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PROCESSO DO TRABALHO 

 
 

1. Princípios do Processo do Trabalho: 
 
1.1. Jus Postulandi (Art. 791, CLT + Súmula 425): 
De acordo com o art. 791 da CLT, que consagra o instituto do jus postulandi (capacidade postulatória) das 
próprias partes no processo do trabalho, os "empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente 
perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações". 
 

CLT - Art. 791 - Os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do 

Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final. 

 

§ 1º - Nos dissídios individuais os empregados e empregadores poderão fazer-se representar por intermédio do 

sindicato, advogado, solicitador, ou provisionado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. 

 

§ 2º - Nos dissídios coletivos é facultada aos interessados a assistência por advogado. 

 

§ 3º - A constituição de procurador com poderes para o foro em geral poderá ser efetivada, mediante simples 

registro em ata de audiência, a requerimento verbal do advogado interessado, com anuência da parte 

representada.     

 
JUS POSTULANDI: As partes poderão ingressar na Vara Trabalhista SEM ADVOGADO até o grau do 

TRT. 
 

Súmula 425: O JUS POSTULANDI (ingressar sem advogado) limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais 
Regionais do Trabalho, NÃO ALCANÇANDO... 

à Ação Rescisória 
à Ação Cautelar 

à Mandado de Segurança 

à Recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho.  

 
- Em decorrência do JUS POSTULANDI a Petição Inicial poderá ser apresentada na Vara de forma oral 

(deverá ser reduzida a termo). 
 

Perempção: Resulta em extinção do Processo sem resolução de mérito (731 e 732, CLT) 
 

CLT, Art. 731 - Aquele que, tendo apresentado ao distribuidor reclamação verbal, não se apresentar, no prazo 
estabelecido no parágrafo único do art. 786, à Junta ou Juízo para fazê-lo tomar por termo, incorrerá na pena 
de perda, pelo prazo de 6 (seis) meses, do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho. 
Art. 732 - Na mesma pena do artigo anterior incorrerá o reclamante que, por 2 (duas) vezes seguidas, der causa 
ao arquivamento de que trata o art. 844. 

*** 5 dias para reduzir a termo, se eu não reduzir a termo ocorrerá a perempção.  
 

1.2. Princípio da Concentração dos Atos Processuais (Art. 849, CLT): 
 

CONCENTRAÇÃO:A regra é que todos os atos processuais ocorrerão em uma única audiência. 
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Fase de Conhecimento: 
 

1-Petição Inicial: Requisitos da PI para Justiça do Trabalho (CLT, Art. 840 + CPC, Art. 319). Pode ser Verbal 
e depois reduzida a termo (escrita).  

REFORMA TRABALHISTA 

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. 
§ 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. 
§ 3o  Os pedidos que não atendam ao disposto no § 1o deste artigo serão julgados extintos sem resolução do 
mérito.   
OBS: A Petição Inicial Trabalhista não possui como requisito a fundamentação, em virtude do Jus Postulandi 
 

2-Distribuída no local da prestação do serviço: CLT, Art. 651. 
 

3-Notificação: Na Justiça do Trabalho, não se fala, na fase de conhecimento, de citação, seja ela por OJA ou 
por hora certa. A notificação é POSTAL (regra) ou por EDITAL (exceção). O cartório tem 48h para expedir a 

notificação.  
 

4-Audiência de Conciliação: Pregão – Leitura da PI – 1ª Proposta de Acordo – Defesa do Réu* (oral ou 

escrita – REFORMA TRABALHISTA – Art. 847, CLT) – Encerramento da AC – Convolação em AIJ 

 
* No momento em que o Réu apresenta a Defesa ele ingressa no Processo. Neste momento ele está contestando 

o fato constitutivo, modificativo ou extintivo do Direito do Autor.  
* A Defesa Oral poderá ser realizada em 20 minutos. 

* Em regra, a REVELIA na Justiça do Trabalho = ausência do reclamado OU ausência da defesa. A 
REVELIA só ataca matéria fática e não de direito (prescrição, decadência e competência).  

 

5-Audiência de Instrução e Julgamento: é momento de apresentação de provas – Oitiva das Partes (1º Autor 

depois o Réu, por seu PREPOSTO* – REFORMA TRABALHISTA) – Oitiva das Testemunhas**  – Razões 

Finais (cada advogado tem 10 minutos) –2ª Proposta de Acordo 

 

* Antes da Reforma, o Preposto deveria trabalhar na Empresa. 
* Após a Reforma (Art. 843, §1º), o Preposto poderá ser qualquer pessoa, que tenha conhecimento dos fatos, 

que difere de apenas presenciar.   
 

** Tipos de Procedimento x Nº de testemunhas: 
1) Procedimento Ordinário (Valor da Causa – acima de 40 SM) – 3 testemunhas para cada 

parte. 
2) Sumário (Valor da Causa – até 2 SM) – não há dispositivos legais (Doutrina: 3 por parte). 

3) Sumariíssimo (Valor da Causa – entre 2 SM e 40 SM) – 2 testemunhas para cada parte. 
4) Especiais (Por matéria) – 6 testemunhas para cada parte.  

 
OBS: em função da Primazia da Realidade, a prova testemunhal tem muita força no processo do trabalho. Vale 

mais que a prova documental.  
 

6-Sentença 
 

Com o fica o Processo do Trabalho e o Direito do Trabalho com as Reforma Trabalhista (Direito Extratemporal)  
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PLC 30/16 
PL 6787/2017 
PR 13/07/2017 
Sanção Lei 13467/2017 
Vacatio - 120 dias 
11/11/2017 eficácia da lei 
 
Para o Direito Material: 

Ex: horas intíneres – Art.58§2º - SERÁ computado como jornada de trabalho >> NÃO será computado.  
Corrente Minoritária – haveria Direito Adquirido. Logo o Trabalhador  

Corrente Majoritária – Não haverá Direito Adquirido. A ideia seria preservar os contratos e vigor, evitando a 
demissão em massa.  

 
Ex: intervalo interjornada não Antes:  

Intervalo interjornada jornada de até 4h não há repouso. 4 a 6 15min acima de 6 1 hora 
§4º - período correspondente >> período suprimido.  

 
 

Para o Processo do Trabalho: 
Informativo TST>> Aplicação IMEDIATA aos processos em ANDAMENTO (SALVO O PRINCÍPIO DA 

SUCUMBÊNCIA)  
Ex: Autor não compareceu, mas advogado apresentou a Defesa. De acordo com a Reforma, agora, o Juiz 

deverá receber a Defesa, ainda que o Autor não compareça. 
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Linha do Tempo do Processo Trabalhista: 
 
 

 
A  professora falou de perempção e que na segunda hipótese iria explicar na linha do TEMPO, mas não explicou. 
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1.3. Princípio da Conciliação: 
EM REGRA há 2 propostas de conciliação no Processo do Trabalho. Tais propostas s˜ 
 
1ª Proposta: realizada na AC, após a leitura da petição e antes da Apresentação da Defesa. 
2ª Proposta: realizada na AIJ, antes da Sentença e após as Razões Finais.  
 
Se o Juiz NÃO faz a primeira e FAZ a segunda – não significa um risco processual, não prejudica as partes. 
Se o Juiz FAZ a primeira e NÃO faz a segunda – é cabível recurso ordinário, por erro in procedendo. 
 
1.4. Princípio da Oralidade: 
Rege a Justiça do Trabalho: 

Petição Inicial verbal 
 Leitura da Petição Inicial 
 1º Acordo 
 Defesa (20 minutos) 
 Art. 847, CLT. 
 
1.5. Princípio Dispositivo e Princípio Inquisitivo: 
PRINCÍPIO DISPOSITIVO ou Princípio da Inércia: Art. 2º, CPC – Incube o Autor provocar o Judiciário, 
em regra o P. Judiciário não se manifesta ex officio.  
 
EXCEÇÕES aos Princípios Dispositivos (PRINCÍPIO INQUISITIVO) – Instauração de Processo EX 
OFFICIO pelo Judiciário: 
 

1) Art. 39, CLT 
Processo será instaurado pela Justiça do Trabalho 
CLT, Art. 39 - Verificando-se que as alegações feitas pelo reclamado versam sôbre a não existência de relação 
de emprego ou sendo impossível verificar essa condição pelos meios administrativos, será o processo 
encaminhado a Justiça do Trabalho ficando, nesse caso, sobrestado o julgamento do auto de infração que houver 
sido lavrado.  
Ex: Maria trabalha sem carteira assinada e busca o MPT para, por meio de um processo administrativo, conseguir 
sua carteira assinada. No entanto, não foram constatadas provas suficientes para verificar-se a infração por meio 
administrativo. Assim, o processo será remetido à Justiça do Trabalho, sendo assim o processo sendo instaurado 
de ofício pelo Poder Judiciário (Princípio Inquisitivo).  
 

2) Art. 856, CLT – Dissídios Coletivos (Sindicato no Polo Ativo/Passivo)  
O Presidente do Tribunal do trabalho poderá instaurar um Dissídio Coletivo no caso de GREVE (que é uma 
espécie de suspensão contratual). 
 
CLT, Art. 856 - A instância será instaurada mediante representação escrita ao Presidente do Tribunal. Poderá 
ser também instaurada por iniciativa do presidente, ou, ainda, a requerimento da Procuradoria da Justiça do 
Trabalho, sempre que ocorrer suspensão do trabalho (ESPECIFICAMENTE A GREVE).  
Interrupção – Não trabalho – recebo – conta tempo de serviço (Art. 473, CLT). 
Suspensão – Não trabalho – não recebe – não conta tempo de serviço (EXCETO: Acidente do Trabalho e 
Serviço Militar).  
Ex: Caso da greve da coleta de lixo do Rio de Janeiro. O Presidente do TRT agiu ex officio e demitiu os 
funcionários que não cumpriram a ordem de retorno em um mínimo especificado.  
 

3) Art. 876 CLT* (Reforma Trabalhista) 
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Art. 876 - As decisões passadas em julgado ou das quais não tenha havido recurso com efeito suspensivo; os 
acordos, quando não cumpridos; 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 serão executada pela 
forma estabelecida neste Capítulo. 
 
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. 
 
ANTES da reforma: O Judiciário apenas executará de ofício a execução definitiva. A provisória 
dependeria da vontade das partes.  
 
AGORA: Execução Provisória ou Definitiva – AMBAS dependem da vontade das partes.  
SALVO: quando o Autor estiver exercendo o JUS POSTULANDI (Provisória e Definitiva). o 
Judiciário executará ex oficcio.  
 
1.6. Princípio da Celeridade Processual: 
 
CLT, Art. 769 - Nos casos omissos (da CLT), o direito processual comum será fonte subsidiária do direito 
processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste Título. 
 
PROCESSO DO TRABALHO: Nos CASOS OMISSOS, nos casos de PROCESSOS DE CONHECIMENTO 
e na FASE RECURSAL, aplica-se o CPC (Salvo se as normas do CPC tornarem o processo mais moroso) 
 
EXECUÇÃO TRABALHISTA: Nos casos de EXECUÇÃO TRABALHISTA, na omissão da CLT aplica-se 
Lei 6830 (Execução Fiscal) 
 
Art. 229 (CPC) c/c OJ 310 SDI-I TST >> Não será aplicável ao Processo do Trabalho, já que tornará o processo 
mais moroso. Nem para apresentação da Defesa, que será apresentada em Audiência, nem para o prazo para o 
Recurso (que em regra é de 8 dias). 
 
