandas em que 
é parte a Administração Pública direta, autárquica e 
fundacional. 

 
04. (EBSERH - Advogado (HUJB Ȃ UFCG) - INSTITUTO 

AOCP/2017). Um auxiliar administrativo pretende ajuizar 
uma reclamatória trabalhista em face da empresa Zartech 
Tecnologias S/A, sua empregadora, pleiteando o pagamento 
de horas extras, adicional de insalubridade e outras 
indenizações, totalizando o valor de trinta salários mínimos 
vigente na data do ajuizamento da reclamação. Diante disso, a 
qual procedimento processual ficará submetida a ação, bem 
como qual é o momento da produção de provas e quantas 
testemunhas esse auxiliar poderá arrolar?  

(A) Procedimento sumaríssimo, com todas as provas 
produzidas em audiência e no máximo três testemunhas. 

(B) Procedimento ordinário, com parte das provas 
produzidas em audiência e até duas testemunhas. 

(C) Procedimento sumário, com provas produzidas nos 
autos e até três testemunhas. 

(D) Procedimento ordinário, com provas produzidas em 
audiência e até duas testemunhas. 

(E) Procedimento sumaríssimo, com todas as provas 
produzidas em audiência e até duas testemunhas. 

 
 

                                                 
17 Moreira, José Carlos Barbosa, Comentários ao Código de Processo Civil, 

15ª edição, editora: Forense. 

05. (TRT - 8ª Região (PA e AP) - Técnico Judiciário - 
Área Administrativa Ȃ CESPE/2016). A respeito do 
procedimento sumaríssimo aplicado à justiça trabalhista, 
assinale a opção correta. 

(A) Depois de intimadas, as testemunhas de cada parte, no 
máximo três, deverão comparecer à audiência de instrução e 
julgamento. 

(B) Dado o princípio da celeridade, não se admite prova 
técnica pericial no procedimento sumaríssimo. 

(C) Em procedimento sumaríssimo, não se admite recurso 
de revista que invoque contrariedade a orientação 
jurisprudencial do TST. 

(D) Submetem-se ao procedimento sumaríssimo os 
dissídios individuais e coletivos cujo valor não exceda a 
quarenta vezes o salário mínimo vigente na data do 
ajuizamento da reclamação. 

(E) Empresa pública não pode ser parte em demanda 
submetida a procedimento sumaríssimo perante a justiça do 
trabalho. 

 
Gabarito 

01.Errado  / 02.B / 03.E / 04.E / 05.C 
 

 
 
Tanto a CLT quanto o CPC não encontraram um conceito 

exato sobre o que sejam os recursos. 
A doutrina define recurso como o ato pelo qual as partes 

tentam rever uma decisão que já foi prolatada. 
╉O remédio voluntário idôneo a ensejar, dentro do mesmo 

processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a 
integração de decisão judicial que se impugna╊┻17 

 
Com base no disposto acima, apresentam-se como 

características dos recursos: 
 
a. remédio voluntário: o recurso como manifestação da 

ação, depende da manifestação da parte sucumbente, de 
terceiro interessado ou do Ministério Público, mediante a 
inércia do Poder Judiciário. 

A remessa de ofício (reexame necessário) não trata-se de 
recurso, tendo em vista que este ocorre automaticamente, 
independente de provocação da Fazenda Pública. 

 
b. dentro da mesma relação processual: o recurso irá 

analisar a decisão judicial dentro da mesma relação 
processual, pois dá a ideia de retorno. 

Vale destacar que o retorno ocorre na mesma relação 
processual e não nos mesmos autos, uma vez que o agravo de 
instrumento pode ocorrer em autos separados. Diante disso, 
diferencia-se das ações autônomas de impugnação, que 
perfazem nova relação processual. 

Quanto a natureza jurídica do recurso, trata-se de extensão 
do direito de ação. Portanto, não pode-se dizer que se trate de 
ação autônoma, uma vez que trata-se de direito subjetivo 
processual. 

 
Juízo de admissibilidade: tanto o juízo ╉a quo╊ (órgão 

prolator da decisão recorrida) quanto o juízo ╉ad quem╊ (o 
órgão a quem se pede o reexame e reforma da decisão) devem 
proferir um juízo de admissibilidade, que consiste no 
reconhecimento ou não do recurso. 

11 Dos recursos no 
processo do trabalho: espécies 

e prazos.    
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Os fundamentos da interposição do recurso são: 
a. inconformismo da parte vencida; 
b. aprimoramento das decisões judiciais; 
c. falha humana; 
d. controle dos atos jurisdicionais por instâncias 

superiores. 
 
Recursos se caracterizam como um instrumento que 

assegura à partes do processo, a possibilidade de requisitar 
aos órgãos jurisdicionais de instancia superior o reexame da 
questão decidida. 

 
2- Pressupostos recursais. 
Os requisitos necessários para que a parte possa interpor 

um recurso são chamados de pressupostos recursais. Entre 
eles pode-se citar: observância do prazo recursal; depósito de 
garantia ou depósito recursal e recolhimento das custas. Tais 
pressupostos serão verificados pelo juiz prolator, fazendo-se o 
controle da admissibilidade. 

O recurso não será conhecido se ele for intempestivo (fora 
do prazo), deserto (falta de preparo) e tiver ilegitimidade de 
representação.  

 
A doutrina é divergente quanto à classificação dos 

pressupostos. Parte entende que são classificados em 
objetivos (consideram o próprio recurso) e subjetivos 
(voltados a parte do recorrente). 

Outra parte da doutrina classifica os pressupostos 
recursais em extrínsecos e intrínsecos. (Majoritária). 

Os primeiros se referem aos requisitos externos do 
processo, como a tempestividade e o preparo, já os 
pressupostos intrínsecos dizem respeito aos sujeitos, às 
partes, ao juízo, ou seja, o que dizem respeito ao aspecto 
interno. 

 
São pressuposto intrínsecos: 
A- cabimento: O cabimento deve ser conjugado com a 

presença de dois requisitos, sucessivamente: recorribilidade + 
adequação. Vale dizer que os despachos são irrecorríveis, 
enquanto as decisões interlocutórias são irrecorríveis de 
imediato, salvo o disposto na Súmula 214 do TST. 

 
Súmula nº 214 do TST 
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE (nova 

redação) - Res. 127/2005, DJ 14, 15 e 16.03.2005 
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. 

 
Com relação à adequação, a simples interposição do 

recurso não é o suficiente, é necessário que ele seja adequado 
ao caso. 

 
B- legitimidade: Valendo-se subsidiariamente do artigo 

15 do NCPC, possui legitimidade para recorrer: as partes, o 
terceiro prejudicado e o Ministério Público. 

Para que o terceiro seja parte legítima, deverá ser 
demonstrado o nexo de interdependência entre o interesse de 
intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial. 

 
CPC - Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte 

vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, 
como parte ou como fiscal da ordem jurídica. 

Parágrafo único.  Cumpre ao terceiro demonstrar a 
possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à 
apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que 
possa discutir em juízo como substituto processual. 

 
O Ministério Público tem legitimidade para recorrer como 

parte ou fiscal da lei.  
 
OJ 237 SDI I, TST 
237. MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. LEGITIMIDADE 

PARA RECORRER. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EMPRESA 
PÚBLICA (incorporada a Orientação Jurisprudencial nº 338 da 
SBDI-I) - Res. 210/2016, DEJT divulgado em 30.06.2016 e 01 e 
04.07.2016 

I - O Ministério Público do Trabalho não tem legitimidade 
para recorrer na defesa de interesse patrimonial privado, ainda 
que de empresas públicas e sociedades de economia mista. 

II ‒ Há legitimidade do Ministério Público do Trabalho para 
recorrer de decisão que declara a existência de vínculo 
empregatício com sociedade de economia mista ou empresa 
pública, após a Constituição Federal de 1988, sem a prévia 
aprovação em concurso público, pois é matéria de ordem 
pública. 

 
Quanto às autarquias, o TST compreende que os estados e 

municípios tem legitimidade para recorrer em nome das 
autarquias possuidoras de personalidade jurídica própria, que 
devem ser representadas pelos procuradores que fazem parte 
de seus quadros ou advogados constituídos. 

 
OJ 318 da SDI I do TST 
318. REPRESENTAÇÃO IRREGULAR. AUTARQUIA (DJ 

11.08.2003) 
Os Estados e os Municípios não têm legitimidade para 

recorrer em nome das autarquias detentoras de personalidade 
jurídica própria, devendo ser representadas pelos procuradores 
que fazem parte de seus quadros ou por advogados constituídos. 

 
C- interesse: Existirá interesse recursal quando a parte for 

vencida ou o terceiro não for prejudicado com a decisão. 
O recurso deve ser útil para melhorar a situação do 

recorrente. 
- inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer. 
 
Para que seja interposto o recurso, não devem estar 

presentes fatos extintivos ou impeditivos. A aceitação da 
decisão é fato extintivo ao direito de recorrer, podendo ser 
expressa ou tácita. 

A parte recorrente pode renunciar ao direito de recorrer, 
independente da aceitação da outra parte, podendo ser forma 
expressa ou tácita, total ou parcial. 

 
São pressupostos extrínsecos: 
 
A- representação: É permitido que no processo do 

trabalho, o empregado e o empregador postulem em juízo 
pessoalmente, sem o acompanhamento de advogado. É o 
conhecido jus postulandi das partes. 

Mesmo diante das hipóteses de exercer o jus postulandi, a 
parte poderá nomear advogado para representa-lo em juízo, 
inclusive para interposição de recursos. Desta forma, a 
representação deve ser regular, inexistindo vícios, sob pena de 
ser proferido um juízo negativo de admissibilidade.  

Caso o mandato esteja viciado, a representação poderá ser 
regularizada por meio de mandato tácito ou apud acta. Neste 
sentido segue a OJ nº 286 da SDI I do TST. 
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286. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO. MANDATO 
TÁCITO. ATA DE AUDIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO (alterada - Res. 
167/2010, DEJT divulgado em 30.04.2010 e 03 e 04.05.2010) 

I - A juntada da ata de audiência, em que consignada a 
presença do advogado, desde que não estivesse atuando com 
mandato expresso, torna dispensável a procuração deste, 
porque demonstrada a existência de mandato tácito. 

II - Configurada a existência de mandato tácito fica suprida 
a irregularidade detectada no mandato expresso. 

 
B- tempestividade: Os recursos apresentam prazo 

determinado para sua interposição. Expirado o prazo, sem a 
interposição do recurso, ocorrerá a preclusão temporal, ou 
seja, a parte não poderá interpor o recurso, após seu 
vencimento. 

Lembrando que nos termos do artigo 775 da CLT, a 
contagem de prazo processual em dias levará em conta apenas 
os dias úteis, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia 
de vencimento. 

 
CLT 
Art. 775.  Os prazos estabelecidos neste Título serão 

contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e 
inclusão do dia do vencimento. (Redação dada pela Lei nº 
13.467, de 2017) 

 
Os prazos são peremptórios, não podem ser alterados pela 

vontade das partes. Via de regra, os prazos devem ser 
interpostos, no prazo de 8 dias. Devem ser interpostos no 
prazo de 8 dias: 

 
a. recurso ordinário; 
b. recurso de revista; 
c. embargos de divergência; 
d. embargos infringentes; 
e. agravo de petição; 
f. agravo de instrumento; 
g. agravo regimental. 
 
Excepcionalmente, os recursos apresentam prazo 

diferenciado: 
 
a. Embargos de declaração; 
b. Pedido de revisão; 
c. Recurso extraordinário. 
 
No caso de interposição de recurso via fac-símile, a parte 

deverá apresentar os originais em até 5 dias, após o término 
do prazo para a realização do ato processual. Neste sentido 
Súmula 387 do TST. 

 
Súmula nº 387 do TST 
RECURSO. FAC-SÍMILE. LEI Nº 9.800/1999 (atualizada em 

decorrência do CPC de 2015) ‒ Res. 208/2016, DEJT divulgado 
em 22, 25 e 26.04.2016  

I - A Lei nº 9.800, de 26.05.1999, é aplicável somente a 
recursos interpostos após o início de sua vigência. (ex-OJ nº 194 
da SBDI-1 - inserida em 08.11.2000)   

II - A contagem do quinquidio para apresentação dos 
originais de recurso interposto por intermédio de fac-símile 
começa a fluir do dia subsequente ao término do prazo recursal, 
nos termos do art. 2º da Lei nº 9.800, de 26.05.1999, e não do dia 
seguinte à interposição do recurso, se esta se deu antes do termo 
final do prazo. (ex-OJ nº 337 da SBDI-1 - primeira parte - DJ 
04.05.2004)    

III - Não se tratando a juntada dos originais de ato que 
dependa de notificação, pois a parte, ao interpor o recurso, já 
tem ciência de seu ônus processual, não se aplica a regra do art. 
224 do CPC de 2015 (art. 184 do CPC de 1973) quanto ao "dies a 

quo", podendo coincidir com sábado, domingo ou feriado. (ex-OJ 
nº 337 da SBDI-1 - "in fine" - DJ 04.05.2004)   

IV ‒ A autorização para utilização do fac-símile, constante 
do art. 1º da Lei n.º 9.800, de 26.05.1999, somente alcança as 
hipóteses em que o documento é dirigido diretamente ao órgão 
jurisdicional, não se aplicando à transmissão ocorrida entre 
particulares. 

 
C- preparo: O preparo é um pressuposto recursal 

extrínseco, que conglomera as custas e depósito recursal. A 
ausência do preparo, ou seja, dos pagamentos das custas e 
recolhimento do depósito recursal cria a deserção do recurso. 
É, portanto, pressuposto recursal, sem o qual o recurso 
interposto não é conhecido. Representa a garantia da futura 
execução e inibe recursos protelatórios. 

 
D- regularidade formal: A CLT, em seu artigo 899 

estabelece que os recursos trabalhistas serão interpostos por 
intermédio de simples petição. Mesmo assim, não se afasta a 
necessidade de fundamentação das razões recursais, para que 
a parte contrária possa se defender, devendo o Tribunal ter 
conhecimento do objeto impugnado. 

 
Art. 899 - Os recursos serão interpostos por simples petição 

e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas 
neste Título, permitida a execução provisória até a penhora.        

§ 1º Sendo a condenação de valor até 10 (dez) vezes o 
salário-mínimo regional, nos dissídios individuais, só será 
admitido o recurso inclusive o extraordinário, mediante prévio 
depósito da respectiva importância. Transitada em julgado a 
decisão recorrida, ordenar-se-á o levantamento imediato da 
importância de depósito, em favor da parte vencedora, por 
simples despacho do juiz.         

§ 2º Tratando-se de condenação de valor indeterminado, o 
depósito corresponderá ao que for arbitrado, para efeito de 
custas, pela Junta ou Juízo de Direito, até o limite de 10 (dez) 
vezes o salário-mínimo da região.  

§ 3º - (Revogado) 
§ 4o  O depósito recursal será feito em conta vinculada ao 

juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança.(Redação 
dada pela Lei nº 13.467, de 2017) 

 § 5o  (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 
2017) 

§ 6º - Quando o valor da condenação, ou o arbitrado para 
fins de custas, exceder o limite de 10 (dez) vêzes o salário-
mínimo da região, o depósito para fins de recursos será limitado 
a êste valor.         

 § 7º No ato de interposição do agravo de instrumento, o 
depósito recursal corresponderá a 50% (cinquenta por cento) 
do valor do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar 

§ 8º Quando o agravo de instrumento tem a finalidade de 
destrancar recurso de revista que se insurge contra decisão que 
contraria a jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do 
Trabalho, consubstanciada nas suas súmulas ou em orientação 
jurisprudencial, não haverá obrigatoriedade de se efetuar o 
depósito referido no § 7º deste artigo. 

§ 9o  O valor do depósito recursal será reduzido pela metade 
para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, 
microempreendedores individuais, microempresas e empresas 
de pequeno porte. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017). 

§ 10.  São isentos do depósito recursal os beneficiários da 
justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em 
recuperação judicial.(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017).  

§ 11.  O depósito recursal poderá ser substituído por fiança 
bancária ou seguro garantia judicial. (Incluído pela Lei nº 
13.467, de 2017) 

 
Com as alterações promovidas pela Lei nº. 13.467/2017 

foram incluídos o § 9º, §10º e §11º ao artigo 899 da CLT. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
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O parágrafo 9º. reduziu em 50% do valor do depósito 
recursal para as pequenas e médias empresas, entidades sim 
fins lucrativos e empregadores domésticos, medida esta que 
garante a ampla defesa aos mais necessitados. Da mesma 
forma o parágrafo 10º isentou os beneficiários da justiça 
gratuita, além das custas processuais, também do depósito 
recursal. Ficam isentos ainda do depósito recursal as 
entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. 

  
  3- Princípios recursais. 
 
a. Princípio da fungibilidade: permite que um recurso 

seja conhecido por outro, desde que não exista erro grosseiro 
e que estejam presentes os requisitos extrínsecos e 
intrínsecos. 

Entende-se por erro grosseiro, por exemplo, a interposição 
de recurso de revista com fundamento em violação 
jurisprudencial. 

 
b. Princípio do duplo grau de jurisdição: refere-se a 

possibilidade de reexame da decisão, visando outra opinião a 
respeito da decisão da causa.  

 
c. Princípio da taxatividade ou tipicidade: por ele, 

apenas serão considerados recursos os que estiverem 
descritos na legislação federal. A lei, de forma exaustiva, prevê 
os recursos cabíveis ao processo. 

 
d. Princípio da unirrecorribilidade ou singularidade: 

para cada decisão será admitido apenas um recurso. É 
proibido a interposição simultânea de mais de uma espécie 
recursal contra a mesma decisão. No entanto, no processo do 
trabalho, essa regra comporta exceções. Vejamos: 

 
No processo do trabalho, será admita a interposição 

simultânea de embargos para a Seção de Dissídios Individuais 
(SDI) e recurso extraordinário para o STF, da decisão proferida 
na Turma do TST. 

 
e Princípio da tempestividade: Os recursos no processo 

do trabalho devem ser interpostos, em regra no prazo de oito 
dias. Exceto pra os embargos declaratórios, que possuem o 
prazo de 5 dias. 

 
4- Classificação dos recursos. 
 
a. Quanto ao objeto imediato do recurso: A classificação 

está embasada no direito que se visa tutelar. Desta maneira, o 
recurso divide-se em recurso ordinário e extraordinário. 

a.1 Recurso de natureza ordinária Ȃ busca o respaldo do 
direito subjetivo (interesse particular da arte), permitindo a 
rediscussão ampla da matéria, tanto de fato como de direito. 

Os recursos estão fundamentos no inconformismo com a 
decisão judicial, podem ser citados como exemplos no campo 
trabalhista, os recursos: ordinário, embargos de declaração, 
agravo de petição, agravo interno/regimental, agravo de 
instrumento e pedido de revisão. 

a.2. Recurso de natureza extraordinária Ȃ pautado na 
tutela do direito objetivo, ou seja, a própria lei. Como busca a 
aplicação exata do direito, não pauta-se ao reexame de provas, 
impedindo a verificação tácita, apenas busca-se analisar à 
análise de direito. 

 
b. Quanto à fundamentação: O recurso pode ser: 
a. Fundamentação livre ‒ não está ligado a determinado 

defeito ou vício da decisão, a lei não exige que seja apontado o 
vício existente, basta que a parte não se conforme com a 
decisão impugnada. 

b. Fundamentação vinculada ‒ a lei exige que o recorrente 
indique um vício específico na decisão impugnada. Não pode-

se alegar qualquer matéria, apenas as que estão previstas em 
lei. 

 
c. Quanto à extensão da matéria impugnada: O recurso 

pode ser total ou parcial 
a. Recurso total ‒ diz respeito a abrangência de toda a 

parcela em que a parte recorrente foi sucumbente. A 
abrangência total diz respeito à parte sucumbente (em que foi 
vencido) e não ao conteúdo total da decisão impugnada. 

b. Recurso parcial ‒ impugna apenas parte do objeto em 
que foi sucumbente na decisão 

 
d. Quanto à independência: No que tange à 

independência, o recurso pode ser independente (principal) 
ou subordinado (adesivo). 

 
a. Recurso independente (principal) ‒ possui vida própria, 

condicionando-se aos seus pressupostos de admissibilidade 
para alcance do mérito recursal. 

b. Recurso subordinado (adesivo) ‒ é o recurso que 
subordina-se a outro recurso. Para que o recurso seja 
conhecido é preciso a admissibilidade deste último. 

 
O recurso adesivo está disposto no artigo 997, CPC: 
 
Art. 997. Cada parte interporá o recurso 

independentemente, no prazo e com observância das exigências 
legais. 

§ 1º Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por 
qualquer deles poderá aderir o outro. 

§ 2º O recurso adesivo fica subordinado ao recurso 
independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste 
quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no 
tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o 
seguinte: 

I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso 
independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe 
para responder; 

II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e 
no recurso especial; 

III - não será conhecido, se houver desistência do recurso 
principal ou se for ele considerado inadmissível. 

 
A Súmula 283 do TST traz o cabimento do recurso adesivo 

para matéria processual trabalhista: 
 
Súmula nº 283 do TST 
RECURSO ADESIVO. PERTINÊNCIA NO PROCESSO DO 

TRABALHO. CORRELAÇÃO DE MATÉRIAS (mantida) - Res. 
121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 

O recurso adesivo é compatível com o processo do trabalho 
e cabe, no prazo de 8 (oito) dias, nas hipóteses de interposição 
de recurso ordinário, de agravo de petição, de revista e de 
embargos, sendo desnecessário que a matéria nele veiculada 
esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte 
contrária. 

 
Assim, verifica-se que o recurso adesivo não é uma 

modalidade de recurso, e sim uma forma diferenciada de 
interposição de recurso. Nesse caso, por exemplo, a parte pode 
interpor recurso ordinário, de maneira diferenciada, no prazo 
para apresentação das contrarrazões. 

 
O recurso adesivo é cabível para os seguintes recursos: 
- recurso ordinário; 
- agravo de petição; 
- recurso de revista; 
- embargos no TST. 
 



APOSTILAS OPÇÃO 
 

 

Direito Processual do Trabalho 44 

Não podemos deixar de observar que o recurso adesivo é 
apresentado no prazo das contrarrazões. Porém, para a 
Fazenda Pública e o Ministério Público, conta-se o prazo em 
dobro, o que não se estende ao prazo das contrarrazões. Desta 
maneira, estes entes deverão apresentar as contrarrazões, no 
prazo simples de 8 dias, e o recurso adesivo, no prazo em 
dobro, qual seja 16 dias. 

 
Ainda que a parte possa apresentar seu recurso em 

momento diferenciado, ficará subordinado à admissibilidade 
do recurso principal a fim de que seja conhecido. Caso o 
recurso principal (independente) seja interposto 
tempestivamente, inviável sua admissibilidade, de modo que a 
análise do recurso subordinado estará prejudicado. 

No entanto, não é em qualquer hipótese que se admite o 
recurso subordinado (adesivo). Para sua interposição se faz 
necessário a presença cumulativa dos requisitos abaixo 
elencados: 

 
1. Sucumbência recíproca ‒ ocorre quando os pedidos 

foram parcialmente procedentes. Ambas as partes saíram 
vencedoras e vencidas no objeto da decisão impugnada. A 
sucumbência recíproca deve ser analisada levando em 
consideração os pedidos da inicial, ainda que cumulados em 
uma única ação. Desta forma, sendo a parte vencida em 
determinado objeto do processo, surgirá seu interesse 
recursal, podendo ser apresentado o recurso adesivo. 

 
2. Que o recurso principal seja interposto por apenas uma 

das partes; 
 
3. aceitação tácita da decisão ‒ O recurso adesivo não pode 

ser interposto por quem tenha apresentado o recurso 
principal fora do prazo ou baseado no motivo de 
complementação do recurso principal; 

 
4. observância de todos os requisitos de admissibilidade 

do recurso principal: ao ser interposto, o recurso adesivo deve 
observar todos os pressupostos recursais do recurso principal. 
Por exemplo, caso no recurso principal exija-se o depósito 
recursal, no recurso adesivo também será necessário, entre 
outras exigências que são feitas no recurso principal e que 
demandem o mesmo ao recurso adesivo. 

 
Os recursos disponíveis no processo do trabalho são: 
 
a. Recurso ordinário: deve ser interposto em 8 dias (895, 

CLT), das decisões finais das juntas para os TRTs e das 
decisões definitivas proferidas pelos TRTs para o TST, em 
processos de sua competência originária  

b. Recurso de revista: cabe das decisões dos TRTs para o 
TST (turmas), salvo em execução de sentença; nos TRTs, 
divididos em turmas.  

c Recurso extraordinário: cabe das decisões do TST para 
o STF, quando contrárias à Constituição Federal e processado 
na forma do Regimento Interno do STF e do CPC (CF, art. 119, 
III). 

d. Agravo de petição: é interposto diante de sentenças 
proferidas pelo juiz presidente das Juntas nos embargos à 
execução, para o TRT ou uma de suas turmas. Prazo 08 dias.  

e. Agravo de instrumento: é destinado a reexaminar 
despachos de juízes ou relatores que negarem seguimento a 
recurso 

f. Embargos declaratórios: são destinados a provocar o 
pronunciamento do mesmo órgão prolator da decisão, quando 
há lacunas, obscuridade ou contradições da decisão; o prazo é 
de 5 dias. 

                                                 
18 Recursos Trabalhistas. Disponível em:  
http://www.centraljuridica.com/doutrina/51/direito_do_trabalho/recurs

os_trabalhistas.html 

g. Embargos para SDI (seção de dissídios individuais) 
e SDC (seção de dissídios coletivos): é cabível das decisões 
de dissídios coletivos da competência originária do TST e das 
decisões das Turmas do TST 

h. Agravo regimental: cabe: do despacho do presidente 
do Tribunal ou de Turma que indeferir o recurso de embargos; 
do despacho do relator que negar prosseguimento a recurso; 
do despacho do relator que indeferir a petição de ação 
rescisória; do despacho do presidente de Turma que deferir, 
em parte, o recurso de embargos; não é cabível contra decisão 
colegiada; é previsto no Regimento Interno dos Tribunais.18 

 
5- Características dos recursos. 
a) Unirrecorribilidade: para cada decisão existe um tipo 

de recurso. Ex: caberá agravo de instrumento da decisão que 
negar seguimento ao recurso ordinário. 

b) Fungibilidade: é a possibilidade de um recurso ser 
recebido por outro, exceto na hipótese de erro grosseiro. 
Exemplo: interpor recurso X e por desconhecimento foi 
interposto recurso Y. 

c) Irrecorribilidade das decisões interlocutórias: 
enquanto no processo civil é assegurada a interposição de 
recursos das decisões interlocutórias, no processo do trabalho, 
como regra, essa hipótese não é admitida. 

 
Súmula nº 214 do TST 
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE (nova 

redação) - Res. 127/2005, DJ 14, 15 e 16.03.2005 
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. 

 
d) Unicidade de prazo: no processo do trabalho, os 

recurso têm prazo de 8 (oito) dias, exceto recurso 
extraordinário (15 dias) e embargos de declaração (5 dias). 

As contrarrazões (resposta da outra parte) são aceitas em 
igual prazo, intimando-se o recorrido após ser recebido o 
recurso. 

 
e) Transcendência ou prejuízo: somente podem 

recorrer a parte sucumbente ou o Ministério úblico, na 
condição de custus legis (fiscal da lei),  

 
f) Efeito meramente devolutivo: via de regra, os recursos 

trabalhistas têm efeito meramente devolutivo, isto é, 
simplesmente devolvem a matéria recorrida ao Tribunal de 
destino, sem efeito suspensivo. Isso significa que, a princípio, 
as decisões podem ser executadas provisoriamente, salvo se a parte consiga o tal ╉efeito suspensivo╊ ゅque suspende a 
execução provisória). 

Para que a parte consiga efeito suspensivo, há de ser 
ajuizada uma ação cautelar, junto ao Tribunal ad quem 
(Súmula 414, do TST). 

 
Existe apenas um caso em que o Tribunal ad quem pode, 

de ofício, conceder efeito suspensivo ao recurso. É o caso de 
recurso ordinário para o TST em decisão de dissídio coletivo, 
em que o Presidente do TST pode suspender os efeitos da 
decisão até o julgamento final do recurso.  
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Súmula nº 393 do TST 
RECURSO ORDINÁRIO. EFEITO DEVOLUTIVO EM 

PROFUNDIDADE. ART. 1.013, § 1º, DO CPC DE 2015. ART. 515, § 
1º, DO CPC DE 1973. (nova redação em decorrência do CPC de 
2015) ‒ Res. 208/2016, DEJT divulgado em 22, 25 e 26.04.2016 

I - O efeito devolutivo em profundidade do recurso ordinário, 
que se extrai do § 1º do art. 1.013 do CPC de 2015 (art. 515, §1º, 
do CPC de 1973), transfere ao Tribunal a apreciação dos 
fundamentos da inicial ou da defesa, não examinados pela 
sentença, ainda que não renovados em contrarrazões, desde que 
relativos ao capítulo impugnado. 

II - Se o processo estiver em condições, o tribunal, ao julgar 
o recurso ordinário, deverá decidir desde logo o mérito da causa, 
nos termos do § 3º do art. 1.013 do CPC de 2015, inclusive 
quando constatar a omissão da sentença no exame de um dos 
pedidos. 

 
g) Necessidade do preparo: consiste no pagamento das 

custas do processo. O responsável pelo preparo é a parte 
recorrente, sob pena de ser declarado deserto e não ser 
conhecido. Exceto no agravo de instrumento em que o 
depósito recursal deve ser feito antes da interposição do 
recurso. 

Não esquecer de observar a isenção concedida pelo § 10 do 
artigo 899, onde ficam isentos do depósito recursal: os 
beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as 
empresas em recuperação judicial.  

 
Art. 899, CLT Os recursos serão interpostos por simples 

petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções 
previstas neste Título, permitida a execução provisória até a 
penhora.       

§7º No ato de interposição do agravo de instrumento, o 
depósito recursal corresponderá a 50% (cinquenta por cento) 
do valor do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar.         

 
Recolher o depósito recursal significa realizar um 

depósito, em conta que seja vinculada a conta do FGTS do 
trabalhador, este valor poderá ser levantado pela parte que 
vencer a demanda após o trânsito em julgado. 

O valor teto (máximo) do depósito recursal é fixado todo 
ano pelo Tribunal Superior do Trabalho, sempre no mês de 
agosto. 

A parte deverá depositar o valor da condenação (fixado na 
sentença), mas sempre respeitando o valor máximo fixado 
pelo TST. 

 
RECURSOS TRABALHISTAS EM ESPÉCIE 

 
1. Recurso de Revista: visa à tutela do direito subjetivo, 

permitindo a rediscussão da matéria, tanto de direito quanto 
de fato. Deve ser interposto no prazo de 8 dias, com o mesmo 
prazo para as contrarrazões. A Fazenda Pública, o Ministério 
Público do Trabalho e a Defensoria Pública têm prazo em 
dobro ‒ 16 dias. 

A competência para julgamento do recurso de revista é das 
Turmas do TST. 

O recurso de revista serve para impugnar acórdão dos 
TRTs, proferidos em recurso ordinário. Somente é cabível após 
o julgamento do recurso ordinário, devendo a demanda ser 
iniciada na Vara do Trabalho. 

Via de regra, não cabe recurso de revista em ação de 
competência originária dos Tribunais, assim como não é 
cabível de decisão proferida em agravo de instrumento. 

 
Súmula nº 218 do TST: É incabível recurso de revista 

interposto de acórdão regional prolatado em agravo de 
instrumento. 

 

Além das inaplicabilidades acima citadas, não cabe recurso 
de revista nos dissídios coletivos, apenas nos dissídios 
individuais. 

