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I - TEORIA GERAL DA DECISÃO JUDICIAL

1. TUTELA JURISDICIONAL

1.1 Conceito
Em linguagem simples, tutela jurisdicional é a resposta dada pelo 
Poder Judiciário ao objeto da pretensão formulada em juízo. A 
sentença é, na verdade, apenas uma técnica, uma ferramenta 
para a concessão da tutela, cujo implemento vai muito além de 
um mero reconhecimento judicial do direito violado ou ameaçado 
de violação.
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1.2 Tipos de tutela jurisdicional
a) Tutela específica
É aquela cuja providência jurisdicional determina o cumprimento 
da obrigação tal como prevista em lei ou ajustada 
contratualmente. Busca-se, com tal modalidade de tutela, 
colmatar os fatos de modo tal que a obrigação violada seja 
cumprida diretamente, e não simplesmente substituída por outra 
que lhe seja equivalente. A tutela específica tende a ser 
preferível, embora não seja necessariamente imperiosa.

Ex: diante de uma dispensa injusta de determinado trabalhador 
estável, a tutela específica consistiria da determinação de sua 
reintegração, com o consequente pagamento dos salários e 
demais direitos relativos ao período de afastamento.
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b) Tutela pelo equivalente
É aquela cuja providência jurisdicional determina o cumprimento 
de obrigação equivalente àquela prevista em lei ou ajustada 
contratualmente. 
Normalmente, tal modalidade de tutela ocorre em duas 
circunstâncias:
i) Quando a tutela específica não for possível (art. 461, §1º, CPC);
ii) Quando a tutela específica for desaconselhável. 

Ex1: Exaurido o período de estabilidade, são devidos ao 
empregado apenas os salários do período compreendido entre a 
data da despedida e o final do período de estabilidade, não lhe 
sendo assegurada a reintegração no emprego (súm 396, I, TST).
Ex2: Quando a reintegração do empregado estável for 
desaconselhável, dado o grau de incompatibilidade resultante do 
dissídio, especialmente quando for o empregador pessoa física, o 
tribunal do trabalho poderá converter aquela obrigação em 
indenização devida (art. 496, CLT).
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Obs.: A tutela pelo equivalente não necessariamente deverá 
corresponder a uma soma em dinheiro. Nada impede que a 
ordem de pagamento corresponda a uma tutela específica, 
dependendo, é claro, da natureza da obrigação que restou 
descumprida. 

CPC, Art. 461-A. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, 
o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o 
cumprimento da obrigação.
(...)
§ 2o Não cumprida a obrigação no prazo estabelecido, expedir-se-
á em favor do credor mandado de busca e apreensão ou de 
imissão na posse, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel.
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c) Tutela inibitória
Trata-se de uma providência essencialmente preventiva, cuja 
finalidade é impedir a prática do ilícito, bem como evitar sua 
repetição ou continuidade. A tutela inibitória não possui no DANO 
um dos seus pressupostos. Para sua concessão, exige-se apenas a 
ocorrência do ilícito ou uma plausível probabilidade de sua 
ocorrência.

CF, art. 5º (...)
 XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 
ou ameaça a direito.

A tutela inibitória consubstancia-se através de uma ordem 
seguida de uma cominação. 
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CPC, Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de 
obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela 
específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará 
providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do 
adimplemento. 
§ 1o  A obrigação somente se converterá em perdas e danos se o 
autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a 
obtenção do resultado prático correspondente. 
§ 2o  A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da 
multa (art. 287). 

Obs.: Note-se que a providência inibitória não precisa, 
necessariamente está adstrita ao pedido formulado na inicial, 
constituindo, pois, exceção ao art. 460 do CPC. 
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d) Tutela inibitória executiva
É perfeitamente possível, em tutela inibitória, a adoção de meios 
de execução direta com vistas a evitar o dano ou ilícito. 
Exemplificativamente: pode-se determinar a imediata inclusão de 
determinado empregado, cujo contrato fora suspenso em razão 
de acidente de trabalho, no plano de saúde corporativo do qual 
foi excluído (súm 440, TST).

e) Tutela inibitória de remoção de ilícito
A tutela inibitória também pode determinar a imediata remoção 
do ilícito, mediante intervenção direta no estado de fato. Trata-se 
de uma variação da tutela inibitória executiva. 
Exemplificativamente: pode-se determinar a interdição de um 
estabelecimento cuja atividade está colocando em risco a saúde 
ou a vida dos seus empregados. 
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f) Tutela reivindicatória
Trata-se da providência através da qual se confere ao pretende a 
posse de um imóvel ou coisa. Normalmente, a tutela 
reivindicatória é prestada nas ações possessórias, mas também 
pode ser fundada na cláusula geral trazida pelo art. 461-A do CPC.