CPC, Art. 229.  Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, 
terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, 
independentemente de requerimento. (só é aplicado no Processo Civil) 
 
OJ 310 - Inaplicável ao processo do trabalho a norma contida no CPC/2015, art. 229, caput e §§ 1º e 2º 
- CPC/2015 (CPC/1973, art. 191 - CPC de 1973), e razão de incompatibilidade com a celeridade que lhe é 
inerente.» 
 
Prazos em DIAS CORRIDOS: A contagem dos dias para os prazos  
 
EXCEÇÃO A CELERIDADE PROCESSUAL: União – Estados – DF – Municípios – Autarquias – 
Fundações. 
 
DL 779, 69, Art. 1º Nos processos perante a Justiça do Trabalho, constituem privilégio da União, dos Estados, 
do Distrito Federal, dos Municípios e das autarquias ou fundações de direito público federais, estaduais ou 
municipais que não explorem atividade econômica: 
III - o prazo em dôbro para recurso; 
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1.7. Princípio da Estabilidade da Lide / Inalterabilidade da Demanda: 
No Processo do trabalho, o prazo para se alterar a PETIÇÃO INICIAL é a apresentação da DEFESA.  
 
No Processo Civil o marco para Inalterabilidade da Demanda é a citação do réu (sem a necessidade da 
concordância do réu). Após a citação do réu, para o autor alterar a petição é necessária a concordância do réu. 
Após o saneamento do processo, não há como alterar a petição.  
 
A Autora poderá desistir da Ação, até a apresentação da Defesa (haverá cobrança de custas, caso não haja 
gratuidade) 
 
1.8. Princípio da Irrecorribilidade Imediata das Decisões Interlocutórias (Art. 

893, §1º, CLT): 
Os atos do Juiz se dividem em despachos, decisões interlocutórias e sentenças. Os despachos mesmo com erros 
materiais são irrecorríveis (natureza teratológica). As decisões interlocutórias são decisões incidentes proferidas 
no curso do processo. Já as sentenças, julgam a lida (com ou sem resolução do mérito). No processo civil as DI 
são recorridas por agravo de instrumento no prazo de 15 dias. No Processo do Trabalho as DI, quando recorríveis, 
são passíveis de Recurso Ordinário, no prazo de 8 dias. Pelo princípio elencado, as DI são irrecorríveis de 
imediato (REGRA GERAL), caso o Juiz profira uma DI em audiência ou através de publicação no Diário Oficial, 
como Advogado devo consignar o meu protesto, seja oral em audiência ou por petição após aguardar a sentença 
para recorrer.  
 
ATENÇÃO! Súmula 214, TST – Exceções à REGRA GERAL 
 
Atos do Juiz: 
 
Despacho: Não cabem recursos contra Despachos (ainda que de natureza teratológica – com erro material) 
Decisões Interlocutórias: Decisões incidentes que são exaradas no curso do processo (que não a sentença). 
Cabe recurso.  
Sentença: Julga o mérito da ação.  
 
Art. 893 - Das decisões são admissíveis os seguintes recursos:    
I - embargos;    
II - recurso ordinário;         
III - recurso de revista;  
IV - agravo. 
§ 1º - Os incidentes do processo são resolvidos pelo próprio Juízo ou Tribunal, admitindo-se a apreciação do 
merecimento das decisões interlocutórias somente em recursos da decisão definitiva.            
 
No Processo Trabalhista, em virtude deste princípio (Irrecorribilidade das DI), é impossível de impetrar um 
recurso contra a decisão interlocutória no curso do processo. O Advogado deverá registrar em ATA o protesto 
contra a decisão interlocutória. Após a sentença, o advogado poderá impetrar o recurso e alegar o protesto 
registrado na ATA.  
 
Súmula 214, TST (Não caberá recurso contra as DI, SALVO 3 situações) 
 
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; (por Recurso Ordinário) 
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Ex: Juiz não quer ouvir Testemunha, em virtude da testemunha também litigar contra a mesma empresa. 
No entanto, a súmula 357 diz o contrário. Neste caso, caberá o recurso ordinário imediato em virtude da 
desobediência à súmula.  
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. 

Ex: Réu alegou exceção de incompetência de forma errada, demandando remeter os autos para outro 
TRT. Apesar de errado, o Juiz aceitou. Por ser uma decisão interlocutória que termina com o feito em 
determinado TRT (em virtude da  incompetência territorial), poderá recorrer de imediato. Isto evita que os autos 
sejam remetidos para outro TRT. 
 
OBS1: 
Todos os recursos no Process de Trabalho são de oito dias, exceto embargos de declaração que são de 5 dias.  
 
OBS2:Defesas do Réu: 

a. Contestação 
b. Reconvenção 
c. Exceções (Incompetência e Suspeição) 

  Suspeição – impedimentos do Juiz (cabe de ofício) 
  Incompetência – deve ser alegada (REGRA: é competência territorial – local da prestação do 
serviço, Art. 651, CLT) 
 
1.9. Princípio da Extrapetição: 
Admite que o Juiz, nos casos previstos em lei, condene o réu em pedidos não contidos na petição inicial, ou seja, 
autoriza o julgador a conceder mais do que o pleiteado (Renato Saraiva). 
A Regra é que o Juiz não poderá julgar EXTRAPETITA. 
No entanto, de acordo com este princípio, o Judiciário poderá conceder algo que não foi pedido, sem se 
caracterizar julgamento EXTRAPETITA. 
 
Ex1: Sumula 200 e 211 – Incidência de Juros e Correção Monetária em pedidos. O Juiz, ao condenar, ainda que 
o autor não peça, poderá conceder a correção e os juros. 
 
Ex2: 477 §6º c/c, §8º, CLT – Multa caso o empregador não cumpra o pagamento das verbas indenizatórias em 
10 dias (após o fim do contrato). A Multa poderá ser concedida pelo Juiz.  
 
CLT, Art. 477, § 8º - A inobservância do disposto no § 6º deste artigo sujeitará o infrator à multa de 160 BTN, 
por trabalhador, bem assim ao pagamento da multa a favor do empregado, em valor equivalente ao seu salário, 
devidamente corrigido pelo índice de variação do BTN, salvo quando, comprovadamente, o trabalhador der 
causa à mora.       
 
Ex3: Art. 467, CLT 
Princípio da Eventualidade diz que o réu deverá contestar pedido por pedido. A defesa não poderá ser genérica. 
Caso o réu não impugne determinado pedido, subentende-se que ele anuiu (deixa de ser verba controversa, torna-
se incontroversa). Desta forma, o réu, no caso das verbas incontroversas, deverá pagar no momento da audiência.  
 
Art. 467. Em caso de rescisão de contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre o montante das verbas 
rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador, à data do comparecimento à Justiça do Trabalho, 
a parte incontroversa dessas verbas, sob pena de pagá-las acrescidas de cinqüenta por cento".    
 
ATENÇÃO! ÚNICO caso em que poderá haver defesa genérica é na negação de vínculo empregatício. 
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Ex4: concessão de INSALUBRIDADE x PERICULOSIDADE. 
Imagine que o autor solicita perícia para concessão de insalubridade. No entanto, a perícia constata que é 
periculosidade. Neste caso, o Juiz poderá conceder a periculosidade, ainda que o autor tenha pedido a 
insalubridade.  
 
1.10. Princípio da Gratuidade (Art. 790, CLT combinado com a Lei 1060/50): 
Art. 790, CLT combinado com a Lei 1060/50. 
 
Na Ação Trabalhista quem recebe até 2 salários mínimos OU não possuem condições de arcar com as custas e 
honorários sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.  
 
1.11. Princípio da Sucumbência (Art. 791, CLT): 
A lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) inclui no nosso ordenamento jurídico o artigo 791-A da CLT, 
concedendo aos advogados vencedores da ação um percentual de 5% a 15% sobre o valor procedente. O 
empregado, mesmo hipossuficiente, será condenado, caso vencido, a pagar honorário advocatícios 
sucumbenciais. Se obtiver proveito econômico o crédito econômico ficará suspenso e o advogado vencedor 
poderá executar no período de 2 anos.  
 
*Honorários Sucumbenciais: pago pela parte vencida ao advogado vencedor.   
 
Antes da REFORMA (Sumula 219, TST):  eram devidos apenas 1 categoria - Advogados de Sindicatos, 
quando defendiam algum trabalhador hipossuficiente. 
 Ganhavam de 5% a 15% 
 Após a reforma do CPC 10% a 20% 
 
Após a REFORMA (Art. 791-A, CLT):  

-Estendeu aos Advogados Particulares os Honorários Sucumbenciais, passam a ganhar de 5% a 15%. 
-Advogados de Sindicatos, quando defendiam algum trabalhador hipossuficiente passam a ganhar de 

5% a 15%. 
 

OBS1: Vedado a compensação de honorários 
OBS2: No caso da gratuidade, os honorários sucumbenciais poderão ficar suspensos por 2 anos.  
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2. Organização da Justiça do Trabalho: 
 
(Art. 111 da CF) São órgãos da Justiça do Trabalho: 
 

1) Vara do Trabalho, onde está o Juiz do Trabalho. Na CLT está “Junta de Conciliação e Julgamento”. 
à Composta por 2 Juízes um togado e um togado substituto.  

 
Na Vara de Trabalho é onde se ingressa com os Dissídios Individuais (DI) – Competência Absoluta 

Territorial. A Regra Geral é o Local competente é a local da prestação do serviço. (Art. 651, CLT) 
 

2) Tribunal Regional do Trabalho (TRT) – são 24 TRT, sendo 2 em São Paulo. 
 
(Art. 115, CF) 

-Composto por no mínimo de 7 Juízes (que saem da Vara do Trabalho e vão ser Desembargadores no 
TRT); 

-Idade (30 a 65 anos); 
-Brasileiros; e 
-Indicados pelo PR. 

 
3) Tribunal Superior do Trabalho (TST) – sede em Brasília. 

 
(Art. 111-A, CF)  

-Composto por exatos 27 Ministros; 
-Idade (35 a 65 anos); 
-Brasileiros; 
-Indicado pelo PR, após... 
-...Aprovação da MA do SF 
-Notório saber jurídico e reputação ilibada – (EC/92) 
 
OBS: QUINTO CONSTITUCIONAL 

 
(Art. 112,  CF) Nos locais onde não há Vara do Trabalho iremos endereçar as Ações Trabalhistas para um Juiz 
de Direito (geralmente de Vara Cível). No entanto, os recursos serão endereçados para o TRT. Isso é obvio, pois 
os Juiz de Direito está decidindo um processo de Direito do Trabalho, logo, neste caso, não há que se endereçar 
o recurso para o TJ e sim para o TRT.  
 
Regra Geral: 
Sentença na Vara Cível à APALEÇÃO para o TJ à em 15 dias úteis 
Sentença na Vara do Trabalho à RECURSO ORDINÁRIO para o TRT à em 8 dias úteis 
 
Exceção é o Art. 112, CF: 
Sentença pelo Juiz de Direito (Vara Cível) sob matéria Direito do trabalho, pois não existe Vara do Trabalho no 
local à RECURSO ORDINÁRIO para o TRT à em 8 dias úteis 
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3. Procedimentos COMUNS ou Ritos Processuais no Processo do 
Trabalho: 
 
São Procedimentos Comuns: 
 

SUMÁRIO até 2 salários mínimos 
SUMARÍSSIMO até 40 salários mínimos 

ORDINÁRIO mais de 40 salários mínimos 
PROCEDIMENTOS ESPECIAIS  

 
OBS: Não confundir o procedimento SUMARÍSSIMO no Processo de Trabalho com os seguintes Procedimentos: 

1) Juizados Especiais (Lei 9099/99)   até 20 salários mínimo (sem advogado) 
       até 40 salários mínimos (com advogado) 

2) Juizado Especial Federal   até 60 salários mínimos 
 
3.1. Rito Sumário (Lei 5584/70): 
 
Até 2 salários mínimos.  
EM REGRA: As sentenças no rito sumário são irrecorríveis.  
SALVO: se a sentença violar a Constituição Federal (Recurso Extraordinário diretamente ao STF) 
 
3.1. Rito Sumaríssimo (Art. 852-a a 852-i, CLT): 
 
Até 40 salários mínimos.  
 