 
Prequestionamento 
 
Os recursos de natureza extraordinária são julgados pelos 

Tribunais Superiores (STF, TST e STJ), que são órgãos 
revisores da instância ordinária, que visa unificar a 
interpretação do direito brasileiro. O TST somente julgará os 
recursos dessa natureza se as matérias já tiverem sido 
discutidas e decididas em instâncias ordinárias. 

Assim, surge o chamado prequestionamento, que consiste 
na obrigatoriedade que haja decisão prévia, acerca do direito 
objetivo que tenha sido violado ou aplicado de maneira 
divergente. 

É prequestionada a matéria ou questão quando da decisão 
impugnada haja sido adotada, tese a respeito. Apenas haverá 
prequestionamento se existir tese jurídica expressamente 
adotada na fundamentação do acórdão. 

No momento da interposição do recurso de revista, o 
recorrente deverá indicar o trecho da decisão recorrida que 
consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do 
recurso de revista, ou seja, o recorrente deverá destacar no seu 
recurso o trecho da decisão que diz respeito à sua insurgência, 
sob pena de não conhecimento. 

Assim, não haverá tese jurídica, e dessa forma, 
prequestionamento, se a decisão do TRT adotar os 
fundamentos da decisão de primeiro grau, vez que falta juízo 
de valor sobre a matéria. 

 
OJ 151, SDI I, TST 
151. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO REGIONAL QUE 

ADOTA A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO 
(inserida em 27.11.1998) 

Decisão regional que simplesmente adota os fundamentos 
da decisão de primeiro grau não preenche a exigência do 
prequestionamento, tal como previsto na Súmula nº 297. 

 
Se forem opostos embargos de declaração, se o tribunal 

não se pronunciar sobre o tema, a matéria será considerada 
prequestionada. Esse prequestionamento é conhecido como 
ficto. 

 
Art. 1.025, NCPC. Consideram-se incluídos no acórdão os 

elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam 
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere 
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. 

 
No mesmo sentido, a IN 39/2016, TST: 
 
Art. 9º O cabimento dos embargos de declaração no Processo 

do Trabalho, para impugnar qualquer decisão judicial, rege-se 
pelo art. 897-A da CLT e, supletivamente, pelo Código de 
Processo Civil (arts. 1022 a 1025; §§ 2º, 3º e 4º do art. 1026), 
excetuada a garantia de prazo em dobro para litisconsortes (§ 
1º do art. 1023). 

Parágrafo único. A omissão para fins do prequestionamento 
ficto a que alude o art. 1025 do CPC dá-se no caso de o Tribunal 
Regional do Trabalho, mesmo instado mediante embargos de 
declaração, recusar-se a emitir tese sobre questão jurídica 
pertinente, na forma da Súmula nº 297, item III, do Tribunal 
Superior do Trabalho. 

 
Cabimento: O recurso de revista é cabível quando: 
- houver divergência jurisprudencial; 
- houver violação literal de disposição de lei federal ou 

afronta direta à Constituição Federal. 
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Quando as causas estiverem sujeitas ao rito sumaríssimo, 
será admitido o recurso de revista: 

- por contrariedade à Súmula do TST; 
- por contrariedade à Súmula Vinculante do STF; 
- por violação direta da Constituição da República. 
 
No entanto, não é cabível recurso de revista quando: 
- violar lei federal; 
- contrariar orientação jurisprudencial do TST; 
- houver divergência jurisprudencial. 
 
Incidente de Uniformização Trabalhista 
 
Importante salientar que que os §§ 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 

896 da CLT foram revogados pela Lei 13.467/2017 (reforma 
Trabalhista). Os referidos dispositivos tratavam dos deveres 
dos Tribunais Regionais do Trabalho de proceder, 
obrigatoriamente, à uniformização de sua jurisprudência, bem 
como de aplicar, nas causas da competência da Justiça do 
Trabalho, no que couber, o incidente de uniformização de 
jurisprudência. 

Dessa forma, podemos entender que restou extinto o 
incidente de uniformização da jurisprudência no âmbito dos 
TRTs. 

Tal situação confronta com as diretrizes do CPC/2015, 
isto que o artigo 926, CPC prevê que ╉Os tribunais devem 
uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e 
coerente┻╊┻ 

Por se tratar de determinação legislativa recente, devemos 
acompanhar e verificar como os tribunais do trabalho irão 
interpretar e aplicar as novas determinações legais relativas à 
sua atividade jurisdicional e à consolidação de sua 
jurisprudência. 

 
Fase de execução 
Nesta fase, o cabimento do recurso de revista será mais 

restrito, admitindo-se apenas em caso de ofensa direta e literal 
da norma da CF. Neste sentido, é a Súmula 266 do TST: 

 
Súmula nº 266 do TST: A admissibilidade do recurso de 

revista interposto de acórdão proferido em agravo de petição, 
na liquidação de sentença ou em processo incidente na execução, 
inclusive os embargos de terceiro, depende de demonstração 
inequívoca de violência direta à Constituição Federal. 

 
A Lei nº 13.015/2014 ampliou o cabimento do recurso de 

revista na fase de execução, nas hipóteses que versarem sobre 
a execução fiscal, as controvérsias da fase de execução que 
envolvam a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 
Causas Repetitivas 
A Lei nº 13.015/2014, inclui na CLT os arts. 896-B e 896-C, 

inserindo no processo do trabalho o recurso de revista de 
causas repetitivas, conhecido também como julgamento por 
amostragem. 

Desta maneira, o artigo 896-C, caput, CLT estabelece que 
havendo multiplicidade de recursos de revistas 
fundamentados em idêntica questão de direito, levando em 
conta a relevância da matéria ou existência de entendimentos 
divergentes entre os ministros do SDI ou das Turmas do TST, 
a questão pode ser afetada à Seção Especializada em Dissídios 
Individuais ou ao Tribunal Pleno, através de decisão da 
maioria simples de seus membros. 

 
Nas causas repetitivas, deve-se preencher dois requisitos: 
- multiplicidade de recursos; 
- fundamento em idêntica questão de direito. 

                                                 
19 SARAIVA, Renato. Curso de direito processual do trabalho. São Paulo: 

Método, 2006, p. 518. 

Via de regra, o julgamento é de competência da SDI-I, 
porém esta poderá atribuí-la ao Pleno, em caso de decisão da 
maioria simples da própria seção, por requerimento de um dos 
ministros que compõem a Seção Especializada. 

 
Obs.: Ainda que o recurso de revista seja de 

competência das Turmas do TST, para os casos de 
julgamento de causas repetitivas, desloca-se a competência 
para a SDI-I do TST ou para o Pleno. 

 
Instrução Normativa nº 38/TST (regulamenta o 

procedimento do Incidente de Julgamento dos Recursos de 
Revista e de Embargos à SbDI-1 repetitivos)  

O artigo 1º da respectiva instrução normativa disciplina 
que as normas do Código de Processo Civil relativas ao 
julgamento dos recursos extraordinário e especial repetitivos 
aplicam-se, no que couber, ao recurso de revista e ao recurso 
de embargos repetitivos (CLT, artigos 894, II e 896 da CLT). 

Havendo multiplicidade de recursos de revista ou de 
embargos para a Subseção de Dissídios Individuais I (SbDI-1) 
fundados em idêntica questão de direito, a questão poderá ser 
afetada a essa Subseção ou ao Tribunal Pleno, por decisão da 
maioria simples de seus membros, mediante requerimento de 
um dos Ministros que a compõem, considerando a relevância 
da matéria ou a existência de entendimentos divergentes entre 
os Ministros dessa Subseção ou das Turmas do Tribunal 

O requerimento fundamentado de um dos Ministros da 
Subseção de Dissídios Individuais I de afetação da questão a 
ser julgada em incidente de recursos repetitivos deverá 
indicar um ou mais recursos de revista ou de embargos 
representativos da controvérsia e ser formulado por escrito 
diretamente ao Presidente da SbDI-1 ou, oralmente, em 
questão preliminar suscitada quando do julgamento de 
processo incluído na pauta de julgamentos da Subseção. 

 
Suspensão de outros Recursos 
O relator poderá determinar a suspensão dos recursos de 

revista ou de embargos que tenham como objeto controvérsia 
idêntica à do recurso, afetado como repetitivo. 

Por sua vez, haverá a suspensão dos recursos ordinários 
precedentes de julgamento no TRT. 

 
Reclamação Correicional 
A reclamação correicional também recebe o nome de 

correição parcial, mas não apresenta natureza recursal. 
Trata-se de procedimento administrativo, que visa corrigir 

atos praticados ou omitidos pelo juiz, por abuso ou erro, que 
tumultuem o andamento do processo. 

A reclamação busca manter a ordem processual, ligando-
se ao âmbito da administração do processo e não à atividade 
judicante. 

Portanto, é possível perceber que não cabe correição 
parcial contra qualquer decisão do juiz, e sim, quando o juiz 
estiver perturbando o bom andamento do processo e ainda 
respeitando um segundo requisito: que não tenha outro 
remédio próprio para tal ato.  

Assim, cabe trazer aqui alguns exemplos de tumulto no processo sugeridos por Renato Saraiva┻ Segundo o autor ╉como 
exemplos de atos atentatórios à boa ordem processual passíveis 
de correição, podemos destacar o juiz que não julga o processo, 
estando este concluso para sentença há vários meses, ou mesmo 
a decisão do magistrado que ordena retirar dos autos uma 
contestação apresentada no prazo legal etc╊19. [5] 

 
A previsão legal está disposta nos regimentos internos dos 

Tribunais, e na CLT, ela é encontrada no artigo 709, II, CLT. 
Vejamos: 
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Art. 709 - Compete ao Corregedor, eleito dentre os Ministros 
togados do Tribunal Superior do Trabalho:             

(  ) 
II - Decidir reclamações contra os atos atentatórios da boa 

ordem processual praticados pelos Tribunais Regionais e seus 
presidentes, quando inexistir recurso específico. 

 
Quando o ato impugnado for da Vara do Trabalho, a 

competência para o julgamento da correição parcial é do 
Corregedor-Regional do TRT. Já quando o ato impugnado for 
do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), a competência para 
julgamento da correição será do Corregedor-Geral do TST. 

  
Cada tribunal, através de seu regimento tem um prazo para 

sua interposição, que fica entre 5 e 8 dias, normalmente. 
  
Para que exista a correição parcial, é necessário que se 

cumulem:20 
- existência de ato que contenha erro ou abuso, que possa 

tumultuar a marcha processual; 
- dano ou possibilidade de dano irreparável, para a parte; 
- inexistência de recurso para sanar o error ir procedendo. 
 
Por sua vez, o art. 678, inciso I, d, 2 da CLT reza que: Aos 

Tribunais Regionais, quando divididos em turmas, compete:  
I ‒ ao Tribunal Pleno, especialmente:  
(...)  
d) julgar em única ou última instância: 
 (...)  
2) as reclamações, contra atos administrativos de seu 

Presidente ou de qualquer de seus membros, assim como dos 
Juízes de primeira instância e de seus funcionários. 

 
José Cairo Júnior21 lembra que ╉da decisão proferida em sede de reclamação correicional cabe agravo regimental╊┻ 
 
Importante salientar, que nos casos em que for interposto 

recurso contra a decisão que estava tumultuando o processo, 
não caberá a correição parcial. 

 
Seguem dispositivos da CLT que tratam da matéria: 
 

(...) 
CAPÍTULO VI 

DOS RECURSOS 
 

(...) 
 
Art. 896, CLT Cabe Recurso de Revista para Turma do 

Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau 
de recurso ordinário, em dissídio individual, pelos Tribunais 
Regionais do Trabalho, quando: 

a) derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação 
diversa da que lhe houver dado outro Tribunal Regional do 
Trabalho, no seu Pleno ou Turma, ou a Seção de Dissídios 
Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ou contrariarem 
súmula de jurisprudência uniforme dessa Corte ou súmula 
vinculante do Supremo Tribunal Federal;           

b) derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, Convenção 
Coletiva de Trabalho, Acordo Coletivo, sentença normativa ou 
regulamento empresarial de observância obrigatória em área 
territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional 
prolator da decisão recorrida, interpretação divergente, na 
forma da alínea a;        

c) proferidas com violação literal de disposição de lei federal 
ou afronta direta e literal à Constituição Federal.        

                                                 
20   Miessa Élisson, Processo do Trabalho para os concursos de analista do 

TRT e do MPU, 5ª edição, editora: JusPodium, 2016. 

§ 1º O recurso de revista, dotado de efeito apenas devolutivo, 
será interposto perante o Presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho, que, por decisão fundamentada, poderá recebê-lo ou 
denegá-lo. (Redação dada pela Lei nº 13.015, de 2014) 

§ 1º-A. Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte:  
I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o 

prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de 
revista; (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014) 

II - indicar, de forma explícita e fundamentada, 
contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação 
jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que conflite 
com a decisão regional; (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014) 

III - expor as razões do pedido de reforma, impugnando 
todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive 
mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da 
Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial 
cuja contrariedade aponte. (Incluído pela Lei nº 13.015, de 
2014) 

IV - transcrever na peça recursal, no caso de suscitar 
preliminar de nulidade de julgado por negativa de prestação 
jurisdicional, o trecho dos embargos declaratórios em que foi 
pedido o pronunciamento do tribunal sobre questão veiculada 
no recurso ordinário e o trecho da decisão regional que rejeitou 
os embargos quanto ao pedido, para cotejo e verificação, de 
plano, da ocorrência da omissão.(Incluído pela Lei nº 13.467, de 
2017) 

§ 2º Das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do 
Trabalho ou por suas Turmas, em execução de sentença, 
inclusive em processo incidente de embargos de terceiro, não 
caberá Recurso de Revista, salvo na hipótese de ofensa direta e 
literal de norma da Constituição Federal.         

§ 3o (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 
2017) 

§ 4o (Revogado).(Redação dada pela Lei nº 13.467, de 
2017) 

§ 5o (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 
2017) 

§ 6o (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 
2017) 

§ 7o A divergência apta a ensejar o recurso de revista deve 
ser atual, não se considerando como tal a ultrapassada por 
súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo 
Tribunal Federal, ou superada por iterativa e notória 
jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. (Incluído pela 
Lei nº 13.015, de 2014) 

§ 8º Quando o recurso fundar-se em dissenso de julgados, 
incumbe ao recorrente o ônus de produzir prova da divergência 
jurisprudencial, mediante certidão, cópia ou citação do 
repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive 
em mídia eletrônica, em que houver sido publicada a decisão 
divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na 
internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em 
qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou 
assemelhem os casos confrontados. (Incluído pela Lei nº 13.015, 
de 2014) 

§ 9º Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, 
somente será admitido recurso de revista por contrariedade a 
súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do 
Trabalho ou a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal 
e por violação direta da Constituição Federal. (Incluído pela Lei 
nº 13.015, de 2014) 

§ 10.  Cabe recurso de revista por violação a lei federal, por 
divergência jurisprudencial e por ofensa à Constituição Federal 
nas execuções fiscais e nas controvérsias da fase de execução que 
envolvam a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), 
criada pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 2011.            (Incluído 
pela Lei nº 13.015, de 2014) 

21 CAIRO JÚNIOR, José. Curso de direito processual do trabalho: teoria geral 
e processo de conhecimento. Salvador: Editora JusPodivm, 2008, p. 566. 
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§ 11.  Quando o recurso tempestivo contiver defeito formal 
que não se repute grave, o Tribunal Superior do Trabalho 
poderá desconsiderar o vício ou mandar saná-lo, julgando o 
mérito.  

§ 12.  Da decisão denegatória caberá agravo, no prazo de 8 
(oito) dias. (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014) 

§ 13.  Dada a relevância da matéria, por iniciativa de um dos 
membros da Seção Especializada em Dissídios Individuais do 
Tribunal Superior do Trabalho, aprovada pela maioria dos 
integrantes da Seção, o julgamento a que se refere o § 3o poderá 
ser afeto ao Tribunal Pleno. (Incluído pela Lei nº 13.015, de 
2014). 

 § 14.  O relator do recurso de revista poderá denegar-lhe 
seguimento, em decisão monocrática, nas hipóteses de 
intempestividade, deserção, irregularidade de representação ou 
de ausência de qualquer outro pressuposto extrínseco ou 
intrínseco de admissibilidade.(Incluído pela Lei nº 13.467, de 
2017) 

 
Art.896-A - O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de 

revista, examinará previamente se a causa oferece 
transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza 
econômica, política, social ou jurídica.  

§ 1o  São indicadores de transcendência, entre 
outros:(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

I - econômica, o elevado valor da causa; (Incluído pela Lei nº 
13.467, de 2017) 

II - política, o desrespeito da instância recorrida à 
jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou 
do Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 
2017) 

III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de 
direito social constitucionalmente assegurado; (Incluído pela 
Lei nº 13.467, de 2017) 

IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da 
interpretação da legislação trabalhista. (Incluído pela Lei nº 
13.467, de 2017) 

§ 2o  Poderá o relator, monocraticamente, denegar 
seguimento ao recurso de revista que não demonstrar 
transcendência, cabendo agravo desta decisão para o 
colegiado.  (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

§ 3o  Em relação ao recurso que o relator considerou não ter 
transcendência, o recorrente poderá realizar sustentação oral 
sobre a questão da transcendência, durante cinco minutos em 
sessão. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

§ 4o  Mantido o voto do relator quanto à não transcendência 
do recurso, será lavrado acórdão com fundamentação sucinta, 
que constituirá decisão irrecorrível no âmbito do tribunal. 
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

§ 5o  É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em 
agravo de instrumento em recurso de revista, considerar 
ausente a transcendência da matéria.  (Incluído pela Lei nº 
13.467, de 2017) 

§ 6o  O juízo de admissibilidade do recurso de revista 
exercido pela Presidência dos Tribunais Regionais do Trabalho 
limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do 
apelo, não abrangendo o critério da transcendência das 
questões nele veiculadas.  (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

 
Art. 896-B. Aplicam-se ao recurso de revista, no que couber, 

as normas da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de 
Processo Civil), relativas ao julgamento dos recursos 
extraordinário e especial repetitivos. (Incluído pela Lei nº 
13.015, de 2014) 

 
Art. 896-C. Quando houver multiplicidade de recursos de 

revista fundados em idêntica questão de direito, a questão 
poderá ser afetada à Seção Especializada em Dissídios 
Individuais ou ao Tribunal Pleno, por decisão da maioria simples 
de seus membros, mediante requerimento de um dos Ministros 

que compõem a Seção Especializada, considerando a relevância 
da matéria ou a existência de entendimentos divergentes entre 
os Ministros dessa Seção ou das Turmas do Tribunal. (Incluído 
pela Lei nº 13.015, de 2014) 

§ 1º O Presidente da Turma ou da Seção Especializada, por 
indicação dos relatores, afetará um ou mais recursos 
representativos da controvérsia para julgamento pela Seção 
Especializada em Dissídios Individuais ou pelo Tribunal Pleno, 
sob o rito dos recursos repetitivos. (Incluído pela Lei nº 13.015, 
de 2014) 

§ 2º O Presidente da Turma ou da Seção Especializada que 
afetar processo para julgamento sob o rito dos recursos 
repetitivos deverá expedir comunicação aos demais Presidentes 
de Turma ou de Seção Especializada, que poderão afetar outros 
processos sobre a questão para julgamento conjunto, a fim de 
conferir ao órgão julgador visão global da questão.  (Incluído 
pela Lei nº 13.015, de 2014) 

§ 3º O Presidente do Tribunal Superior do Trabalho oficiará 
os Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho para que 
suspendam os recursos interpostos em casos idênticos aos 
afetados como recursos repetitivos, até o pronunciamento 
definitivo do Tribunal Superior do Trabalho. (Incluído pela Lei 
nº 13.015, de 2014) 

§ 4º Caberá ao Presidente do Tribunal de origem admitir um 
ou mais recursos representativos da controvérsia, os quais serão 
encaminhados ao Tribunal Superior do Trabalho, ficando 
suspensos os demais recursos de revista até o pronunciamento 
definitivo do Tribunal Superior do Trabalho.         (Incluído pela 
Lei nº 13.015, de 2014) 

§ 5º O relator no Tribunal Superior do Trabalho poderá 
determinar a suspensão dos recursos de revista ou de embargos 
que tenham como objeto controvérsia idêntica à do recurso 
afetado como repetitivo.         (Incluído pela Lei nº 13.015, de 
2014) 

§ 6º O recurso repetitivo será distribuído a um dos Ministros 
membros da Seção Especializada ou do Tribunal Pleno e a um 
Ministro revisor.         (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014) 

§ 7º O relator poderá solicitar, aos Tribunais Regionais do 
Trabalho, informações a respeito da controvérsia, a serem 
prestadas no prazo de 15 (quinze) dias.         (Incluído pela Lei nº 
13.015, de 2014) 

§ 8º O relator poderá admitir manifestação de pessoa, órgão 
ou entidade com interesse na controvérsia, inclusive como 
assistente simples, na forma da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 
1973 (Código de Processo Civil).   (Incluído pela Lei nº 13.015, de 
2014) 

§ 9º Recebidas as informações e, se for o caso, após cumprido 
o disposto no § 7o deste artigo, terá vista o Ministério Público 
pelo prazo de 15 (quinze) dias.         (Incluído pela Lei nº 13.015, 
de 2014) 

§ 10.  Transcorrido o prazo para o Ministério Público e 
remetida cópia do relatório aos demais Ministros, o processo 
será incluído em pauta na Seção Especializada ou no Tribunal 
Pleno, devendo ser julgado com preferência sobre os demais 
feitos. (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014) 

§ 11. Publicado o acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, 
os recursos de revista sobrestados na origem: (Incluído pela Lei 
nº 13.015, de 2014) 

I - terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão 
recorrido coincidir com a orientação a respeito da matéria no 
Tribunal Superior do Trabalho; ou (Incluído pela Lei nº 13.015, 
de 2014) 

II - serão novamente examinados pelo Tribunal de origem na 
hipótese de o acórdão recorrido divergir da orientação do 
Tribunal Superior do Trabalho a respeito da matéria. (Incluído 
pela Lei nº 13.015, de 2014) 

§ 12.  Na hipótese prevista no inciso II do § 11 deste artigo, 
mantida a decisão divergente pelo Tribunal de origem, far-se-á 
o exame de admissibilidade do recurso de revista. (Incluído pela 
Lei nº 13.015, de 2014) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
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§ 13.  Caso a questão afetada e julgada sob o rito dos 
recursos repetitivos também contenha questão constitucional, a 
decisão proferida pelo Tribunal Pleno não obstará o 
conhecimento de eventuais recursos extraordinários sobre a 
questão constitucional. (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014) 

§ 14.  Aos recursos extraordinários interpostos perante o 
Tribunal Superior do Trabalho será aplicado o procedimento 
previsto no art. 543-B da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
(Código de Processo Civil), cabendo ao Presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho selecionar um ou mais recursos 
representativos da controvérsia e encaminhá-los ao Supremo 
Tribunal Federal, sobrestando os demais até o pronunciamento 
definitivo da Corte, na forma do § 1o do art. 543-B da Lei no 
5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil). 
(Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014) 

§ 15.  O Presidente do Tribunal Superior do Trabalho poderá 
oficiar os Tribunais Regionais do Trabalho e os Presidentes das 
Turmas e da Seção Especializada do Tribunal para que 
suspendam os processos idênticos aos selecionados como 
recursos representativos da controvérsia e encaminhados ao 
Supremo Tribunal Federal, até o seu pronunciamento definitivo.         
(Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014) 

§ 16.  A decisão firmada em recurso repetitivo não será 
aplicada aos casos em que se demonstrar que a situação de fato 
ou de direito é distinta das presentes no processo julgado sob o 
rito dos recursos repetitivos. (Incluído pela Lei nº 13.015, de 
2014) 

§ 17.  Caberá revisão da decisão firmada em julgamento de 
recursos repetitivos quando se alterar a situação econômica, 
social ou jurídica, caso em que será respeitada a segurança 
jurídica das relações firmadas sob a égide da decisão anterior, 
podendo o Tribunal Superior do Trabalho modular os efeitos da 
decisão que a tenha alterado.         

 
2- Recurso Ordinário: não há limitação para seu uso. 

Deve ser interposto no prazo de 8 dias, contados das decisões 
definitivas ou terminativas das Varas do Trabalho e 
respectivos TRTs, quando se tratar de dissídios individuais 
que forem de sua competência. 

O recurso ordinário permite que possa ser rediscutida a 
matéria decidida em 1ª instância, seja de fato e de direito. 

Trata-se de recurso com efeito devolutivo, para que possa 
ser obtido o recurso suspensivo é necessário que o recorrente 
ajuíze ação cautelar com tal intenção. 

 
Súmula nº 414 do TST 
MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (OU 

LIMINAR) CONCEDIDA ANTES OU NA SENTENÇA (conversão 
das Orientações Jurisprudenciais nºs 50, 51, 58, 86 e 139 da 
SBDI-2) - Res. 137/2005, DJ 22, 23 e 24.08.2005 

I - A antecipação da tutela concedida na sentença não 
comporta impugnação pela via do mandado de segurança, por 
ser impugnável mediante recurso ordinário. A ação cautelar é o 
meio próprio para se obter efeito suspensivo a recurso.  

 
O recurso ordinário deve ser interposto: 
- das decisões definitivas ou terminativas das Varas do 

Trabalho; 
- das decisões definitivas ou terminativas dos Tribunais 

Regionais, em processos de competência originária, tanto nos 
dissídios individuais quanto nos dissídios coletivos. 

 
Via de regra, cabe recurso ordinário das decisões 

definitivas (com resolução do mérito) ou terminativas (sem 
resolução de mérito) das Varas do Trabalho. 

 
Ainda terá cabimento das decisões de competência 

originária dos TRTs, como ocorre no dissídio coletivo, 
mandado de segurança e ação rescisória. Nesse caso, sendo 
recurso ordinário de dissídio coletivo, será competente para 

julgamento o TST por meio da Seção de Dissídios Coletivos 
(SDC). Para os casos de mandado de segurança, ação rescisória 
e demais ações individuais de competência originária do TRT, 
o julgamento do recurso ordinário far-se-á pela Seção de 
Dissídios Individuais- II do TST (SDI-II do TST). 

 
Juízo de Retratação 
A regra que temos é que após proferida a decisão, o juiz 

não poderá alterá-la, exceto se forem interpostos embargos de 
declaração. São casos em que o juiz poderá se retratar: 

- indeferimento da petição inicial; 
- extinção do processo sem resolução do mérito; 
- improcedência liminar. 
 
Teoria da Causa Madura 
O recurso ordinário pode almejar a reformar ou anular a 

decisão impugnada. 
Na reforma, invoca-se o erro de julgamento, almejando que 

seja proferida decisão de mérito que substitua a anterior.  
 
Na anulação, o erro que temos é quanto ao procedimento, 

se o recurso for provido, a decisão impugnada será anulada, e 
os autos retornarão ao juízo de origem para que seja proferida 
uma nova decisão de mérito. 

 
CLT - Art. 895 - Cabe recurso ordinário para a instância 

superior: 
I - das decisões definitivas ou terminativas das Varas e Juízos, 

no prazo de 8 (oito) dias; e                         
II - das decisões definitivas ou terminativas dos Tribunais 

Regionais, em processos de sua competência originária, no 
prazo de 8 (oito) dias, quer nos dissídios individuais, quer nos 
dissídios coletivos.                     

§ 1º - Nas reclamações sujeitas ao procedimento 
sumaríssimo, o recurso ordinário:   

I - (VETADO).    
II - será imediatamente distribuído, uma vez recebido no 

Tribunal, devendo o relator liberá-lo no prazo máximo de dez 
dias, e a Secretaria do Tribunal ou Turma colocá-lo 
imediatamente em pauta para julgamento, sem revisor; 

III - terá parecer oral do representante do Ministério Público 
presente à sessão de julgamento, se este entender necessário o 
parecer, com registro na certidão; 

IV - terá acórdão consistente unicamente na certidão de 
julgamento, com a indicação suficiente do processo e parte 
dispositiva, e das razões de decidir do voto prevalente. Se a 
sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a certidão 
de julgamento, registrando tal circunstância, servirá de 
acórdão.  

§ 2º Os Tribunais Regionais, divididos em Turmas, poderão 
designar Turma para o julgamento dos recursos ordinários 
interpostos das sentenças prolatadas nas demandas sujeitas ao 
procedimento sumaríssimo. 

 
3. Embargos de divergência para a SDI: é cabível os 

embargos de divergência, quando ficar demonstrado que que 
houve divergências jurisprudências entre Turmas do TST 
fundadas em interpretações diversas de matéria 
constitucional e sumuladas. 

Trata-se de recurso de natureza extraordinária e 
vinculada, vedando o reexame de fatos e provas. 

 
Súmula nº 126 do TST 
RECURSO. CABIMENTO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 

e 21.11.2003 
Incabível o recurso de revista ou de embargos (arts. 896 e 

894, "b", da CLT) para reexame de fatos e provas. 
 
Os embargos de divergência seguem a regra dos recursos 

trabalhistas, devendo ser interpostos no prazo de 8 dias, com 
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o mesmo prazo para as contrarrazões. A Fazenda Pública, o 
MPT e a Defensoria Pública gozam do prazo em dobro (16 
dias). 

 
Competência para julgamento 
Compete à Subseção de Dissídios Individuais I do TST (SDI-

I) o julgamento dos embargos de divergência. 
 
Embargos de Divergência no Rito Sumaríssimo 
Nas causas que se sujeitarem ao rito sumaríssimo, serão 

admitidos embargos de divergência, se restar comprovada que 
a divergência jurisprudencial entre turmas do TST é fundada 
em interpretações diversas a respeito da aplicação do mesmo 
dispositivo constitucional ou matéria sumulada. 

 
Súmula nº 458 do TST 
EMBARGOS. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. 

CONHECIMENTO. RECURSO INTERPOSTO APÓS VIGÊNCIA DA 
LEI Nº 11.496, DE 22.06.2007, QUE CONFERIU NOVA REDAÇÃO 
AO ART. 894, DA CLT. (conversão da Orientação Jurisprudencial 
nº 405 da SBDI-1 com nova redação) ‒ Res. 194/2014, DEJT 
divulgado em 21, 22 e 23.05.2014 

Em causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, em que 
pese a limitação imposta no art. 896, § 6º, da CLT à interposição 
de recurso de revista, admitem-se os embargos interpostos na 
vigência da Lei nº 11.496, de 22.06.2007, que conferiu nova 
redação ao art. 894 da CLT, quando demonstrada a divergência 
jurisprudencial entre Turmas do TST, fundada em 
interpretações diversas acerca da aplicação de mesmo 
dispositivo constitucional ou de matéria sumulada. 

 
De maneira resumida, valendo-se do advento da Lei nº 

13.015/2014, cabem embargos de divergência no rito 
sumaríssimo quando: 

- existir confronto com a Súmula do TST; 
- existir confronto com a Súmula Vinculante do STF; 
- existir divergência na interpretação da Constituição 

Federal. 
 
Fase de execução 
Na fase de execução, os embargos de divergência 

condicionam-se à demonstração de divergência 
jurisprudencial entre Turmas ou destas e a Seção 
Especializada em Dissídios Individuais do TST em relação à 
interposição de dispositivo constitucional. 

 
Seguem dispositivos da CLT que tratam da matéria: 

 
CLT - Art. 894.  No Tribunal Superior do Trabalho cabem 

embargos, no prazo de 8 (oito) dias:  
I - de decisão não unânime de julgamento que:    
a) conciliar, julgar ou homologar conciliação em dissídios 

coletivos que excedam a competência territorial dos Tribunais 
Regionais do Trabalho e estender ou rever as sentenças 
normativas do Tribunal Superior do Trabalho, nos casos 
previstos em lei; e      

  II - das decisões das Turmas que divergirem entre si, ou das 
decisões proferidas pela Seção de Dissídios Individuais, salvo se 
a decisão recorrida estiver em consonância com súmula ou 
orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho ou 
do Supremo Tribunal Federal.         