Ex: A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar 
ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito 
de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada (súm vinc. 23, 
STF).

g) Tutela ressarcitória
Trata-se de uma providência essencialmente reparatória ou 
compensatória, normalmente cabida quando o DANO  já se 
consumou, no todo ou em parte. É a mais comum no Processo do 
Trabalho, devido a natureza pecuniária das obrigações.

Obs.: Nada impede que as diversas modalidades de tutela sejam 
cumuladas em uma mesma sentença.  
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2. RACIOCÍNIO JURÍDICO DECISÓRIO
2.1 Etapas
O raciocínio jurídico decisório passa por 5 etapas bem definidas:

a) Compreensão da petição inicial (causa de pedir e pedido 
formulado);
b) Compreensão da defesa apresentada e os limites da litis 
contestatio;
c) Identificação dos defeitos e nulidades processuais, com adoção 
das providências saneatórias;
d) Distribuição do ônus da prova e aferição das provas 
produzidas;
e) Implementação do raciocínio jurídico e exposição da 
argumentação decisória com observância da estrutura formal da 
decisão. 
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3. PETIÇÃO INICIAL
3.1 Conceito
Petição inicial é o ato processual através do qual é veiculada a 
pretensão perante o Poder Judiciário. Em regra, a petição inicial 
define os limites da atuação jurisdicional. 

CPC, Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, 
de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em 
quantidade superior ou em objeto diverso do que Ihe foi 
demandado.
Parágrafo único. A sentença deve ser certa, ainda quando decida 
relação jurídica condicional
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3.2 Requisitos da petição inicial
Para que o mérito da pretensão possa ser analisado pelo Juiz, é 
indispensável que a petição inicial atenda integralmente alguns 
requisitos formais.

CLT. Art. 840. A reclamação poderá ser escrita ou verbal.
§ 1º - Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do 
Presidente da Junta, ou do juiz de direito a quem for dirigida, a 
qualificação do reclamante e do reclamado, uma breve exposição 
dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, a data e a assinatura 
do reclamante ou de seu representante
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CPC, Art. 282. A petição inicial indicará:
I - o juiz ou tribunal, a que é dirigida;
II - os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e 
residência do autor e do réu;
III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
IV - o pedido, com as suas especificações;
V - o valor da causa;
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade 
dos fatos alegados;
VII - o requerimento para a citação do réu.
Art. 283. A petição inicial será instruída com os documentos 
indispensáveis à propositura da ação.
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3.2.1 É possível superar a ausência dos requisitos não previstos 
na CLT?

a) Fundamentos jurídicos
Apesar da CLT não fazer menção expressa aos fundamentos 
jurídicos da pretensão, estes integram a causa de pedir, portanto 
devem estar obrigatoriamente presentes. Entretanto, não se deve 
confundir fundamento jurídico com a remissão à lei ou à 
jurisprudência. Na verdade, os fundamentos jurídicos nada mais 
são do que os interesses e situações jurídicas tutelados pelo 
direito, os quais precisam ser indicados na exordial. 

Ex. O fundamento jurídico do aviso prévio não é, 
necessariamente, a menção expressa ao art. 7º, XXI, da CF c/c Lei 
12.506/2011 e arts. 487 e seguintes da CLT. Reside na 
circunstância de o empregado ter sido despedido injustamente, 
sendo signatário de um contrato tendencialmente ajustado por 
prazo indeterminado.
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b) Valor da causa

Lei 5.584/1970, Art 2º Nos dissídios individuais, proposta a 
conciliação, e não havendo acordo, o Presidente, da Junta ou o 
Juiz, antes de passar à instrução da causa, fixar-lhe-á o valor para 
a determinação da alçada, se este for indeterminado no pedido. 
§ 1º Em audiência, ao aduzir razões finais, poderá qualquer das 
partes, impugnar o valor fixado e, se o Juiz o mantiver, pedir 
revisão da decisão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ao 
Presidente do Tribunal Regional. 
§ 2º O pedido de revisão, que não terá efeito suspensivo deverá 
ser instruído com a petição inicial e a Ata da Audiência, em cópia 
autenticada pela Secretaria da Junta, e será julgado em 48 
(quarenta e oito) horas, a partir do seu recebimento pelo 
Presidente do Tribunal Regional. 
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c) As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade 
dos fatos

CLT, Art. 825. As testemunhas comparecerão a audiência 
independentemente de notificação ou intimação.