3.1.1 Características do Rito Sumaríssimo: 
 

1) Não poderão figurar no POLO PASSIVO Adm.Pub. DIRETA, AUTÁRQUICA ou FUNDACIONAL 
(852-A) – terá que ingressar com o Rito Ordinário; 

2) Não caberá citação por EDITAL neste rito (852-B); 
3) Juiz poderá dispensar o RELATÓRIO na sentença (basta apenas uma breve exposição fática); 

(Sentença: Relatório + Fundamentação + Dispositivo) 
4) TESTEMUNHAS: 

** Tipos de Procedimento x Nº de testemunhas: 
1) Procedimento Ordinário (Valor da Causa – acima de 40 SM) – 3 testemunhas para cada 

parte. 
2) Sumário (Valor da Causa – até 2 SM) – não há dispositivos legais (Doutrina: 3 por parte). 
3) Sumariíssimo (Valor da Causa – entre 2 SM e 40 SM) – 2 testemunhas para cada parte. 
4) Especiais (Por matéria) – 6 testemunhas para cada parte.  

OBS: Em regra, as Testemunhas comparecem sem necessidade de intimação.  
 

5) AUDIÊNCIA UNA (852-C): em regra - todos os atos acontecerão em uma única audiência.  
 
EXCEÇÃO 1: No RITO SUMARÍSSIMO, caso as Testemunhas CORRETAEMNTE 
CONVIDADAS, não compareçam na audiência, esta poderá ser postergada a pedido, caso o 
advogado apresente a prova do convite da testemunha (AR ou e-mail).  
 

OBS: No RITO ORDINÁRIO é diferente! Caso as Testemunhas não compareçam o Juiz 
poderá adiar a pedido do advogado.  



    www.estudodireito.com 
 

 
14 Leonardo Ervatti 

Coach de Concursos 

 
EXCEÇÃO 2: quando houver necessidade de prova pericial. 

Ex: laudo para insalubridade. 
 

EXCEÇÃO 3: quando houver necessidade de analisar uma grande quantidade de documentos 
para fazer a réplica 

 
Súmula nº 448 do TST 
ATIVIDADE INSALUBRE. CARACTERIZAÇÃO. PREVISÃO NA NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 
DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO Nº 3.214/78. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS.   
I - Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao 
respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo 
Ministério do Trabalho. 
 
II – A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva 
coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de 
insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 
quanto à coleta e industrialização de lixo urbano. 
 

6) Não cabe EMENDA a petição inicial (não se aplica o Princípio da Estabilidade da Lide) 
7) Juiz tem 15 dias para julgar a lide. 

 
Havendo impossibilidade de o Juiz julgar dentro dos 15 dias, o Juiz poderá se valer de mais 30 dias (Ex: falta de 
testemunha, necessidade de prova pericial) 

8) caberá PROVA PERÍCIAL em rito sumaríssimo. 
 

CLT, 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.  
OBS: Não cabe o rito sumaríssimo para dissídios coletivos.   
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; (+ combinar com o Art. 840, 
CLT) 
OBS: Deverá ter o cálculo correto dos valores. 
 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 (Vara do Trabalho) (+ combinar 852, H §7º).  
§ 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. (impossibilidade de emendar a 
inicial) 
§ 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. 
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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. (Princípio da 
Conciliação) 
 
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. (Princípio da Oralidade) 
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. (possibilidade de adiar a 
audiência para réplica) 
§ 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* (declarada 
inconstitucional). 
§ 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. (caberá prova perícial em rito 
sumaríssimo) 
§ 5º (VETADO) 
§ 6º As partes serão intimadas a manifestar-se sobre o laudo, no prazo comum de cinco dias. (Não é sucessivo, 
o qual começa a contar pelo Autor) 
Ex: Prazo sucessivo de 5 dias: 5 dias para o Autor (até 5º). A partir do 6º dia, o réu terá mais 5 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.   (15 dias + 30 dias) 
Art. 852-I. A sentença mencionará os elementos de convicção do juízo, com resumo dos fatos relevantes 
ocorridos em audiência, dispensado o relatório. (sentença sem 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.       
 
 
3.1.2 Recurso Ordinário no Rito Sumaríssimo (Art. 895 §1º, CLT): 
 
O Recurso Ordinário (RO) ataca fatos, provas e matéria de direito e é cabível contra sentença. 
 
Ex1: Autor pediu vinculo empregatício – fatos e provas. Necessidade de comprovar Subordinação, 
Onerosidade, etc. Se  
 
Ex2: Estado Gravídico - Empregador manda empregada embora e duas semanas depois ela descobre que está 
grávida. Neste caso um RO atacaria uma matéria de Direito – Indenização ou Recontratacão.  
 
§ 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; 
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 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.              
 
 
>> O Recurso Ordinário (RO) no Rito Ordinário tem um processamento mais moroso: 
 
Protocolado na VARA de Trabalho – 1º Juízo de Admissibilidade (prazo, custas, etc...) 
Se as formalidades foram cumpridas o JUIZ remeterá o RO ao TRT. 
Ao chegar o RO no TRT – 2º Juízo de Admissibilidade >> Remete ao Relator. 
 
>> O RO no Rito Sumaríssimo o processamento é mais célere, ele será imediatamente distribuído ao tribunal, 
será sorteado um relator, que terá um prazo MÁXIMO de 10 dias para analisar os requisitos de admissibilidade 
do recurso e após será imediatamente enviado à secretaria para julgamento sem a figura do Revisor. 
O Ministério Público do Trabalho somente no caso que entender necessário dará seu parecer oral. 
 
3.1.3 Recurso de Revista no Rito Sumaríssimo (Art. 896, §9º, CLT c/c Sum 442 TST): 
 
O Recurso de Revista (RR) só ataca matéria de direito, sendo julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho 
(TST). É como se fosse um Recurso Especial para o STJ, o RR tem o condão de levar matéria de direito para o 
TST. Ele é cabível quando, em matéria de direito, não foi possível reformar a sentença em sede de RO.  
 
PRAZO do RR: É interposto no prazo de 8 dias úteis  
 
Ex: Na Vara do Trabalho eu perdi uma ação por matéria de direito. 

1) Ingresso com RO no Tribunal Regional do Trabalho. 
2) Caso eu perca também no TRT, posso ingressar com RR no TST. 

 
Quais são as Matérias de Direito em que cabe Recurso de Revista no RITO SUMARÍSSIMO? 
 
Violação da CF   (é cabível RR) 
Súmula do TST   (é cabível RR) 
Súmula STF    (é cabível RR) 
Súmula Vinculante do STF  (é cabível RR) 
Violação da CLT  (NÃO é cabível RR) 
OJ do TST   (NÃO é cabível RR) 
Lei Federal   (NÃO é cabível RR) 
Lei Estadual   (NÃO é cabível RR) 
TRT Vs. TRT   (NÃO é cabível RR) 
 
OBS: NO RITO ORDINÁRIO >> caberá RR em todas estas matérias! 
 
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:  
 
§ 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.     
 
Súmula 442, TST: 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 
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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.   
 
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: 
 
*No RITO ORDINÁRIO caberá RECUSO DE REVISTA quando houver violação a CRFB, CLT, Súmula 
TST e STF, O.J do TST, Lei federal, Lei estadual 
 
*Não se aplica o PRINCÍPIO DA ESTABILIDADE DA LIDE no rito sumaríssimo. 
 
*O PEDIDO LÍQUIDO E CERTO NÃO é mais um requisito exclusivo do rito sumaríssimo 
(Art.852 – B c/c Art.840 CLT) 
 
*(Art.852 – H §6º) – No rito sumaríssimo CABE PERÍCIA (LAUDO PERICIAL) tendo as partes cinco dias 
comum para se manifestarem. 
 
Atenção!!! 
O rito sumaríssimo no processo do trabalho é diferente do processo civil (JEC) e da justiça federal (JEF). 
 
JEC - Até 20 salários mínimos sem advogado 
        - Mais de 20 salários mínimos com advogado, menos de 40 salários mínimos. 
 
JEF – Até 60 salários mínimos. 
 
4. Procedimentos Especiais: 
 
4.1. Inquérito Judicial para apuração de FALTA GRAVE (Art. 659 + 853, CLT): 
É um Procedimento Judicial interposto pela empresa, onde a empresa solicita que o Judiciário instaure o 
procedimento de apuração de falta para dispensar o DIRIGENTE SINDICAL por JUSTA CAUSA. Após a 
suspensão do contrato de trabalho do Dirigente Sindical a empresa terá 30 dias para ingressar com a ação (Prazo 
Decadencial).  
 
Número de Testemunhas: 6 para cada parte. 
 
O Dirigente Sindical tem estabilidade (CF, Art 8º, VIII + CLT Art, 543) desde o registro da candidatura até 6 
meses após o término do mandato. Para mandar o Dirigente Sindical embora por JC há necessidade de instaurar 
o Inquérito Judicial 
 
379 do TST 
DIRIGENTE SINDICAL. DESPEDIDA. FALTA GRAVE. INQUÉRITO JUDICIAL.NECESSIDADE  
O dirigente sindical somente poderá ser dispensado por falta grave mediante a apuração em inquérito 
judicial, inteligência dos arts. 494 e 543, §3º, da CL 
 
Há possibilidade de se ingressar com uma ação para se defender o Dirigente Sindical suspenso (caso haja a 
presença de alguma “injustiça” por parte da empresa) – Base legal: Art. 659, X, CLT,  
 
R: Ação trabalhista com pedido liminar para tornar sem efeito a dispensa do dirigente sindical, pedindo a 
reintegração até a decisão final do inquérito.  
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4.2. Ação de Consignação de Pagamento: 

Quero pagar e a pessoa não quer receber. Muito comum em caso de dispensa por justa causa. 
Geralmente é utilizada para não se pagar juros e correção e a multa do Art. 477, §8º, CLT. 

 
Art. 477, § 6o  A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual 
aos órgãos competentes bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de 
quitação deverão ser efetuados até dez dias contados a partir do término do contrato.     
 
 § 8º - A inobservância do disposto no § 6º deste artigo sujeitará o infrator à multa de 160 BTN, por trabalhador, 
bem assim ao pagamento da multa a favor do empregado, em valor equivalente ao seu salário, devidamente 
corrigido pelo índice de variação do BTN, salvo quando, comprovadamente, o trabalhador der causa à mora.    
 
4.3. Dissídio Coletivo (Art. 856. CLT): 
 Ação que nasce originalmente no TRT. É proferida uma Sentença Normativa.  
 Procedimento especial em que o sindicado compõe o polo ativo ou passivo. 
 
4.4. Ação de Cumprimento: 
 Ação para executar uma sentença de um Dissídio Coletivo, caso ela não seja cumprida.  
 
5. Partes e Procuradores: 
 
5.1. Ausência das partes em audiência (Art. 844, CLT): 
 
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.                       
§ 2º  Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma 
do art. 789 (mínimo 2%, máximo 4x teto INSS) desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, 
salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável.  
§ 3º  O pagamento das custas a que se refere o § 2º é condição para a propositura de nova demanda.                    
 