II - das decisões das Turmas que divergirem entre si ou das 
decisões proferidas pela Seção de Dissídios Individuais, ou 
contrárias a súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal 
Superior do Trabalho ou súmula vinculante do Supremo 
Tribunal Federal. (Redação dada pela Lei nº 13.015, de 2014) 

Parágrafo único.  (Revogado). (Incluído pela Lei nº 13.015, 
de 2014) 

§ 2º A divergência apta a ensejar os embargos deve ser atual, 
não se considerando tal a ultrapassada por súmula do Tribunal 

Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ou 
superada por iterativa e notória jurisprudência do Tribunal 
Superior do Trabalho. (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014) 

§ 3º O Ministro Relator denegará seguimento aos embargos: 
(Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014) 

I - se a decisão recorrida estiver em consonância com súmula 
da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho ou do 
Supremo Tribunal Federal, ou com iterativa, notória e atual 
jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, cumprindo-
lhe indicá-la; (Incluído pela Lei nº 13.015, de 2014) 

II - nas hipóteses de intempestividade, deserção, 
irregularidade de representação ou de ausência de qualquer 
outro pressuposto extrínseco de admissibilidade. (Incluído pela 
Lei nº 13.015, de 2014) 

§ 4º Da decisão denegatória dos embargos caberá agravo, 
no prazo de 8 (oito) dias. 

 
Súmula nº 433 do TST  
A admissibilidade do recurso de embargos contra acórdão 

de Turma em Recurso de Revista em fase de execução, publicado 
na vigência da Lei nº 11.496, de 26.06.2007, condiciona-se à 
demonstração de divergência jurisprudencial entre Turmas ou 
destas e a Seção Especializada em Dissídios Individuais do 
Tribunal Superior do Trabalho em relação à interpretação de 
dispositivo constitucional. 

 
4. Agravo de Petição: É o recurso cabível das decisões do 

juiz, devendo ser interposto no prazo de 8 dias. 
Somente será recebido quando o agravante delimitar as 

matérias as matérias e valores que foram impugnados, 
permitindo-se a execução imediata da parte remanescente até 
o final. 

Poderá ser feito por meio de carta de sentença ou nos 
próprios autos do processo. 

Será competente para julgamento do recurso o presidido 
pela autoridade competente, exceto se tratar-se de decisão de 
juiz do trabalho de 1ª instância, neste caso o julgamento 
caberá a uma das Turmas do Tribunal Regional em que tiver 
vinculado o prolator da sentença. 

Quando o agravo de petição se referir as contribuições 
sociais, o juiz da execução determinará a retirada de cópias das 
peças necessárias, que serão autuadas em apartado e 
remetidas à instância superior que será apreciada, após a 
contraminuta. 

 
Súmula nº 416 do TST - Devendo o agravo de petição 

delimitar justificadamente a matéria e os valores objeto de 
discordância, não fere direito líquido e certo o prosseguimento 
da execução quanto aos tópicos e valores não especificados no 
agravo.  

 
5. Agravo de Instrumento: é a modalidade de recurso que 

em matéria processual trabalhista, visa destrancar o recurso 
não processado no juízo a quo, ou seja, visa impugnar a decisão 
negativa do primeiro juízo de admissibilidade do recurso.  

Para que fique mais claro os juízos, iremos explicar a 
diferença entre o a quo e o juízo ad quem. 

Interposto o recurso, ele será submetido a dois juízos de 
admissibilidade (a quo e ad quem). 

O juízo a quo é realizado pelo juízo de origem. Neste 
momento, o magistrado pode verificar a presença dos 
pressupostos recursais, se o juízo de admissibilidade for 
positivo, a parte pode recorrer apresentado as contrarrazões 
no juízo ad quem. 

Entretanto, se os pressupostos recursais não estiverem 
presentes, o juízo de admissibilidade será negativo, 
denegando-se o processamento, trancando-se assim o recurso. 
Neste caso, será admitido o recurso de agravo de instrumento 
a fim de destrancar o recurso. 
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Aplicação do novo CPC 
Com relação ao novo Código de Processo Civil, vale 

destacar que no Processo do Trabalho, o artigo 1.010, §3º do 
NCPC não é aplicável, conservando-se assim, o duplo juízo de 
admissibilidade em todos os recursos trabalhistas. 

 
O agravo deve ser interposto no prazo de 8 dias, sendo esse 

mesmo prazo para as contrarrazões.  ゅArt┻ ぱひば┸ ╉b╊ da CLTょ┻ 
 
Competência para Julgamento 
A competência para julgamento do agravo de instrumento 

é do juízo ad quem. Ele deve ser interposto perante o juízo a 
quo, que encaminhará o agravo ao tribunal para julgamento. 

 
Art. 899, CLT Os recursos serão interpostos por simples 

petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções 
previstas neste Título, permitida a execução provisória até a 
penhora.      

§ 7º No ato de interposição do agravo de instrumento, o 
depósito recursal corresponderá a 50% (cinquenta por cento) 
do valor do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar.  

 
O agravado será intimado para oferecer resposta ao agravo 

e ao recurso recebido 
O agravo de instrumento será julgado pelo Tribunal que 

conheceria o recurso e que teve sua interposição denegada. 
Para interposição de agravo de instrumento, o agravante 

deve juntar as peças que forem necessárias ao processo e 
efetuar um depósito recursal no valor de 50% do valor do 
depósito recursal que foi negado. 

 
Atenção: o agravo de instrumento interposto contra o 

despacho que não recebe agravo de petição não suspende a 
execução da sentença. 

 
Para que o agravo de instrumento seja formado não é 

necessária a juntada de comprovantes de custas e de depósitos 
recursais, relativos ao recurso ordinário, desde que não seja 
objeto de controvérsia. (OJ, 217, SDI-I TST). 

 
217. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO. LEI Nº 

9.756/98. GUIAS DE CUSTAS E DE DEPÓSITO RECURSAL 
(inserida em 02.04.2001)  

Para a formação do agravo de instrumento, não é necessária 
a juntada de comprovantes de recolhimento de custas e de 
depósito recursal relativamente ao recurso ordinário, desde que 
não seja objeto de controvérsia no recurso de revista a validade 
daqueles recolhimentos. 

 
6. Recurso Extraordinário: O recurso extraordinário 

encontra seu fundamento no art. 102, III, da CF/1988, que 
estabelece:22 

 
╉Art┻ のねは da CF【ふふ ‒ Compete ao Supremo Tribunal Federal, 

precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:       
(...)       
III ‒ julgar mediante recurso extraordinário, as causas 

decididas em única ou última instância, quando a decisão 
recorrida:       

a) contrariar dispositivo desta Constituição;      
b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;       
c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em 

face desta Constituição;       
dょ julgar válida lei local contestada em face de lei federal╊┻        
 

                                                 
22 Manfredini, Aryanna; Saraiva, Renato. Curso de Direito Processual do 

Trabalho, editora: Método, 11ª edição, 2014, São Paulo. 

A Consolidação das Leis do Trabalho apenas menciona a 
possibilidade de utilização do recurso extraordinário no art. 
893, § 2°, quando dispõe que ╉a interposição de recurso para o 
Supremo Tribunal Federal não prejudicará a execução do 
julgado╊┻     

No recurso extraordinário, são exigidos os pressupostos 
recursais dos demais recursos trabalhistas, inclusive o 
depósito recursal. É preciso, ainda que haja o 
prequestionamento da matéria, bem como da demonstração 
da repercussão geral. 

Haverá repercussão geral quando a questão constitucional 
for relevante, do ponto de vista econômico, político, social ou 
jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, 
de acordo com o art. 1.035, §1º, NCPC. 

 
Ocorrerá presunção absoluta de existência de repercussão 

geral sempre que o recurso: 
- impugnar acórdão que contrarie súmula ou 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (art. 1035, §3º, I, 
NCPC); 

- impugnar acórdão que tenha reconhecido a 
inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, de acordo 
com o art. 97, CF; 

- versar questão cuja repercussão houver sido reconhecida 
pelo Supremo Tribunal Federal. 

 
No âmbito da Justiça do Trabalho, o recurso extraordinário 

somente pode ser interposto da última decisão prolatada no 
Tribunal Superior do Trabalho, em geral, em sede de 
embargos, desde que haja violação ou ofensa direta à 
Constituição Federal. Logo, se a violação não for direta, mas 
apenas reflexa (como, por exemplo, ofensa a princípios 
constitucionais), torna-se inviável o manejo do recurso 
extraordinário.     

 
Vejamos o posicionamento da Suprema Corte:          
 
╉AGRAVO REG)MENTAL NO AGRAVO DE )NSTRUMENTO┻ 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO 
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA. 
JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. 
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. A 
jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante 
decisão suficientemente fundamentada. 2. As alegações de 
afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa 
e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação 
jurisdicional, se dependentes de reexame de normas 
infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta 
ou reflexa à Constituição da República. 3. A análise dos 
pressupostos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho é 
matéria afeta à legislação infraconstitucional, de exame inviável 
no recurso extraordinário, uma vez que a afronta ao texto 
constitucional, caso houvesse, se daria de forma indireta ou 
reflexa. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação da 
multa prevista no art┻ ひひぴ┸ す は┻チ┸ do Código de Processo Civil╊ 
(STF ‒ 1.a T. ‒ AI 745.168-AgR/RS ‒ Rel. Min. Dias Toffoli ‒ j. 
19.10.2010).) 

 
╉SÚMULA ひねひ do STF ‒ DECISÕES DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO ‒ RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
Salvo quando contrariarem a Constituição, não cabe recurso 
para o Supremo Tribunal Federal de quaisquer decisões da 
Justiça do Trabalho┸ inclusive dos presidentes de seus tribunais╊┻ 

 Quando a Constituição menciona ╉causas decididas em última instância╊┸ no processo do trabalho┸ refere-se às 
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decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, 
quando já esgotados todos os recursos admissíveis.  

Com relação às decisões prolatadas nos dissídios de alçada 
(que não ultrapassam dois salários mínimos) não caberá 
recurso, salvo se versarem sobre matéria constitucional (Lei 
5.584/1970, art. 2°, § 4°).     

 
Alguns doutrinadores entendem que nos dissídios de 

alçada, em caso de decisão que viole diretamente a 
Constituição Federal, o recurso cabível seria o próprio recurso 
extraordinário endereçado ao Supremo Tribunal Federal, uma 
vez que se trata de causa decidida em única instância. Outros, 
entretanto, entendem que é cabível o recurso ordinário para o 
TST, recurso de revista para o TST e, somente então, recurso 
extraordinário para o STF, uma vez que a CLT prevê como 
hipótese de cabimento desses recursos a violação à 
Constituição.     

O próprio STF, na Súmula 640, posiciona-se pelo 
cabimento do recurso extraordinário: 

╉É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida 
por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma 
recursal de juizado especial cível e criminal╊ 

 
7. Agravo Regimental: Trata-se de recurso com previsão 

no regimento interno dos tribunais, valendo-se ainda do 
recurso em comento no art. 709, § 1.º, da CLT.     

A Lei 5.584/1970, no art. 9.º, parágrafo único, também 
trata do agravo regimental, quando afirma que do despacho do 
relator que negar seguimento ao recurso cabe agravo 
(regimental).     

A Lei 7.701/1988, nos arts. 2.º, II, d, e 3.º, III, elenca a 
possibilidade de interposição de agravo regimental contra a 
decisão que indeferir recurso em ações coletivas e nos 
embargos de divergência em ações individuais.     

 
O agravo regimental, em regra, é utilizado nos seguintes 

casos: 
- reexame pelo tribunal das decisões monocráticas 

proferidas por seus próprios juízes, como: decisões que 
concedem ou denegam medidas liminares; que indeferem, de 
plano, petições iniciais de ações de competência originária dos 
tribunais trabalhistas (mandado de segurança, ação rescisória, 
dissídio coletivo, habeas corpus, ação cautelar etc.); proferidas 
pelo juiz corregedor em reclamações correicionais; prolatadas 
pelo presidente do tribunal em matérias administrativas etc.;      
23 

- impugnar decisão monocrática que denegue seguimento 
a recurso prolatada pelo juiz relator no exercício do segundo 
juízo de admissibilidade (juízo ad quem);       

-  impugnar decisão monocrática do Presidente do 
Tribunal Superior do Trabalho que nega seguimento ao 
recurso de embargos no Tribunal Superior do Trabalho.        

 
O prazo do agravo regimental é fixado pelos próprios 

tribunais do trabalho, e os Tribunais Regionais do Trabalho 
têm fixado, em regra, o prazo de cinco dias para o agravo 
regimental.    O prazo do agravo regimental é contado em 
dobro, caso o agravante seja pessoa jurídica de direito público 
ou mesmo o Ministério Público.     

É possível a ocorrência do juízo de retratação ou 
reconsideração, sendo que o agravo regimental é interposto 
perante o órgão judicial que proferiu a decisão impugnada 

Se o relator (juiz que proferiu a decisão) não reconsiderar 
sua decisão, determinará a inclusão do feito em pauta para 
julgamento pelo Órgão Colegiado (Turma, Seção ou Pleno, de 
acordo com a hipótese e disposição regimental), não sendo 

                                                 
23 Manfredini, Aryanna; Saraiva, Renato. Curso de Direito Processual do 

Trabalho, editora: Método, 11ª edição, 2014, São Paulo. 

permitido a apresentação de razões de contrariedade nem 
sustentação oral.     

O processamento do agravo regimental ainda depende de 
previsão no regimento interno de cada tribunal. 

 
8. Embargos no TST e Embargos de Declaração: 
Os embargos no TST não se confundem com embargos de 

declaração.  
 
Os embargos de declaração têm cabimento de decisões 

omissas, obscuras, contraditórias, cabível em qualquer grau de 
jurisdição, de modo a afastar manifesto equívoco no exame dos 
pressupostos extrínsecos do recurso. 

 
Art. 897-A, CLT Caberão embargos de declaração da 

sentença ou acórdão, no prazo de cinco dias, devendo seu 
julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão 
subsequente a sua apresentação, registrado na certidão, 
admitido efeito modificativo da decisão nos casos de omissão e 
contradição no julgado e manifesto equívoco no exame dos 
pressupostos extrínsecos do recurso. 

 
Os embargos de declaração não visam alterar o julgado. 

Trata-se apenas de meio de correção e integração, sem a 
possibilidade de alterar o seu conteúdo, porém não para 
retratação. O juiz não tem o fito de redecidir, apenas de 
exprimir sobre algo que não ficou demonstrado de maneira 
clara. 

 
Os embargos de declaração são cabíveis quando a sentença 

ou acórdão contenha obscuridade ou contradição ou for 
omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o 
tribunal. 

 
Os embargos no TST apresentam aplicação restrita no 

Tribunal Superior do Trabalho, sendo esse de duas 
modalidades: 

- embargos infringentes: quando a extensão territorial do 
conflito coletivo ultrapassar mais de um TRT o dissídio 
coletivo será de competência originária do TST, por meio da 
Seção de dissídios coletivos (SDC). 

Os embargos infringentes surgiram como uma espécie de 
duplo grau interno, sendo cabíveis, quando da decisão da SDC 
não for unânime. Desta maneira, os embargos infringentes 
restringem-se à cláusula que for divergente, e, se esta for 
parcial, ao objeto divergente. 

 
Desta feita, os embargos infringentes pressupõem alguns 

requisitos cumulativos, quais sejam: 
- dissídio coletivo; 
- competência originária do TST; 
- decisão não unânime. 
 
Não caberão tais embargos se a decisão impugnada estiver 

de acordo com precedente jurisprudencial do TST ou súmula 
de sua jurisprudência predominante. 

 
- embargos de divergência: O Tribunal Superior do 

Trabalho visa unificar a jurisprudência trabalhista. Ocorrendo 
divergência entre tribunais regionais distintos, será cabível o 
recurso de revista com a finalidade de unificar o atendimento 
em caráter nacional. A finalidade dos embargos de divergência 
surgiu para acabar com a divergência interna do TST. 

 
Art. 894, CLT No Tribunal Superior do Trabalho cabem 

embargos, no prazo de 8 (oito) dias: 
(...) 
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II - das decisões das Turmas que divergirem entre si ou das 
decisões proferidas pela Seção de Dissídios Individuais, ou 
contrárias a súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal 
Superior do Trabalho ou súmula vinculante do Supremo 
Tribunal Federal.     

 
Os embargos de divergência devem ser opostos no prazo 

de 8 dias, com o mesmo prazo para apresentação de 
contrarrazões. 

 
9. Recurso Adesivo: refere-se a um recurso que irá aderir 

a outro interposto pela parte contrária. Não há adesão, mas 
existe uma dependência do segundo em relação ao primeiro. 

Havia dúvidas quanto ao seu cabimento no processo do 
trabalho, em face da omissão prevista na CLT. Contudo, o TST 
editou a Súmula 283 do TST, que relata: 

 
Súmula nº 283 do TST 
O recurso adesivo é compatível com o processo do trabalho 

e cabe, no prazo de 8 (oito) dias, nas hipóteses de interposição 
de recurso ordinário, de agravo de petição, de revista e de 
embargos, sendo desnecessário que a matéria nele veiculada 
esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte 
contrária. 

 
Para que admitido o recurso adesivo é necessário que 

ocorra sucumbência recíproca e a parte deveria ter condições 
de recorrer autonomamente. 

Não há como se falar em recurso adesivo, sem a existência 
do recurso principal, a fim de que possa aderir ao principal. 
Caso o recurso principal não seja conhecido, o recurso adesivo 
irá caducar, tendo em vista que trata-se de acessório ao 
principal. 

Deverá ser interposto no prazo de oito dias, perante a 
autoridade competente para administrar o recurso principal, 
no prazo que a parte dispões para apresentar contrarrazões. 
Não é necessário que o recurso abranja a totalidade do 
conteúdo, podendo ser objeto da impugnação apenas parte da 
decisão. 

 
A parte que interpôs o recurso adesivo poderá desistir do 

apelo, independente da concordância do recorrido ou dos 
litisconsortes. 

 
Art. 998, NCPC O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem 

a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. 
Parágrafo único.  A desistência do recurso não impede a 

análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido 
reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos 
extraordinários ou especiais repetitivos. 

 
Em face de recurso adesivo, não será dispensado o 

pagamento de custas e a realização do depósito recursal. O 
depósito segue a forma do recurso no qual se aderiu. 

Da denegação de seguimento ao recurso adesivo, caberá a 
interposição de agravo de instrumento com a finalidade de 
destrancar o apelo anterior. 

 
Questões 

 
01. (CRBio - 1º Região - Analista Ȃ Advogado Ȃ 

VUNESP/2017). No processo do trabalho, os embargos de 
declaração 

(A) admitem efeito modificativo, independentemente de 
intimação da parte contrária. 

(B) suspendem o prazo para interposição de outros 
recursos em qualquer circunstância. 

(C) interrompem o prazo para interposição de outros 
recursos, em qualquer circunstância. 

(D) podem ser opostos para sanar manifesto equívoco no 
exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. 

(E) podem ser julgados na primeira audiência ou sessão 
subsequente a sua apresentação. 

 
02. (TRT - 4ª REGIÃO (RS) - Juiz do Trabalho Substituto ‒ 

TRT 4º Região/2016). Assinale a assertiva incorreta sobre 
recursos na Justiça do Trabalho. 

(A) Das decisões proferidas na Justiça do Trabalho, 
conforme texto expresso da Consolidação das Leis do 
Trabalho, são admitidos os seguintes recursos: embargos, 
recurso ordinário, recurso de revista e agravo. 

(B) O recurso adesivo é compatível com o processo do 
trabalho e cabe, no prazo de 8 (oito) dias, nas hipóteses de 
interposição de recurso ordinário, de agravo de petição, de 
revista e de embargos, sendo necessário que a matéria nele 
veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela 
parte contrária. 

(C) A correição parcial não é, efetivamente, recurso, razão 
pela qual não exige preparo e contrarrazões, tendo por 
finalidade impedir atos judiciais tumultuários existentes no 
processo. 

(D) Não se conhece de recurso de revista ou de embargos, 
se a decisão recorrida resolver determinado item do pedido 
por diversos fundamentos e a jurisprudência transcrita não 
abranger a todos. 

(E) Da decisão de Tribunal Regional do Trabalho, em ação 
rescisória, é cabível recurso ordinário para o Tribunal 
Superior do Trabalho. 

 
03. (CODEBA - Analista Portuário Ȃ Advogado Ȃ 

FGV/2016). O recurso de revista é de natureza extraordinária, 
cabível em face de acórdãos proferidos pelos Tribunais 
Regionais do Trabalho, tendo por objetivo uniformizar a 
interpretação das legislações estadual, federal e constitucional 
no âmbito da competência da Justiça do Trabalho. Trata-se de 
recurso com pressupostos rígidos de conhecimento, não se 
destinando à apreciação de fatos e provas. 

Acerca da sistemática do recurso de revista e de acordo 
com a CLT e o entendimento consolidado do TST, assinale a 
afirmativa correta.  

(A) A parte pode ser valer do jus postulandi na 
interposição do recurso de revista, ciente de que arcará com os 
efeitos danosos caso não consiga cumprir os requisitos 
técnicos. 

(B) No procedimento sumaríssimo cabe recurso de revista 
por violação de Súmula ou OJ do TST, à Súmula vinculante do 
STF e por violação direta da CRFB/88. 

(C) Cabe recurso de revista em face dos acórdãos 
prolatados em dissídio coletivo pelos Tribunais Regionais do 
Trabalho, no prazo de 8 dias, contados em dobro se a parte for 
a Fazendo Pública. 

(D) Na fase executória cabe recurso de revista por violação 
à lei federal, por divergência jurisprudencial e por ofensa à 
CRFB/88 nas execuções fiscais e nas controvérsias que 
envolvam a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

(E) Na Justiça do Trabalho o juízo de admissibilidade 
primário do recurso de revista é feito pelo Relator do acórdão 
no TRT, que aprecia apenas os pressupostos processuais 
extrínsecos e intrínsecos. 

 
04. (FUNPRESP-EXE -  Especialista - Área Jurídica Ȃ 

CESPE/2016). A respeito do rito sumaríssimo e dos recursos 
no processo do trabalho, julgue o item seguinte. 

No procedimento sumaríssimo, é possível a interposição 
de recurso de revista quando a decisão de TRT contrariar 
orientação jurisprudencial do TST. 

 
(  ) Certo   (  ) Errado 
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05. (CRQ 18° Região/PI - Advogado Ȃ Quadrix/2016). 
Nos termos do artigo 702 da CLT, compete ao Pleno do 
Tribunal Superior do Trabalho julgar em única instância:  

(A) os recursos ordinários das decisões proferidas pelos 
Tribunais Regionais em processos de sua competência 
originária. 

(B) os agravos de despachos denegatórios dos presidentes 
de Turma, em matéria de embargos, nos termos do regimento 
interno.  

(C) as suspeições arguidas contra o presidente e demais 
juízes do Tribunal, nos feitos pendentes de sua decisão. 

(D) os embargos das decisões das Turmas, quando 
manifestamente contrárias à lei federal.  

(E) os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos. 
 

Gabarito 
01.D / 02.B / 03.D / 04.Errado / 05.C 

 

 
 
A execução compreende as decisões passadas em julgado, 

ou seja, as que não comportam mais recurso. Podem ser 
decisões condenatórias de dar, pagar, fazer e não fazer, 
englobando ainda as declaratórias, quanto a custas e 
honorários de advogado. 

 
Os princípios que regem a execução trabalhista são aqueles 

que informam o processo civil de modo geral, e outros mais 
específicos, uma vez que o trabalhador é considerado 
hipossuficiente e precisa de tutela específica. Assim, são 
princípios que regem a execução trabalhista: 

a) Primazia do credor trabalhista; 
b) Menor onerosidade ao executado; 
c) Princípio do título; 
d) Redução do contraditório; 
e) Patrimonialidade; 
f) Efetividade; 
g) Utilidade; 
h) Subsidiariedade; 
i) Sincretismo processual; 
j) Impulso oficial. 
 
A competência para o processamento da execução 

trabalhista é considerada funcional e está disciplinada na CLT, 
em seus artigos 877 e 877-A. 

 

Art. 877 - É competente para a execução das decisões o Juiz 
ou Presidente do Tribunal que tiver conciliado ou julgado 
originariamente o dissídio. 

Art. 877-A - É competente para a execução de título 
executivo extrajudicial o juiz que teria competência para o 
processo de conhecimento relativo à matéria. 

 
A execução pressupõe a existência de título com obrigação 

certa, líquida e exigível, como dispõe os artigos 786 e 783 
NCPC. 

 
Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não 

satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada 
em título executivo. 

Parágrafo único. A necessidade de simples op
 erações aritméticas para apurar o crédito exequendo 
não retira a liquidez da obrigação constante do título. 

Art. 783.  A execução para cobrança de crédito fundar-se-á 
sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. 

 
Os títulos executivos podem ser de natureza judicial e 

extrajudicial. 
 
São títulos judiciais, de acordo com o artigo 876, CLT: 
- as decisões passadas em julgado;  
- as decisões das quais não tenha ocorrido recurso que 

apresente efeito suspensivo; 
- os acordos, de modo que estes não sejam cumpridos. 
A doutrina, ainda compreende como título judicial, os 

créditos previdenciários decorrentes das sentenças 
condenatórias trabalhistas. 

São títulos extrajudiciais: 
- os termos de ajuste de conduta consolidados perante o 

Ministério Público do Trabalho; 
- os termos de conciliação consolidados perante as 

Comissões de Conciliação Prévia; 
- a certidão da dívida ativa da União, concernente às 

penalidades administrativas impostas ao empregador através 
de seus órgãos de fiscalização do trabalho 

 
Execução Provisória e Definitiva. 
 
a- Execução Provisória: O Art. 899 da CLT dispõe que 

execução provisória é aquela caracterizada como a execução 
de um título executivo judicial que ainda está sendo analisado 
em sede de recurso, sendo que este tenha sido recebido apenas 
no efeito devolutivo.  

Por se tratar de título executivo provisório admite 
modificação. Admite-se modificação na sentença ou acórdão 
que for submetido a recurso sem efeito suspensivo. 

O que dá fundamento à execução provisória é uma 
presunção favorável ao autor, baseada na decisão que é objeto 
do recurso e na efetividade da jurisdição.  Vale salientar que, 
por não haver certeza sobre a decisão final do feito, o autor não 
poderá receber o objeto integral da condenação. 

Conforme a determinação constante do Art. 899 da CLT, 
encerra-se a execução provisória com a penhora, ou seja, com 
a garantia do juízo, significando que houve constrição de bens 
suficientes para respaldar todo o crédito executado. 

Mesmo que a execução ainda esteja pendente de recurso 
extraordinário ou agravo de instrumento com a finalidade de 
destrancá-lo, estaremos diante da execução provisória. 

 
Iniciativa da execução  
A execução provisória enseja a iniciativa do exequente, não 

podendo ser iniciada de ofício.  
Isto se dá pelo fato que a execução corre por conta e 

responsabilidade do exequente, que se verá obrigado a 
reparar os danos que os executado tenha sofrido, casa a 
sentença seja reformada. 

12 Execução: iniciativa da 
execução; execução 

provisória; execução contra a 
fazenda pública; execução 

contra a massa falida; 
execução por prestações 
sucessivas; execução por 

quantia certa contra devedor 
solvente; Citação; Depósito da 
condenação e da nomeação de 

bens; Mandado e penhora; 
Bens penhoráveis e 

impenhoráveis.13 Embargos à 
execução; 14 Impugnação à 
sentença; 15 Embargos de 

terceiro.    
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Nos termos do artigo 522 do NCPC, ao requerer a execução 
provisória, o exequente por meio de cópias autenticadas irá 
instruir a petição, podendo o advogado declarar a 
autenticidade, sob sua responsabilidade. 

 
Art. 522. O cumprimento provisório da sentença será 

requerido por petição dirigida ao juízo competente. 
Parágrafo único. Não sendo eletrônicos os autos, a petição 

será acompanhada de cópias das seguintes peças do processo, 
cuja autenticidade poderá ser certificada pelo próprio 
advogado, sob sua responsabilidade pessoal: 

I - decisão exequenda; 
II - certidão de interposição do recurso não dotado de efeito 

suspensivo; 
III - procurações outorgadas pelas partes; 
IV - decisão de habilitação, se for o caso; 
V - facultativamente, outras peças processuais consideradas 

necessárias para demonstrar a existência do crédito. 
 
A execução provisória ficará sem efeito, desde que ocorra 

acórdão que modifique ou anule a sentença objeto da 
execução. Contudo, caso a sentença que embase a execução 
provisória seja modificada ou anulada apenas em parte, 
somente neste ficará sem efeito a execução. 

Quanto ao procedimento, a execução provisória seguirá o 
mesmo procedimento que a execução definitiva. 

 
b- Execução definitiva: decorre de sentença transitado em 

julgado, podendo alcançar a satisfação integral do exequente. 
 
Legitimidade. 
a. Legitimidade ativa: diz respeito aquele que pode 

promover a execução. 
Nos termos do artigo 878 da CLT, tem legitimidade para 

propor a execução trabalhista: 
 
CLT 
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) 

Parágrafo único.  (Revogado).   (Redação dada pela Lei nº 
13.467, de 2017) 

 
b. Legitimidade passiva: por não existir previsão na CLT, 

deverá ser invocado o art. 4° da Lei nº 6.830/80, in verbis: 
Art. 4º - A execução fiscal poderá ser promovida contra: 
I - o devedor; 
II - o fiador; 
III - o espólio; 
IV - a massa; 
V - o responsável, nos termos da lei, por dívidas, tributárias 

ou não, de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado; 
e 

VI - os sucessores a qualquer título. 
 
Neste ínterim, segue o artigo 779 do NCPC 
Art. 779.  A execução pode ser promovida contra: 
I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo; 
II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor; 
III - o novo devedor que assumiu, com o consentimento do 

credor, a obrigação resultante do título executivo; 
IV - o fiador do débito constante em título extrajudicial; 
V - o responsável titular do bem vinculado por garantia real 

ao pagamento do débito; 
VI - o responsável tributário, assim definido em lei. 
 
 
 

Incidente de desconsideração da personalidade 
jurídica 

 
Quando intentada uma execução, o patrimônio do devedor 

deve responder pela execução, destacando-se as regras da 
responsabilidade patrimonial previstas nos artigos 789 a 796 
do CPC.  

Como regra, a responsabilidade patrimonial é devedor 
(responsabilidade primária), no entanto, existem situações 
excepcionais em que poderá responder pela execução os 
sucessores trabalhistas (responsabilidade secundária), nos 
termos do artigo 790, CPC, senão vejamos: 

 
Art. 790.  São sujeitos à execução os bens: 
I - do sucessor a título singular, tratando-se de execução 

fundada em direito real ou obrigação reipersecutória; 
II - do sócio, nos termos da lei; 
III - do devedor, ainda que em poder de terceiros; 
IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens 

próprios ou de sua meação respondem pela dívida; 
V - alienados ou gravados com ônus real em fraude à 

execução; 
VI - cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido 

anulada em razão do reconhecimento, em ação autônoma, de 
fraude contra credores; 

VII - do responsável, nos casos de desconsideração da 
personalidade jurídica. 