CLT, Art. 845. O reclamante e o reclamado comparecerão à 
audiência acompanhados das suas testemunhas, apresentando, 
nessa ocasião, as demais provas.

CLT, Art. 852-H. Todas as provas serão produzidas na audiência de 
instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente.
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d) Requerimento de citação

CLT, Art. 841. Recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou 
secretário, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, remeterá a 
segunda via da petição, ou do termo, ao reclamado, notificando-o 
ao mesmo tempo, para comparecer à audiência do julgamento, 
que será a primeira desimpedida, depois de 5 (cinco) dias.
§ 1º. A notificação será feita em registro postal com franquia. Se o 
reclamado criar embaraços ao seu recebimento ou não for 
encontrado, far-se-á a notificação por edital, inserto no jornal 
oficial ou no que publicar o expediente forense, ou, na falta, 
afixado na sede da Junta ou Juízo.
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3.2.2 Requisitos especiais da petição inicial em rito sumaríssimo

CLT, Art. 852-B. Nas reclamações enquadradas no procedimento 
sumaríssimo:
I - o pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o valor 
correspondente; 
II - não se fará citação por edital, incumbindo ao autor a correta 
indicação do nome e endereço do reclamado.
(...)
§ 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.
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Obs.: Como superar a ausência dos requisitos especiais da petição 
inicial em rito sumaríssimo sem o arquivamento da ação?

Quanto ao requisito do art. 852-B, I, da CLT:
i) Declarar a inconstitucionalidade do dispositivo, se assim 
entender o magistrado e havendo pedido nesse sentido;
ii) Determinar a emenda à inicial (art. 284, CPC c/c art. 796, “a”, 
CLT);
iii) Determinar a conversão do rito sumaríssimo em ordinário (art. 
5º, XXXV, CF).

Quanto ao requisito do art. 852-B, II, da CLT:
i) Determinar a emenda à inicial (art. 284, CPC c/c art. 796, “a”, 
CLT);
iii) Determinar a conversão do rito sumaríssimo em ordinário (art. 
5º, XXXV, CF).
Obs: Não é possível declarar a inconstitucionalidade do referido 
dispositivo (ADI´s 2139 e 2160)
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3.3. Inépcia da inicial

CPC, Art. 295. (...)
Parágrafo único. Considera-se inepta a petição inicial quando:  
I - Ihe faltar pedido ou causa de pedir; 
II - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; 
III - o pedido for juridicamente impossível; 
IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

3.4 Emenda à inicial

CPC, Art. 284. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche 
os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta 
defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 
mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no 
prazo de 10 (dez) dias.
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3.4.1. Inaptidão x Inépcia
Considera-se inapta a petição inicial que não observa os 
requisitos legais. Já a inépcia é verificada sempre que presentes 
as hipóteses do art. 295, parágrafo único, do CPC.

TST, SUM-263 PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. INSTRUÇÃO 
OBRIGATÓRIA DEFICIENTE Salvo nas hipóteses do art. 295 do CPC, 
o indeferimento da petição inicial, por encontrar-se 
desacompanhada de documento indispensável à propositura da 
ação ou não preencher outro requisito legal, somente é cabível se, 
após intimada para suprir a irregularidade em 10 (dez) dias, a 
parte não o fizer 
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3.5. Aditamento à inicial

CPC, Art. 294. Antes da citação, o autor poderá aditar o pedido, 
correndo à sua conta as custas acrescidas em razão dessa 
iniciativa. 

Obs.: Considerando que, no Processo do Trabalho, não existe 
despacho citatório, vem-se admitindo o aditamento da petição 
inicial em audiência, desde que antes de apresentada a defesa. 
Em qualquer caso, o reclamado sempre terá o direito de 
manifestação sobre os pedidos aditados, bem como de 
apresentar e produzir contraprova.
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3.6 Estrutura da petição inicial: entendimento

3.6.1. 1º Passo: análise dos requisitos formais cuja ausência 
pode ser declarada de ofício pelo juiz

Ex.
Competência absoluta;
Requisitos da inicial;
Capacidades;
Condições da ação.