 
 AUTOR – falta na Audiência de Conciliação – Arquivamento com condenação em custas (ainda que 
tenha Gratuidade) (lembre-se da perempção da Justiça do Trabalho)  

RÉU – falta na  Audiência de Conciliação – Revelia*. 
  *Se tem Defesa no sistema e o preposto faltou = Revelia. 
  *Se o preposto compareceu e não houve apresentação de Defesa = Revelia.  
 

AUTOR – falta na Audiência de Instrução e Julgamento – Confissão quanto a matéria fática (alegadas 
pela outra parte) 

RÉU – falta na Audiência de Instrução e Julgamento – Confissão quanto a matéria fática (alegadas 
pela outra parte) 
  *A confissão atinge a matéria fática e não matéria de direito. 
  Ex: no caso de uma prescrição, a falta na AIJ não atacará esta matéria de direito.  
 
OBS1: Se as partes comparecem na Conciliação e só faltaram a AIJ, há apenas a confissão da matéria fática.  
 
OBS2:  
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REVELIA = AUSÊNCIA DE DEFESA ou AUSÊNCIA DAS PARTES 
EFEITOS DA REVELIA = CONFISSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. O Juiz se pronunciará quanto a matéria 
de direito, de ofício.  
Geralmente a AC e AIJ acontecem no mesmo dia, logo a Revelia e os Efeitos da Revelia acontecerão. 
 
INCLUÍDOS PELA REFORMA – O Réu será considerado REVEL, no entanto os EFEITOS não serão 
alcançados 
Art. 844, § 4º, CLT.  A revelia não produz o efeito mencionado no caput deste artigo se:    
I - havendo pluralidade de reclamados, algum deles contestar a ação;         
II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;  
III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;  
IV - as alegações de fato formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou estiverem em contradição com 
prova constante dos autos.  
§ 5º  Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os 
documentos eventualmente apresentados. 
 
5.2. Elidir/Impedir o Arquivamento e Revelia: 
 
Para o AUTOR, ao faltar a Audiência de Conciliação, elidir (impedir) o Arquivamento – enviar uma pessoa 
da mesma profissão OU sindicato da categoria. 
 
Sumula 122, TST - Para o RÉU, ao faltar a Audiência de Conciliação, elidir (impedir) a Revelia, deverá 
justificar a impossibilidade de LOCOMOÇÃO. 
 
5.3. Capacidade Postulatória – Art. 791, CLT c/c Súmula 425 TST: 
 
Art. 791, CLT - Os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do 
Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final. 
 
Súmula nº 425 do TST: 
JUS POSTULANDI NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALCANCE.  
O jus postulandi das partes, estabelecido no art. 791 da CLT, limita-se às Varas do Trabalho e aos 
Tribunais Regionais do Trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado 
de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho. 
 
Dissídio Coletivo: Assistência por Advogado. 
 
Mandado Tácito (Apud Acta): 
 
Art. 791, §3º, CLT. A constituição de procurador com poderes para o foro em geral poderá ser efetivada, 
mediante simples registro em ata de audiência, a requerimento verbal do advogado interessado, com anuência 
da parte representada. 
 
OJ 200 SDI-I TST: Advogado. Mandato tácito. Substabelecimento inválido. 
É inválido o substabelecimento de advogado investido de mandato tácito. 
 
Substalecer pode ser com reserva ou sem reserva de poder. 
Mandato tácito não se pode substabelecer (Apud Acta). 
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Renunciar o mandato é opção do advogado. Comunicar a parte via intimação. O advogado ainda se mantém 10 
dias no processo. 
 
Sub-rogar os poderes é opção da parte. Um advogado sai e é posto outro para representar a parte. Os honorários 
devem ser pagos até a data da sub-rogação. 
 

Ø Pedidos de PUBLICAÇÃO: 
 
Quando houver requerimento de publicação e intimação em nome de determinado advogado e o cartório 
publicar/intimar em nome diverso, havendo prejuízo para os advogados, a sentença é passível de nulidade. Não 
havendo prejuízo, a publicação considera-se valida.   
 
Regularização de Representação em Grau de Recursal. 
 
REGRA: Posso ingressar no justiça sozinho – Jus Postulandi. 
Na Justiça do Trabalho – Pode haver o Mandato Tácito (não há necessidade de Mandado Expresso). O problema 
é que o Mandado Tácito não pode ser substabelecido.  
 
Art. 76, §2º do CPC. 
 
É cabível, na Justiça Trabalhista,  o advogado recorrer havendo um mandato tácito? 
R: Sim! 
 
É possível que o advogado ingresse com um recurso, ainda que não haja procuração?  
R: É possível para  se EVITAR prescrição, decadência e preclusão. A procuração deverá ser juntada no prazo 
de 5 dias.  
 
Art. 76.  Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá 
o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (prazo razoável do CPC é de 5 dias) 
 
Art. 104.  O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, 
decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. 
§ 1o Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração 
no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. 
 
1 - Súmula 383/TST - 20/04/2005. Mandato. Advogado. Procuração. Representação. Regularização possível 
no primeiro grau. Recurso. Inaplicabilidade na fase recursal. CPC/1973, art. 13 e CPC/1973, art. 
37. CPC/2015, art. 76, § 2º. CPC/2015, art. 104 (nova redação em decorrência do CPC/2015). 
«I - É inadmissível recurso firmado por advogado sem procuração juntada aos autos até o momento da sua 
interposição, salvo mandato tácito. Em caráter excepcional (CPC/2015, art. 104 - CPC/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 (CPC/2015, art. 76, § 2º - CPC/2015). 
 
Assistência Judiciária Gratuita: 
Art. 790 §3º - A Justiça Gratuita quem recebe até 40% do teto da previdência social. 
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É possível que uma pessoa que ganha acima deste limite pode pedir gratuidade? 
R: Sim. Comprovando-se a hipossuficiência. Junta-se Imposto de Renda, fatura do cartão de crédito, 
contracheque e fatura bancária.  
 
Preposto: 
É aquele que representa a empresa. 
 

Ø Antes da REFORMA: era obrigatoriamente empregado da empresa ou gerente com conhecimento dos 
fatos.  

 
Ø Após a REFORMA: não é obrigado ser empregado da empresa. Pode ser enviado qualquer pessoa. Não 

é necessário a presença do fato, o preposto basta ter conhecimento dos fatos.  (Art. 843, §1º da CLT) 
 
EM função da REFORMA, a Súmula 377 não tem mais aplicação, vale a leitura do Art. 843, CLT: 
 
Súmula 377/TST. Preposto. Exigência da condição de empregado. Exceção na hipótese de empregado 
doméstico. Trabalhador doméstico. Micro ou pequeno empresário. CLT, art. 843, § 1º. Lei Complementar 
123/2006, art. 54. 
«Exceto quanto à reclamação de empregado doméstico, ou contra micro ou pequeno empresário, o preposto 
deve ser necessariamente empregado do reclamado. Inteligência do art. 843, § 1º, da CLT e do art. 54 da Lei 
Complementar 123. 
 
Atraso das Partes em Audiência: 
 
OJ Nº 245 SDI-I TST:  
Orientação Jurisprudencial 245/TST-SDI-I - 20/06/2001. Revelia. Atraso. Audiência. CPC/1973, art. 319. CLT, 
art. 844. 
«Inexiste previsão legal tolerando atraso no horário de comparecimento da parte na audiência.»  
 
O Juiz poderá ser atrasar 15 minutos. Partes e Advogados consignarão suas presenças em ata e se retiram 
do local, sendo outra audiência designada pelo Juízo.  
 
Honorários Advocatícios Sucumbenciais: 
 
Estão ligados a ser vencedor – Sistema da mera sucumbência.  
 
Poderá haver Sucumbência Recíproca.  
Ex: Imagine uma ação com 10 pedidos. Ganhei 9 e perdi 1 (sentença parcialmente procedente). Neste caso as 
duas partes sucumbiram.  
 
Antes da REFORMA (Sumula 219, TST):  eram devidos apenas 1 categoria - Advogados de Sindicatos, quando 
defendiam algum trabalhador hipossuficiente. 
 Ganhavam de 5% a 15% 
 Após a reforma do CPC 10% a 20% 
 
Após a REFORMA (Art. 791-A, CLT):  

-Estendeu aos Advogados Particulares os Honorários Sucumbenciais, passam a ganhar de 5% a 15%. 
-Advogados de Sindicatos, quando defendiam algum trabalhador hipossuficiente passam a ganhar de 

5% a 15%. 
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OBS1: Vedado a compensação de honorários 
OBS2: No caso da gratuidade, os honorários sucumbenciais poderão ficar suspensos por 2 anos.  
OBS3: A Reconvenção é uma modalidade de Defesa do Réu. Haverá sucumbência na Reconvenção.  
 
Garantia do juízo para recorrer:  
 

Ø Ao recorrer, a RECLAMADA deverá fazer o depósito recursal, garantindo o juízo.  
Ø Ao recorrer, o AUTOR não precisará garantir o juízo, já que ele está sendo condenado nos honorários 

advocatícios sucumbenciais. Vale lembrar que o AUTOR, APÓS A REFORMA, ao perder, será 
condenado em honorário sucumbenciais, mas não precisará garantir essa quantia para poder recorrer. Seria 
muito injusto ter que garantir o juízo o autor que está desempregado e que, em regra, é hipossuficiente.  

 
Custas (Art. 789, CLT): 
 Na Justiça do Trabalho as custas são recolhidas no final pela parte que perde.  
 
Art. 789, CLT.  Nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos do trabalho, nas ações e procedimentos de 
competência da Justiça do Trabalho, bem como nas demandas propostas perante a Justiça Estadual, no exercício 
da jurisdição trabalhista, as custas relativas ao processo de conhecimento incidirão à base de 2% (dois por 
cento), observado o mínimo de R$ 10,64 (dez reais e sessenta e quatro centavos) e o máximo de quatro vezes o 
limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, e serão calculadas:      
 
RESUMO DOS PONTOS IMPORTANTES: 
1. Na Justiça do Trabalho é permitido o mandato APUD ACTA (Mandato Tácito), ou seja, o advogado é 
constituído nos autos na audiência através da assentada de audiência. Esse mandato dá poderes para o foro em 
geral, exceto substabelecer. A Súmula 383 do TST admite o Mandato Tácito para recorrer.  
OBS: Nos casos de decadência, prescrição e preclusão pelo CPC se admite a interposição de recurso e posterior 
juntada de procuração, no prazo de 5 dias. 
 
2. Se o Autor faltar audiência de conciliação o processo será arquivado, e mesmo sendo beneficiário da Justiça 
Gratuita será condenado em custas, exceto se justificar no prazo de 15 dias através de motivo justificável sua 
ausência. As custas serão causa impeditiva para propositura de nova ação.    
Se o Autor quiser elidir o arquivamento, poderá ser substituído na Audiência de Conciliação por outro 
empregado da mesma PROFISSÃO ou pelo SINDICATO DA CATEGORIA. 
 
3. Se o Réu faltar a audiência de conciliação será considerado revel. Porém os efeitos da revelia não o 
atingirão nos casos tratados no Art. 844, §4º e 5º. 
 