 
Antes da reforma trabalhista (Lei nº. 13.467/2017) a CLT 

não tratava especificadamente da desconsideração da 
personalidade jurídica, regulamentação que foi incluída no 
Capítulo III que trata dos dissídios individuais, com o artigo 
855-A: 

 
CLT - Art. 855-A.  Aplica-se ao processo do trabalho o 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto 
nos arts. 133 a 137 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - 
Código de Processo Civil. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

§ 1o  Da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o 
incidente: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

I - na fase de cognição, não cabe recurso de imediato, na 
forma do § 1o do art. 893 desta Consolidação; (Incluído pela Lei 
nº 13.467, de 2017) 

II - na fase de execução, cabe agravo de petição, 
independentemente de garantia do juízo; (Incluído pela Lei nº 
13.467, de 2017) 

III - cabe agravo interno se proferida pelo relator em 
incidente instaurado originariamente no tribunal. (Incluído 
pela Lei nº 13.467, de 2017) 

§ 2o  A instauração do incidente suspenderá o processo, sem 
prejuízo de concessão da tutela de urgência de natureza 
cautelar de que trata o art. 301 da Lei no 13.105, de 16 de março 
de 2015 (Código de Processo Civil).(Incluído pela Lei nº 13.467, 
de 2017) 

 
O referido artigo dispõe que será aplicado ao processo do 

trabalho as disposições contidas no CPC/2015 com relação 
desconsideração da personalidade jurídica (arts.133 a 137, 
CPC). 

Neste caso a desconsideração da personalidade jurídica no 
processo também será tratada como um incidente processual 
apartado e que suspende o andamento processual até ser 
analisado a responsabilidade de cada sócio, dada a 
oportunidade do contraditório e ampla defesa para as partes. 

 
Seguem os dispositivos do CPC/2015 que tratam da 

matéria: 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art133
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art133
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art301
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art301
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
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CAPÍTULO IV 
DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA 
 
Art. 133.  O incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério 
Público, quando lhe couber intervir no processo. 

§ 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica 
observará os pressupostos previstos em lei. 

§ 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de 
desconsideração inversa da personalidade jurídica. 

Art. 134.  O incidente de desconsideração é cabível em todas 
as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de 
sentença e na execução fundada em título executivo 
extrajudicial. 

§ 1o A instauração do incidente será imediatamente 
comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. 

§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a 
desconsideração da personalidade jurídica for requerida na 
petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa 
jurídica. 

§ 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo 
na hipótese do § 2o. 

§ 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos 
pressupostos legais específicos para desconsideração da 
personalidade jurídica. 

Art. 135.  Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica 
será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no 
prazo de 15 (quinze) dias. 

Art. 136.  Concluída a instrução, se necessária, o incidente 
será resolvido por decisão interlocutória. 

Parágrafo único.  Se a decisão for proferida pelo relator, 
cabe agravo interno. 

Art. 137.  Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação 
ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será 
ineficaz em relação ao requerente. 

 
Execução por prestações sucessivas: 
 
Quando da existência de uma relação jurídica continuativa, 

pressupõe-se a existência de prestações sucessivas, isto é, cujo 
cumprimento é realizado de forma parcial e sequencialmente, 
regulada pelos arts. 890 a 892 da CLT. 

A execução de parcelas sucessivas está disciplinada pela 
CLT e pode ser de duas formas: 

 
a) Execução de parcelas sucessivas por tempo 

determinado ‒ Art. 891, CLT 
Art. 891 - Nas prestações sucessivas por tempo determinado, 

a execução pelo não-pagamento de uma prestação 
compreenderá as que lhe sucederem. 

b) Execução de parcelas sucessivas por tempo 
indeterminado ‒ Art. 892, CLT 

Art. 892 - Tratando-se de prestações sucessivas por tempo 
indeterminado, a execução compreenderá inicialmente as 
prestações devidas até a data do ingresso na execução. 

 
A única discussão doutrinária ao respeito deste tema está 

focada na questão de parcelas que vencem ao longo do feito 
executivo, sendo que a maioria da doutrina entende que estas 
poderão ser incluídas na execução, baseando-se nos princípios 
da celeridade, economia processual e efetividade da jurisdição 
trabalhista. 

 
Execução contra a Massa Falida. 
 
Existem três correntes defendidas pelos mais diversos 

doutrinadores, quando o assunto se refere a execução contra a 
massa falida: 

1ª corrente: Tradicionalista ‒ prevalece o juízo universal 
da falência, apesar do privilégio do crédito trabalhista, estes 
são tratados na mesma posição hierárquica com os créditos 
falimentares, devendo ser rateando com estes outros. 

2ª corrente: tem como base a Constituição Federal, em 
seu artigo 114. Por este dispositivo, qualquer ação relativa a 
relação trabalhista deverá ser julgada e processada na Justiça 
Especializada do Trabalho, não dev endo se ater quanto a 
decretação ou não de falência, qualquer que seja o momento 
da empresa figurante no polo passivo da demanda trabalhista.  

3ª corrente: Elétrica ‒ é a mais aceita pelos doutrinadores 
e se posiciona pelo momento da constrição dos bens da 
empresa falida. Ou seja, caso os bens sejam constritos antes da 
decretação da falência a competência não poderá ser declinada 
ao juízo de falência; porém, se houver a constrição dos bens 
para satisfazer o crédito trabalhista após a decretação da 
falência, competirá ao juiz do trabalho somente expedir 
certidão para habilitação posterior do crédito trabalhista no 
processo de falência. 

 
Vejamos alguns julgados sobre este assunto: 
 
EXECUÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - EXECUÇÃO - 

FALÊNCIA DECRETADA ANTES DA PENHORA DE BENS DA 
EMPRESA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. Quando a 
decretação da falência ocorre antes do início da execução, ou 
seja, antes da realização da penhora de bens da Executada, esta 
hipótese não pode ser alcançada pela exceção prevista no art. 
24, § 2º, I, da Lei de Falências, caso em que se deve dar 
prosseguimento ao feito somente até a liquidação da sentença, 
para, em seguida, remeter o processo de execução ao Juízo 
Falimentar. Recurso ordinário a que se nega provimento. (TST - 
ROMS-689879/2000.9 - TRT2ª R. - SBDI2 - Rel. Ministro Ives 
Gandra Martins Filho - D.J. 01/06/2001 - P. 481). 

 
FALÊNCIA. CRÉDITO TRABALHISTA. EXECUÇÃO. 

COMPETÊNCIA. JUÍZO FALIMENTAR. Orientam a Doutrina e a 
Jurisprudência Majoritárias que, após decretada a falência, o 
patrimônio da empresa passa a integrar a universalidade dos 
bens, que devem ser arrecadados para formar a massa falida em 
garantia de todos os credores segundo a Ordem Legal. Dessa 
forma, a execução trabalhista deve prosseguir no foro de 
falência, administrada por um só Juízo. (Juiz Garibaldi T. P. 
Ferreira - Publicado no TRTSC/DOE em 31-07-2009). 

 
Quanto a suspensão referente ao artigo supracitado, vale 

mencionar que passado o prazo de 180 dias de seu início, 
contados a partir da decretação da falência ou da recuperação 
judicial, poderá se restabelecer o direito de continuar ou dar 
início a ação, sem que precise de pronunciamento judicial. 

Já as ações que são decretadas após a decretação da 
falência devem ser comunicadas ao juízo da falência pelo juiz, 
assim que receber a petição inicial, ou até mesmo pelo 
devedor, no momento em que receber a citação. 

Quanto aos sócios da empresa falida, a decretação da 
falência não impede que a ação contra estes continue em 
tramitação, pois o magistrado pode se valer da 
desconsideração da personalidade jurídica. 

 
Execução contra a Fazenda Pública. 
 
A execução em face da Fazenda Pública é situação bastante 

peculiar e portanto, possui regime diferenciado. Por exemplo, 
os bens da Fazenda Pública são impenhoráveis, baseado no 
superior interesse público e da indisponibilidade dos bens 
pela própria Administração Pública. Por esta razão, a Fazenda 
Pública nunca será intimada para pagar ou nomear bens à 
penhora, mas sim para opor embargos no prazo de 30 dias.  

 



APOSTILAS OPÇÃO 
 

 

Direito Processual do Trabalho 57 

No que tangem as empresas públicas e sociedades de 
economia mista, por serem pessoas jurídicas de direito 
privado, a elas não serão aplicados este regime diferenciado, 
salvo algumas exceções:  

Como primeiro exemplo podemos citar os Correios, que 
embora trata-se de empresa pública, presta serviço público 
essencial, logo, é beneficiado pelo regime diferenciado de 
execução.  

O regime diferenciado é aplicado ainda aos seguintes 
entes:24 

- União; 
- Estados; 
- DF; 
- Municípios; 
- Autarquias; 
- Fundações Públicas; 
- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; 
- Empresa Pública ou sociedade de economia mista que 

seja prestadora de serviço público em ambiente não 
concorrencial. 

 
Por força do disposto no Art. 114, I, da Constituição 

Federal, a Justiça do Trabalho é competente para decidir 
questões controvertidas que envolvam os servidores públicos 
que atuam sob regime celetista. 

Portanto, as ações trabalhistas que envolvam servidores 
em regime celetista (contratação pelo regime da CLT), serão 
processadas pela Justiça do Trabalho e terão seu 
processamento regulado pela CLT, com as características 
próprias voltadas para os entes públicos. 

Vale ressaltar que o regime diferenciado mencionado 
neste tópico é concedido apenas nos casos de execução por 
quantia certa, tendo em vista que as execuções de obrigação de 
fazer, não fazer e entrega de coisa certa serão processadas da 
mesma maneira que para os demais devedores. 

Assim, quando for fixado o valor devido, a Fazenda Pública 
tem o prazo de 30 dias para opor embargos. Opostos os 
embargos, poderão ser alegadas as matérias do artigo 535 do 
CPC. 

 
Art. 535.  A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, 
para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 
autos, impugnar a execução, podendo arguir: 

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, 
o processo correu à revelia; 

II - ilegitimidade de parte; 
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da 

obrigação; 
IV - excesso de execução ou cumulação indevida de 

execuções; 
V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; 
VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, 

como pagamento, novação, compensação, transação ou 
prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da 
sentença. 

 
Do julgamento dos embargos, ainda que desfavoráveis ao 

ente público, não cabe reexame necessário, devendo ser 
interposto agravo de petição. Permite-se o reexame apenas se 
referir-se a embargos à execução decorrente de execução fiscal 
(quando a Fazenda Pública não é credora), não sendo o caso de 
execução contra a Fazenda Pública. 

 
Solucionados os embargos, ou sendo os mesmos 

interpostos fora do prazo legal, o pagamento pode ser feito por 
precatório ou requisição de pequeno valor. 

                                                 
24 Miessa, Élisson, Processo do Trabalho para os concursos de analista do TRT 

e MPU, 5ª edição, editora: Jus Podium, 2016. 

a. precatório: se o devedor for pessoa jurídica de direito 
público, a participação do Estado-juiz não será feito por meio 
da penhora, e sim, por meio da expedição de precatório.  

O precatório nada mais é do que a espera do credor para 
que o Estado cumpra com sua obrigação de pagar a dívida. Será 
preservada a igualdade entre os credores da Fazenda Pública, 
pois o pagamento deve respeitar a ordem cronológica da 
apresentação destes.  

 
Transitada em julgado a decisão, o juiz requisitará o 

pagamento por meio do presidente do tribunal competente, ou 
seja, o juízo da execução forma o precatório que será 
encaminhado ao presidente do tribunal. Lá, este precatório 
será autuado e renumerado, respeitando a ordem de chegada. 

O presidente do tribunal, ao exercer sua função 
administrativa, irá analisar os aspectos formais do precatório, 
com sua regularização, corrigindo as inexatidões materiais ou 
de cálculos que porventura existirem, seja de ofício ou por 
requerimento. 

Por ter natureza administrativa, a decisão do presidente do 
tribunal, não submete-se ao reexame necessário, assim como 
não cabe recurso extraordinário contra a decisão proferida no 
processamento do precatório. 

O presidente do tribunal que por ato omissivo ou 
comissivo, retardar ou deixar de frustrar a liquidação de 
precatórios estará praticando crime de responsabilidade e 
responderá perante o Conselho Nacional de Justiça. 

Findos os trâmites administrativos, o presidente do 
tribunal expedirá precatório-requisitório ao Poder Executivo, 
sendo obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de 
direito público, de verba correspondente ao pagamento de 
seus débitos, que decorram de sentença transitada em julgado, 
referentes aos precatórios judiciários. 

 
Ordem de preferência: Ainda que saibamos que os 

precatórios devam respeitar a ordem cronológica de 
apresentação, assegura-se o direito de preferência aos débitos 
de natureza alimentícia, tendo em vista que estes gozam de 
prioridades com relação aos demais. 

 
SÚMULA 144, STJ OS CREDITOS DE NATUREZA 

ALIMENTICIA GOZAM DE PREFERENCIA, DESVINCULADOS OS 
PRECATORIOS DA ORDEM CRONOLOGICA DOS CREDITOS DE 
NATUREZA DIVERSA. 

 
São débitos de natureza alimentícia, os relativos a salários, 

vencimentos, proventos, pensões, indenizações por invalidez 
ou morte, benefícios previdenciários, decorrentes de 
responsabilidade civil, mediante sentença judicial transitada 
em julgado. 

 
Dentro da categoria de débitos de natureza alimentícia, a 

ordem de preferência de pagamento deve levar em conta os 
titulares que tenham 60 anos de idade ou mais ou sejam 
portadores de doença grave. Esses débitos serão pagos em 
ordem preferencial sobre os demais débitos, até o valor 
equivalente ao triplo do fixado em lei para requisições de 
pequeno valor.  

Muito se questiona sobre o cômputo da idade de 60 anos. 
Serão beneficiados pela ordem de pagamento todos os 
credores que completem 60 anos de idade enquanto estiver 
aguardando o pagamento do precatório de natureza 
alimentícia. 
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Desta maneira, a ordem de preferência para pagamento 
dos precatórios será a seguinte: 

1. débitos de natureza alimentícia para titulares que 
tiverem 60 anos de idade ou mais ou ainda portadores de 
doença grave até 3x o valor da requisição de pequeno valor 
(RPV). 

2. outros débitos de natureza alimentícia; 
3. demais débitos de natureza comum. 
 
b. Requisição de pequeno valor: os precatórios vistos 

anteriormente, não são aplicados aos pagamentos de 
obrigações de pequeno valor, que tenham decorrido de 
sentença judicial transitada em julgado. 

O significado de pequeno valor leva em conta cada ente 
público, sendo definido da seguinte forma:25 

 
União Até 60 salários mínimos 

(Lei nº 10.259/01, art. 
17§1º) 

Estados e Distrito Federal Até 40 salários mínimos 
(ADCT, art. 87, I) 

Municípios Até 30 salários mínimos 
(ADCT, art. 87, II) 

 
Quando versar sobre reclamações trabalhistas plúrimas 

(litisconsórcio ativo), a aferição do que vem a ser obrigação de 
pequeno valor deve ser feita considerando-se os critérios de 
cada reclamante e não o valor global da reclamação 

 
OJ nº 9 do Pleno do TST 
9. PRECATÓRIO. PEQUENO VALOR. INDIVIDUALIZAÇÃO DO 

CRÉDITO APURADO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PLÚRIMA. 
EXECUÇÃO DIRETA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 
POSSIBILIDADE (DJ 25.04.2007) 

Tratando-se de reclamações trabalhistas plúrimas, a 
aferição do que vem a ser obrigação de pequeno valor, para 
efeito de dispensa de formação de precatório e aplicação do 
disposto no § 3º do art. 100 da CF/88, deve ser realizada 
considerando-se os créditos de cada reclamante. 

 
Caso o valor do débito ultrapasse os valores indicados 

anteriormente, o pagamento será feito por intermédio do 
precatório. Assim, veda-se o fracionamento, repartição ou 
quebra de valor da execução, a fim de que uma parte integre a 
requisição de pequeno valor, e a outra parte seja paga por meio 
do precatório. Será facultado a parte à renúncia ao crédito do 
valor que exceda, de modo que possa optar pelo pagamento do 
saldo em precatório. 

Para o caso de requisição de pequeno valor, a Fazenda 
Pública será intimada diretamente pelo juiz da execução para 
que faça o pagamento no prazo de 60 dias, contados da entrega 
da requisição, na agência mais próxima da Caixa Econômica 
Federal ou Banco do Brasil. 

Passado o prazo de 60 dias, sem que tenha havido o 
depósito, o juiz irá determinar a ordem de sequestro de 
numerário que satisfaça a dívida. 

O sequestro independente de requerimento. 
 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) 
 
A CNDT tem como objetivo minimizar a violação de 

direitos trabalhistas e dar efetividade a celeridade na execução 
trabalhista. Dessa maneira, a Lei nº 12.440/2011, impôs que 
apenas poderá se habilitar nas licitações aquele que tiver 
regularidade trabalhista. 

Assim, para se habilitar no processo licitatório, deve-se 
apresentar documentação referente à regularidade 

                                                 
25 Miessa, Élisson, Processo do Trabalho para os concursos de analista do TRT 

e do MPU, 3ª edição, Editora Juspodivm, 2015. 

trabalhista, a qual será feita por prova de inexistência de 
débitos inadimplidos mediante à Justiça do Trabalho, com a 
apresentação da certidão negativa. 

Essa certidão é expedida gratuitamente, de forma 
eletrônica, pela Justiça do Trabalho. Contudo, o interessado 
não poderá obter essa certidão se: 

- houver inadimplemento de obrigações trabalhistas, em 
sentença condenatória transitada em julgado, proferida pela 
Justiça do Trabalho ou em acordos judiciais trabalhistas, 
honorários, custas, entre outros; 

- em caso de inadimplemento de obrigações decorrentes 
de execução de acordos feitos perante o Ministério do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

 
Se for verificada a existência de débitos garantidos por 

penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, expede-se 
certidão positiva de débitos trabalhistas em nome do 
interessado com os mesmo efeitos da CNDT. 

O prazo de validade da CNDT, respeita o que traz o art. 642-
A, §4º, CLT, ou seja 180 dias, contados da data de sua emissão. 

 
Execução por quantia certa contra devedor solvente. 
 
O objetivo da execução por quantia certa, tem como 

objetivo expropriar os bens do devedor, para que satisfaça o 
direito do credor. Caso o patrimônio do devedor seja superior 
à quantidade de dívidas contraídas, o devedor receberá o 
nome de devedor solvente. 

Portanto, apurado o valor da dívida, dá-se início a 
execução, que compreende as seguintes fases: 

 
a) citação para efetuar o pagamento; 
 
Art. 880, CLT Requerida a execução, o juiz ou presidente do 

tribunal mandará expedir mandado de citação do executado, a 
fim de que cumpra a decisão ou o acordo no prazo, pelo modo e 
sob as cominações estabelecidas ou, quando se tratar de 
pagamento em dinheiro, inclusive de contribuições sociais 
devidas à União, para que o faça em 48 (quarenta e oito) horas 
ou garanta a execução, sob pena de penhora.  

§ 1º - O mandado de citação deverá conter a decisão 
exequenda ou o termo de acordo não cumprido. 

§ 2º - A citação será feita pelos oficiais de diligência. 
§ 3º - Se o executado, procurado por 2 (duas) vezes no espaço 

de 48 (quarenta e oito) horas, não for encontrado, far-se-á 
citação por edital, publicado no jornal oficial ou, na falta deste, 
afixado na sede da Junta ou Juízo, durante 5 (cinco) dias. 

 
Art. 881, CLT No caso de pagamento da importância 

reclamada, será este feito perante o escrivão ou secretário, 
lavrando-se termo de quitação, em 2 (duas) vias, assinadas pelo 
exequente, pelo executado e pelo mesmo escrivão ou secretário, 
entregando-se a segunda via ao executado e juntando-se a outra 
ao processo. 

Parágrafo único - Não estando presente o exequente, será 
depositada a importância, mediante guia, em estabelecimento 
oficial de crédito ou, em falta deste, em estabelecimento 
bancário idôneo. 

 
b) constrição de bens: momento em que será efetuado a 

penhora de bens, tantos quanto bastem para que seja pago o 
exequente. 

 
Art. 882.  O executado que não pagar a importância 

reclamada poderá garantir a execução mediante depósito da 
quantia correspondente, atualizada e acrescida das despesas 
processuais, apresentação de seguro-garantia judicial ou 
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nomeação de bens à penhora, observada a ordem preferencial 
estabelecida no art. 835 da Lei no 13.105, de 16 de março de 
2015 - Código de Processo Civil.   (Redação dada pela Lei nº 
13.467, de 2017) 

 
Art. 883, CLT Não pagando o executado, nem garantindo a 

execução, seguir-se-á penhora dos bens, tantos quantos bastem 
ao pagamento da importância da condenação, acrescida de 
custas e juros de mora, sendo estes, em qualquer caso, devidos a 
partir da data em que for ajuizada a reclamação inicial. 

 
Art. 883-A.  A decisão judicial transitada em julgado somente 

poderá ser levada a protesto, gerar inscrição do nome do 
executado em órgãos de proteção ao crédito ou no Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), nos termos da lei, 
depois de transcorrido o prazo de quarenta e cinco dias a contar 
da citação do executado, se não houver garantia do 
juízo.  (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

 
c) defesa do executado: ocorre por intermédio dos embargos 

de execução, pois o exequente no mesmo prazo, poderá 
apresentar impugnação a decisão de liquidação. (arts. 885 a 886 
CLT). 

 
Art. 885 - Não tendo sido arroladas testemunhas na defesa, 

o juiz ou presidente, conclusos os autos, proferirá sua decisão, 
dentro de 5 (cinco) dias, julgando subsistente ou insubsistente a 
penhora. 

 
Art. 886 - Se tiverem sido arroladas testemunhas, finda a sua 

inquirição em audiência, o escrivão ou secretário fará, dentro de 
48 (quarenta e oito) horas, conclusos os autos ao juiz ou 
presidente, que proferirá sua decisão, na forma prevista no 
artigo anterior. 

 
d) expropriação de bens: ocasião em que os bens penhorados 

serão alienados para o pagamento da execução. 
 
Art. 888, CLT Concluída a avaliação, dentro de dez dias, 

contados da data da nomeação do avaliador, seguir-se-á a 
arrematação, que será anunciada por edital afixado na sede do 
juízo ou tribunal e publicado no jornal local, se houver, com a 
antecedência de vinte (20) dias.  

§ 1º A arrematação far-se-á em dia, hora e lugar anunciados 
e os bens serão vendidos pelo maior lance, tendo o exequente 
preferência para a adjudicação.  

§ 2º O arrematante deverá garantir o lance com o sinal 
correspondente a 20% (vinte por cento) do seu valor.  

§ 3º Não havendo licitante, e não requerendo o exequente a 
adjudicação dos bens penhorados, poderão os mesmos ser 
vendidos por leiloeiro nomeado pelo Juiz ou Presidente.  

§ 4º Se o arrematante, ou seu fiador, não pagar dentro de 24 
(vinte e quatro) horas o preço da arrematação, perderá, em 
benefício da execução, o sinal de que trata o § 2º deste artigo, 
voltando à praça os bens executados. 

 
Citação 
 
Requerida a execução, o juiz mandará expedir o mandado 

de citação, com o objetivo que seja cumprida a decisão ou o 
acordo no prazo estipulado e sob as condições ajustadas ou, 
tratando-se de pagamento em dinheiro, inclusive de 
contribuições sociais devidas à União, para que o faça em 48 
horas ou garanta a execução, sob pena de penhora. 

 
Ao estar diante desta fase, a citação far-se-á por oficial de 

justiça, conforme dispõe o artigo 880, §2º da CLT. É preciso 
salientar também, que neste momento, a citação deve ser 
pessoal, ou seja, deve ser feita na pessoa do executado ou por 
quem seja detentor de poderes expressos para representa-lo. 

Art. 880, CLT Requerida a execução, o juiz ou presidente do 
tribunal mandará expedir mandado de citação do executado, a 
fim de que cumpra a decisão ou o acordo no prazo, pelo modo e 
sob as cominações estabelecidas ou, quando se tratar de 
pagamento em dinheiro, inclusive de contribuições sociais 
devidas à União, para que o faça em 48 (quarenta e oito) horas 
ou garanta a execução, sob pena de penhora. 

(...) 
§ 2º - A citação será feita pelos oficiais de diligência. 
 
Desta maneira, diferencia-se da fase de conhecimento, 

em que a citação, via de regra, é feita por via postal, por 
tratar-se de ato impessoal 

 
O mandado de citação deve seguir o disposto no artigo 880, 

§1º, CLT, devendo, portanto conter a decisão exequenda ou o 
termo de acordo não cumprido. 

 
Art. 880, CLT Requerida a execução, o juiz ou presidente do 

tribunal mandará expedir mandado de citação do executado, a 
fim de que cumpra a decisão ou o acordo no prazo, pelo modo e 
sob as cominações estabelecidas ou, quando se tratar de 
pagamento em dinheiro, inclusive de contribuições sociais 
devidas à União, para que o faça em 48 (quarenta e oito) horas 
ou garanta a execução, sob pena de penhora. 

§ 1º - O mandado de citação deverá conter a decisão 
exequenda ou o termo de acordo não cumprido. 

 
É permitida que a intimação seja feita por edital, desde que 

preenchidos cumulativamente dois requisitos: 
 
- que o executado seja procurado por duas vezes no espaço 

de 48 horas; 
- que o executado não seja encontrado. 
 
Quando a citação for feita por edital, este será publicado 

em jornal oficial ou, em sua ausência, afixado na sede da vara 
ou juízo, permanecendo ali durante 5 dias. 

 
Art. 880, CLT Requerida a execução, o juiz ou presidente do 

tribunal mandará expedir mandado de citação do executado, a 
fim de que cumpra a decisão ou o acordo no prazo, pelo modo e 
sob as cominações estabelecidas ou, quando se tratar de 
pagamento em dinheiro, inclusive de contribuições sociais 
devidas à União, para que o faça em 48 (quarenta e oito) horas 
ou garanta a execução, sob pena de penhora. 

(...) 
§ 3º - Se o executado, procurado por 2 (duas) vezes no espaço 

de 48 (quarenta e oito) horas, não for encontrado, far-se-á 
citação por edital, publicado no jornal oficial ou, na falta deste, 
afixado na sede da Junta ou Juízo, durante 5 (cinco) dias. 

 
Feita a citação, no prazo de 48 horas, o executado terá 

algumas alternativas a tomar, quais sejam: 
 
- pagar a dívida; 
- garantir a execução (com o depósito do valor da dívida, 

estando esta atualizada e acrescida das despesas processuais; 
- nomear bens à penhora (respeitada a ordem do art. 835, 

CPC) ou  
- manter-se inerte, ocasião em que será efetuada a penhora 

por oficial de justiça. 
 
Depósito da condenação 
A reforma trabalhista (Lei nº. 13.467/2017) acrescentou à 

possibilidade de garantir a execução através de depósito ou de 
nomeação de bens à penhora, também a possibilidade de 
apresentação de seguro garantia judicial, que a Lei de 
Licitações (Lei nº. 8.666/1993) define como sendo: o seguro 
que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art835
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art835
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
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empresas em licitações e contratos. O Novo CPC já havia 
apresentado tal inovação que agora adentra ao Processo do 
Trabalho 

 
CLT -  Art. 882.  O executado que não pagar a importância 

reclamada poderá garantir a execução mediante depósito da 
quantia correspondente, atualizada e acrescida das despesas 
processuais, apresentação de seguro-garantia judicial ou 
nomeação de bens à penhora, observada a ordem preferencial 
estabelecida no art. 835 da Lei no 13.105, de 16 de março de 
2015 - Código de Processo Civil.    (Redação dada pela Lei nº 
13.467, de 2017) 

 
Nomeação de bens 
 
Caso o executado queira nomear bens à penhora, deverá 

seguir a ordem do artigo 835, NCPC, in verbis: 
 
Art. 835.  A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: 
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira; 
II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do 

Distrito Federal com cotação em mercado; 
III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; 
IV - veículos de via terrestre; 
V - bens imóveis; 
VI - bens móveis em geral; 
VII - semoventes; 
VIII - navios e aeronaves; 
IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; 
X - percentual do faturamento de empresa devedora; 
XI - pedras e metais preciosos; 
XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e 

venda e de alienação fiduciária em garantia; 
XIII - outros direitos. 
 
Penhora 
 
Se o executado não pagar a dívida ou garantir a execução, 

será feita a penhora de seus bens, tantos quanto bastem ao 
pagamento da importância da condenação, acrescida de custas 
e juros de mora. 

 
Art. 883, CLT Não pagando o executado, nem garantindo a 

execução, seguir-se-á penhora dos bens, tantos quantos bastem 
ao pagamento da importância da condenação, acrescida de 
custas e juros de mora, sendo estes, em qualquer caso, devidos a 
partir da data em que for ajuizada a reclamação inicial. 

 
É interessante observar que a penhora produz alguns 

efeitos: 26 
 
a. individualiza determinados bens do devedor, ficando 

sujeitos à atividade executiva; 
b. garante o juízo: significa que, sendo os bens penhorados 

suficientes para o pagamento do crédito do exequente e das 
despesas processuais, o futuro da execução estará garantido; 

c. gera direito de preferência ao credor: havendo mais de 
uma penhora sobre o bem, o credor que, primeiramente, 
obteve a penhora tem preferência quanto aos demais; 

d. retira do devedor (executado) a posse direta do bem; 
e. torna ineficaz os atos de alienação e oneração dos bens 

penhorados: o executado, após a penhora, poderá até alienar 
os bens, mas ela não produzirá efeitos para a execução, ou seja, 
é como se não tivesse sido realizada. 

 

                                                 
26 Miessa, Élisson, Processo do Trabalho para os concursos de analista do TRT 

e do MPU, 3ª edição, Editora Jus Podivm, 2015 

Ainda de acordo com o artigo 845 do NCPC, a penhora será 
realizada onde quer que se encontrem os bens, ainda que estes 
estejam sob a posse, detenção ou guarda de terceiros: 

 
Art. 845. Efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, 

ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros. 
§ 1º A penhora de imóveis, independentemente de onde se 

localizem, quando apresentada certidão da respectiva 
matrícula, e a penhora de veículos automotores, quando 
apresentada certidão que ateste a sua existência, serão 
realizadas por termo nos autos. 

§ 2º Se o executado não tiver bens no foro do processo, não 
sendo possível a realização da penhora nos termos do § 1o, a 
execução será feita por carta, penhorando-se, avaliando-se e 
alienando-se os bens no foro da situação. 

 
Contudo, não se levará a efeito a penhora, quando evidente 

que o produto da execução dos bens encontrados será 
absorvido, em sua totalidade, pelo pagamento das custas da 
execução. Confere-se aqui, o princípio da utilidade para o 
credor. Para este caso e quando não puder ser encontrado 
quaisquer bens penhoráveis, competirá ao escrivão descrever 
na certidão os bens que guarnecem a residência ou 
estabelecimento do devedor. 

 
Cabe ao depositário, conservar os bens que forem 

submetidos à sua custódia, tendo em vista que exerce função 
pública. 

 
O atual entendimento do TST é que para investidura no 

cargo de depositário, será necessária a aceitação do nomeado, 
que deverá assinar termo de compromisso no auto da 
penhora, não admitindo-se, portanto a aceitação tácita. 

 
OJ 89, da SDI-II do TST 
89. "HABEAS CORPUS". DEPOSITÁRIO. TERMO DE 

DEPÓSITO NÃO ASSINADO PELO PACIENTE. NECESSIDADE DE 
ACEITAÇÃO DO ENCARGO. IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO CIVIL 
(inserida em 27.05.2002) 

A investidura no encargo de depositário depende da 
aceitação do nomeado que deve assinar termo de compromisso 
no auto de penhora, sem o que, é inadmissível a restrição de seu 
direito de liberdade. 

 
Vale frisar que não é permitida a prisão do depositário 

infiel, independente da modalidade de depósito. 
 
Súmula Vinculante 25 
É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja 

a modalidade do depósito. 
 