3.6.2. 2º Passo: compreensão da causa de pedir

a) Aspectos declaratórios: normalmente a causa de pedir inicia-
se com a exposição dos fatos relacionados aos aspectos 
declaratórios da futura decisão. 
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Ex: 
Existência do contrato de trabalho;
Formação do vínculo em período anterior ou diverso do anotado 
na CTPS;
Validade do contrato de trabalho;
Regularidade de contrato a termo;
Contratações especiais;
Unidade contratual;
Extinção do contrato de trabalho;
Grupo econômico;
Sucessão de empregadores;
Terceirização;
Estabilidades. 
Obs.: Tais aspectos precisam ser enfrentados com prioridade na 
decisão judicial, visto que qualquer condenação posterior 
dependerá da solução quanto aos aspectos contratuais.
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b) Aspectos condenatórios: superados os aspectos declaratórios, 
passa-se a identificação das pretensões condenatórias 
(obrigações de pagar, fazer, não fazer e entregar).

Ex:
Verbas trabalhistas;
Indenizações por danos;
Multas e demais pedidos;

3.6.3. 3º Passo: identificação do pedido
Cabe ao juiz identificar os pedidos formulados, bem como a 
existência de cumulação de pedidos (cumulação objetiva).
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3.6.3.1. Cumulação de pedidos
a) Cumulação alternativa:
CPC, Art. 288. O pedido será alternativo, quando, pela natureza da 
obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um 
modo.

Ex. 
Lei 9.029/1995, Art. 4o  O rompimento da relação de trabalho por 
ato discriminatório, nos moldes desta Lei, além do direito à 
reparação pelo dano moral, faculta ao empregado optar 
entre:        
I - a readmissão com ressarcimento integral de todo o período de 
afastamento, mediante pagamento das remunerações devidas, 
corrigidas monetariamente, acrescidas dos juros legais;
II - a percepção, em dobro, da remuneração do período de 
afastamento, corrigida monetariamente e acrescida dos juros 
legais.
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b) Cumulação sucessiva:
CPC, Art. 289. É lícito formular mais de um pedido em ordem 
sucessiva, a fim de que o juiz conheça do posterior, em não 
podendo acolher o anterior.

c) Cumulação simples:
CPC, Art. 292. É permitida a cumulação, num único processo, 
contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não 
haja conexão.
§ 1o São requisitos de admissibilidade da cumulação:
I - que os pedidos sejam compatíveis entre si;
II - que seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;
III - que seja adequado para todos os pedidos o tipo de 
procedimento.
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3.6.3.2. Extrapetição
Existem pedidos que estão implícitos, não havendo necessidade 
de sua formulação expressa.

Ex.
CPC, Art. 290. Quando a obrigação consistir em prestações 
periódicas, considerar-se-ão elas incluídas no pedido, 
independentemente de declaração expressa do autor; se o 
devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-
las, a sentença as incluirá na condenação, enquanto durar a 
obrigação.

CPC. Art. 291. Na obrigação indivisível com pluralidade de 
credores, aquele que não participou do processo receberá a sua 
parte, deduzidas as despesas na proporção de seu crédito.
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CPC, Art. 293. Os pedidos são interpretados restritivamente, 
compreendendo-se, entretanto, no principal os juros legais.

TST, SUM-396 ESTABILIDADE PROVISÓRIA. PEDIDO DE 
REINTEGRAÇÃO. CONCESSÃO DO SALÁRIO RELATIVO AO 
PERÍODO DE ESTABILI-DADE JÁ EXAURIDO. INEXISTÊNCIA DE 
JULGAMENTO "EXTRA PETITA" 
(...)
II - Não há nulidade por julgamento “extra petita” da decisão que 
deferir salário quando o pedido for de reintegração, dados os 
termos do art. 496 da CLT.
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4. DEFESA DO RECLAMADO
4.1. Conteúdo da defesa
Quanto ao conteúdo, a defesa do reclamado divide-se em duas 
grandes partes: defesa processual e defesa de mérito. Esta, por 
sua vez, divide-se em prejudicial de mérito e mérito propriamente 
dito. Finalmente, o mérito propriamente dito admite a defesa 
direta e a indireta.

4.1.1. Preliminares
Subdividem-se em peremptórias (extinguem o processo sem 
resolução de mérito) e dilatórias (não importam na extinção do 
processo. 