4. Os HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS em favor do advogado vencedor estão ligado 
à mera sucumbência, Art. 791-A, CLT. Já para o sindicato, além da mera sucumbência, deverá assistir um 
hipossuficiente (Súmula 219, TST) 
 
5. Dissídio individual e coletivo: 
Dissidio individual – empregado e empregador (começa na vara do trabalho) 
Dissídio coletivo – sindicato e empregador (começa no TRT) 
 
6. Substabelecimento  
Com reserva – poder restringido 
Sem reserva – poder sem restrição (tem o mesmo poder do advogado principal 
 
7. Renúncia e Sub-rogação  
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Renúncia – Parte do advogado que decide “abandonar” o processo, porém a parte tem que ser avisada e o 
advogado fica ainda 10 dias nos autos. 
Sub-rogação – A parte toma iniciativa de sub-rogar os poderes do advogado por está insatisfeita com este. 
 
 
6. Defesa do Reclamado: 
Defesa é um gênero que abrange 3 espécies: Contestação, Exceções e Reconvenção.  
 
6.1 Contestação (Art. 847, CLT): 
Esta é a principal peça do réu, onde este se defende no processo.  
A lei garante que o advogado do réu, protocole a contestação com SIGILO, para que a outra parte so tenha 
ciência no momento da audiência.  
 
A principal modalidade de Defesa do Réu é a CONTESTAÇÃO que poderá ser escrita ou verbal no prazo 
de 20 minutos. A modalidade escrita é a mais usual na Justiça do Trabalho e a modalidade oral geralmente 
utilizada quando a reclamada está exercendo o Jus Postulandi. Se divide em Defesa Processual (Art. 337, 
CPC). A defesa processual, se acolhida gerará extinção do processo antes da análise do mérito 
 
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.     

 
OBS: A apresentação da defesa poderá ser escrita ou oral em 20 minutos. 
 
A CONTESTAÇÃO possuirá: 

A) DEFESA PROCESSUAL 
B) DEFESA DE MÉRITO (Indireta e Direta) 

 
ENDEREÇAMENTO 
(10 linhas) 
BREVE SÍNTESE FÁTICA: Conforme aduzida da Petição Inicial o autor alega xxxxxx. 
 
QUESTÕES PRELIMINARES DE MÉRITO (Defesa Processual) 
DO MÉRITO (Defesa de Mérito Indireta ou Direta) 
 
O fato é que a CLT não possui artigos que tratam das preliminares de mérito. Neste caso utilizamos o CPC 
como norma subsidiária (Art. 337, CPC) 
 
A DEFESA PROCESSUAL, se acolhida, causará a EXTINÇÃO DO PROCESSO: 
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A) SEM resolução de MÉRITO = Decisão Terminativa (não faz coisa julgada) 
B) COM resolução de MÉRITO = Decisão Definitiva (faz coisa julgada, autor não poderá ingressar novamente) 
 
Art. 337, CPC.  Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: (QUESTÕES PRELIMINARES) 
I - inexistência ou nulidade da citação; (extinção sem resolução de mérito) 

Ø Reclamado precisa receber a notificação com antecedência de 5 dias antes da audiência.  
II - incompetência absoluta e relativa; (Absoluta – declínio, Relativa – Prorrogação) 

Ø Na Justiça do trabalho, assim como na Cível, a Incompetência Absoluta será arguida em Questão 
Preliminar. 

Ø EXCEÇÃO: Diferente da Justiça Civil, na Justiça Trabalhista a Exceção de Incompetência 
RELATIVA (Territorial) virá em peça apartada 

III - incorreção do valor da causa;(extinção sem resolução de mérito) 
Ø Na prática o Juiz permite que o valor da causa seja corrigido, se todos concordarem. 

IV - inépcia da petição inicial; (Art. 840, CLT c/c Art. 319, CPC) (extinção sem resolução de mérito) 
Ø Além A petição inicial deverá ser instruída com todos os documentos 

V - perempção; (extinção sem resolução de mérito) 
Ø No Processo Civil é abandonar o processo, não dando andamento.  
Ø No Processo de Trabalho a perempção é a perda provisória do direito de buscar a Justiça no Trabalho 

pelo prazo de 6 meses. 
Art. 731 e 732, CLT 

1) Petição pode ser verbal ou escrita; 
  Sendo Verbal – prazo de 5 dias para comparecer na Vara para transcrevê-la. Caso o Autor não 
compareça na Vara para fazer isso, ficará perempto e não poderá buscar a Justiça do Trabalho no prazo de 6 
meses 

2) Autor da causa a dois arquivamentos SUCESSIVOS do processo por falta a Audiência de 
CONCILIAÇÃO; (OBS: Não conte apenas o arquivamento, conte os arquivamentos por motivo da 
FALTA à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO) 

VI - litispendência; (extinção sem resolução de mérito) 
Ø Mesmo pedido, causa de pedir, partes. 

VII - coisa julgada; 
Ø Não recorrer de uma sentença, torna-a coisa julgada. 

  - Coisa Julgada MATERIAL - extinção com resolução de mérito 
- Coisa Julgada FORMAL - extinção sem resolução de mérito 

VIII - conexão; 
Ø Não existe na Justiça do Trabalho. 
Ø EXCEÇÃO: Ação de Pagamento com Nulidade de Justa Causa 

IX - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização; 
 
X - convenção de arbitragem; 
 
XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual; 
 
XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar; 
 
XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. 

Ø Haverá condenação em custas. 
 

OBS: Prescrição e Decadência – Extinção COM resolução do mérito.  
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As preliminares de mérito que causarão a extinção do processo com resolução do mérito são: Coisa Julgada 
(material) / Prescrição / Decadência. As demais causam a extinção do processo sem resolução do mérito. 
 
 
A DEFESA DE MÉRITO SE DIVIDE EM DIRETA E INDIRETA. 
 
a. INDIRETA: o réu deverá negar o fato constitutivo do direito do Autor 
b. DIRETA: alegar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do Autor. 
 
Deverá ser respeitando o Princípio da Impugnação da Defesa/Eventualidade**: 

- MULTA do Art. 467, CLT – falto controverso torna-se incontroverso 
- Neste caso, não sendo pagas as verbas rescisórias durante a Audiência será acrescido 50%. 
 

 
**Princípio da Eventualidade diz que o réu deverá contestar pedido por pedido. A defesa não poderá ser 
genérica. Caso o réu não impugne determinado pedido, subentende-se que ele anuiu (deixa de ser verba 
controversa, torna-se incontroversa). Desta forma, o réu, no caso das verbas incontroversas, deverá pagar no 
momento da audiência.  
 
Art. 467. Em caso de rescisão de contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre o montante das verbas 
rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador, à data do comparecimento à Justiça do Trabalho, 
a parte incontroversa dessas verbas, sob pena de pagá-las acrescidas de cinqüenta por cento".    
 
6.2 Exceções: 
 
 Incompetência Territorial (Art. 800, CLT) (ALTERAÇÃO POSITIVA DA REFORMA): 
Juiz é incompetente para julgar a causa. Está ligada de uma incompetência relativa, dependendo de 
provocação das partes (Juiz não poderá arguir de ofício). 
A Exceção de Incompetência ataca incompetência territorial (Art. 651, CLT) – local para ingressar com a ação 
é a local da prestação do serviço. 
 
>> Antes da REFORMA TRABALHISTA a exceção de incompetência era apresentada juntamento com a 
contestação, ou seja, na Audiência de Conciliação. 
>> Com a lei 13467/17 REFORMA TRABALHISTA: 
 
1) a exceção de incompetência passou a ser oposta a contar da notificação no prazo de 5 DIAS A CONTAR 
DA NOTIFICAÇÃO (a doutrina entende que a juntada do retorno positivo da notificação). Será oposta em 
peça que sinalize a sua existência. 
A consequência da perda do prazo da exceção de incompetência será a prorrogação da competência.  
 
2) Caso o réu alegue a Incompetência Relativa (dentro do prazo de 5 dias da notificação), o Juiz suspenderá 
a AC e intimará o Autor ou Litisconsorte a apresentar contestação NO PRAZO DE 5 DIAS COMUM. 
 
 
Art. 800, CLT  Apresentada exceção de incompetência territorial no prazo de cinco dias a contar da notificação, 
antes da audiência e em peça que sinalize a existência desta exceção, seguir-se-á o procedimento estabelecido 
neste artigo. 
 § 1o  Protocolada a petição, será suspenso o processo e não se realizará a audiência a que se refere o art. 843 
desta Consolidação até que se decida a exceção. 
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 § 2o  Os autos serão imediatamente conclusos ao juiz, que intimará o reclamante e, se existentes, os 
litisconsortes, para manifestação no prazo comum de cinco dias.  
§ 3o  Se entender necessária a produção de prova oral, o juízo designará audiência, garantindo o direito de o 
excipiente e de suas testemunhas serem ouvidos, por carta precatória, no juízo que este houver indicado como 
competente. 
 § 4o  Decidida a exceção de incompetência territorial, o processo retomará seu curso, com a designação de 
audiência, a apresentação de defesa e a instrução processual perante o juízo competente.   
 
3) Acolhida, pelo Juiz,  a Exceção de Incompetência determinando a remessa dos autos para outro TRT, o Juiz 
estará proferindo uma DECISÃO INTERLOCUTÓRIA terminativa do feito (processo será extinto em um TRT 
e será remetido para outro), razão pela qual a Súmula 214, c), permite a interposição do Recurso Ordinário no 
prazo de 8 DIAS ÚTEIS tratando-se de uma exceção à regra do princípio da irrecorribilidade Imediata das 
Decisões Interlocutórias. 
 
>>EXCEÇÃO À IRRECOBILIDADE IMEDIATA DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS: 
 
Caberá o RECURSO ORDINÁRIO no prazo de 8 DIAS 
 
Súmula 214, TST (Não caberá recurso contra as DI, SALVO 3 situações) 
 
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; (por Recurso Ordinário) 

Ex: Juiz não quer ouvir Testemunha, em virtude da testemunha também litigar contra a mesma empresa. 
No entanto, a súmula 357 diz o contrário. Neste caso, caberá o recurso ordinário imediato em virtude da 
desobediência à súmula.  
b) suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo Tribunal; (por Recurso Ordinário) 
 
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. (por Recurso 
Ordinário) 
 

Ex: Réu alegou exceção de incompetência de forma errada, demandando remeter os autos para outro 
TRT. Apesar de errado, o Juiz aceitou. Por ser uma decisão interlocutória que termina com o feito em 
determinado TRT (em virtude da  incompetência territorial), poderá recorrer de imediato. Isto evita que os autos 
sejam remetidos para outro TRT. 
 

 
 
 Suspeição (Art. 800, CLT); 
Está ligado ao Magistrado  
Poderá ser oposta pelo próprio Magistrado de Ofício. 
 
 Impedimento 
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Quando as partes são impedidas de configurar como parte no processo.  
A CLT é omissa. Alguns doutrinadores afirmam que não é cabível no Direito do Trabalho. 
 
6.3 Reconvenção: 
Ação interposta pelo Réu em face do Autor no prazo da Contestação, em peça apartada. Cabe Honorários 
Advocatícios Sucumbenciais. 
Segue os moldes da Petição Inicial. 
 
PONTOS DA REFORMA TRABALHISTAS IMPORTANTES:  
 
Prescrição: 
 
Direito de Ação agora prescreve em 5 anos = tanto para URBANO como para RURAIS 
Art. 11. O direito de ação quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em cinco anos para 
os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.  
 
Fonte Subsidiária: 
§ 2o. Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos 
Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que 
não estejam previstas em lei.  
 
TST é dividido em Turmas, Sessões de Dissídios Individuais e Sessões de Dissídios Coletivos. 
 