Valendo-se do artigo 840 do NCPC, serão 

preferencialmente depositados: 
  
Art. 840.  Serão preferencialmente depositados: 
I - as quantias em dinheiro, os papéis de crédito e as pedras 

e os metais preciosos, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica 
Federal ou em banco do qual o Estado ou o Distrito Federal 
possua mais da metade do capital social integralizado, ou, na 
falta desses estabelecimentos, em qualquer instituição de 
crédito designada pelo juiz; 

II - os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos 
aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário 
judicial; 

III - os imóveis rurais, os direitos aquisitivos sobre imóveis 
rurais, as máquinas, os utensílios e os instrumentos necessários 

https://blog.sajadv.com.br/?s=novo+cpc
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art835
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art835
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
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ou úteis à atividade agrícola, mediante caução idônea, em poder 
do executado. 

§ 1º No caso do inciso II do caput, se não houver depositário 
judicial, os bens ficarão em poder do exequente. 

§ 2º Os bens poderão ser depositados em poder do executado 
nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente. 

§ 3º As joias, as pedras e os objetos preciosos deverão ser 
depositados com registro do valor estimado de resgate. 

Existindo expressa anuência do exequente ou para os 
casos de difícil remoção, os bens poderão ser depositados em 
poder do executado. 

 
Desta feita, se o credor discordar, em execução definitiva, 

o executado não tem direito líquido e certo a que os valores 
penhorados em dinheiro fiquem depositados no próprio 
banco, mesmo que atenda aos requisitos do CPC. 

 
Súmula nº 417 do TST 
MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA EM DINHEIRO 

(alterado o item I, atualizado o item II e cancelado o item III, 
modulando-se os efeitos da presente redação de forma a atingir 
unicamente as penhoras em dinheiro em execução provisória 
efetivadas a partir de 18.03.2016, data de vigência do CPC de 
2015) - Res. 212/2016, DEJT divulgado em 20, 21 e 22.09.2016 

I - Não fere direito líquido e certo do impetrante o ato 
judicial que determina penhora em dinheiro do executado para 
garantir crédito exequendo, pois é prioritária e obedece à 
gradação prevista no art. 835 do CPC de 2015 (art. 655 do CPC 
de 1973).  

II - Havendo discordância do credor, em execução definitiva, 
não tem o executado direito líquido e certo a que os valores 
penhorados em dinheiro fiquem depositados no próprio banco, 
ainda que atenda aos requisitos do art. 840, I, do CPC de 2015 
(art. 666, I, do CPC de 1973). (ex-OJ nº 61 da SBDI-2 - inserida 
em 20.09.2000). 

 
Geralmente não é permitido que ocorra uma segunda 

penhora, salvo se: 
- a primeira for anulada; 
- o produto da alienação não seja suficiente para 

pagamento do credor, executados os bens;  
- o credor desista da penhora, pelo fatos dos bens serem 

litigiosos ou por estarem penhorados, arrestados ou onerados. 
 
A possibilidade da segunda penhora, encontra-se disposta 

no artigo 851 do NCPC. 
Quanto o oficial de justiça, na Justiça do Trabalho, além de 

exercer as funções que são pertinentes ao seu cargo, poderá 
acumular a função de avaliador, recebendo o nome de oficial 
de justiça avaliador. Portanto, compete ao oficial de justiça 
avaliador delimitar o valor do bem penhorado, não se 
aplicando mais o artigo 887 da CLT. 

 
Art. 721, CLT Incumbe aos Oficiais de Justiça e Oficiais de 

Justiça Avaliadores da Justiça do Trabalho a realização dos atos 
decorrentes da execução dos julgados das Juntas de Conciliação 
e Julgamento e dos Tribunais Regionais do Trabalho, que lhes 
forem cometidos pelos respectivos Presidentes. 

 
CPC -Art. 874.  Após a avaliação, o juiz poderá, a 

requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, 
mandar: 

I - reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para 
outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente 
superior ao crédito do exequente e dos acessórios; 

II - ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais 
valiosos, se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito 
do exequente. 

 

CPC -Art. 875.  Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz 
dará início aos atos de expropriação do bem. 

Enquanto não for localizado o devedor e não forem 
encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, o juiz 
suspenderá o curso da execução, não correndo o prazo 
prescricional. Se decorrido o prazo máximo de 1 ano, o 
devedor e os bens não forem encontrados, o juiz ordenará o 
arquivamento dos autos. Caso os bens ou o devedor sejam 
encontrados, os autos serão desarquivados, passando-se para 
execução. 

 
Art. 40, Lei 6830/80 O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 
sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não 
correrá o prazo de prescrição. 

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 
autos ao representante judicial da Fazenda Pública. 

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja 
localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 
ordenará o arquivamento dos autos. 

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor 
ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento 
da execução. 

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver 
decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a 
Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 
intercorrente e decretá-la de imediato.  

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 
4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais 
cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de 
Estado da Fazenda. 

 
Bens Impenhoráveis 
 
Para que a dignidade do executado seja preservada, alguns 

bens são impenhoráveis: 
 
CPC -Art. 833.  São impenhoráveis: 
I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, 

não sujeitos à execução; 
II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que 

guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor 
ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes 
a um médio padrão de vida; 

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do 
executado, salvo se de elevado valor; 

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as 
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os 
pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por 
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de 
sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários 
de profissional liberal, ressalvado o § 2o; 

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os 
instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao 
exercício da profissão do executado; 

VI - o seguro de vida; 
VII - os materiais necessários para obras em andamento, 

salvo se essas forem penhoradas; 
VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, 

desde que trabalhada pela família; 
IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas 

para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência 
social; 

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o 
limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; 

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por 
partido político, nos termos da lei; 

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades 
imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, 
vinculados à execução da obra. 
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§ 1º A impenhorabilidade não é oponível à execução de 
dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para 
sua aquisição. 

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à 
hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, 
independentemente de sua origem, bem como às importâncias 
excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo 
a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, 
§ 3º. 

§ 3º Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V 
do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas 
agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual 
produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de 
financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio 
jurídico ou quando respondam por dívida de natureza 
alimentar, trabalhista ou previdenciária. 

 
Abaixo, acompanhe o que traz a Lei 8.009/1990, sobre 

a impenhorabilidade do bem de família. 
 

LEI Nº 8.009, DE 29 DE MARÇO DE 1990. 
 
Dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. 
 
Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a 

Medida Provisória nº 143, de 1990, que o Congresso Nacional 
aprovou, e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado 
Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 
62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei: 

 
Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade 

familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo bde 
dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra 
natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que 
sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses 
previstas nesta lei. 

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel 
sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as 
benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, 
inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, 
desde que quitados. 

 
Art. 2º Excluem-se da impenhorabilidade os veículos de 

transporte, obras de arte e adornos suntuosos. 
Parágrafo único. No caso de imóvel locado, a 

impenhorabilidade aplica-se aos bens móveis quitados que 
guarneçam a residência e que sejam de propriedade do 
locatário, observado o disposto neste artigo. 

 
Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer 

processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou 
de outra natureza, salvo se movido: 

I - (Revogado pela Lei Complementar nº 150, de 2015) 
II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento 

destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos 
créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo 
contrato; 

III ‒ pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os 
direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, 
integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em 
que ambos responderão pela dívida; (Redação dada pela Lei nº 
13.144 de 2015) 

IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas 
e contribuições devidas em função do imóvel familiar; 

V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como 
garantia real pelo casal ou pela entidade familiar; 
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VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para 
execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, 
indenização ou perdimento de bens. 

VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em 
contrato de locação.          

 
Art. 4º Não se beneficiará do disposto nesta lei aquele que, 

sabendo-se insolvente, adquire de má-fé imóvel mais valioso 
para transferir a residência familiar, desfazendo-se ou não da 
moradia antiga. 

§ 1º Neste caso, poderá o juiz, na respectiva ação do credor, 
transferir a impenhorabilidade para a moradia familiar 
anterior, ou anular-lhe a venda, liberando a mais valiosa para 
execução ou concurso, conforme a hipótese. 

§ 2º Quando a residência familiar constituir-se em imóvel 
rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, 
com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5º, inciso 
XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena 
propriedade rural. 

 
Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata 

esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo 
casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. 

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade 
familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como 
residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, 
salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de 
Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. 

 
Art. 6º São canceladas as execuções suspensas pela Medida 

Provisória nº 143, de 8 de março de 1990, que deu origem a esta 
lei. 

 
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Senado Federal, 29 de março de 1990; 169º da 

Independência e 102º da República. 
NELSON CARNEIRO 
 
A DEFESA NA EXECUÇÃO 
 
1- Embargos à execução. 
Os embargos à execução restringem-se à execução contra 

a Fazenda Pública e à execução de títulos extrajudiciais. Duas 
teses são apresentadas pela doutrina quanto a natureza 
jurídica dos embargos no processo. 

 
- Tese minoritária: os embargos possuem natureza de 

incidente processual, utilizando-se das diretrizes 
estabelecidas no Código de Processo Civil; 

- Tese majoritária: A CLT possui regramento próprio, 
mantendo-se a natureza de ação autônoma dos embargos à 
execução.27 

 
A finalidade dos embargos é desconstituir o título 

executivo, declarando a inexigibilidade da obrigação ou até 
mesmo a nulidade da execução. 

 
Quanto aos prazos. 
As interposições dos prazos são diferenciadas, vejamos: 
- Para a Fazenda Pública: 30 dias; 
- Para os demais executados: 5 dias. 
O termo inicial para contagem do prazo ocorrer da 

intimação da penhora que garantiu o juízo. 
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Art. 884, CLT Garantida a execução ou penhorados os bens, 
terá o executado 5 (cinco) dias para apresentar embargos, 
cabendo igual prazo ao exequente para impugnação.   

 
Apenas será possível a interposição dos embargos se a 

penhora for suficiente para garantir a execução de maneira 
integral. 

 
Quanto à competência: A competência para 

processamento e julgamento dos embargos será do juízo da 
execução. 

Caso os bens do executado não estejam no local da 
execução, exige-se, que a penhora seja realizada por meio de 
carta precatória. Desta maneira, o juízo deprecante expedirá a 
carta precatória para que o juízo deprecado efetue a penhora. 

 
Juízo deprecante Juízo deprecado 

Onde processa-se a 
execução 

Onde encontram-se os bens 
do executado 

 
Desta forma, a competência seguirá o disposto no artigo 20 

da lei 6.830/80: 
 
Art. 20 - Na execução por carta, os embargos do executado 

serão oferecidos no Juízo deprecado, que os remeterá ao Juízo 
deprecante, para instrução e julgamento. 

Parágrafo Único - Quando os embargos tiverem por objeto 
vícios ou irregularidades de atos do próprio Juízo deprecado, 
caber-lhe -á unicamente o julgamento dessa matéria. 

 
Quanto ao procedimento: Opostos os embargos à 

execução, o embargado terá 5 dias para impugná-los. 
Caso na defesa tenham sido arroladas testemunhas, o juiz 

ou presidente do tribunal poderá, se achar necessário, julgar 
seus depoimentos, marcar audiência para produção das 
provas, que deverão ser realizadas dentro de 5 dias. 
Terminada a inquirição de testemunhas em audiência, o 
escrivão ou secretário fará, dentro de 48 horas, conclusos ao 
juiz ou presidente, que enfim proferirá a decisão. 

 
Art. 884, CLT Garantida a execução ou penhorados os bens, 

terá o executado 5 (cinco) dias para apresentar embargos, 
cabendo igual prazo ao exequente para impugnação. 

(...) 
§ 2º - Se na defesa tiverem sido arroladas testemunhas, 

poderá o Juiz ou o Presidente do Tribunal, caso julgue 
necessários seus depoimentos, marcar audiência para a 
produção das provas, a qual deverá realizar-se dentro de 5 
(cinco) dias. 

 
OBS: atenção para o § 6º, do artigo 884, incluído pela Lei 

nº. 13.467/2017: 
§ 6o  A exigência da garantia ou penhora não se aplica às 

entidades filantrópicas e/ou àqueles que compõem ou 
compuseram a diretoria dessas instituições.(Incluído pela Lei nº 
13.467, de 2017) 

 
Art. 886, CLT Se tiverem sido arroladas testemunhas, finda a 

sua inquirição em audiência, o escrivão ou secretário fará, 
dentro de 48 (quarenta e oito) horas, conclusos os autos ao juiz 
ou presidente, que proferirá sua decisão, na forma prevista no 
artigo anterior. 

 
Caso não tenham sido arroladas testemunhas de defesa, o 

juiz ou presidente, conclusos os autos, dentro de 5 dias, 
proferirá sua decisão, julgando subsistente ou insubsistente a 
penhora. 
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Art. 885, CLT Não tendo sido arroladas testemunhas na 
defesa, o juiz ou presidente, conclusos os autos, proferirá sua 
decisão, dentro de 5 (cinco) dias, julgando subsistente ou 
insubsistente a penhora. 

 
Proferida a decisão, as partes interessadas serão 

notificadas. Julgada subsistente a penhora, o juiz ou 
presidente, procederá à avaliação dos bens penhorados. 

 
Art. 886, CLT Se tiverem sido arroladas testemunhas, finda a 

sua inquirição em audiência, o escrivão ou secretário fará, 
dentro de 48 (quarenta e oito) horas, conclusos os autos ao juiz 
ou presidente, que proferirá sua decisão, na forma prevista no 
artigo anterior. 

(...) 
§ 2º - Julgada subsistente a penhora, o juiz, ou presidente, 

mandará proceder logo à avaliação dos bens penhorados. 
Da decisão nos embargos à execução, cabe agravo de 

petição. 
 
2- Impugnação à decisão de liquidação. 
O exequente, no mesmo prazo dos embargos à execução, 

poderá apresentar a impugnação à decisão de liquidação, 
revelando, de maneira fundamentada, a sua insurgência 
quanto a decisão. 

 
Os embargos e as impugnações à liquidação demonstradas 

pelos credores trabalhistas e previdenciário serão julgados na 
mesma sentença. 

 
Art. 884, CLT - Garantida a execução ou penhorados os bens, 

terá o executado 5 (cinco) dias para apresentar embargos, 
cabendo igual prazo ao exequente para impugnação.   

§ 4º Julgar-se-ão na mesma sentença os embargos e as 
impugnações à liquidação apresentadas pelos credores 
trabalhista e previdenciário 

 
3- Exceção de pré-executividade. 
A exceção de pré-executividade não possui previsão em lei. 

Trata-se de construção jurisprudencial que admite a defesa do 
executado, sem que haja necessidade de garantia do juízo 
(penhora). 

A doutrina é divergente quanto ao assunto a ser tratado na 
exceção. A corrente maioritária entende que poderão ser 
alegadas matéria de ordem pública e matérias que não 
necessitem da dilação probatória. 

Proferida a decisão na exceção de pré-executividade, o 
cabimento de recurso dependerá de seu julgamento, conforme 
se verifica a seguir: 28 

 
DECISÃO RECORRIBILIDADE 

Rejeita ou acolhe 
parcialmente a exceção 
(decisão interlocutória) 

Não cabe recurso de imediato. 
Nesse caso, as matérias 
poderão ser levantadas 

novamente nos embargos à 
execução, depois de garantido 

o juízo. 
Acolhe a exceção 

(sentença) 
Cabe agravo de petição 

 
4- Embargos de terceiro. 
O processo do trabalho não prevê os embargos de terceiro, 

podendo-se valer subsidiariamente do NCPC. 
 
Art. 674.  Quem, não sendo parte no processo, sofrer 

constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou 
sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
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poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de 
embargos de terceiro. 

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, 
inclusive fiduciário, ou possuidor. 

§ 2º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: 
I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de 

bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 
843; 

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão 
que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à 
execução; 

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de 
desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente 
não fez parte; 

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação 
judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido 
intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios 
respectivos. Os embargos de terceiro é uma ação autônoma de 
conhecimento que visa eliminar ou evitar a constrição de bens 
de terceiro, não participando do processo e não responderá 
patrimonialmente pela dívida. 

 
Com relação aos sócios, o TST compreende que, se houver 

ocorrido a desconsideração da personalidade jurídica, o sócio 
por estar incluído no polo da execução, deverá opor embargos 
à execução. Entretanto, se apenas a empresa for executada, o 
sócio deverá opor embargos de terceiros. 

Os embargos de terceiros podem ser opostos tanto na fase 
de conhecimento, quanto na fase de execução, este último é o 
momento mais utilizado. 

Como os embargos de terceiro tratarem-se de fase 
especial, não será permitida a aplicação do jus postulandi, 
devendo a parte ser representada por advogado. 

 
Opostos embargos de terceiro, a parte contrária terá 15 

dias para apresentação de resposta. 
Art. 67, NCPC.  Os embargos poderão ser contestados no 

prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual se seguirá o 
procedimento comum. 

 
Se forem ajuizados embargos de terceiro, visando a 

desconstituição da penhora, não há que se falar em 
interposição de mandado de segurança que tenha a mesma 
finalidade. 

 
OJ 54 SBDI II 
54. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. 

CUMULAÇÃO. PENHORA. INCABÍVEL (atualizada em 
decorrência do CPC de 2015) ‒ Res. 208/2016, DEJT divulgado 
em 22, 25 e 26.04.2016. Ajuizados embargos de terceiro (art. 674 
do CPC de 2015 - art. 1.046 do CPC de 1973) para pleitear a 
desconstituição da penhora, é incabível mandado de segurança 
com a mesma finalidade. ROMS 555215/1999 - Min. João Oreste 
Dalazen 

 
Quanto ao prazo: Os embargos podem ser opostos 

observados os seguintes momentos: 
- na fase de conhecimento: os embargos podem ser 

interpostos a qualquer momento enquanto não transitada em 
julgado a sentença; 

- na fase de execução: até 5 dias após a arrematação, 
adjudicação ou remição, devendo ser sempre antes da 
assinatura da respectiva carta. 

 
Quanto à competência: A competência para 

processamento e julgamento dos embargos de terceiro é do 
juízo da execução. 

 
Porém, em se tratando de execução por carta precatória, os 

embargos podem ser oferecidos tanto no juízo deprecante 

como no juízo deprecado, porém seu julgamento deve 
respeitar algumas especificidades: 

- juízo deprecado: se tratar sobre vícios ou irregularidades 
da penhora, avaliação ou alienação dos bens, realizados pelo 
juízo deprecado; 

- juízo deprecante: para os demais casos. 
 
Nos embargos de terceiros será aplicado subsidiariamente 

o Código de Processo Civil, uma vez que o processo do trabalho 
não comporta a aplicação dos embargos de terceiro. 

Trata-se de ação autônoma de conhecimento que visa 
eliminar ou até mesmo evitar a constrição de bens de terceiro 
que não faz parte do processo ou não responde 
patrimonialmente pela dívida. 

 
Quanto ao cônjuge do executado, este possui legitimidade 

para oposição de embargos de terceiro para defesa de sua 
meação 

 
Súmula 134, STJ 
Embora intimado da penhora em imóvel do casal, o cônjuge 

do executado pode opor embargos de terceiro para defesa de sua 
meação. 

 
Com relação aos sócios, o TST compreende que se 

ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica, o sócio 
necessitará opor embargos à execução, pois foi incluído no 
polo da execução. No entanto, se apenas a empresa estiver 
passando por um momento de execução, o sócio deverá opor 
embargos de terceiro. 

 
Os embargos de terceiro podem ser opostos tanto na fase 

de conhecimento, como na fase de execução, este último é o 
momento mais utilizado. 

Por estarmos diante de um procedimento especial, não 
permite-se a aplicação do jus postulandi, ou seja, a parte deverá 
ser representada por advogado. 

Opostos os embargos de terceiro, a parte contrária tem o 
prazo de 10 dias para que apresente resposta. 

 
O recurso cabível dependerá da fase em que os embargos 

foram opostos, conforme analisaremos abaixo: 
- Embargos opostos na fase de conhecimento: 

Cabimento de recurso ordinário; 
- Embargos opostos na fase de execução: Cabimento de 

agravo de petição. 
 
Caso sejam ajuizados embargos de terceiro, para 

desconstituição de penhora, é inaplicável a interposição de 
mandado de segurança com idêntica finalidade. 

 
54. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. 

CUMULAÇÃO. PENHORA. INCABÍVEL (atualizada em 
decorrência do CPC de 2015) ‒ Res. 208/2016, DEJT divulgado 
em 22, 25 e 26.04.2016 

Ajuizados embargos de terceiro (art. 674 do CPC de 2015 - 
art. 1.046 do CPC de 1973) para pleitear a desconstituição da 
penhora, é incabível mandado de segurança com a mesma 
finalidade. 

 
O prazo para oposição dos embargos de terceiros, 

dependem da fase em que os opostos se encontram: 
Fase de conhecimento: podem ser opostos a qualquer 

tempo, enquanto não a sentença não houver transitado em 
julgado. 

Fase de execução: até 05 dias depois da arrematação, 
remição ou adjudicação, porém antes da assinatura da 
correspondente carta. 
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Quanto à competência: 
A competência para o processo e julgamento dos embargos 

de terceiro será do juízo da execução. No caso de execução por 
carta precatória, os embargos apresentam competência 
diferente. Estes serão oferecidos no juízo deprecante ou 
deprecado, porém a competência para julgá-los será: 

- do juízo deprecado: se referirem, unicamente, a respeito 
de irregularidades e vícios da penhora, avaliação e até mesmo 
alienação de bens, que forem praticados pelo juiz deprecado; 

- do juízo deprecante: para os outros casos. Neste sentido, 
Súmula 419 TST 

 
Súmula nº 419 do TST 
COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO POR 

CARTA PRECATÓRIA. JUÍZO DEPRECADO. (Alterada em 
decorrência do CPC de 2015) - Res. 212/2016, DEJT divulgado 
em 20, 21 e 22.09.2016 

Na execução por carta precatória, os embargos de terceiro 
serão oferecidos no juízo deprecado, salvo se indicado pelo juízo 
deprecante o bem constrito ou se já devolvida a carta (art. 676, 
parágrafo único, do CPC de 2015). 

 
Prescrição Intercorrente: 
É aquela que ocorre no curso processual, em virtude da 

inércia da parte que deveria concretizar o ato processual. 
Vejamos: 

Súmula 327, STF 
O DIREITO TRABALHISTA ADMITE A PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. 
 
Em sentido contrário, segue o entendimento do Tribunal 

Superior do Trabalho: 
Súmula nº 114 do TST 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (mantida) - Res. 121/2003, 

DJ 19, 20 e 21.11.2003 
É inaplicável na Justiça do Trabalho a prescrição 

intercorrente. 
 
Para os concursos do TRT predomina o entendimento do 

TST (inaplicabilidade da prescrição intercorrente) uma vez 
que este tribunal entende que no processo do trabalho, com a 
aplicação do princípio do impulso oficial, compete ao juiz 
trabalhista, dar andamento ao processo e iniciar, de ofício, a 
fase de execução. 

 
O juiz suspenderá a execução enquanto não forem 

localizados os bens do devedor e durante esse prazo não 
correrá a prescrição. 

 
Art. 40, Lei 6830/1980- O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou 
encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 
nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. 

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 
autos ao representante judicial da Fazenda Pública. 

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja 
localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 
ordenará o arquivamento dos autos. 

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor 
ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento 
da execução. 

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver 
decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a 
Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 
intercorrente e decretá-la de imediato. 

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 
4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais 
cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de 
Estado da Fazenda. 

 

Questões 
 

01. (SEDF - Analista de Gestão Educacional - Direito e 
Legislação Ȃ CESPE/2017). Em relação aos recursos, à 
execução, ao mandado de segurança e à ação rescisória na 
justiça do trabalho, julgue o item a seguir. 

Os embargos à execução são processados nos mesmos 
autos da execução, podendo haver audiência para produção de 
provas com oitiva de testemunhas arroladas pelas partes. Não 
sendo arroladas testemunhas, o juiz proferirá sua decisão 
dentro de cinco dias. 

 
(  ) Certo   (  ) Errado 
 
02. (TRT - 4ª REGIÃO (RS) - Juiz do Trabalho 

Substituto/2016). Assinale a assertiva correta sobre execução 
trabalhista. 

(A) A Consolidação das Leis do Trabalho ク CLT estabelece┸ 
como títulos extrajudiciais, passíveis de execução, os termos 
de ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho e os termos de conciliação firmados perante as 
Comissões de Conciliação Prévia. 

(B) Na Justiça do Trabalho, a fase que precede a execução 
do título executivo, seja ele judicial ou extrajudicial, é 
conhecida como liquidação de sentença, a qual somente 
poderá ser feita por cálculo ou arbitramento, este último 
quando a parte que detinha o dever documental não apresenta 
nos autos os documentos pertinentes. 

(C) Segundo a CLT, se o executado, procurado por 2 (duas) 
vezes no espaço de 48 (quarenta e oito) horas, não for 
encontrado, far-se-á a citação por hora certa, hipótese em que 
o Oficial de Justiça deverá deixar comunicado informando a 
hora da primeira visita realizada e a hora da próxima visita. 

(D) A CLT possui regra própria no tocante à forma em que 
se dará a garantia da execução, não condicionando a ordem de 
preferência de bens eventualmente indicados à penhora à 
aplicação de qualquer norma supletiva.  

(E) Nas prestações sucessivas por tempo determinado, a 
execução pelo não pagamento de uma prestação não 
compreenderá as que lhe sucederem, sob pena de antecipação 
indevida de parcela vincenda. 

 
03. (TRT - 24ª REGIÃO/MS -Técnico Judiciário - Área 

Administrativa Ȃ FCC/2017). Em relação à liquidação da 
sentença e à execução no Processo do Trabalho, a 
Consolidação das Leis do Trabalho estabelece:  

(A) Na liquidação, não se poderá modificar, ou inovar, a 
sentença liquidanda nem discutir matéria pertinente à causa 
principal. 

(B) Somente as decisões passadas em julgado e os acordos, 
quando não cumpridos, poderão ser executados na Justiça do 
Trabalho.  

(C) Elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos auxiliares 
da Justiça do Trabalho, o juiz procederá à intimação da União 
para manifestação, no prazo de 8 dias, sob pena de preclusão.  

(D) Requerida a execução, o juiz ou Presidente do Tribunal 
mandará expedir mandado de citação do executado, a fim de 
que cumpra a decisão ou o acordo, ou, quando se tratar de 
pagamento em dinheiro, exceto de contribuições sociais 
devidas à União, para que o faça em 72 horas ou garanta a 
execução.  

(E) Não pagando o executado, nem garantindo a execução, 
seguir-se-á a penhora dos bens, tantos quantos bastem ao 
pagamento da condenação, sem os acréscimos de custas e 
juros de mora. 

 
04. (TRT - 8ª Região (PA e AP) - Técnico Judiciário - 

Área Administrativa Ȃ CESPE/2016). Acerca de execução 
trabalhista, assinale a opção correta. 
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(A) É possível a penhora de salário, desde que não 
ultrapasse quarenta por cento do seu valor bruto. 

(B) O mandado de citação do executado, a ser cumprido 
pelo oficial de justiça, deverá conter a decisão exequenda ou o 
termo de acordo não cumprido. 

(C) Se, depois de procurado por duas vezes, o executado 
não for encontrado, o curso da execução deverá ser suspenso 
e, decorrido o prazo máximo de um ano, sem que seja 
localizado o devedor, o juiz deverá ordenar o arquivamento 
dos autos 

(D) O executado que não pagar a importância reclamada 
poderá garantir a execução mediante prestação de serviços à 
comunidade. 

(E) Realizada a penhora de determinado bem para 
satisfazer a execução, não cabe à parte executada requerer a 
substituição da penhora. 

 
05. (TRT - 1ª REGIÃO (RJ) -Juiz do Trabalho Substituto 

Ȃ FCC). Segundo o art. 655 do Código de Processo Civil de 1973, 
a penhora obedecerá preferencialmente a seguinte ordem:  

(A) Bens móveis em geral; veículos de via terrestre; bens 
imóveis; percentual do faturamento de empresa devedora; 
ações e quotas de sociedades empresárias.  

(B) Bens móveis em geral; bens imóveis; pedras e metais 
preciosos; percentual do faturamento de empresa devedora; 
títulos da dívida pública da União.  

(C) Bens imóveis; navios e aeronaves; ações e quotas de 
sociedades empresárias; percentual do faturamento de 
empresa devedora; pedras e metais preciosos.  

(D) Aplicação em instituição financeira; pedras e metais 
preciosos; bens imóveis; navios e aeronaves; títulos e valores 
mobiliários com cotação em mercado.  

(E) Pedras e metais preciosos; navios e aeronaves; bens 
imóveis; percentual do faturamento de empresa devedora. 

 
Gabarito 

01.Certo / 02.A / 03.A / 04.B / 05.C  
 

 
 
1- Expropriação de bens. 
Consiste no momento em que o Estado retira, de forma 

coercitiva, o bem do devedor, entregando-o ao credor ou a 
terceiro para que seja quitada a execução. A expropriação 
ocorrerá quando os embargos e a impugnação forem 
resolvidos ou já estiver esgotado o prazo para sua 
interposição. 

A expropriação trata-se de gênero, e a CLT contempla 
como espécies: a arrematação e a adjudicação. 

O Código de Processo Civil, de maneira subsidiária, inclui 
como modalidade de expropriação o usufruto de bem móvel 
ou imóvel, além da alienação por iniciativa particular. 

 
ADJUDICAÇÃO 
Trata-se de modalidade de expropriação em que o 

exequente, ou terceiro interessado, irá incorporar ao seu 
patrimônio o bem que for submetido à hasta pública. 

 
Atualmente, são legitimados para a adjudicação: (art. 876, 

§5º, CPC) 
- O exequente 
- Os credores concorrentes que tenham penhorado o 

mesmo bem,  
- Os cônjuge, ascendentes e descendentes do executado. 

- O coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido 
penhorada fração ideal; 

- O titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de 
superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou 
concessão de direito real de uso, quando a penhora recair 
sobre bem gravado com tais direitos reais; 

- O proprietário do terreno submetido ao regime de direito 
de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de 
moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora 
recair sobre tais direitos reais; 

- O credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário 
ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora 
recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de 
qualquer modo, parte na execução; 

- O promitente comprador, quando a penhora recair sobre 
bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda 
registrada; 

- A União, o Estado e o Município, no caso de alienação de 
bem tombado. 

 
Com relação a preferência, a adjudicação tem preferência à 

arrematação. 
 
Art. 888, CLT Concluída a avaliação, dentro de dez dias, 

contados da data da nomeação do avaliador, seguir-se-á a 
arrematação, que será anunciada por edital afixado na sede do 
juízo ou tribunal e publicado no jornal local, se houver, com a 
antecedência de vinte (20) dias. 

§ 1º A arrematação far-se-á em dia, hora e lugar anunciados 
e os bens serão vendidos pelo maior lance, tendo o exequente 
preferência para a adjudicação. 

 
Ela será permitida desde que não seja inferior ao valor da 

avaliação, conforme consta no artigo 876, NCPC. 
 
Art. 876 É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior 

ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens 
penhorados. 

 
Caso o valor do crédito seja inferior ao valor dos bens, o 

adjudicante deverá depositar imediatamente a diferença, 
ficando desde já à disposição do executado. Se o valor for 
superior, a execução prosseguirá por meio do saldo 
remanescente. 

 
Art. 876 É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior 

ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens 
penhorados. 

(  ) 
§ 4º Se o valor do crédito for: 
I - inferior ao dos bens, o requerente da adjudicação 

depositará de imediato a diferença, que ficará à disposição do 
executado; 

 
Se existir mais de um pretendente, proceder-se-á entre 

eles a licitação. No caso de ofertas iguais. A preferência será do 
cônjuge, descendente ou ascendente, respeitada essa ordem. 