Obs.: Com exceção do compromisso arbitral, todas as 
preliminares podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz. 
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CPC, Art. 301. Compete-lhe, porém, antes de discutir o mérito, 
alegar: I - inexistência ou nulidade da citação; 
II - incompetência absoluta; 
III - inépcia da petição inicial; 
IV - perempção; 
V - litispendência; 
Vl - coisa julgada; 
VII - conexão; 
Vlll - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de 
autorização; 
IX - convenção de arbitragem;
X - carência de ação; 
Xl - falta de caução ou de outra prestação, que a lei exige como 
preliminar
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4.1.1.1 Preliminares impróprias
É frequente nas defesas trabalhistas a arguição de preliminares 
impróprias, ou seja, aquelas que se confundem com o mérito da 
demanda. 
É o caso, por exemplo, do réu que requer o reconhecimento de 
uma ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o autor não 
era seu empregado; ou do contestante que pugna por uma 
impossibilidade jurídica do pedido, porque o direito pretendido 
não é amparado pela lei. 
Ambos exemplos envolvem matéria de mérito, que desafia 
análise de fatos e provas, o que não pode ser analisado em sede 
de preliminar, cujo resultado seria uma mera extinção do 
processo sem resolução do mérito (art. 267, CPC).
Em tais casos, a preliminar deverá ser rejeitada de plano pelo 
julgador.
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4.1.2. Prejudiciais de mérito
As prejudiciais de mérito, quando acolhidas, extinguem o 
processo com resolução do mérito, apesar de não permitirem a 
análise do objeto substancial do conflito. As prejudiciais de mérito 
mais comuns no processo do trabalho são: a) prescrição; b) 
decadência; e c) eficácia liberatória geral da quitação.

a) Prescrição e decadência
CPC, Art. 269. Haverá resolução de mérito: 
(...)
IV - quando o juiz pronunciar a decadência ou a prescrição
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a.1) Diferenças básicas
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Prescrição Decadência
Perda da pretensão pelo decurso 
do tempo

Perda do direito pelo decurso do 
tempo

Somente pode ser estabelecida 
por ato normativo 

Pode ser estabelecida por ato 
normativo, por contrato, por 
negociação coletiva ou 
regulamento empresarial

Sofre óbice, suspensão ou 
interrupção

Não sofre óbice, suspensão ou 
interrupção



a.2) Aspectos polêmicos da prescrição trabalhista

i) Prescrição total x prescrição parcial
A diferença entre prescrição total e parcial é uma criação 
jurisprudencial e somente tem razão de ser diante da pretensão 
de prestações sucessivas sujeitas a prescrição quinquenal. Na 
prescrição total, a pretensão em relação ao próprio fundo de 
direito é atingida. Assim, o prazo prescricional de 5 anos é 
contado da data da 1ª violação ocorria no tocante às prestações 
sucessivas. 
Na prescrição parcial, a pretensão em relação ao fundo de direito 
não é afetada. Destarte, a cada nova violação das prestações 
sucessivas, um novo prazo prescricional é iniciado.
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TST, SUM-294 PRESCRIÇÃO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. 
TRABALHADOR URBANO Tratando-se de ação que envolva pedido 
de prestações sucessivas decorrente de alteração do pactuado, a 
prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja 
também assegurado por preceito de lei. 