Turmas: julgam Recursos de Revistas >> das decisões reiteradas >> nascem as Súmulas. 
Sessões de Dissídios Individual: julgam Embargos ao TST >> das decisões reiteradas >> nascem as OJs 
 
Com a REFORMA: O TRT e TST, por meio das súmulas, ficaram impedidos mudar o entendimento por meio 
de Jurisprudência. Poderão apenas regulamentar normas já existentes.  
 
Contagem de Prazo: 
Nova redação- Art. 775. Os prazos estabelecidos neste Título serão contados em dias úteis, com exclusão do dia 
do começo e inclusão do dia do vencimento. 
 
Custas e Emuloumentos: 
 

 
 
§ 4 o Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro 
processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 
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condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao 
trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 
insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 
obrigações do beneficiário. 
 
 
Ausência das Partes (Art. 844, CLT): 
 
§ 1o Ocorrendo motivo relevante, poderá o presidente suspender o julgamento, designando nova audiência. 
§ 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. 
 
Defesa (Art. 847, CLT): 
 
Parágrafo único. A parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema de processo judicial eletrônico até a 
audiência. (NR) 
 
Ônus da Prova (Art. 840, CLT): 
 
Não havia tipificação dentro da CLT. A REFORMA TROUXE a alteração do Art. 818. 
 
CLT, Art. 818.  O ÔNUS da prova incumbe: 
I - ao reclamante, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 
II - ao reclamado, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. 
§ 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. 
§ 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. 
§ 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.  
 
Desistência da Ação (Art. 841, CLT): 
 
Antes da reforma trabalhista eu poderia desistir da Ação em qualquer forma do processo. 
Após a reforma trabalhista, só poderá desistir até a apresentação da Contestação. 
 
Art. 841, CLT, § 3o Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o 
consentimento do reclamado, desistir da ação.   
 
Preposto (Art. 843, CLT): 
Antes da Reforma Trabalhista, obrigatoriamente empregado ou gerente 
Após a Reforma Trabalhista, pode ser qualquer pessoa desde que possua conhecimento dos fatos. 
 
Ausência das Partes em Audiência (Art. 844, CLT): 
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Após a Reforma Trabalhista: 
Condenação em arquivamento e condenação em custas (2%) 
Custas é impeditiva para propositura de nova ação 
Se o Advogado comparecer sem o réu o Juiz receberá a defesa. 
 
Execução (Art. 878, CLT): 
 
Art. 876 CLT*  
Art. 876 - As decisões passadas em julgado ou das quais não tenha havido recurso com efeito suspensivo; os 
acordos, quando não cumpridos; 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 serão executada pela 
forma estabelecida neste Capítulo. 
 
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. 
 
ANTES da reforma: O Judiciário apenas executará de ofício a execução definitiva. A provisória 
dependeria da vontade das partes.  
 
APÓS a reforma: Execução Provisória ou Definitiva – AMBAS dependem da vontade das 
partes.  
SALVO: quando o Autor estiver exercendo o JUS POSTULANDI (Provisória e Definitiva). o 
Judiciário executará ex oficcio.  
 
Liquidação de Sentença (Art. 879, §2º CLT): 
Sentença Proferida >> Recurso (corre juros e correção) >> Trânsito em Julgado >> Liquidação >> Execução. 
 
Sentença ILIQUIDA: 
 
Poderá ser liquidada por 
 CÁLCULO 
 ARTIGO 
 ARBITRAMENTO 
 

Ø Antes da reforma: Após elaborada a conta e tornada liquida a sentença o JUIZ PODERÁ abrir prazo 
para manifestação das partes. 

Ø Após a reforma: Após elaborada a conta e tornada liquida a sentença o JUIZ DEVERÁ abrir prazo para 
manifestação das partes (8 DIAS COMUNS) 

 Não havendo a manifestação do prazo, entende-se que a parte concordou tacitamente com o cálculo.  
 
Após a Liquidação >> Mandato de Citação e Penhora, que será entregue pelo Oficial de Justiça ao Réu. O 
Réu terá 48h para tomar a decisão: 

1. PAGO 
2. NÃO PAGO (QUERO RECORRER – Embargos de Execução em 5 DIAS)  – Garanto o Juízo com 

o valor TOTAL (Dinheiro ou Penhora de Bens ou Seguro Fiança) 
  
Diferença entre Término do Contrato com Extinção do Contrato: 
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Término do Contrato: último dia de trabalho efetivo.  
Ex: pessoa faleceu; aviso prévio indenizado de 33 dias – Término do contrato é o último dia efetivamente 
trabalhado; pagamento das verbas rescisórios é até 10º dia do término (CLT, 477, §6º e §8º - multa). 
 
CLT – Art. 477, §6º e §8º 
Multa de 1 salário – obrigação de pagar: até 10º dia. 
Multa de 1 salário – obrigação de fazer: entrega dos documentos. 
 
Extinção do Contrato: Dia da baixa da CTPS. As Verbas Rescisórias são cobradas até a extinção do contrato. 
Tempo de serviço será contado até a extinção do contrato. 
Ex: aviso prévio indenizado de 33 dias – Término do contrato é o último dia efetivamente trabalhado; mas a 
extinção do contrato (dia da baixa na carteira é o dia da Extinção do Contrato) 
 
Requisitos de Admissibilidade Recursal: 
 
O recurso será conhecido, dado seguimento ou recebido se preencher os requisitos de admissibilidade também 
conhecidos como pressupostos recursais. 
 
Os requisitos subjetivos são capacidade, legitimidade e interesse; e os objetivos são adequação/cabimento, 
tempestividade, preparo, regularidade de representação e efeitos.  
 
Para que o recurso tramite naturalmente no órgão jurisdicional, submete-se ao juízo de admissibilidade, que 
analisa preliminarmente os pressupostos recursais, para que o Poder Judiciário receba, admita e julgue o 
instrumento recursal. 
 
Se foi negado o conhecimento/seguimento/admissibilidade, isto está ligado à ausência de requisitos de 
admissibilidade. 
 
Se foi negado o provimento, isto está ligado à análise de mérito. 
 
Requisitos objetivos e subjetivos  
 
1. Requisitos Subjetivos ou Intrínsecos:  
Ligado às partes do processo (aqueles que estão dentro do processo) 
 Capacidade  
 Legitimidade 
 Interesse em recorrer 
 
2. Requisitos Objetivos ou Extrínsicos 
 Adequação/Cabimento 
 Tempestividade 
 Preparo 
  Custas 
  Depósito Recursal 
 Regularidade de Representação 
 
ATENÇÃO!!! O PEDIDO DO RECURSO SERÁ CONFECCIONADO EM 2 (duas) FOLHAS 
 

1) Petição de Interposicão (serão informados os Requisitos Subjetivos e Objetivos. Endereçado ao Juiz de 
Primeiro Grau) 
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Petição de Interposição Petição – preencho os requisitos de admissibilidade. Será analisado pelo Juiz de 
Primeiro Grau. 
 
Pedido da Petição de Interposição – [...] Diante do preenchimento dos requisitos de admissibilidade (objetivos e 
subjetivos) requer ao Juízo a quo (ou Juízo de Primeiro Grau) o CONHECIMENTO e, após contrarrazões do 
recorrido, a remessa dos autos para o egrégio Tribunal Regional do Trabalho. 
 

[Parte Autentificativa] 
 

2) Petição de Razões Recursais (será analisado pelo TRT) 
 

Petição de Razões Recursais  – preencho as razões que embasam de fato e direito que justificam o pedido. Será 
analisado pelo TRT. 
 
Pedido da Peça das Razões – [...] Diante do exposto requer ao ilustre Tribunal a ADMISSIBILIDADE do 
Recurso por estarem presentes todos os pressupostos e o PROVIMENTO no sentido de reformar a decisão 
recorrida por erro in judicando [erro em julgamento]  
 

[Parte Autentificativa] 
 
OU 
 
[...] Diante do exposto requer ao ilustre Tribunal a ADMISSIBILIDADE do Recurso por estarem presentes todos 
os pressupostos e o PROVIMENTO por erro in procedendo [erro de procedimento] requerendo a nulidade da 
decisão recorrida, que o processo seja remetido para a Vara de origem para se proferir uma nova decisão. 
 

[Parte Autentificativa] 
 
Primeiro o Juiz Singular analisa a admissibilidade da Petição de Interposição 
Presente todos os requisitos, o Juiz irá abrir prazo para contrarrazões. 
Após isso remeterá para o TRT, para análise de mérito da Petição de Razões Recursais. 
 

AULA (PERDI O PRIMEIRO TEMPO – ASSITIR 
AULA 10 DO ASHLEY!) 

 
1º Juízo de Admissibilidade: realizado  pelo juízo a quo, ou seja, pelo órgão que proferiu a decisão recorrida. 
 
2º Juízo de Admissibilidade: realizado pelo juízo ad quem, pelo órgão incumbindo da análise do mérito 
recursal. 
 
 
Requisito de Admissibilidade Recursal 
 
O recurso será conhecido, dado segmento ou recebido se preencher os requisitos de admissibilidade conhecido 
 

AULA (Comecei a anotar a aula daqui) 
 
Professora começou a explicar o PREPARO (requisito objetivo) 
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Preparo:  
 
Quando o recurso não preenche o “preparo” ele é decretado como deserto. 
A ausência de custas ou depósito recursal faz com que o recurso seja deserto (deserção) 
Dividido em CUSTAS e DEPÓSITO RECURSAL 
 
CUSTAS:  
Pagamento em virtude do processamento da ação de conhecimento. Aquele que foi condenado em custas, paga-
a porque perdeu a Ação de Conhecimento e não é portadora de gratuidade de Justiça. São pagas em regra pelo 
vencido ao final do processo. Em regra é 2% do valor da causa (Art. 789, CLT) 
 
DEPÓSITO RECURSAL: 
 
Tem Natureza Jurídica de garantir juízo. Só será devido o depósito recursal se estivermos diante de uma decisão 
condenatória com valore pecuniários (Súmula 161, TST). Se a ação tiver natureza declaratória, sem condenação 
em pecúnia, não caberá depósito recursal. O RO, o RR, o EMB ao TST, RO de AR, RExt e o AI (Agravo de 
Instrumento) realizam Depósito Recursal. Será depositado o valor da condenação AINDA NÃO DEPOSITADO. 
Atingido o valor da condenação, nenhum valor será mais exigido. Respeitando-se o limite do teto estabelecidao 
pelo TST.  
 
Qual a Natureza Jurídica do Depósito recursal? 
 
A NJ do DR é de garantia de juízo. Em regra, é pago somente pela reclamada, MAS apenas se houver uma 
condenação em pecúnia (Súmula 161, TST). 
Ex: Se houver uma ação apenas para declaração do vínculo empregatício, não haverá DR, já que a condenação 
não é pecuniária.  
A regra é que o Autor não faz depósito recursal, já que ele não é condenado em pecúnia, apenas, se perder em 
honorários advocatício.  
 
Qual o recurso que precisa de Depósito Recursal? 
R: Recurso Ordinário, Recurso de revista, Embargos ao TST, Recurso Ordinário (de ação rescisória), Recurso 
Extraordinário e Agravo de Instrumento (muito cobrado pela OAB – 50%) 
 
Qual o valor do Depósito Recursal? 
R:  RO – R$ 9.513,16 
 RR, Emb TST, RO de AR, RExt – R$ 19.026,32 (teto estabelecido pelo TST) 
 

CÁLCULO DO DEPÓSITO RECURSAL 
 
A reclamada depositará o valor da condenação ainda não depositado até o limite do TETO estabelecido pelo 
TST. 
 