 
Art. 876 É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior 

ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens 
penhorados. 

(  ) 
§ 6º Se houver mais de um pretendente, proceder-se-á a 

licitação entre eles, tendo preferência, em caso de igualdade de 
oferta, o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o 
ascendente, nessa ordem. 

 
Se a adjudicação for requerida, o executado será intimado 

do pedido (art. 876, §1º, NCPC). 
 

16 Praça e leilão; 
17 Arrematação;  

18 Remição; 19 Custas na 
execução 
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É permitida a impugnação da adjudicação mediante 
simples petição, interposta no prazo de 05 dias, a contar da 
cientificação do devedor quanto ao acolhimento da 
adjudicação (art. 877, CPC). 

 
A adjudicação considera-se perfeita e acabada com a 

lavratura e a assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicatário, 
escrivão ou chefe de secretaria. 

Se as tentativas de alienação do bem forem frustradas, 
poderá o exequente renovar seu requerimento de adjudicação, 
permitindo assim, nova avaliação. 

 
 
ARREMATAÇÃO 
A arrematação é a alienação do bem do devedor através do 

Estado, será feito em hasta pública. 
 
Hasta pública é gênero e comporta as seguintes espécies: 
a. praça; 
b. leilão. 
 
A praça era utilizada para a venda de bens imóveis e o 

leilão para a venda de bens móveis, no entanto, com o advento 
do CPC/2015 essa diferenciação acabou, sendo que no 
processo do trabalho a principal diferença entre esses 
institutos é apenas com relação ao local e por quem são 
realizados. 

A praça é sempre realizada no fórum trabalhista através de 
funcionário da secretaria, sendo o leilão realizado por 
leiloeiro, fora das dependências do fórum, independentemente 
de ser bem móvel ou imóvel. 

 
Art. 886, NCPC O leilão será precedido de publicação de 

edital, que conterá: 
I - a descrição do bem penhorado, com suas características, 

e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com 
remissão à matrícula e aos registros; 

II - o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo 
qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o 
caso, a comissão do leiloeiro designado; 

III - o lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os 
semoventes e, tratando-se de créditos ou direitos, a identificação 
dos autos do processo em que foram penhorados; 

IV - o sítio, na rede mundial de computadores, e o período em 
que se realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial, 
hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua 
realização; 

V - a indicação de local, dia e hora de segundo leilão 
presencial, para a hipótese de não haver interessado no 
primeiro; 

VI - menção da existência de ônus, recurso ou processo 
pendente sobre os bens a serem leiloados. 

Parágrafo único.  No caso de títulos da dívida pública e de 
títulos negociados em bolsa, constará do edital o valor da última 
cotação. 

 
No processo do trabalho, será única a hasta pública e o bem 

será vendido pelo maior lance. Caso não ocorra o pagamento 
do lance ofertado pelo arrematante, a CLT admitirá a 
realização de outra praça. 

 
Art. 888, CLT Concluída a avaliação, dentro de dez dias, 

contados da data da nomeação do avaliador, seguir-se-á a 
arrematação, que será anunciada por edital afixado na sede do 
juízo ou tribunal e publicado no jornal local, se houver, com a 
antecedência de vinte (20) dias 

(...) 

                                                 
29 Miessa, Élisson, Processo do Trabalho para os concursos de analista do 

TRT e do MPU, 3ª edição, Editora Juspodivm, 2015. 

§ 4º Se o arrematante, ou seu fiador, não pagar dentro de 24 
(vinte e quatro) horas o preço da arrematação, perderá, em 
benefício da execução, o sinal de que trata o § 2º deste artigo, 
voltando à praça os bens executados. 

 
Legitimidade: A CLT não prevê a legitimidade de quem 

pode arrematar, aplicando-se nesse caso subsidiariamente o 
CPC - art. 890. 

 
Art. 890.  Pode oferecer lance quem estiver na livre 

administração de seus bens, com exceção: 
I - dos tutores, dos curadores, dos testamenteiros, dos 

administradores ou dos liquidantes, quanto aos bens confiados 
à sua guarda e à sua responsabilidade; 

II - dos mandatários, quanto aos bens de cuja administração 
ou alienação estejam encarregados; 

III - do juiz, do membro do Ministério Público e da Defensoria 
Pública, do escrivão, do chefe de secretaria e dos demais 
servidores e auxiliares da justiça, em relação aos bens e direitos 
objeto de alienação na localidade onde servirem ou a que se 
estender a sua autoridade; 

IV - dos servidores públicos em geral, quanto aos bens ou aos 
direitos da pessoa jurídica a que servirem ou que estejam sob 
sua administração direta ou indireta; 

V - dos leiloeiros e seus prepostos, quanto aos bens de cuja 
venda estejam encarregados; 

VI - dos advogados de qualquer das partes. 
  
Quanto à publicidade: 
A arrematação por ser uma venda pública, exige a 

predominância da publicidade, com anúncios da arrematação 
em edital afixado na sede do juízo ou tribunal, com publicação 
em jornal local, se contar na cidade, desde que anteceda um 
prazo de 20 dias. 

 
Constitui ato formal e indispensável, sob pena de nulidade, 

caso não sejam cumpridos o disposto no artigo 888 da CLT. 
 
Tendo em vista que a CLT não prevê a necessidade de 

intimação do executada da realização da hasta pública, parte 
da doutrina tem entendido que sobre o tema deve ser aplicado 
subsidiariamente o artigo 889, I do CPC, que dispõe: 

 
Art. 889.  Serão cientificados da alienação judicial, com pelo 

menos 5 (cinco) dias de antecedência: 
I - o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver 

procurador constituído nos autos, por carta registrada, 
mandado, edital ou outro meio idôneo; 

  
Quanto ao lance: 
A arrematação será realizada em dia, hora e local 

designado, e os bens serão vendidos pelo maior lance. 
 
Art. 888, CLT Concluída a avaliação, dentro de dez dias, 

contados da data da nomeação do avaliador, seguir-se-á a 
arrematação, que será anunciada por edital afixado na sede do 
juízo ou tribunal e publicado no jornal local, se houver, com a 
antecedência de vinte (20) dias. 

§ 1º A arrematação far-se-á em dia, hora e lugar anunciados 
e os bens serão vendidos pelo maior lance, tendo o exequente 
preferência para a adjudicação. 

 
Quando a CLT utiliza-se da expressão maior lance, não 

especifica-se um lance mínimo, ou seja, caso seja admitido o 
preço vil, entendido como a venda do bem por preço irrisório 
ou muito inferior ao valor da avaliação ou do mercado. 29 
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Embora a doutrina seja divergente quanto à aplicação do 
preço vil, prevalece o entendimento que a execução deve ser 
feita da forma menos gravosa ao executado. Além disso, a 
venda por qualquer preço faz com que os licitantes se 
profissionalizem ainda mais, além de eternizar a execução, já 
que novos bens deverão ser penhorados até a satisfação 
integral da execução. 

 
O artigo 891, parágrafo único do CPC define o que pode ser 

considerado preço vil: 
 
Art. 891.  (...) 
Parágrafo único.  Considera-se vil o preço inferior ao mínimo 

estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido 
fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a 
cinquenta por cento do valor da avaliação. 

 
Quanto ao pagamento: 
O lance deve ser garantido pelo arrematante com o sinal 

correspondente a 20% do seu valor. 
 
Art. 888, CLT Concluída a avaliação, dentro de dez dias, 

contados da data da nomeação do avaliador, seguir-se-á a 
arrematação, que será anunciada por edital afixado na sede do 
juízo ou tribunal e publicado no jornal local, se houver, com a 
antecedência de vinte (20) dias. 

(...) 
§ 2º O arrematante deverá garantir o lance com o sinal 

correspondente a 20% (vinte por cento) do seu valor. 
 
Caso o fiador ou seu arrematante, não paguem o preço da 

arrematação dentro de 24 horas, perderá o sinal corresponde 
ao parágrafo anterior, voltando os bens executados à praça. 

 
Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não 

estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens 
exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a 
diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, 
nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente.( art. 
892, §1º, CPC) 

 
Se não houver licitantes, e não requerendo o exequente a 

adjudicação dos bens penhorados, estes poderão ser vendidos 
através de leiloeiro nomeado pelo juiz. 

 
Art. 888, CLT Concluída a avaliação, dentro de dez dias, 

contados da data da nomeação do avaliador, seguir-se-á a 
arrematação, que será anunciada por edital afixado na sede do 
juízo ou tribunal e publicado no jornal local, se houver, com a 
antecedência de vinte (20) dias. 

(...) 
§ 3º Não havendo licitante, e não requerendo o exequente a 

adjudicação dos bens penhorados, poderão os mesmos ser 
vendidos por leiloeiro nomeado pelo Juiz ou Presidente. 

 
A arrematação consta de auto lavrado imediatamente, 

mencionando-se as causas pelo qual o bem foi alienado. 
Assinada a carta de arrematação, esta considera-se perfeita, 
acabada e irretratável, ainda que sejam julgados procedentes 
os embargos de execução. Assim, não há que se utilizar de mais 
nenhuma medida ou até recurso nos mesmos autos, nem 
mesmo a via rescisória.  

 
Quanto ao pagamento parcelado: 
 
O CPC/2015 prevê duas possibilidades de pagamento 

parcelado: 
- pelo terceiro interessado (artigo 895, CPC) 
- pelo próprio executado (art. 916, CPC) 
 

Através da Instrução Normativa nº. 39 (artigo, 3º, XXX e 
XXI)  verifica-se que que é admitido a aplicação ao processo do 
trabalho das duas formas de parcelamento, vejamos: 

 
Art. 3° Sem prejuízo de outros, aplicam-se ao Processo do 

Trabalho, em face de omissão e compatibilidade, os preceitos do 
Código de Processo Civil que regulam os seguintes temas: 

(...) 
XX - art. 895 (pagamento parcelado do lanço);  
XXI - art. 916 e parágrafos (parcelamento do crédito 

exequendo); 
 
Necessário observar apenas, que no processo trabalhista a 

hasta pública é única, sendo o bem vendido pelo maior lance. 
Por esta razão, a doutrina entende que haverá incidência 
apenas do inciso, II do artigo 895, CPC. 

 
Observe-se que a proposta de parcelamento 

supramencionada deverá ser realizada antes da hasta pública, 
enquanto que na arrematação (art. 888, CLT) a proposta se dá 
na própria hasta pública. 

 
Meios de Impugnação 
 
 Inicialmente necessário se faz ressaltar, que o CPC/2015 

aboliu as hipótese de embargos à adjudicação ou embargos à 
arrematação, meios utilizados anteriormente para 
impugnação da expropriação. 

A CLT, no entanto, não prevê quais são os meios de 
impugnação da expropriação, razão pela qual aplica-se 
subsidiariamente o CPC ‒ artigos 877 e 903, §2º. 

Assim, atualmente, tal impugnação pode ser realizada por 
simples petição nos autos, no prazo de 10 dias após o 
aperfeiçoamento da arrematação. 

 
REMIÇÃO DA EXECUÇÃO 
A remição nada mais é do que o pagamento da dívida pelo 

executado. Ela será deferida somente se o executado oferecer 
preço igual ao valor da condenação. Ou seja, a remição implica 
o pagamento integral da dívida, corretamente atualizada, 
acrescido de juros, custas e honorários advocatícios. 

 
Art. 826, NCPC Antes de adjudicados ou alienados os bens, o 

executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou 
consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de 
juros, custas e honorários advocatícios. 

 
Quanto ao momento: A remição pode ocorrer a qualquer 

momento, desde que antes de adjudicados ou alienados os 
bens. 

 
No entanto, a doutrina traz uma ordem de preferência: 
1 ‒ remição da execução; 
2 ‒ adjudicação; 
3 -  arrematação. 
 
PRAÇA E LEILÃO 
 
O CPC/73 determinava em seu artigo 686, IV que quando 

estivessem penhorados bens imóveis, eles seriam alienados através da ╉praça╊┸ já quando se tratasse de bens móveis, eles seriam alienados mediante ╉leilão╊  
No entanto, conforme já mencionamos, após a entrada em 

vigor do CPC/2015 essa diferenciação tornou-se 
desatualizada, mencionando o artigo 879, II, que a alienação 
far-se-á em leilão judicial eletrônico ou presencial, termo que 
tese abrangeria a tanto a alienação de bens móveis quanto 
imóveis. 

No entanto, a CLT não excluiu tais termos de seu texto, 
sendo que no processo do trabalho a diferença entre esses 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Bens_im%C3%B3veis&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bens_m%C3%B3veis
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institutos se mantém apenas com relação ao local e por quem 
são realizados. 

A praça é sempre realizada no fórum trabalhista através de 
funcionário da secretaria, sendo o leilão realizado por 
leiloeiro, fora das dependências do fórum, independentemente 
de ser bem móvel ou imóvel. 

 
O art. 888 da CLT, atendendo ao princípio da publicidade, 

determinou que a arrematação dos bens será anunciada por 
edital afixado na sede do juízo ou tribunal e publicado no 
jornal local, se houver, com a antecedência de 20 dias.    

Portanto, o edital de hasta pública é requisito 
indispensável, formal, essencial à validade do ato de 
expropriação dos bens levados à hasta pública, ensejando 
nulidade do ato o desatendimento da formalidade prevista no 
art. 888 da CLT.     

 
No edital deverão constar, obrigatoriamente, o dia, 

horário, local da praça ou leilão, bem como descrição de todos 
os bens que serão vendidos, indicando a quantidade, a 
qualidade, as características, o estado de conservação, o valor 
da avaliação, o lugar onde se encontram os bens, se imóvel, as 
divisas, a transcrição aquisitiva ou a inscrição, e a menção 
sobre a existência de ônus, recurso ou causa pendente sobre 
os bens a serem arrematados.    

 
No processo civil, em regra, poderá haver duas hastas 

públicas, onde na primeira o bem somente será vendido se 
alcançar lanço superior à importância da avaliação (art. 886 do 
NCPC), e a segunda praça ou leilão, onde os bens poderão ser 
vendidos por qualquer lanço, desde que não seja preço vil (art. 
891 do NCPC).     

Todavia, no processo do trabalho a hasta pública é única, 
sendo os bens, desde logo, vendidos pelo maior lanço, 
conforme estabelece o art. 888, § 1°, da CLT. Vejamos 

 
Art. 888 - Concluída a avaliação, dentro de dez dias, 

contados da data da nomeação do avaliador, seguir-se-á a 
arrematação, que será anunciada por edital afixado na sede do 
juízo ou tribunal e publicado no jornal local, se houver, com a 
antecedência de vinte (20) dias. 

§ 1º A arrematação far-se-á em dia, hora e lugar anunciados 
e os bens serão vendidos pelo maior lance, tendo o exequente 
preferência para a adjudicação. 

 
Caso não haja licitantes, e não requerendo o credor a 

adjudicação dos bens penhorados, poderão ser os mesmos 
vendidos por leiloeiro nomeado pelo juiz. 

 
Art. 888, CLT - Concluída a avaliação, dentro de dez dias, 

contados da data da nomeação do avaliador, seguir-se-á a 
arrematação, que será anunciada por edital afixado na sede do 
juízo ou tribunal e publicado no jornal local, se houver, com a 
antecedência de vinte (20) dias. 

(...) 
§ 3º Não havendo licitante, e não requerendo o exequente a 

adjudicação dos bens penhorados, poderão os mesmos ser 
vendidos por leiloeiro nomeado pelo Juiz ou Presidente. 

 
CUSTAS NA EXECUÇÃO 
 
Pelo entendimento da 3ª Turma do TRT-MG, expresso em 

voto da lavra do desembargador Bolívar Viegas Peixoto, 
diferentemente do que ocorre na fase de conhecimento, o 
pagamento das custas processuais na execução é sempre de 
responsabilidade da parte executada. Essa questão sofreu 
alteração com a publicação da Lei n° 10.537, de 2002, que 

                                                 
30 Disponível em: http://www.gilbertomelo.com.br/rss/176-

execucao/1589-trt-3-custas-em-processo-de-execucao-e-responsabilidade-do-
executado 

acrescentou à CLT o artigo 789-A, o qual estipula o pagamento 
de custas no processo de execução.  

O referido relator explica que o executado se 
responsabilizará pelo pagamento das custas processuais 
sempre que a decisão do agravo de petição interposto lhe for 
desfavorável, isto é, quando o agravo for julgado improcedente 
ou parcialmente procedente. O executado também paga custas 
quando o agravo de petição é interposto pelo reclamante e 
julgado total ou parcialmente procedente.  

Assim sendo, conclui-se que, sendo interposto agravo de 
petição, o executado apenas não será condenado a pagar 
custas caso o seu recurso seja totalmente procedente ou 
quando o apelo interposto pelo reclamante for totalmente 
desprovido. (AP nº 00250-2006-152-03-00-4)30. 

 
Questões 

 
01. (TRT - 6ª Região (PE) - Juiz do Trabalho Substituto 

Ȃ FCC). Quanto à arrematação, 
(A) não havendo licitante, e não requerendo o exequente a 

adjudicação dos bens penhorados, poderão os mesmos ser 
vendidos por leiloeiro nomeado pelo Juiz ou Presidente. 

(B) se o arrematante, ou seu fiador, não pagar dentro de 
vinte e quatro horas o sinal correspondente a 20% do preço da 
avaliação, perderá o direito à arrematação, voltando à praça os 
bens executados. 

(C) concluída a avaliação, dentro de dez dias, contados da 
data da nomeação do avaliador, seguir-se-á a arrematação, que 
será anunciada por edital afixado na sede do juízo ou tribunal 
e publicado no jornal local, se houver, com a antecedência 
mínima de quinze dias. 

(D) se na primeira praça os bens penhorados não tiverem 
alcançado o valor total da condenação, haverá, decorrido o 
prazo de dez dias, a segunda praça, na qual os bens serão 
vendidos pelo maior lance, tendo o exequente preferência para 
a adjudicação 

(E) o arrematante deverá garantir o lance com o sinal 
correspondente a 30% do seu valor 

 
02. (TRT/3ª Região (MG) - Técnico Judiciário - Área 

Administrativa Ȃ FCC). Simon arrematou uma casa em leilão 
judicial no qual os bens da empresa ╉X╊ foram leiloados para 
pagamento de diversas reclamações trabalhistas. O lance de 
Simon foi de R$ 500.000,00. Neste caso, de acordo com a 
Consolidação das Leis do Trabalho, Simon deverá garantir o 
lance com  

(A) sinal de R$ 100.000,00 e pagar o preço da arrematação 
dentro de 24 horas. 

(B) o seu preço integral no ato da arrematação no leilão 
judicial.  

(C) sinal de R$ 50.000,00 e pagar o preço da arrematação 
dentro de 24 horas.  

(D) sinal de R$ 100.000,00 e pagar o preço da arrematação 
dentro de 48 horas.  

(E) sinal de R$ 50.000,00 e pagar o preço da arrematação 
dentro de cinco dias 

 
03. (TRT - 16ª REGIÃO (MA) - Analista Judiciário - Área 

Judiciária Ȃ FCC). Considere as seguintes assertivas a respeito 
da praça, leilão e da arrematação: 

I. Concluída a avaliação, seguir-se-á a arrematação, que 
será anunciada por edital afixado na sede do juízo ou tribunal 
e publicado no jornal local, se houver, com a antecedência de 
quinze dias.  

II. O sinal para garantir o lance é de 50% sobre o seu valor.  
III. O arrematante terá cinco dias para pagar o preço da 

arrematação, prazo este contado do dia da praça.  
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IV. Se o arrematante, ou seu fiador, não pagar no prazo 
legal o preço da arrematação, perderá, em benefício da 
execução, o sinal que foi dado, voltando à praça os bens 
executados. 

 
De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho está 

correto o que se afirma APENAS em: 
(A) I e IV.  
(B) II.  
(C) I e III. 
(D) II e IV.  
(E) IV. 
 
04. (TRT - 2ª REGIÃO (SP) -  Analista Judiciário - Oficial 

de Justiça Avaliador Ȃ FCC). No tocante à hasta pública, é 
INCORRETO afirmar: 

(A) Se a praça ou o leilão for de diversos bens, terá 
preferência o lançador que propuser arrematá-los 
englobadamente, oferecendo para os que não tiverem licitante 
preço igual ao da avaliação e para os demais o de maior lanço.  

(B) Será fonte subsidiária para dirimir quaisquer questões 
oriundas do processo de execução e da hasta pública, a Lei de 
Execuções Fiscais, precedendo, inclusive, ao quanto dispõe o 
Código de Processo Civil.  

(C) A arrematação far-se-á em dia, hora e local anunciados 
e os bens serão vendidos pelo maior lance, tendo o exequente 
preferência para a adjudicação.  

(D) A arrematação far-se-á em dia, hora e local anunciados 
e os bens serão vendidos pelo maior lance, tendo o exequente 
preferência para a remição.  

(E) O arrematante do bem deverá garantir o lance com 
sinal correspondente a vinte por cento do seu valor, pagando 
o restante em vinte e quatro horas, sob pena de perder o sinal 
pago em benefício da execução. 

 
05. (TRT - 19ª Região (AL) - Analista Judiciário - Área 

Judiciária Ȃ FCC). De acordo com a Consolidação das Leis do 
Trabalho, a arrematação de bens penhorados será anunciada 
por edital afixado na sede do Juízo ou Tribunal e publicado no 
jornal local, se houver, com a antecedência de: 

(A) 10 dias.  
(B) 3 meses. 
(C) 30 dias.  
(D) 20 dias. 
(E) 2 meses. 
 

Gabarito 
01.A  / 02.A / 03.E / 04.D / 05.D 

 

 
 
Trata-se de um processo onde todas as peças e 

andamentos processuais (petições, despachos, certidões, etc.) 
são realizados e disponibilizados por meio eletrônico. Assim, 
todos os documentos são digitalizados e mantidos 
virtualmente, podendo ser acessados através da internet. 

O Processo Judicial Eletrônico (PJe) foi desenvolvido como 
forma de agilizar o andamento dos processos e facilitar a 
comunicação dos atos processuais, além de tornar o processo 
judicial mais transparente, tendo em vista que ele pode ser 
acompanhado integralmente pelas partes e por qualquer 

cidadão através da internet, com exceção é claro, dos casos que 
correm em segredo de justiça.  

A regulamentação do PJe veio inicialmente com a Lei nº. 
11.419/2006 através da qual foi permitido aos órgãos do 
Poder Judiciário, o desenvolvimento de sistemas eletrônicos 
de processamento de ações judiciais, por meio de autos total 
ou parcialmente digitais. 

Na Justiça do Trabalho, o processo judicial eletrônico 
encontra sua regulamentação na Lei n. 11.419/06, e também 
na Instrução Normativa nº. 30/2007 do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) e na Resolução n. 185/2017 do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho (CSJT).  

A Resolução 185/2017 foi instituída considerando a 
necessidade de regulamentar a prática eletrônica de atos 
processuais conforme as especificidades da Justiça do 
Trabalho e as novas disposições do Código de Processo Civil 
(CPC) e ratificou o PJe da Justiça do Trabalho como sistema 
informatizado único para a tramitação de processos judiciais. 

Assim, todos os atos processuais da Justiça do Trabalho 
deverão ter sua produção, registro, visualização, tramitação, 
controle e publicação exclusivamente em meio eletrônico e 
deverão ser assinados digitalmente por usuário devidamente 
identificado. A apresentação de petição e documentos em 
papel é admitida apenas como exceção, somente para atender 
critérios de acessibilidade, em especial envolvendo partes que 
não possuem advogados. 

Nos casos em que a Resolução nº.185/2017 for omissa, 
aplica-se a Resolução nº. 185/2013 do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). Caberá ainda ao juiz da causa resolver todas as 
questões relativas à utilização do PJe em cada caso concreto, 
quando a situação não estiver prevista em nenhuma das 
regulamentações mencionadas. 

 
O artigo 2º da Resolução 185/2017 dispõe que 
Art. 2º Para o disposto nesta Resolução, considera-se que:  
I ‒ ╉Sistema satélite╊ é aquele periférico ao PJe, que com ele 

tenha relação e/ou integração negocial, funcional ou técnica e 
que tenha sido homologado e distribuído pelo Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho (CSJT) para funcionamento conjunto; 

II ‒ ╉Arquivo eletrônico que utilize linguagem padronizada 
de marcação genérica╊ é todo aquele que┸ independente do 
sufixo que designe seu formato ou função que desempenhe no 
computador, seja capaz de descrever diversos tipos de dados, 
gerando metadados;  

III ‒ ╉Usuários externos╊ do PJe são as partes, estagiários e 
membros da Advocacia e do Ministério Público, defensores 
públicos, peritos, leiloeiros, as sociedades de advogados, os 
terceiros intervenientes e outros auxiliares da justiça; e  

IV ‒ ╉Usuários internos╊ do PJe são os magistrados e 
servidores da Justiça do Trabalho, bem como outros a que se 
reconhecer acesso às funcionalidades internas do Sistema, tais 
como estagiários e prestadores de serviço 

 
O processo eletrônico deverá respeitar o princípio do 

devido processo legal, permitindo que seja apurada a verdade, 
o contraditório e a ampla defesa. 

A cópia de documento extraída dos autos eletrônicos 
deverá conter elementos que permitam verificar a sua 
autenticidade no endereço referente à consulta pública do PJe, 
cujo acesso também será disponibilizado nos sítios do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e dos 
Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) na rede mundial de 
computadores. 

Os usuários são responsáveis pela exatidão das 
informações prestadas, quando de seu credenciamento, assim 
como pela guarda, sigilo e utilização da assinatura digital, não 
sendo oponível, em qualquer hipótese, alegação de uso 
indevido. Para que o documento eletrônico seja válido será 
necessário o cadastramento pessoal no órgão judicial. 

20 Do Processo Judicial 
Eletrônico: peculiaridades, 

características e prazos;  
21 Normas aplicáveis ao 

processo judicial eletrônico    
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Segundo o artigo 4º da Lei nº. 11.419/2006, os tribunais 
ficam autorizados a criar Diário de Justiça eletrônico, 
disponibilizado em seu site, substituindo a publicação oficial 
antes feita em meio físico. Cabe ressaltar que o seu artigo 6º 
excetuou da publicação por meio eletrônico as citações e 
intimações pessoais a serem realizadas no processo penal e 
infracional. Quanto à comunicação eletrônica dos atos 
processuais, os artigos 4º a 7º contemplam: 

 
CAPÍTULO II 

DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DOS ATOS 
PROCESSUAIS 

 
Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça 

eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de 
computadores, para publicação de atos judiciais e 
administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem 
como comunicações em geral. 

§ 1o O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este 
artigo deverão ser assinados digitalmente com base em 
certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada 
na forma da lei específica. 

§ 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui 
qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos 
legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou 
vista pessoal. 

§ 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia 
útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da 
Justiça eletrônico. 

§ 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil 
que seguir ao considerado como data da publicação. 

§ 5o A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser 
acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo 
correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no 
diário oficial em uso. 

 
Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em 

portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta 
Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive 
eletrônico. 

§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o 
intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, 
certificando-se nos autos a sua realização. 

§ 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a 
consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada 
como realizada no primeiro dia útil seguinte. 

§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser 
feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da 
intimação, sob pena de considerar-se a intimação 
automaticamente realizada na data do término desse prazo. 

§ 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa 
de correspondência eletrônica, comunicando o envio da 
intimação e a abertura automática do prazo processual nos 
termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por 
esse serviço. 

§ 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma 
deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos 
casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao 
sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio 
que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. 

§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da 
Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os 
efeitos legais. 

 
Art. 6o Observadas as formas e as cautelas do art. 5o desta 

Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos 
Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas 
por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível 
ao citando. 

 

Art. 7o As cartas precatórias, rogatórias, de ordem e, de um 
modo geral, todas as comunicações oficiais que transitem entre 
órgãos do Poder Judiciário, bem como entre os deste e os dos 
demais Poderes, serão feitas preferentemente por meio 
eletrônico. 

 
Sistema de Peticionamento Eletrônico 
 
O sistema de peticionamento eletrônico versa sobre a 

prática de atos processuais, por meio eletrônico, pelas partes 
e será feito na Justiça do Trabalho, por intermédio do sistema 
integrado de protocolização e fluxo de documentos eletrônicos 
(e-DOC). 

O sistema e-DOC identifica os casos de ocorrência de 
prevenção, litispendência e coisa julgada, porém só pode 
aplicado nos locais que ainda não tenham implementado o 
processo judicial eletrônico (Pje-JT).  

Após a implantação do PJe em unidade judiciária restou 
vedada a utilização de qualquer outro sistema de 
peticionamento eletrônico relativo aos processos que 
tramitam no PJe, inclusive o Sistema Integrado de 
Protocolização e Fluxo de Documentos Eletrônicos ‒ e-Doc 
(art. 51 da Res.nº 185/2017). 

A parte que não estiver acompanhada de advogado e 
quiser usar o sistema do e-DOC deverá se cadastrar, antes, de 
acordo com o disposto no art. 5º, §4º, da IN 30/2007, TST. 

Deve-se observar que no processo eletrônico o tamanho 
máximo dos arquivos e extensões deve ser de 03 (três) 
megabytes (ato nº. 89 CSJT) 

Dispensa-se a apresentação posterior dos originais ou de 
fotocópias autenticadas, o envio da petição por meio do e-DOC. 

Consideram-se realizados os atos processuais por meio 
eletrônico no dia e hora do seu recebimento pelo sistema do e-
DOC. As petições eletrônicas serão consideradas tempestivas 
quando transmitidas até as 24 (vinte e quatro) horas do seu 
último dia. (Lei nº. 11.419/06, art. 3º, parágrafo único). 

 
Obs.: Não serve como escusa para descumprimento do 

prazo legal, a não obtenção, pelo usuário, de acesso ao 
sistema, além de eventuais defeitos na transmissão ou 
recepção de dados. Os próprios tribunais, nos seus sítios, 
informam os períodos em que o sistema ficou indisponível. 

 
Assinatura Digital 
 
Para que ocorra o envio de petições, recurso e demais atos 

processuais é necessário o uso de assinatura eletrônica, de 
modo que o credenciamento prévio no Poder Judiciário se 
torna obrigatório. Apenas admite-se a assinatura digital de 
pessoas físicas e de pessoas físicas representantes de pessoas 
jurídicas, quando realizada no PJe ou a este destinada. 

Dessa forma, é obrigatório o uso de assinaturas digitais em: 
- assinatura de arquivos e documentos; 
- serviços que exijam a certificação ou identificação digital; 
- consultas e operações que tramitem em sigilo ou segredo 

de justiça. 
 
Em outras hipóteses, que não as de cima, pode-se acessar 

o sistema por meio de utilização de usuário (login) e senha, 
conforme prevê o artigo 7º, da Resolução 185 de 2013. Apenas 
para enfatizar, não se aplica nos casos de sigilo ou segredo de 
justiça. 

Partes ou terceiros interessados desassistidos de 
advogado poderão apresentar peças processuais e 
documentos em papel, segundo as regras ordinárias, nos locais 
competentes para recebê-los, que serão inseridos nos autos 
eletrônicos pela unidade judiciária, em arquivo eletrônico que 
utilize linguagem padronizada (art. 4º da Res. nº 185/2017). 

Os órgãos do Poder Judiciário deverão manter 
equipamentos de digitalização e de acesso à rede mundial de 
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computadores à disposição dos interessados para distribuição 
de peças processuais. 

 
Usuários 
  
Os usuários terão acesso às funcionalidades do PJe de 

acordo com o perfil que lhes for atribuído no sistema. Se 
dividem em internos e externos. 

Internos: são os magistrados e servidores da Justiça do 
Trabalho, além de outros a que se reconhecer acesso às 
funcionalidades internas do sistema de processamento por 
meio eletrônico, que é o caso dos estagiários e prestadores de 
serviço da Justiça do Trabalho. 