CASO 1: 
 
Réu (Empresa) perdeu: 
 
1) Valor da CONDENAÇÃO = R$ 20.000,00 
 
Custas = 2% sob 20.000 = 400,00 
Depósito Recursal para ingressar com RO = R$ 9.513,16 
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2) O Réu perdeu o RO e quer entrar com RR no TRT 
Depósito Recursal para ingressar com RR = R$ 10.484,84 (MÁXIMO é Valor da Causa, neste caso) 
 
CASO 2: 
 
Réu (Empresa) perdeu: 
 
1) Valor da CONDENAÇÃO = R$ 5.000,00 
 
Custas = 2% sob 5.000 = R$ 100,00 
Depósito Recursal para ingressar com RO = R$ 5.000,00 (MÁXIMO é Valor da Causa, neste caso) 
 
2) O Réu perdeu o RO e quer entrar com RR no TRT 
Depósito Recursal para ingressar com RR = ZERO (já depositou todo valor) 
 
CASO 3: 
 
Réu (Empresa) perdeu: 
 
1) Valor da CONDENAÇÃO = R$ 200.000,00 
 
Custas = 2% sob 200.000 = R$ 4.000,00 
Depósito Recursal para ingressar com RO = R$ 9.513,16 (MÁXIMO é TETO do TST, neste caso) 
 
2) O Réu perdeu o RO e quer entrar com RR no TRT 
Depósito Recursal para ingressar com RR = R$ 19.026,32 (MÁXIMO é TETO do TST, neste caso) 
 
OBS: AGRAVO DE INSTRUMENTO: serve para destrancar um recurso anterior.  
 
O valor do Depósito Recursal do Agravo de Instrumento é de 50% do Valor do Recurso que eu quero destrancar. 
 
CASO 1: 
 
Réu (Empresa) perdeu: 
 
1) Valor da CONDENAÇÃO = R$ 20.000,00 
 
Custas = 2% sob 20.000 = 400,00 
Depósito Recursal para ingressar com RO = R$ 9.513,16 (MÁXIMO é TETO do TST, neste caso) 
Depósito Recursal para ingressar com AI para destrancar RO = R$ 4.756,58 
 
2) O Réu perdeu o RO e quer entrar com RR no TRT 
Depósito Recursal para ingressar com RR = R$ 5.730,26 (MÁXIMO é Valor da Causa, neste caso) 
 
CASO 2: 
 
Réu (Empresa) perdeu: 
 
1) Valor da CONDENAÇÃO = R$ 10.000,00 
 
Custas = 2% sob 20.000 = 400,00 
Depósito Recursal para ingressar com RO = R$ 9.513,16 (MÁXIMO é TETO do TST, neste caso) 



    www.estudodireito.com 
 

 
34 Leonardo Ervatti 

Coach de Concursos 

Depósito Recursal para ingressar com AI para destrancar RO = R$ 486,84 (MÁXIMO é Valor da Causa, neste 
caso) 
 
 
Quem faz Depósito Recursal? 
 
R: CONTINUA NA PRÓXIMA AULA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIZU PARA AV1: 
 
QUESTÃO: PRINCÍPIOS (NÃO EXIGIRÁ O NOME, mas a aplicação). 
 

1) ESTABILDADE DA LIDE (MOMENTO LIMITE PARA ALTERAR PI, INCUMBE AO AUTOR  
EMENTAR A PI, MAS NÃO A HORA QUE ELE QUER – QUAL O MOMENTO LIMITE?) 
Indiciar como o Autor faz o aditamento. 
 

2) CELERIDADE PROCESSUAL 
 Cuidado as questões que não aplicadas no Proceso do Trabalho (Art, 15, CPC , 769, CLT, exemplos de 
sala de  

Não aplicação do Art. 229 que não se aplica ao Processo do trabalho. OJ 310 
 

3) IRRECOBILIDDADE DAS DEC INTERLOCUTÓRIAS 
REGRA: Sabemos que as DI são irrecorríveis de imediato. Tenho que esperar ate a sentença para recorrer. 
EXCEÇÃO: Há 2 Exceções deste princípio: Súmula 214 do TST ou quando o Juiz acolhe exceção de 
incompetência. 

1) Acolher exceções de incompetência – remessa dos autos para outro TST ) Não posso deixar os autos 
ir par outro TRT. Na qualidade de advogado do réu devo entrar com RO de imediato.  

2) Súmula 214, TST 
 

4) JUS POSTULANDI:  
reclamante e reclamado poderão ingressar na JT sem advogado. Prazo de 5 dias para reduzir a termo, se oral 
(perempção – 731, 732, 786, CLT) 

Art. 731 e 732: 
1) Reclamação Verbal (5 dias pra comparecer a Vara par reduzir a termo) – impedida de 

ingressar na JT por 6 meses (perempção – extinção sem resolução do mérito em 
preliminar) 

2) 2 arquivamentos seguidos à Audiência de Conciliação. LEMBRE-SE que tem quer 
ser duas ausências seguidas.  
 

Ø 791 CLT C/C 425 TST. 
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Exceções: Sumula 425, TST (palavra AMAR, não posso Jus Postulandi) 
 
QUESTÃO: PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO 
 
CLT, 852-A até 852-I 
 
QUESTÃO: HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS 
 
QUESTÃO: PARTES E PROCURADORES. 
 
 
Exercícios: 
 
CASO CONCRETO 1:  
 
Mévio, juiz do trabalho, indignado com determinadas situações que estão ocorrendo na Empresa Alfa, gostaria 
de instaurar reclamação trabalhista plúrima (Art. 842 CT). Pergunta-se: Diante do caso apresentado, o magistrado 
poderá instaurar o processo de ofício? Fundamente sua resposta com base nos princípios norteadores do Processo 
do Trabalho.  
 
R: Não poderá o magistrado instaurar o processo de ofício, pois a regra está elencada no princípio DISPOSITIVO 
ou Pcp do IMPULSO OFICIAL, que estabelece no artigo 2º do CPC que caberá à parte autora provocar o 
Judiciário. No processo do trabalho o Juiz só poderá atuar de ofício no princípio INQUISITIVO, como por 
exemplo: Art. 39, 856 e 876, CLT. 
 
à PRINCÍPIO DISPOSITIVO ou Princípio da Inércia: Art. 2º, CPC – Incube o Autor provocar o 
Judiciário, em regra o P. Judiciário não se manifesta ex officio.  
 
à EXCEÇÕES aos Princípios Dispositivos (PRINCÍPIO INQUISITIVO) – Instauração de Processo EX 
OFFICIO pelo Judiciário: 

1) Art. 39, CLT 
Processo será instaurado pela Justiça do Trabalho 

2) Art. 856, CLT – Dissídios Coletivos (Sindicato no Polo Ativo/Passivo)  
O Presidente do Tribunal do trabalho poderá instaurar um Dissídio Coletivo no caso de GREVE (que é uma  
espécie de suspensão contratual). 

3) Art. 876 CLT* (Reforma Trabalhista) 
 
1ª QUESTÃO OBJETIVA: 
Um dos princípios norteadores do Processo do Trabalho é o da celeridade, dada a natureza salarial do crédito 
trabalhista. Entretanto, por força de Lei, algumas causas especiais possuem preferência na tramitação. Das 
situações listadas a seguir, assinale aquela que terá preferência em todas as fases processuais.  
 
A) a que será executada contra a União, Estados ou Municípios.  
B) a que será executada perante o juízo da falência.  
C) a que será executada em face de empregador doméstico. 
D) a que será executada em face de empresa pública.  
 
 
2ª QUESTÃO OBJETIVA:  
Após a entrada em vigor do CPC/15, o Tribunal Superior do Trabalho editou a Instrução Normativa de nº 39, 
segundo a qual, no Processo do Trabalho:  
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A) os prazos contados em dia só serão contados em dias úteis.  
B) aplica-se a regra do foro de eleição e as partes podem pactuar nos contratos trabalho qual será a Vara do 
Trabalho competente para dirimir eventuais lides trabalhistas.  
C) as tutelas provisórias de urgência e evidência não se aplicam. 
D) aplica-se o Código de Processo Civil, subsidiária e supletivamente, em caso de omissão e desde que haja 
compatibilidade com as normas e princípios do Direito Processual do Trabalho. 
 
CASO CONCRETO 4:  
Marcelo Antonio, por intermédio do seu advogado, ajuizou ação trabalhista postulando a condenação da ex-
empregadora ao pagamento das horas extras. Na sentença o juiz do trabalho julgou improcedente o pedido 
condenando o Autor ao pagamento das custas processuais. O advogado de Marcelo, inconformado, interpôs 
recurso ordinário requerendo o deferimento da gratuidade de justiça, declarando, expressamente, no recurso que 
o Autor não tem condições financeiras para recolher o valor das custas sem prejuízo do próprio sustento e de sua 
família, mas não juntou declaração de miserabilidade nem na petição inicial nem no recurso. Diante do caso 
narrado responda de forma justificada, se de acordo com o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, o 
advogado de Marcelo terá êxito quanto ao deferimento da gratuidade de justiça para o processamento do seu 
recurso. 
 
R: Na Justiça do Trabalho, será caracterizado como hipossuficiente, ou seja, portador da justiça gratuita o 
empregado que auferir renda inferior à 40% dos benefícios previdenciários (CLT, Art. 790, §3º).  
No que tange a atitude do advogado do autor, em requerer a justiça gratuita, em sede recursal, a OJ 269 da SDI-
I assegura tal pedido, ou seja, agiu corretamente o advogado do autor. A ausência de declaração de 
hipossuficiência não obsta a análise do pedido e a concessão do benefício da gratuidade, em virtude do que prevê 
a OJ 304. Neste caso, bastava que o advogado do autor efetuasse o pedido na petição inicial informando ser o 
autor pobre sob as penas da lei. 
 
 
OJ Nº 269: JUSTIÇA GRATUITA. REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE DESPESAS PROCESSUAIS. 
MOMENTO OPORTUNO (inserido item II em decorrência do CPC de 2015). 
 
I - O benefício da justiça gratuita pode ser requerido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, desde que, na 
fase recursal, seja o requerimento formulado no prazo alusivo ao recurso; 
 
II - Indeferido o requerimento de justiça gratuita formulado na fase recursal, cumpre ao relator fixar prazo para 
que o recorrente efetue o preparo (art. 99, § 7º, do CPC de 2015) 
 
OJ 304: DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 
Atendidos os requisitos da Lei nº 5.584/70 (art. 14, § 2º), para a concessão da assistência judiciária, basta a 
simples afirmação do declarante ou de seu advogado, na petição inicial, para se considerar configurada a sua 
situação econômica (art. 4º, § 1º, da Lei nº 7.510/86, que deu nova redação à Lei nº 1.060/50). 
 
(FCC AJAJ TRT 20 2016) Vênus atuou durante 6 anos como preposta da Cia de Bebidas Fonte de Amor. 
Por força da crise econômica foi dispensada sem receber alguns direitos trabalhistas. Em razão de sua 
experiência, ingressou com reclamação trabalhista de forma verbal, sem constituir advogado. Conforme 
súmula do Tribunal Superior do Trabalho e dispositivo processual trabalhista, a capacidade postulatória 
de Vênus em relação a essa reclamatória: 
 
A) está restrita a fase de conhecimento na Vara do Trabalho.  
B) limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho, não alcançando a fase executória.  
C) limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho, não alcançando os recursos de 
competência do Tribunal Superior do Trabalho.  
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D) é ilimitada quanto a fase processual, bem como em relação à instância, alcançando inclusive o Tribunal 
Superior do Trabalho, porque a lei permite o acompanhamento das reclamações até o final.  
E) está restrita à fase de conhecimento, incluindo recursos em todas as instâncias trabalhistas, Varas do Trabalho, 
Tribunais Regionais do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho, mas não envolve a fase de execução. 2ª  
 
(OAB/FGV - VI EXAME NACIONAL UNIFICADO 2011.3) Quanto à nomeação de advogado na Justiça 
do Trabalho, com poderes para o foro em geral, é correto afirmar que:  
 
A) na Justiça do Trabalho, a nomeação de advogado com poderes para o foro em geral poderá ser 
efetivada mediante simples registro na ata de audiência, a requerimento verbal do advogado interessado 
e com a anuência da parte representada.  
B) as partes que desejarem a assistência de advogado sempre deverão outorgar poderes para o foro em geral por 
intermédio de instrumento de mandato, com firma devidamente reconhecida.  
C) na Justiça do Trabalho, o advogado pode atuar sem que lhe sejam exigidos poderes outorgados pela parte, 
haja vista o princípio do jus postulandi.  
D) somente o trabalhador poderá reclamar na Justiça do Trabalho sem a necessidade de nomeação de advogado, 
uma vez que o princípio do jus postulandi somente se aplica à parte hipossuficiente. 
 
CASO CONCRETO 5: 
 
Américo ajuizou uma reclamação trabalhista em face da empresa Gama, uma autarquia federal, tendo sida 
rejeitada pela partes a proposta conciliatória feita pelo juízo. Após a instrução processual, na qual as provas foram 
produzidas, o juiz proferiu sua sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados por Américo. O resultado 
da sentença chegou ao conhecimento de Américo pela via postal, a qual trazia o prazo de 8 dias para apresentar 
Recurso Ordinário (art. 895 da CLT). Ocorre que, a notificação postal só foi entregue no endereço do Américo 
72 horas após a expedição da mesma pela Vara do Trabalho.  
 
a) Como ficará o prazo para Américo apresentar seu recurso? Ele terá menos tempo? A quem cabe o ônus de 
prova do recebimento após o prazo do artigo 774, §2º, da CLT?  
 
b) Se a empresa Gama fosse a recorrente, disporia do mesmo prazo de 8 (oito) dias contido no art. 895 da CLT? 
 
Prazo para recurso conta a partir da intimação.  
Se a intimação for pelo DO, quer dizer que você tem advogado.  
No caso do Jus Postulandi o prazo conta a partir da Intimação 
 
a) O prazo para o Recurso Ordinário (Art. 895, CLT) é de 8 dias úteis. A regra geral, quando se tem advogado, a 
intimação se dará por publicação no Diário Oficial. Quando a parte estiver exercendo o Jus Postulandi será 
expedido uma notificação par intimação da sentença. Conforme Súmula 6, TST, a notificação é expedida e o 
cartório acusa o recebimento após 48h da sua postagem; caso a parte receba fora do prazo, incumbirá a ele o ônus 
da prova, solicitando a nulidade da notificação e a devolução do prazo recursal. 
 
b) Com base no princípio da celeridade processual, a administração pública direta autárquica e fundacional o DL 
775/69 traz a exceção a este princípio, possuindo o prazo em dobro para recorrer. 
 
(QUESTÃO) Considerando que o processo pode ser entendido como uma sequência ordenada de atos que 
devem seguir procedimentos e prazos previstos em lei, no Processo Judiciário do Trabalho, segundo 
normas contidas na Consolidação das Leis do Trabalho e entendimentos sumulados do Tribunal Superior 
do Trabalho:  
A) presume-se recebida a notificação vinte e quatro horas depois de sua postagem; o seu não recebimento ou a 
entrega após o decurso desse prazo constitui ônus de prova do destinatário.  
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B) intimada ou notificada a parte no sábado, o início do prazo se dará no primeiro dia útil imediato e, a 
contagem, no subsequente, e os prazos que se vencerem em sábado, domingo ou feriado, terminarão no 
primeiro dia útil seguinte.  
C) em se tratando de litisconsórcio com procuradores distintos, a contagem dos prazos será em dobro para todas 
as manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. D) quando a intimação 
tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial será contado, 
a partir deste dia porque se trata de dia útil forense. 
 
(FCC AJAJ TRT 20 2016) Na reclamação trabalhista movida pelo empregado Záfiro em face da empresa 
Olimpo S/A houve procedência parcial em sentença. A reclamada interpôs recurso, mas por equívoco do 
Juízo não houve intimação do reclamante para apresentar contrarrazões. O recurso teve seu provimento 
negado. No caso, quanto à teoria das nulidades processuais, conforme previsão contida no texto 
consolidado:  
A) caberia arguição pela reclamada da nulidade processual visto que não foi cumprido ato processual essencial.  
B) deveria ser declarada a nulidade de ofício, que alcançaria todos os atos decisórios. (Art. 795, CLT) 
C) não poderia ser declarada nulidade de ofício por não ser absoluta, mas caso fosse arguida por quaisquer das 
partes seria acolhida com anulação dos atos decisórios.  
D) a nulidade não seria declarada porque não houve prejuízo à parte que não foi intimada para apresentar 
contrarrazões do recurso.  
E) deveria ser declarada a nulidade por provocação da reclamada apenas em eventual ação rescisória a ser movida. 
 
CASO CONCRETO 6: 
 
Paulo ajuizou uma ação trabalhista que fora distribuída para a 1ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, com valor 
da causa igual a vinte salários mínimos, pretendendo verbas salariais e rescisórias da empresa que fora sua 
anterior empregadora e, ainda, a responsabilização subsidiária da autarquia federal, à qual teria, por meio 
daquela empresa interposta, prestado serviços. A ação apresentou pedidos líquidos e endereço adequado das 
partes reclamadas. Assistido o trabalhador pelo sindicato da categoria obreira, postulou na petição inicial, ainda, 
honorários advocatícios em favor da entidade assistente, declarando sua hipossuficiência econômica, alegando 
que, não obstante percebesse salário superior a dois salários mínimos, não tinha condições de suportar os ônus 
do processo sem prejuízo do sustento próprio e ao de sua família. Com base nessa situação hipotética, responda:  
a) Sob qual rito procedimental deverá tramitar a demanda acima? Fundamente sua resposta e aponte os 
dispositivos legais pertinentes.  
 
Deverá tramitar a demanda pelo rito ordinário, com base no artigo 852. O § único d CLT. Estão excluídos no 
procedimento sumariíssimo a União, os Estados, o Distrito federal e os Municipios, Autarquias e Fundações. 
 
b) O pedido de honorários em favor da entidade sindical assistente deve ser julgado procedente? Fundamente 
sua resposta e aponte os dispositivos legais e jurisprudenciais pertinentes.  
 
Sim. Conforme a súmula 219 TST o sindicato sendo vencedor e assistindo um hipossuficiente receberá de 05 a 
15% de honorários advocatícios sucumbências. 
 
1ª QUESTÃO OBJETIVA: (XX EXAME OAB FGV) Mário ajuizou reclamação trabalhista em face de 
seu ex empregador. No dia da audiência, não compareceu, razão pela qual o processo foi arquivado. Em 
nova ação proposta em idênticos termos, o juiz extinguiu o feito sem resolução do mérito, pois a ré não foi 
localizada. Imediatamente, Mário ajuizou a demanda pela terceira vez. Na audiência, com todos presentes, 
o advogado da sociedade empresária aduziu que o juiz deveria extinguir o processo sem resolução do 
mérito em razão da perempção, pois não decorreu o prazo de seis meses entre o segundo e o terceiro 
processo. Sobre a hipótese apresentada, na qualidade de advogado de Mário, assinale a afirmativa correta.  
 
A) Deverá ser requerido que o juiz apenas suspenda o processo.  
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B) Deverá desistir da ação para evitar a condenação em custas.  
C) Deverá aduzir que o prazo de seis meses é contado da primeira ação.  
D) Deverá aduzir que não houve perempção e requerer o prosseguimento do feito.  
 

Resposta: Letra D 
 
 
2ª QUESTÃO OBJETIVA: (FCC AJAJ TRT 20 2016) Zeus ajuizou reclamação trabalhista em face de 
seu empregador que tramita pelo rito sumaríssimo, convidando verbalmente as suas testemunhas. 
Ocorre que, na audiência designada, as testemunhas não compareceram e não houve nenhuma 
comprovação sobre o convite feito às mesmas. No caso,  
 
A) as testemunhas deverão ser intimadas em razão do princípio da busca da verdade real, impondo-se o 
adiamento da audiência.  
B) a audiência prosseguirá porque somente será deferida intimação de testemunha que, comprovadamente 
convidada, deixar de comparecer.  
C) a audiência será adiada para outra data e as testemunhas deverão comparecer espontaneamente, sob pena de 
pagamento de multa, além da preclusão da prova.  
D) no rito sumaríssimo não cabe condução coercitiva de testemunhas ou adiamento de audiência por tal motivo, 
mas para garantir a paridade de tratamento, deverá o juiz encerrar a instrução processual sem ouvir testemunhas 
da reclamada.  
E) as testemunhas deverão ser conduzidas coercitivamente uma vez que não se pode tolerar o descumprimento 
do dever cívico de colaboração com a Justiça. 
 

Resposta: Letra B 
 
CASO CONCRETO 7: 
 
Em audiência realizada em reclamação trabalhista, o micro empresário Moisés enviou como preposto um 
contador autônomo que não presenciou os fatos que foram objeto do litígio, no entanto, em razão da atividade 
desenvolvida, tinha pleno conhecimento dos fatos. O advogado do reclamante requereu a aplicação de confissão 
da reclamada. O juiz acolheu a confissão sob o argumento de que o preposto não presenciou os fatos e, ainda, 
que deveria ser gerente ou empregado da empresa reclamada. Diante do caso apresentado, diante da lei e do 
entendimento consolidado pelo Tribunal Superior do Trabalho, esclareça se o juiz agiu acertadamente. 
 
O juiz agiu incorretamente. Com base na lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) a definição de preposto foi 
alterada, hoje preposto poderá ser qualquer pessoa desde que tenha conhecimento dos fatos. Não é mais necessário 
que o preposto seja empregado ou gerente da empresa. 
(*cuidado com a súmula 377 TST)- anterior a reforma 
 
QUESTÃO OBJETIVA: (OAB/FGV - 2013.1) Em reclamação trabalhista movida contra um município, 
este não comparece à audiência inaugural. Diante dessa hipótese, assinale a afirmativa correta.  
 
A) Não se cogita de revelia porque o direito é indisponível.  
B) Aplica-se a revelia contra o ente público.  
C) Não há revelia, mas se aplica a confissão.  
D) O juiz deve designar audiência de instrução, haja vista tratar-se de ente público.  
 

Resposta: Letra B 
 
2ª QUESTÃO OBJETIVA: (OAB/FGV - 2011.3) Numa reclamação trabalhista, o autor teve reconhecido 
o direito ao pagamento de horas extras, sem qualquer reflexo. Após liquidado o julgado, foi homologado o 
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valor de R$ 15.000,00, iniciando-se a execução. Em seguida, as partes comparecem em juízo pleiteando a 
homologação de acordo no valor de R$ 10.000,00. Com base no narrado acima, é correto afirmar que  
 
A) o juiz não pode homologar o acordo porque isso significaria violação à coisa julgada.  
B) é possível a homologação do acordo, mas o INSS será recolhido sobre R$ 15.000,00.  
C) a homologação do acordo, no caso, dependeria da concordância do órgão previdenciário, pois inferior ao 
valor homologado.  
D) é possível a homologação do acordo, e o INSS será recolhido sobre R$ 10.000,00. 

 
Resposta: Letra A 

 
 
 