Externos: são os demais usuários, incluindo as partes, 
estagiários e membros da Advocacia e do Ministério Público, 
Defensores Públicos, peritos, leiloeiros, as sociedades de 
advogados, os terceiros intervenientes e outros auxiliares da 
justiça. 

 
A uniformização dos perfis de usuários será definida em 

ato do presidente do CSJT, observada a natureza de sua 
atuação na relação jurídico-processual e a padronização da 
estrutura organizacional e de pessoal dos órgãos da Justiça do 
Trabalho de primeiro e segundo graus. Caberá ao magistrado 
gestor da unidade judiciária, observar a função desempenhada 
por cada servidor e definir os perfis dos usuários nela lotados. 

Nas localidades em que houver central de mandados ou 
contadoria centralizada, o perfil de oficial de justiça e de 
calculista deverá ser definido para os usuários que executam 
as atividades nas respectivas centrais. 

Os próprios usuários do PJe poderão, a qualquer momento, 
promover alterações de dados cadastrais, salvo as 
informações obtidas de bancos de dados credenciados, como 
Receita Federal, Justiça Eleitoral e Ordem dos Advogados do 
Brasil ‒ OAB -, que deverão ser atualizadas diretamente nas 
respectivas fontes. 

Necessário se faz destacar, que é vedada às sociedades de 
advogados a prática eletrônica de atos processuais, sendo 
considerada usuária externa apenas para recebimento de 
intimações. 

A habilitação nos autos eletrônicos para representação das 
partes, tanto no polo ativo como no polo passivo, efetivar-se-á 
mediante requerimento específico de habilitação pelo 
advogado. Já o peticionamento avulso, procedimento exclusivo 
para habilitação nos autos, deve ser utilizado somente por 
advogados que não tenham representação nos autos, na forma 
do art.107, I, do CPC, inabilitando-se, neste caso, a juntada de 
documentos. 

 
Responsabilidade dos usuários 
 
A responsabilidade do usuário encontra-se previsto no 

artigo 3º, § 2º da Resolução nº 185/2017, vejamos: 
Art. 3º (...) § 2º Os usuários são responsáveis pela exatidão 

das informações prestadas, quando de seu credenciamento, 
assim como pela guarda, sigilo e utilização da assinatura digital, 
não sendo oponível, em qualquer hipótese, alegação de uso 
indevido, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de 
agosto de 2001. 

 
Além disso, prevê a Resolução nº. 185/2013 do CNJ em seu 

artigo 9º, §2º.: 
Art. 9º (...) § 2º É de responsabilidade do usuário: I - o acesso 

ao seu provedor da internet e a configuração do computador 
utilizado nas transmissões eletrônicas; II - o acompanhamento 
do regular recebimento das petições e documentos transmitidos 
eletronicamente; III - a aquisição, por si ou pela instituição ao 
qual está vinculado, do certificado digital, padrão ICP-Brasil, 
emitido por Autoridade Certificadora credenciada, e respectivo 
dispositivo criptográfico portável. 

Uso inadequado do sistema 
 
Sobre a matéria, regulamenta a Resolução nº. 185/2013 do 

CNJ em seu artigo 29: 
Art. 29. O uso inadequado do sistema que cause redução 

significativa de sua disponibilidade poderá ensejar o bloqueio 
total, preventivo e temporário, do usuário.  

§ 1º Considera-se uso inadequado do sistema, para fins do 
caput, as atividades que evidenciem ataque ou uso 
desproporcional dos ativos computacionais. 

 § 2º Na hipótese do caput deve ser procedido o imediato 
contato com o usuário bloqueado para identificação da causa do 
problema e reativação no sistema e, em caso de advogado, a 
comunicação à respectiva Seccional da Ordem dos Advogados do 
Brasil. 

 
Disponibilidade e indisponibilidade do sistema 
 
A Resolução nº. 185/2013 do CNJ em seus artigos 8º e 

seguintes, dispõe que o PJe estará disponível 24 (vinte e 
quatro) horas por dia, ininterruptamente, ressalvados os 
períodos de manutenção do sistema. 

A Resolução considera como indisponibilidade do sistema 
PJe a falta de oferta ao público externo, diretamente ou por 
meio de webservice, de qualquer dos seguintes serviços:  

I - consulta aos autos digitais;  
II - transmissão eletrônica de atos processuais; 
III - acesso a citações, intimações ou notificações 

eletrônicas. 
 
Poderá haver indisponibilidade no sistema para a 

realização de manutenções, no entanto, tais manutenções 
serão sempre programadas e avisadas com antecedência e 
serão realizadas preferencialmente entre 0h de sábado e 22h 
de domingo ou entre 0h e 6h dos demais dias da semana. 

 
Obs: Não caracterizam indisponibilidade as falhas de 

transmissão de dados entre as estações de trabalho do público 
externo e a rede de comunicação pública, assim como a 
impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos 
ou programas dos usuários. (Resolução nº. 185/2013 do CNJ ‒ 
artigo 9º, §1º) 

 
A indisponibilidade mencionada acima será aferida por 

sistema de auditoria fornecido pelo Conselho Nacional de 
Justiça ou por órgão a quem este atribuir tal responsabilidade. 
E, nos termos da Resolução nº. 185/2017 ‒artigo 10, com 
relação as interrupções deverá haver: 

I ‒ registro em relatório de indisponibilidade do 
funcionamento; 

II ‒ divulgação ao público, no sítio do Tribunal respectivo, na 
rede mundial de computadores;  

III ‒ juntada automática do relatório de indisponibilidade 
nos processos; e  

IV ‒ registro automático da prorrogação dos prazos 
processuais no PJe.  

§ 1º O relatório de que trata o caput deste artigo deverá 
conter, pelo menos, as seguintes informações:  

I - data, hora e minuto de início da indisponibilidade;  
II - data, hora e minuto de término da indisponibilidade;  
III - serviços que ficaram indisponíveis; e  
IV - assinatura digital do responsável pela unidade de 

tecnologia da informação do TRT, ou a quem este delegar, com 
efeito de certidão, devendo ‒ enquanto não implementada a 
juntada automática nos processos ‒ estar acessível, 
preferencialmente, em tempo real, ou, no máximo, até às 12h do 
dia seguinte ao da indisponibilidade. 

 



APOSTILAS OPÇÃO 
 

 

Direito Processual do Trabalho 73 

Os prazos que vencerem no dia da ocorrência da 
indisponibilidade serão prorrogados para o dia útil seguinte à 
retomada de funcionamento, nos seguintes casos: 

I - a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, 
ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00; ou  

II - ocorrer indisponibilidade entre 23h00 e 24h00. 
  

Questões 
 

01. (TRT 11ª/AM e RR Ȃ Analista Judiciário -  
FCC/2017) Em determinado processo trabalhista a ata da 
audiência de julgamento (art. 851, § 2o, da CLT) foi juntada ao 
processo após 24 horas da referida audiência. Neste caso, o 
prazo para recurso será contado  

(A) da data da juntada aos autos da sentença.  
(B) da data em que a parte receber a intimação da sentença 

via Diário Oficial Eletrônico. 
(C) da data da audiência. 
(D) da data em que a parte receber pessoalmente a 

intimação da sentença. 
(E) após transcorridas 48 horas da data da audiência. 
 
02. (TJ-SC -Técnico Judiciário Auxiliar Ȃ FGV). No 

processo eletrônico: 
(A) a Fazenda Pública não pode ser citada ou intimada por 

meio eletrônico; 
(B) os atos processuais não podem ser praticados por meio 

físico, pelas regras ordinárias; 
(C) a juntada de uma petição, em formato digital, só pode 

ser feita por serventuários; 
(D) o acesso à integra do processo correspondente é 

considerado vista pessoal do interessado; 
(E) os atos processuais devem ser praticados por petição 

eletrônica até as 20 horas do último dia do prazo. 
 
03. (TRT 12ªR / SC Ȃ Técnico Judiciário - FGV/2017) 

Amauri é advogado em um processo eletrônico em trâmite na 
Justiça do Trabalho. Em razão de diversos compromissos, 
somente pôde enviar a petição eletrônica de um recurso às 
23:00 horas do último dia do prazo legal. 

Considerando que o expediente no fórum trabalhista se 
encerra às 17:00 horas, é correto afirmar, à luz da legislação 
de regência, que:  

(A) é intempestivo o recurso, porque apresentado após o 
horário final de expediente forense;  

(B) para que o recurso seja considerado tempestivo, 
Amauri deverá comprovar documentalmente a 
impossibilidade do envio da peça no horário normal de 
expediente; 

(C) a petição eletrônica será considerada tempestiva, já 
que transmitida até as 24 horas do último dia do prazo;  

(D) se nos processos físicos o recurso deveria ser 
apresentado junto ao protocolo, no horário forense, o recurso 
deve aplicar-se aos autos eletrônicos, estando a peça irregular; 

(E) desde que protocolizada até as 23:30 horas do último 
dia de prazo, a petição é considerada tempestiva, como foi a 
hipótese.  

 
04. (TRT - 2ª REGIÃO (SP) - Técnico Judiciário - Área 

Administrativa Ȃ FCC). No tocante ao processo eletrônico, 
instituído pela Lei nº 11.419/2006, é correto afirmar:  

(A) Quando o ato processual tiver que ser praticado em 
determinado prazo, por meio de petição eletrônica, serão 
considerados tempestivos os efetivados até às 22 horas do 
último dia. 

(B) Considera-se como data da publicação o primeiro dia 
útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da 
Justiça eletrônico, quando terão início os prazos processuais. 
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(C) Somente os atos processuais do processo eletrônico 
devidamente autorizados pelos Presidentes dos Tribunais é 
que poderão ser assinados eletronicamente na forma 
estabelecida na referida lei. 

(D) Todos os atos processuais do processo eletrônico serão 
assinados eletronicamente na forma estabelecida na referida 
lei. 

(E) No processo eletrônico, todas as citações, intimações e 
notificações, exceto as da Fazenda Pública, serão feitas por 
meio eletrônico, na forma da referida lei. 

 
05. (TST Ȃ Técnico Judiciário - FCC/2017) - Quanto aos 

prazos processuais, considere: 
I. Os prazos são contados em dias úteis, com exclusão do 

dia do começo e inclusão do dia do vencimento, somente para 
os processos judiciais eletrônicos. 

II. No processo judicial eletrônico, considera-se como data 
da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da 
disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico, 
sendo que os prazos processuais terão início no primeiro dia 
útil que seguir ao considerado como data da publicação. 

III. Os prazos são contínuos e irreleváveis, podendo, 
entretanto, ser prorrogados pelo tempo estritamente 
necessário pelo juiz ou tribunal, ou em virtude de força maior, 
devidamente comprovada, somente para os processos físicos. 

IV. Não se aplica ao processo do trabalho o prazo em dobro 
quando existirem litisconsortes com procuradores distintos, 
em razão de incompatibilidade com a celeridade que lhe é 
inerente. 

Tendo em vista as alterações promovidas pela Lei n° 
13.467/2017 e de acordo com entendimento sumulado do 
TST, está correto o que consta APENAS em  

(A) I e IV.  
(B) I, II e III.  
(C) I e III.  
(D) II, III e IV.  
(E) II e IV. 
 

 
Gabarito 

01.C / 02.D / 03.C / 04.D / 05.E 
 

 
 
No quadro abaixo31, seguem as súmulas que serão 

impactadas pela REFORMA TRABALHISTA (Lei 13.467/17), 
mas que no entanto, ainda não foram analisadas ainda pelo 
TST. 

 
Súmulas e OJs do TST que 

serão impactadas pela 
Reforma Trabalhista 

Artigo da Reforma 
Trabalhista 

(fundamento) 

Súmula n° 6 do TST Art.461 da CLT 

Súmula n° 51 do TST Art. 611-A, VI, da CLT 

Súmula n° 85 do TST 
Arts. 59, 59-A e 59-B 

da CL í 

Súmula n° 90 do TST Art. 58, § 2°, da CL T 

22 Súmulas da 
Jurisprudência uniformizada 

do Tribunal Superior do 
Trabalho sobre Direito 
Processual do Trabalho    



APOSTILAS OPÇÃO 
 

 

Direito Processual do Trabalho 74 

Súmula n° 101 do TST Art. 457, §§ 1 ° e 2°, da 
CL T* 

Súmula n° 114 do TST Art. 11-A da CL T 

Súmula n° 115 do TST Art. 457, § 1°, da CL T* 

Súmula n° 122 do TST Art. 844, § 5°, da CL T 

Súmula n° 127 do TST Art. 461, § 2°, da CL T 

Súmula n° 129 do TST Art. 8°, § 2°, da CL T 

Súmula n° 153 do TST Art. 11-A, § 2°, da CLT 

Súmula n° 202 do TST Art. 611-A, VI, da CLT 

Súmula n° 203 do TST Art. 457, § 1°, da CL T* 

Súmula n° 219 do TST Art. 791-A da CL T 

Súmula n° 226 do TST Art. 457, § 1°, da CL T* 

Súmula n° 241 do TST Art. 457, § 2°, da CL T* 

Súmula n° 253 do TST Art. 457, § 1°, da CL T* 

Súmula n° 268 do TST Art. 11, § 3°, da CLT 

Súmula n° 277 do TST Art. 614, § 3°, da CL T 

Súmula n° 294 do TST Art. 11, § 2°, da CLT 

Súmula n° 318 do TST 
Art. 457, §§ 1 ° e 2°, da 

CL T* 

Súmula n° 320 do TST Art. 58, § 2°, da CL T 

Súmula n° 329 do TST Art. 791-A da CL T 

Súmula n° 330 do TST 
Arts. 477 e 507-B da 

CLT 

Súmula n° 331 do TST 
Arts. 4°-A, 4°-C, 50-A, 
5°-C e 5°-D da Lei n° 

6.019/1974 

Súmula n° 338 do TST Art. 611-A, X, da CLT 

Súmula n° 354 do TST Art. 611-A, IX, da CLT 

Súmula n° 366 do TST Art. 4°, § 2°, da CL T 

Súmula n° 372 do TST Art. 468, § 2°, da CL T 

Súmula n° 377 do TST Art. 843, § 3°, da CL T 

Súmula n° 426 do TST Art. 899, § 4°, da CL T 

Súmula n° 428 do TST 
Art. 611-A, VIII, da CL 

T 

Súmula n° 429 do TST Art. 8°, § 2°, da CL T 

Súmula n° 432 do TST 
Arts. 545, 578, 579, 
582, 583, 587 e 602 

da CL T 

Súmula n° 437 do TST 
Arts. 71, § 4°, e 611-A, 

111, ambos da CLT 

Súmula n° 440 do TST Art. 8°, § 2°, da CL T 

Súmula n° 443 do TST Art. 8°, § 2°, da CL T 

Súmula n° 444 do TST Art. 59-A da CL T* 

Súmula n° 457 do TST Art. 790-B da CL T 

OJ n° 14 da SDI-I do TST Art.4 77, § 6°, da CL T 

OJ n° 235 da SD-I do TST Art. 611-A, IX, da CLT 

OJ n° 261 da SD-I do TST Art. 448-A da CL T 

OJ n° 270 da SDI-I do TST Art. 477-B da CLT 

OJ n° 322 da SDI-I do TST Art. 614, § 3°, da CLT 

OJ n° 355 da SDI-I do TST Art. 71, § 4°, da CLT 

OJ n° 356 da SDI-I do TST Art. 477-B da CLT 

OJ n° 383 da SDI-I do TST 
Art. 4°-C, § 1°, Lei n= 

6.019/1974 

OJ n° 388 da SDI-I do TST Art. 59-A da CL T* 

OJ n° 392 da SDI-I do TST Art. 11, § 3°, da CLT 

OJ n° 411 da SDI-I do TST Art. 448-A da CL T 

OJ n° 418 da SDI-I do TST Art. 461, § 3°, da CLT 

OJ n° 132 da SDI-II do TST Art. 855-E da CL T 

 
Seguem na sequência algumas Súmulas da Jurisprudência 

uniformizada do TST: 
 
Súmula nº 25 do TST 
CUSTAS PROCESSUAIS.  INVERSÃO DO ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA. (Alterada a Súmula e incorporadas as 
Orientações Jurisprudenciais nºs 104 e 186 da SBDI-1) - Res. 
197/2015 - DEJT divulgado em 14, 15 e 18.05.2015 

I - A parte vencedora na primeira instância, se vencida na 
segunda, está obrigada, independentemente de intimação, a 
pagar as custas fixadas na sentença originária, das quais ficara 
isenta a parte então vencida;  

II - No caso de inversão do ônus da sucumbência em 
segundo grau, sem acréscimo ou atualização do valor das 
custas e se estas já foram devidamente recolhidas, descabe um 
novo pagamento pela parte vencida, ao recorrer. Deverá ao 
final, se sucumbente, reembolsar a quantia; (ex-OJ nº 186 da 
SBDI-I)  

III - Não caracteriza deserção a hipótese em que, acrescido 
o valor da condenação, não houve fixação ou cálculo do valor 
devido a título de custas e tampouco intimação da parte para 
o preparo do recurso, devendo ser as custas pagas ao final; (ex-
OJ nº 104 da SBDI-I) 

IV - O reembolso das custas à parte vencedora faz-se 
necessário mesmo na hipótese em que a parte vencida for 
pessoa isenta do seu pagamento, nos termos do art. 790-A, 
parágrafo único, da CLT. 

 
Súmula nº 30 do TST 
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA (mantida) - Res. 121/2003, 

DJ 19, 20 e 21.11.2003 
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 33 do TST 

MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL 
TRANSITADA EM JULGADO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 
19, 20 e 21.11.2003 

Não cabe mandado de segurança de decisão judicial 
transitada em julgado. 

 
Súmula nº 36 do TST 
CUSTAS (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 
Nas ações plúrimas, as custas incidem sobre o respectivo 

valor global. 
 
Súmula nº 53 do TST 
CUSTAS (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 
O prazo para pagamento das custas, no caso de recurso, é 

contado da intimação do cálculo. 
 
Súmula nº 184 do TST 
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO EM RECURSO DE 

REVISTA . PRECLUSÃO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 
21.11.2003 
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Ocorre preclusão se não forem opostos embargos 
declaratórios para suprir omissão apontada em recurso de 
revista ou de embargos. 

 
Súmula nº 197 do TST 
PRAZO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 
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 201 do TST 
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 

(mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 
Da decisão de Tribunal Regional do Trabalho em mandado 

de segurança cabe recurso ordinário, no prazo de 8 (oito) dias, 
para o Tribunal Superior do Trabalho, e igual dilação para o 
recorrido e interessados apresentarem razões de 
contrariedade. 

 
Súmula nº 278 do TST 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO 

(mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 
A natureza da omissão suprida pelo julgamento de 

embargos declaratórios pode ocasionar efeito modificativo no 
julgado. 

 
Súmula nº 279 do TST 
RECURSO CONTRA SENTENÇA NORMATIVA. EFEITO 

SUSPENSIVO. CASSAÇÃO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 
e 21.11.2003 

A cassação de efeito suspensivo concedido a recurso 
interposto de sentença normativa retroage à data do despacho 
que o deferiu. 

 
Súmula nº 283 do TST 
RECURSO ADESIVO. PERTINÊNCIA NO PROCESSO DO 

TRABALHO. CORRELAÇÃO DE MATÉRIAS (mantida) - Res. 
121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 

O recurso adesivo é compatível com o processo do trabalho 
e cabe, no prazo de 8 (oito) dias, nas hipóteses de interposição 
de recurso ordinário, de agravo de petição, de revista e de 
embargos, sendo desnecessário que a matéria nele veiculada 
esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte 
contrária. 

 
Súmula nº 288 do TST  
COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DA 

APOSENTADORIA (Nova redação para o item I e acrescidos os 
itens III e IV em decorrência do julgamento do processo TST-
E-ED-RR-235-20.2010.5.20.0006 pelo Tribunal Pleno em 
12.04.2016) - Res. 207/2016, DEJT divulgado em 18, 19 e 
20.04.2016 

I - A complementação dos proventos de aposentadoria, 
instituída, regulamentada e paga diretamente pelo 
empregador, sem vínculo com as entidades de previdência 
privada fechada, é regida pelas normas em vigor na data de 
admissão do empregado, ressalvadas as alterações que forem 
mais benéficas (art. 468 da CLT). 

II - Na hipótese de coexistência de dois regulamentos de 
planos de previdência complementar, instituídos pelo 
empregador ou por entidade de previdência privada, a opção 
do beneficiário por um deles tem efeito jurídico de renúncia às 
regras do outro. 

III ‒ Após a entrada em vigor das Leis Complementares nºs 
108 e 109, de 29/05/2001, reger-se-á a complementação dos 
proventos de aposentadoria pelas normas vigentes na data da 
implementação dos requisitos para obtenção do benefício, 
ressalvados o direito adquirido do participante que 
anteriormente implementara os requisitos para o benefício e 

o direito acumulado do empregado que até então não 
preenchera tais requisitos. 

IV ‒ O entendimento da primeira parte do item III aplica-
se aos processos em curso no Tribunal Superior do Trabalho 
em que, em 12/04/2016, ainda não haja sido proferida decisão 
de mérito por suas Turmas e Seções. 

 
Súmula nº 298 do TST 
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE LEI. 

PRONUNCIAMENTO EXPLÍCITO (Redação alterada pelo 
Tribunal Pleno na sessão realizada em 6.2.2012) - Res. 
177/2012, DEJT divulgado em 13, 14 e 15.02.2012  

I - A conclusão acerca da ocorrência de violação literal a 
disposição de lei pressupõe pronunciamento explícito, na 
sentença rescindenda, sobre a matéria veiculada.  

II - O pronunciamento explícito exigido em ação rescisória 
diz respeito à matéria e ao enfoque específico da tese debatida 
na ação, e não, necessariamente, ao dispositivo legal tido por 
violado. Basta que o conteúdo da norma reputada violada haja 
sido abordado na decisão rescindenda para que se considere 
preenchido o pressuposto.  

III - Para efeito de ação rescisória, considera-se 
pronunciada explicitamente a matéria tratada na sentença 
quando, examinando remessa de ofício, o Tribunal 
simplesmente a confirma.  

IV - A sentença meramente homologatória, que silencia 
sobre os motivos de convencimento do juiz, não se mostra 
rescindível, por ausência de pronunciamento explícito.  

V - Não é absoluta a exigência de pronunciamento explícito 
na ação rescisória, ainda que esta tenha por fundamento 
violação de dispositivo de lei. Assim, prescindível o 
pronunciamento explícito quando o vício nasce no próprio 
julgamento, como se dá com a sentença "extra, citra e ultra 
petita". 

 
Súmula nº 299 do TST 
AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA. TRÂNSITO 

EM JULGADO. COMPROVAÇÃO. EFEITOS (nova redação do 
item II em decorrência do CPC de 2015) - Res. 211/2016, DEJT 
divulgado em 24, 25 e 26.08.2016 

I - É indispensável ao processamento da ação rescisória a 
prova do trânsito em julgado da decisão rescindenda. (ex-
Súmula nº 299 ‒ Res. 8/1989, DJ 14, 18 e 19.04.1989) 

II - Verificando o relator que a parte interessada não juntou 
à inicial o documento comprobatório, abrirá prazo de 15 
(quinze) dias para que o faça (art. 321 do CPC de 2015), sob 
pena de indeferimento.(ex-Súmula nº 299 - Res 8/1989, DJ 14, 
18 e 19.04.1989) 

III - A comprovação do trânsito em julgado da decisão 
rescindenda é pressuposto processual indispensável ao tempo 
do ajuizamento da ação rescisória. Eventual trânsito em 
julgado posterior ao ajuizamento da ação rescisória não 
reabilita a ação proposta, na medida em que o ordenamento 
jurídico não contempla a ação rescisória preventiva. (ex-OJ nº 
106 da SBDI-2 - DJ 29.04.2003) 

IV - O pretenso vício de intimação, posterior à decisão que 
se pretende rescindir, se efetivamente ocorrido, não permite a 
formação da coisa julgada material. Assim, a ação rescisória 
deve ser julgada extinta, sem julgamento do mérito, por 
carência de ação, por inexistir decisão transitada em julgado a 
ser rescindida. (ex-OJ nº 96 da SBDI-2 - inserida em 
27.09.2002) 

 
Súmula nº 303 do TST 
FAZENDA PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO (nova 

redação em decorrência do CPC de 2015) - Res. 211/2016, 
DEJT divulgado em 24, 25 e 26.08.2016 

I - Em dissídio individual, está sujeita ao reexame 
necessário, mesmo na vigência da Constituição Federal de 
1988, decisão contrária à Fazenda Pública, salvo quando a 
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condenação não ultrapassar o valor correspondente a: a) 
1.000 (mil) salários mínimos para a União e as respectivas 
autarquias e fundações de direito público; b) 500 (quinhentos) 
salários mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as 
respectivas autarquias e fundações de direito público e os 
Municípios que constituam capitais dos Estados; c) 100 (cem) 
salários mínimos para todos os demais Municípios e 
respectivas autarquias e fundações de direito público. 

II ‒ Também não se sujeita ao duplo grau de jurisdição a 
decisão fundada em:  

a) súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal 
Superior do Trabalho;  

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou 
pelo Tribunal Superior do Trabalho em julgamento de 
recursos repetitivos;  

c) entendimento firmado em incidente deresolução de 
demandas repetitivas ou de assunção de competência;  

d) entendimento coincidente com orientação vinculante 
firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, 
consolidada em manifestação, parecer ou súmula 
administrativa. 

III - Em ação rescisória, a decisão proferida pelo Tribunal 
Regional do Trabalho está sujeita ao duplo grau de jurisdição 
obrigatório quando desfavorável ao ente público, exceto nas 
hipóteses dos incisos anteriores. (ex-OJ nº 71 da SBDI-1 - 
inserida em 03.06.1996)  

IV - Em mandado de segurança, somente cabe reexame 
necessário se, na relação processual, figurar pessoa jurídica de 
direito público como parte prejudicada pela concessão da 
ordem. Tal situação não ocorre na hipótese de figurar no feito 
como impetrante e terceiro interessado pessoa de direito 
privado, ressalvada a hipótese de matéria administrativa. (ex-
OJs nºs 72 e 73 da SBDI-1 ‒ inseridas, respectivamente, em 
25.11.1996 e 03.06.1996). 

 
Súmula nº 333 do TST 
RECURSOS DE REVISTA. CONHECIMENTO (alterada) - Res. 

155/2009, DEJT 26 e 27.02.2009 e 02.03.2009 
Não ensejam recurso de revista decisões superadas por 

iterativa, notória e atual jurisprudência do Tribunal Superior 
do Trabalho. 

 
Súmula nº 337 do TST 
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 

RECURSOS DE REVISTA E DE EMBARGOS (incluído o item 
V) - Res. 220/2017, DEJT divulgado em 21, 22 e 
25.09.2017 

I - Para comprovação da divergência justificadora do 
recurso, é necessário que o recorrente: 

a) Junte certidão ou cópia autenticada do acórdão 
paradigma ou cite a fonte oficial ou o repositório autorizado 
em que foi publicado; e 

b) Transcreva, nas razões recursais, as ementas e/ou 
trechos dos acórdãos trazidos à configuração do dissídio, 
demonstrando o conflito de teses que justifique o 
conhecimento do recurso, ainda que os acórdãos já se 
encontrem nos autos ou venham a ser juntados com o recurso. 

II - A concessão de registro de publicação como repositório 
autorizado de jurisprudência do TST torna válidas todas as 
suas edições anteriores. 

III ‒ A mera indicação da data de publicação, em fonte 
oficial, de aresto paradigma é inválida para comprovação de divergência jurisprudencial┸ nos termos do item )┸ ╉a╊┸ desta 
súmula, quando a parte pretende demonstrar o conflito de 
teses mediante a transcrição de trechos que integram a 
fundamentação do acórdão divergente, uma vez que só se 
publicam o dispositivo e a ementa dos acórdãos; 

IV - É válida para a comprovação da divergência 
jurisprudencial justificadora do recurso a indicação de aresto 

extraído de repositório oficial na internet, desde que o 
recorrente: 

a) transcreva o trecho divergente; 
b) aponte o sítio de onde foi extraído; e 
c) decline o número do processo, o órgão prolator do 

acórdão e a data da respectiva publicação no Diário Eletrônico 
da Justiça do Trabalho. 

V ‒ A existência do código de autenticidade na cópia, em 
formato pdf, do inteiro teor do aresto paradigma, juntada aos 
autos, torna-a equivalente ao documento original e também 
supre a ausência de indicação da fonte oficial de publicação. 

 
Súmula nº 350 do TST 
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO. 

SENTENÇA NORMATIVA (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 
e 21.11.2003 

O prazo de prescrição com relação à ação de cumprimento 
de decisão normativa flui apenas da data de seu trânsito em 
julgado. 

 
Súmula nº 353 do TST 
EMBARGOS. AGRAVO. CABIMENTO (atualizada em 

decorrência do CPC de 2015) ‒ Res. 208/2016, DEJT divulgado 
em 22, 25 e 26.04.2016 

Não cabem embargos para a Seção de Dissídios Individuais 
de decisão de Turma proferida em agravo, salvo:  

a) da decisão que não conhece de agravo de instrumento 
ou de agravo pela ausência de pressupostos extrínsecos;  

b) da decisão que nega provimento a agravo contra decisão 
monocrática do Relator, em que se proclamou a ausência de 
pressupostos extrínsecos de agravo de instrumento;  

c) para revisão dos pressupostos extrínsecos de 
admissibilidade do recurso de revista, cuja ausência haja sido 
declarada originariamente pela Turma no julgamento do 
agravo;  

d) para impugnar o conhecimento de agravo de 
instrumento;  

e) para impugnar a imposição de multas previstas nos arts. 
1.021, § 4º, do CPC de 2015 ou 1.026, § 2º, do CPC de 2015 (art. 
538, parágrafo único, do CPC de 1973, ou art. 557, § 2º, do CPC 
de 1973). 

 f) contra decisão de Turma proferida em agravo em 
recurso de revista, nos termos do art. 894, II, da CLT. 

Súmula nº 357 do TST 
TESTEMUNHA. AÇÃO CONTRA A MESMA RECLAMADA. 

SUSPEIÇÃO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 
Não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar 

litigando ou de ter litigado contra o mesmo empregador. 
 
Súmula nº 362 do TST 
FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015, 

republicada em razão de erro material ‒ DEJT divulgado em 
12, 15 e 16.06.2015 

I ‒ Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir 
de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de 
reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o 
FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do 
contrato; 

II ‒ Para os casos em que o prazo prescricional já estava em 
curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se 
consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou 
cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF). 

 
Súmula nº 364 do TST 
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EXPOSIÇÃO 

EVENTUAL, PERMANENTE E INTERMITENTE (inserido o item 
II) - Res. 209/2016, DEJT divulgado em 01, 02 e 03.06.2016 

I - Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado 
exposto permanentemente ou que, de forma intermitente, 
sujeita-se a condições de risco. Indevido, apenas, quando o 
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contato dá-se de forma eventual, assim considerado o fortuito, 
ou o que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente 
reduzido. (ex-Ojs da SBDI-1 nºs 05 - inserida em 14.03.1994 - 
e 280 - DJ 11.08.2003) 

II - Não é válida a cláusula de acordo ou convenção coletiva 
de trabalho fixando o adicional de periculosidade em 
percentual inferior ao estabelecido em lei e proporcional ao 
tempo de exposição ao risco, pois tal parcela constitui medida 
de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantida por 
norma de ordem pública (arts. 7º, XXII e XXIII, da CF e 193, §1º, 
da CLT). 

 
Súmula nº 368 do TST 
DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. IMPOSTO DE RENDA. 

COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. 
FORMA DE CÁLCULO. FATO GERADOR (aglutinada a parte 
final da Orientação Jurisprudencial nº 363 da SBDI-I à redação 
do item II e incluídos os itens IV, V e VI em sessão do Tribunal 
Pleno realizada em 26.06.2017) - Res. 219/2017, republicada 
em razão de erro material ‒ DEJT divulgado em 12, 13 e 
14.07.2017 

 I - A Justiça do Trabalho é competente para determinar o 
recolhimento das contribuições fiscais. A competência da 
Justiça do Trabalho, quanto à execução das contribuições 
previdenciárias, limita-se às sentenças condenatórias em 
pecúnia que proferir e aos valores, objeto de acordo 
homologado, que integrem o salário de contribuição. (ex-OJ nº 
141 da SBDI-1 - inserida em 27.11.1998). 

II - É do empregador a responsabilidade pelo recolhimento 
das contribuições previdenciárias e fiscais, resultantes de 
crédito do empregado oriundo de condenação judicial. A culpa 
do empregador pelo inadimplemento das verbas 
remuneratórias, contudo, não exime a responsabilidade do 
empregado pelos pagamentos do imposto de renda devido e 
da contribuição previdenciária que recaia sobre sua quota-
parte. (ex-OJ nº 363 da SBDI-1, parte final) 

III ‒ Os descontos previdenciários relativos à contribuição 
do empregado, no caso de ações trabalhistas, devem ser 
calculados mês a mês, de conformidade com o art. 276, § 4º, do 
Decreto n º 3.048/1999 que regulamentou a Lei nº 
8.212/1991, aplicando-se as alíquotas previstas no art. 198, 
observado o limite máximo do salário de contribuição (ex-OJs 
nºs 32 e 228 da SBDI-1 ‒ inseridas, respectivamente, em 
14.03.1994 e 20.06.2001). 

IV - Considera-se fato gerador das contribuições 
previdenciárias decorrentes de créditos trabalhistas 
reconhecidos ou homologados em juízo, para os serviços 
prestados até 4.3.2009, inclusive, o efetivo pagamento das 
verbas, configurando-se a mora a partir do dia dois do mês seguinte ao da liquidação ゅart┻ にばは┸ ╉caput╊┸ do Decreto nえ 
3.048/1999). Eficácia não retroativa da alteração legislativa 
promovida pela Medida Provisória nº 449/2008, 
posteriormente convertida na Lei nº 11.941/2009, que deu 
nova redação ao art. 43 da Lei nº 8.212/91. 

V - Para o labor realizado a partir de 5.3.2009, considera-
se fato gerador das contribuições previdenciárias decorrentes 
de créditos trabalhistas reconhecidos ou homologados em 
juízo a data da efetiva prestação dos serviços. Sobre as 
contribuições previdenciárias não recolhidas a partir da 
prestação dos serviços incidem juros de mora e, uma vez 
apurados os créditos previdenciários, aplica-se multa a partir 
do exaurimento do prazo de citação para pagamento, se 
descumprida a obrigação, observado o limite legal de 20% (art. 
61, § 2º, da Lei nº 9.430/96). 

VI ‒ O imposto de renda decorrente de crédito do 
empregado recebido acumuladamente deve ser calculado 
sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a 
utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da 
quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos 
valores constantes da tabela progressiva mensal 

correspondente ao mês do recebimento ou crédito, nos termos 
do art. 12-A da Lei nº 7.713, de 22/12/1988, com a redação 
conferida pela Lei nº 13.149/2015, observado o procedimento 
previsto nas Instruções Normativas da Receita Federal do 
Brasil. 

 
Súmula nº 383 do TST 
RECURSO. MANDATO. IRREGULARIDADE DE 

REPRESENTAÇÃO. CPC DE 2015, ARTS. 104 E 76, § 2º (nova 
redação em decorrência do CPC de 2015) - Res. 210/2016, 
DEJT divulgado em 30.06.2016 e 01 e 04.07.2016 

I ‒ É inadmissível recurso firmado por advogado sem 
procuração juntada aos autos até o momento da sua 
interposição, salvo mandato tácito. Em caráter excepcional 
(art. 104 do CPC de 2015), admite-se que o advogado, 
independentemente de intimação, exiba a procuração no 
prazo de 5 (cinco) dias após a interposição do recurso, 
prorrogável por igual período mediante despacho do juiz. Caso 
não a exiba, considera-se ineficaz o ato praticado e não se 
conhece do recurso. 

II ‒ Verificada a irregularidade de representação da parte 
em fase recursal, em procuração ou substabelecimento já 
constante dos autos, o relator ou o órgão competente para 
julgamento do recurso 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). 

 
Súmula nº 387 do TST 
RECURSO. FAC-SÍMILE. LEI Nº 9.800/1999 (atualizada em 

decorrência do CPC de 2015) ‒ Res. 208/2016, DEJT divulgado 
em 22, 25 e 26.04.2016  

I - A Lei nº 9.800, de 26.05.1999, é aplicável somente a 
recursos interpostos após o início de sua vigência. (ex-OJ nº 
194 da SBDI-1 - inserida em 08.11.2000)   

II - A contagem do quinquidio para apresentação dos 
originais de recurso interposto por intermédio de fac-símile 
começa a fluir do dia subsequente ao término do prazo 
recursal, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.800, de 26.05.1999, 
e não do dia seguinte à interposição do recurso, se esta se deu 
antes do termo final do prazo. (ex-OJ nº 337 da SBDI-1 - 
primeira parte - DJ 04.05.2004)    

III - Não se tratando a juntada dos originais de ato que 
dependa de notificação, pois a parte, ao interpor o recurso, já 
tem ciência de seu ônus processual, não se aplica a regra do 
art. 224 do CPC de 2015 (art. 184 do CPC de 1973) quanto ao 
"dies a quo", podendo coincidir com sábado, domingo ou 
feriado. (ex-OJ nº 337 da SBDI-1 - "in fine" - DJ 04.05.2004)   

IV ‒ A autorização para utilização do fac-símile, constante 
do art. 1º da Lei n.º 9.800, de 26.05.1999, somente alcança as 
hipóteses em que o documento é dirigido diretamente ao 
órgão jurisdicional, não se aplicando à transmissão ocorrida 
entre particulares. 

 
Súmula nº 392 do TST 
DANO MORAL E MATERIAL. RELAÇÃO DE TRABALHO. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO (redação alterada 
em sessão do Tribunal Pleno realizada em 27.10.2015) - Res. 
200/2015, DEJT divulgado em 29.10.2015 e 03 e 04.11.2015 

Nos termos do art. 114, inc. VI, da Constituição da 
República, a Justiça do Trabalho é competente para processar 
e julgar ações de indenização por dano moral e material, 
decorrentes da relação de trabalho, inclusive as oriundas de 
acidente de trabalho e doenças a ele equiparadas, ainda que 
propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador 
falecido. 
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(Súmula nº 85 do TST 
COMPENSAÇÃO DE JORNADA (inserido o item VI) - Res. 

209/2016, DEJT divulgado em 01, 02 e 03.06.2016 
I. A compensação de jornada de trabalho deve ser ajustada 

por acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção 
coletiva. (ex-Súmula nº 85 - primeira parte - alterada pela Res. 
121/2003, DJ 21.11.2003)    

II. O acordo individual para compensação de horas é válido, 
salvo se houver norma coletiva em sentido contrário. (ex-OJ nº 
182 da SBDI-1  - inserida em 08.11.2000)    

III. O mero não atendimento das exigências legais para a 
compensação de jornada, inclusive quando encetada mediante 
acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas 
excedentes à jornada normal diária, se não dilatada a jornada 
máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. 
(ex-Súmula nº 85 - segunda parte - alterada pela Res. 
121/2003, DJ 21.11.2003)    

IV. A prestação de horas extras habituais descaracteriza o 
acordo de compensação de jornada. Nesta hipótese, as horas 
que ultrapassarem a jornada semanal normal deverão ser 
pagas como horas extraordinárias e, quanto àquelas 
destinadas à compensação, deverá ser pago a mais apenas o 
adicional por trabalho extraordinário. (ex-OJ nº 220 da SBDI-1 
- inserida em 20.06.2001)    

V. As disposições contidas nesta súmula não se aplicam ao regime compensatório na modalidade ╉banco de horas╊┸ que 
somente pode ser instituído por negociação coletiva. 

VI - Não é válido acordo de compensação de jornada em 
atividade insalubre, ainda que estipulado em norma coletiva, 
sem a necessária inspeção prévia e permissão da autoridade 
competente, na forma do art. 60 da CLT) 

 
Súmula nº 393 do TST 
RECURSO ORDINÁRIO. EFEITO DEVOLUTIVO EM 

PROFUNDIDADE. ART. 1.013, § 1º, DO CPC DE 2015. ART. 515, 
§ 1º, DO CPC DE 1973. (Nova redação em decorrência do CPC 
de 2015) ‒ Res. 208/2016, DEJT divulgado em 22, 25 e 
26.04.2016 

I - O efeito devolutivo em profundidade do recurso 
ordinário, que se extrai do § 1º do art. 1.013 do CPC de 2015 
(art. 515, §1º, do CPC de 1973), transfere ao Tribunal a 
apreciação dos fundamentos da inicial ou da defesa, não 
examinados pela sentença, ainda que não renovados em 
contrarrazões, desde que relativos ao capítulo impugnado. 

II - Se o processo estiver em condições, o tribunal, ao julgar 
o recurso ordinário, deverá decidir desde logo o mérito da 
causa, nos termos do § 3º do art. 1.013 do CPC de 2015, 
inclusive quando constatar a omissão da sentença no exame de 
um dos pedidos. 

 
Súmula nº 394 do TST 
FATO SUPERVENIENTE. ART. 493 DO CPC DE 2015. ART. 

462 DO CPC DE 1973. (Atualizada em decorrência do CPC de 
2015) ‒ Res. 208/2016, DEJT divulgado em 22, 25 e 
26.04.2016  

O art. 493 do CPC de 2015 (art. 462 do CPC de 1973), que 
admite a invocação de fato constitutivo, modificativo ou 
extintivo do direito, superveniente à propositura da ação, é 
aplicável de ofício aos processos em curso em qualquer 
instância trabalhista. Cumpre ao juiz ou tribunal ouvir as 
partes sobre o fato novo antes de decidir. 

 
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 a prevalência 

dos poderes para atuar até o final da demanda (§ 4º do art. 105 
do CPC de 2015). (ex -OJ nº 312 da SBDI-1 - DJ 11.08.2003) 

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. (ex-OJ nº 
313 da SBDI-1 - DJ 11.08.2003) 

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). 
(ex-OJ nº 108 da SBDI-1 - inserida em 01.10.1997) 

IV - Configura-se a irregularidade de representação se o 
substabelecimento é anterior à outorga passada ao 
substabelecente. (ex-OJ nº 330 da SBDI-1 - DJ 09.12.2003) 

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 instânciarecursal (art. 76 do CPC de 2015). 

 
Súmula nº 397 do TST 
AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, IV, DO CPC DE 2015. ART. 

485, IV, DO CPC DE 1973. AÇÃO DE CUMPRIMENTO. OFENSA 
à COISA JULGADA EMANADA DE SENTENÇA NORMATIVA 
MODIFICADA EM GRAU DE RECURSO. INVIABILIDADE. 
CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. (Atualizada em 
decorrência do CPC de 2015) ‒ Res. 208/2016, DEJT divulgado 
em 22, 25 e 26.04.2016 

Não procede ação rescisória calcada em ofensa à coisa 
julgada perpetrada por decisão proferida em ação de 
cumprimento, em face de a sentença normativa, na qual se 
louvava, ter sido modificada em grau de recurso, porque em 
dissídio coletivo somente se consubstancia coisa julgada 
formal. Assim, os meios processuais aptos a atacarem a 
execução da cláusula reformada são a exceção de pré-
executividade e o mandado de segurança, no caso de 
descumprimento do art. 514 do CPC de 2015 (art. 572 do CPC 
de 1973). (ex-OJ nº 116 da SBDI-2 - DJ 11.08.2003) 

 
Súmula nº 398 do TST 
AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE DEFESA. INAPLICÁVEIS 

OS EFEITOS DA REVELIA (alterada em decorrência do CPC de 
2015)  - Res. 219/2017, DEJT divulgado em 28, 29 e 
30.06.2017 ‒ republicada - DEJT divulgado em 12, 13 e 
14.07.2017 

Na ação rescisória, o que se ataca é a decisão, ato oficial do 
Estado, acobertado pelo manto da coisa julgada. Assim, e 
considerando que a coisa julgada envolve questão de ordem 
pública, a revelia não produz confissão na ação rescisória. (ex-
OJ nº 126 da SBDI-2 - DJ 09.12.2003) 

 
Súmula nº 400 do TST 
AÇÃO RESCISÓRIA DE AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO 

MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INDICAÇÃO DA MESMA 
NORMA JURÍDICA APONTADA NA RESCISÓRIA PRIMITIVA 
(MESMO DISPOSITIVO DE LEI SOB O CPC DE 1973). (Nova 
redação em decorrência do CPC de 2015) ‒ Res. 208/2016, 
DEJT divulgado em 22, 25 e 26.04.2016 

Em se tratando de rescisória de rescisória, o vício 
apontado deve nascer na decisão rescindenda, não se 
admitindo a rediscussão do acerto do julgamento da rescisória 
anterior. Assim, não procede rescisória calcada no inciso V do 
art. 966 do CPC de 2015 (art. 485, V, do CPC de 1973) para 
discussão, por má aplicação da mesma norma jurídica, tida por 
violada na rescisória anterior, bem como para arguição de 
questões inerentes à ação rescisória primitiva. (ex-OJ nº 95 da 
SBDI-2 - inserida em 27.09.2002 e alterada DJ 16.04.2004) 

 
Súmula nº 402 do TST 
AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. DISSÍDIO COLETIVO. 

SENTENÇA NORMATIVA (nova redação em decorrência do 
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CPC de 2015) -  Res.  217/2017 - DEJT  divulgado em 20, 24 e 
25.04.2017 

I ‒ Sob a vigência do CPC de 2015 (art. 966, inciso VII), para 
efeito de ação rescisória, considera-se prova nova a 
cronologicamente velha, já existente ao tempo do trânsito em 
julgado da decisão rescindenda, mas ignorada pelo 
interessado ou de impossível utilização, à época, no processo. 

II ‒ Não é prova nova apta a viabilizar a desconstituição de 
julgado: 

a) sentença normativa proferida ou transitada em julgado 
posteriormente à sentença rescindenda; b) sentença 
normativa preexistente à sentença rescindenda, mas não 
exibida no processo principal, em virtude de negligência da 
parte, quando podia e deveria louvar-se de documento já 
existente e não ignorado quando emitida a decisão 
rescindenda. (ex-OJ nº 20 da SBDI-2 - inserida em 20.09.2000). 

 
Súmula nº 404 do TST 
AÇÃO RESCISÓRIA. FUNDAMENTO PARA INVALIDAR 

CONFISSÃO. CONFISSÃO FICTA. INADEQUAÇÃO DO 
ENQUADRAMENTO NO ART. 485, VIII, DO CPC DE 1973 - Res. 
209/2016, DEJT divulgado em 01, 02 e 03.06.2016 

O art. 485, VIII, do CPC de 1973, ao tratar do fundamento 
para invalidar a confissão como hipótese de rescindibilidade 
da decisão judicial, referia-se à confissão real, fruto de erro, 
dolo ou coação, e não à confissão ficta resultante de revelia. 

 
Súmula nº 405 do TST 
AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA (nova redação 

em decorrência do CPC de 2015) ‒ Res. 208/2016, DEJT 
divulgado em 22, 25 e 26.04.2016 

Em face do que dispõem a MP 1.984-22/2000 e o art. 969 
do CPC de 2015, é cabível o pedido de tutela provisória 
formulado na petição inicial de ação rescisória ou na fase 
recursal, visando a suspender a execução da decisão 
rescindenda. 

 
Súmula nº 407 do TST 
AÇÃO RESCISÓRIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE 

"AD CAUSAM" PREVISTA NO ART┻ ひはば┸ )))┸ ╉A╊┸ ╉B╊ E ╉C╊ DO 
CPC DE 2015. ART. 487, III, "A" E "B", DO CPC DE 1973. 
HIPÓTESES MERAMENTE EXEMPLIFICATIVAS (nova redação 
em decorrência do CPC de 2015) ‒ Res. 208/2016, DEJT 
divulgado em 22, 25 e 26.04.2016 

A legitimidade "ad causam" do Ministério Público para 
propor ação rescisória, ainda que não tenha sido parte no 
processo que deu origem à decisão rescindenda, não está limitada às alíneas ｇaｇ┸ ｇbｇ e ╉c╊ do inciso ))) do art┻ ひはば do CPC de にどなの ゅart┻ ねぱば┸ )))┸ ╉a╊ e ╉b╊┸ do CPC de 1973), uma vez que 
traduzem hipóteses meramente exemplificativas (ex-OJ nº 83 
da SBDI-2 - inserida em 13.03.2002) 

 
Súmula nº 408 do TST 
AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. CAUSA DE PEDIR. 

AUSÊNCIA DE CAPITULAÇÃO OU CAPITULAÇÃO ERRÔNEA 
NO ART. 966 DO CPC DE 2015. ART. 485 DO CPC DE 1973. PR)NCÍP)O ｇ)URA NOV)T CUR)A╊ ゅnova redação em 
decorrência do CPC de 2015) ‒ Res. 208/2016, DEJT divulgado 
em 22, 25 e 26.04.2016 

Não padece de inépcia a petição inicial de ação rescisória 
apenas porque omite a subsunção do fundamento de 
rescindibilidade no art. 966 do CPC de 2015 (art. 485 do CPC 
de 1973) ou o capitula erroneamente em um de seus incisos. 
Contanto que não se afaste dos fatos e fundamentos invocados 
como causa de pedir, ao Tribunal é lícito emprestar-lhes a 
adequada qualificação jurídica ("iura novit curia"). No entanto, 
fundando-se a ação rescisória no art. 966, inciso V, do CPC de 
2015 (art. 485, inciso V, do CPC de 1973), é indispensável 
expressa indicação, na petição inicial da ação rescisória, da 
norma jurídica manifestamente violada (dispositivo legal 

violado sob o CPC de 1973), por se tratar de causa de pedir da 
rescisória, não se aplicando, no caso, o princípio "iura novit 
curia". (ex-Ojs nºs 32 e 33 da SBDI-2 - inseridas em 
20.09.2000) 

 
Súmula nº 412 do TST 
AÇÃO RESCISÓRIA.  REGÊNCIA PELO CPC DE 1973. 

SENTENÇA DE MÉRITO. QUESTÃO PROCESSUAL (nova 
redação em decorrência do CPC de 2015) - Res.  217/2017 - 
DEJT divulgado em 20, 24 e 25.04.2017 

Sob a égide do CPC de 1973, pode uma questão processual 
ser objeto de rescisão desde que consista em pressuposto de 
validade de uma sentença de mérito. (ex-OJ nº 46 da SBDI-2 - 
inserida em20.09.2000) 

 
Súmula nº 413 do TST 
AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA DE MÉRITO. VIOLAÇÃO DO 

ART. 896, "A", DA CLT (nova redação em decorrência do CPC 
de 2015) - Res. 209/2016, DEJT divulgado em 01, 02 e 
03.06.2016 

É incabível ação rescisória, por violação do art. 896, "a", da 
CLT, contra decisão transitada em julgado sob a égide do CPC 
de 1973 que não conhece de recurso de revista, com base em 
divergência jurisprudencial, pois não se cuidava de sentença 
de mérito (art. 485 do CPC de 1973). (ex-OJ nº 47 da SBDI-2  - 
inserida em 20.09.2000) 

 
Súmula nº 414 do TST 
MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA 

CONCEDIDA ANTES OU NA SENTENÇA (nova redação em 
decorrência do CPC de 2015) - Res.  217/2017 - DEJT 
divulgado em 20, 24 e 25.04.2017 

I ‒ A tutela provisória concedida na sentença não comporta 
impugnação pela via do mandado de segurança, por ser 
impugnável mediante recurso ordinário. É admissível a 
obtenção de efeito suspensivo ao recurso ordinário mediante 
requerimento dirigido ao tribunal, ao relator ou ao presidente 
ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, por aplicação 
subsidiária ao processo do trabalho do artigo 1.029, § 5º, do 
CPC de 2015. 

II ‒ No caso de a tutela provisória haver sido concedida ou 
indeferida antes da sentença, cabe mandado de segurança, em 
face da inexistência de recurso próprio. 

III ‒ A superveniência da sentença, nos autos originários, 
faz perder o objeto do mandado de segurança que impugnava 
a concessão ou o indeferimento da tutela provisória. 

 
Súmula nº 415 do TST 
MANDADO DE SEGURANÇA. PETIÇÃO INICIAL. ART. 321 

DO CPC DE 2015. ART. 284 DO CPC DE 1973. 
INAPLICABILIDADE. (Atualizada em decorrência do CPC de 
2015) ‒ Res. 208/2016, DEJT divulgado em 22, 25 e 
26.04.2016 

Exigindo o mandado de segurança prova documental pré-
constituída, inaplicável o art. 321 do CPC de 2015 (art. 284 do 
CPC de 1973) quando verificada, na petição inicial do 
"mandamus", a ausência de documento indispensável ou de 
sua autenticação. (ex-OJ nº 52 da SBDI-2 - inserida em 
20.09.2000). 

 
Súmula nº 417 do TST 
MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA EM DINHEIRO 

(alterado o item I, atualizado o item II e cancelado o item III, 
modulando-se os efeitos da presente redação de forma a 
atingir unicamente as penhoras em dinheiro em execução 
provisória efetivadas a partir de 18.03.2016, data de vigência 
do CPC de 2015) - Res. 212/2016, DEJT divulgado em 20, 21 e 
22.09.2016 

I - Não fere direito líquido e certo do impetrante o ato 
judicial que determina penhora em dinheiro do executado 
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para garantir crédito exequendo, pois é prioritária e obedece à 
gradação prevista no art. 835 do CPC de 2015 (art. 655 do CPC 
de 1973).  

II - Havendo discordância do credor, em execução 
definitiva, não tem o executado direito líquido e certo a que os 
valores penhorados em dinheiro fiquem depositados no 
próprio banco, ainda que atenda aos requisitos do art. 840, I, 
do CPC de 2015 (art. 666, I, do CPC de 1973). (ex-OJ nº 61 da 
SBDI-2 - inserida em 20.09.2000). 

 
Súmula nº 418 do TST 
MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO À HOMOLOGAÇÃO 

DE ACORDO (nova redação em decorrência do CPC de 2015) - 
Res.  217/2017 - DEJT divulgado em 20, 24 e 25.04.2017 

A homologação de acordo constitui faculdade do juiz, 
inexistindo direito líquido e certo tutelável pela via do 
mandado de segurança. 

 
Súmula nº 419 do TST 
COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO 

POR CARTA PRECATÓRIA. JUÍZO DEPRECADO. (Alterada em 
decorrência do CPC de 2015) - Res. 212/2016, DEJT divulgado 
em 20, 21 e 22.09.2016 

Na execução por carta precatória, os embargos de terceiro 
serão oferecidos no juízo deprecado, salvo se indicado pelo 
juízo deprecante o bem constrito ou se já devolvida a carta 
(art. 676, parágrafo único, do CPC de 2015). 

 Histórico: 
Redação original (conversão da Orientação 

Jurisprudencial nº 114 da SBDI-II) - Res. 137/2005, DJ 22, 23 
e 24.08.2005  

Nº 419. Competência. Execução por carta. Embargos de 
terceiro. Juízo deprecante  

Na execução por carta precatória, os embargos de terceiro 
serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, 
mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo 
se versarem, unicamente, sobre vícios ou irregularidades da 
penhora, avaliação ou alienação dos bens, praticados pelo 
juízo deprecado, em que a competência será deste último. (ex-
OJ nº 114 da SBDI-II  - DJ 11.08.2003) . 

 
Súmula nº 421 do TST 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA DO RELATOR CALCADA NO ART. 932 DO CPC 
DE 2015. ART. 557 DO CPC DE 1973.  (Atualizada em 
decorrência do CPC de 2015) ‒ Res. 208/2016, DEJT divulgado 
em 22, 25 e 26.04.2016 

I ‒ Cabem embargos de declaração da decisão monocrática 
do relator prevista no art. 932 do CPC de 2015 (art. 557 do CPC 
de 1973), se a parte pretende tão somente juízo integrativo 
retificador da decisão e, não, modificação do julgado. 

II ‒ Se a parte postular a revisão no mérito da decisão 
monocrática, cumpre ao relator converter os embargos de 
declaração em agravo, em face dos princípios da fungibilidade 
e celeridade processual, submetendo-o ao pronunciamento do 
Colegiado, após a intimação do recorrente para, no prazo de 5 
(cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a 
ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º, do CPC de 2015. 

 
Súmula nº 422 do TST -   
RECURSO. FUNDAMENTO AUSENTE OU DEFICIENTE. NÃO 

CONHECIMENTO. (Conversão da Orientação Jurisprudencial nº 
90 da SDI-II - Res. 137/2005, DJ 22.08.2005- Redação 
alterada pela Resolução nº 199/2015, DeJT 22.06.2015 com 
inserção dos itens I, II e III - Retificada no DeJT de 01/07/2015) 

I ‒ Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior d 
oTrabalho se as razões do recorrente não impugnam os 
fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que 
proferida. 

II ‒ o entendimento referido no item anterior não se aplica 
em relação à motivação secundária e impertinente, 
consubstanciada em despacho de admissibilidade de recurso 
ou em decisão monocrática. 

III ‒ Inaplicável a exigência do item I relativamente ao 
recurso ordinário da competência de Tribunal Regional do 
Trabalho, exceto em caso de recurso cuja motivação é 
inteiramente dissociada dos fundamentos da sentença. 

 
Súmula nº 424 do TST  
RECURSO ADMINISTRATIVO. PRESSUPOSTO DE 

ADMISSIBILIDADE. DEPÓSITO PRÉVIO DA MULTA 
ADMINISTRATIVA. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL DO § 1º DO ART. 636 DA CLT. (Res. 160/2009 - DeJT 
20/11/2009) O § 1º do art. 636 da CLT, que estabelece a 
exigência de prova do depósito prévio do valor da multa 
cominada em razão de autuação administrativa como 
pressuposto de admissibilidade de recurso administrativo, 
não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, ante 
a sua incompatibilidade com o inciso LV do art. 5º. 

 
Súmula nº 442 do TST ‒  
PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. RECURSO DE REVISTA 

FUNDAMENTADO EM CONTRARIEDADE A ORIENTAÇÃO 
JURISPRUDENCIAL. INADMISSIBILIDADE. ART. 896, § 6º, DA 
CLT, ACRESCENTADO PELA LEI Nº 9.957, DE 
12.01.2000. (CONVERSÃO DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL 
Nº 352 DA SBDI-1 PELA RES. Nº 185/2012, DEJT 25.09.2012). 
Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, a 
admissibilidade de recurso de revista está limitada à 
demonstração de violação direta a dispositivo da Constituição 
Federal ou contrariedade a Súmula do Tribunal Superior do 
Trabalho, não se admitindo o recurso por contrariedade a 
Orientação Jurisprudencial deste Tribunal (Livro II, Título II, 
Capítulo III, do RITST), ante a ausência de previsão no art. 896, 
§ 6º, da CLT 

 
Súmula nº 454 do TST  
Competência da Justiça do Trabalho. Execução de ofício. 

Contribuição social referente ao seguro de ACIDENTE DE 
TRABAL(O ゅSATょ┻ ARTS┻ ののぱ┸ V)))┸ E のぶひ┸ )┸ ╉A╊┸ DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. (CONVERSÃO DA ORIENTAÇÃO 
JURISPRUDENCIAL Nº 414 DA SBDI-1 - RES. 194/2014, DJ 
21.05.2014). Compete à Justiça do Trabalho a execução, de 
ofício, da contribuição referente ao Seguro de Acidente de 
Trabalho (SAT), que tem natureza de contribuição para a seguridade social ゅarts┻ ななね┸ V)))┸ e なひの┸ )┸ ╉a╊┸ da CFょ┸ pois se 
destina ao financiamento de benefícios relativos à 
incapacidade do empregado decorrente de infortúnio no 
trabalho (arts. 11 e 22 da Lei nº 8.212/1991). 

 
Súmula nº 458 do TST ‒  
EMBARGOS. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. 

CONHECIMENTO. RECURSO INTERPOSTO APÓS VIGÊNCIA DA 
LEI Nº 11.496, DE 22.06.2007, QUE CONFERIU NOVA REDAÇÃO 
AO ART. 894, DA CLT. (CONVERSÃO DA ORIENTAÇÃO 
JURISPRUDENCIAL Nº 405 DA SBDI-1  COM NOVA 
REDAÇÃO - RES. 194/2014, DJ 21.05.2014).Em causas sujeitas 
ao procedimento sumaríssimo, em que pese a limitação 
imposta no art. 896, § 6º, da CLT à interposição de recurso de 
revista, admitem-se os embargos interpostos na vigência da 
Lei nº 11.496, de 22.06.2007, que conferiu nova redação ao art. 
894 da CLT, quando demonstrada a divergência 
jurisprudencial entre Turmas do TST, fundada em 
interpretações diversas acerca da aplicação de mesmo 
dispositivo constitucional ou de matéria sumulada. 

 
Súmula nº 459 do TST 
RECURSO DE REVISTA. NULIDADE POR NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.(CONVERSÃO DA ORIENTAÇÃO 

http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/TST/Resol/Res_137_05.html
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/TST/Resol/Res_185_12.html
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JURISPRUDENCIAL Nº 115 DA SBDI-1 - RES. 
197/2015DIVULGADA NO DEJT 14.05.2015. ATUALIZADA EM 
DECORRÊNCIA DO CPC DE 2015 - RES. Nº 219/2017, 
DJ  28.06.2017)O conhecimento do recurso de revista, quanto 
à preliminar de nulidade, por negativa de prestação 
jurisdicional, supõe indicação de violação do art. 832 da CLT, 
do art. 489 do CPC de 2015 (art. 458 do CPC de 1973) ou do 
art. 93, IX, da CF/1988. 

 
Súmula nº 462 do TST 
MULTA DO ART. 477, § 8º, DA CLT. INCIDÊNCIA. 

RECONHECIMENTO JUDICIAL DA RELAÇÃO DE EMPREGO 
(Republicada em razão de erro material) - DEJT divulgado em 
30.06.2016 
A circunstância de a relação de emprego ter sido reconhecida 
apenas em juízo não tem o condão de afastar a incidência da 
multa prevista no art. 477, §8º, da CLT. A referida multa não 
será devida apenas quando, comprovadamente, o empregado 
der causa à mora no pagamento das verbas rescisórias.  

 
Súmula nº 463 do TST 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

COMPROVAÇÃO (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 
304 da SBDI-1, com alterações decorrentes do CPC de 2015) - 
Res. 219/2017, DEJT divulgado em 28, 29 e 30.06.2017 ‒ 
republicada - DEJT divulgado em 12, 13 e 14.07.2017 

I ‒ A partir de 26.06.2017, para a concessão da assistência 
judiciária gratuita à pessoa natural, basta a declaração de 
hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu 
advogado, desde que munido de procuração com poderes 
específicos para esse fim (art. 105 do CPC de 2015); 

II ‒ No caso de pessoa jurídica, não basta a mera 
declaração: é necessária a demonstração cabal de 
impossibilidade de a parte arcar com as despesas do processo 

 
 

 Anotações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/TST/Resol/Res_197_15.html
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/TST/Resol/Res_197_15.html
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/legis/CPC/CPC_NOVO.html
http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/TST/Resol/Res_219_17.html
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