ii) Óbice, suspensão e interrupção da prescrição
Hipótese clássica de ÓBICE  do prazo prescricional trabalhista é a 
menoridade. Destarte, contra os menores de 18 anos não corre 
nenhum prazo prescricional (art. 440, CLT). Aos herdeiros 
menores do trabalhador falecido, a prescrição, que corria 
normalmente para o de cujos, ficará suspensa para os menores 
(art. 198, I, CC). Porém, tendo falecido um trabalhador menor, 
seus herdeiros maiores não se beneficiam do evento obstativo da 
prescrição.
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Na SUSPENSÃO, o prazo prescricional já iniciado paralisa o seu 
curso e retoma a contagem pelo que lhe resta após o evento 
suspensivo. Exemplo de hipótese suspensiva da prescrição 
trabalhista é a apresentação da demanda perante a Comissão de 
Conciliação Prévia (art. 625-G, CLT). A suspensão do contrato de 
trabalho, em virtude da percepção do auxílio doença ou da 
aposentadoria por invalidez, não impede a fluência da prescrição 
quinquenal, ressalvada a hipótese de absoluta impossibilidade de 
acesso ao Judiciário (OJ 375, SDI1).
Na INTERRUPÇÃO, o prazo prescricional já iniciado paralisa seu 
curso e retoma a contagem desde o princípio após o evento 
interruptivo. No processo do trabalho, considerando a 
inexistência de despacho citatório, o simples ajuizamento da 
reclamação já provoca a interrupção da prescrição. A ação 
trabalhista, ainda que arquivada, interrompe a prescrição 
somente em relação aos pedidos idênticos (súm 268, TST). 
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iii) Prescrição na ação de cumprimento
Ação de cumprimento é o procedimento trabalhista que visa 
implementar determinação contida em sentença normativa, 
proveniente de dissídio coletivo. Ressalte-se, porém, que o 
trânsito em julgado da sentença normativa não é indispensável 
para a propositura da ação de cumprimento (súm 246, TST). Por 
outro lado, o prazo de prescrição com relação à ação de 
cumprimento de decisão normativa flui apenas da data de seu 
trânsito em julgado (súm 350, TST).
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iv) Prescrição da ação de indenização por danos decorrentes de 
acidente de trabalho
Tratando-se de ação de indenização por danos decorrentes de 
acidente do trabalho, o TST pacificou entendimento (RR-132900-
09.2006.5.04.0451)  no sentido de que, quando a lesão for 
anterior à Emenda Constitucional nº 45/2004, o prazo 
prescricional aplicável será o previsto no Código Civil. Porém, 
quando a lesão for posterior à referida Emenda, o prazo 
prescricional aplicável será o trabalhista, previsto no artigo 7º, 
XXIX, da Constituição Federal. 
Em se tratando de doença ocupacional constatada após a 
extinção do contrato de trabalho, a fluência da prescrição bienal 
somente ocorre a partir da confirmação da enfermidade, e não do 
término da contratação.
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a.3) Arguição da prescrição
Apesar do artigo 219, §5º, do CPC, inserido pela Lei nº 
11.280/2006, determinar que o juiz deve reconhecer de ofício à 
prescrição, o TST entende que tal previsão não é compatível com 
o Processo do Trabalho. Assim, a prescrição deverá ser arguida 
pelo interessado. Porém, não se conhece de prescrição não 
arguida na instância ordinária (súm 153, TST). 

a.4) Situações em que o mérito deve ser analisado antes da 
prescrição
Controvérsia sobre a unidade contratual
Controvérsia sobre a natureza do contrato
Controvérsia sobre a extinção do contrato
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b) Eficácia liberatória da quitação

b.2) Homologação de conciliação perante a CCP

CLT, Art. 625-E. Aceita a conciliação, será lavrado termo assinado 
pelo empregado, pelo empregador ou seu proposto e pelos 
membros da Comissão, fornecendo-se cópia às partes. 
Parágrafo único. O termo de conciliação é título executivo 
extrajudicial e terá EFICÁCIA LIBERATÓRIA GERAL, exceto quanto 
às parcelas expressamente ressalvadas
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b.2) Homologação sindical do TRCT

TST, SUM-330 QUITAÇÃO. VALIDADE A quitação passada pelo 
empregado, com assistência de entidade sindical de sua 
categoria, ao empregador, com observância dos requisitos 
exigidos nos parágrafos do art. 477 da CLT, tem eficácia 
liberatória em relação às parcelas expressamente consignadas no 
recibo, salvo se oposta ressalva expressa e especificada ao valor 
dado à parcela ou parcelas impugnadas. 
I - A quitação não abrange parcelas não consignadas no recibo de 
quitação e, consequentemente, seus reflexos em outras parcelas, 
ainda que estas constem desse recibo. 
II - Quanto a direitos que deveriam ter sido satisfeitos durante a 
vigência do contrato de trabalho, a quitação é válida em relação 
ao período expressamente consignado no recibo de quitação. 
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4.1.3 Mérito propriamente dito

a)  Princípio da eventualidade

CPC, Art. 300. Compete ao réu alegar, na contestação, toda a 
matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com 
que impugna o pedido do autor e especificando as provas que 
pretende produzir.

Obs.: Ficam excetuados os temas que exigem peça processual 
própria, como é o caso das exceções de incompetência e 
suspeição (art. 799, CLT), bem como a impugnação ao valor da 
causa (art. 261, CPC).

Prof.: Konrad MotaProf.: Konrad Mota



b) Princípio da impugnação específica

CPC, Art. 302. Cabe também ao réu manifestar-se precisamente 
sobre os fatos narrados na petição inicial. Presumem-se 
verdadeiros os fatos não impugnados, salvo:
I - se não for admissível, a seu respeito, a confissão;
II - se a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento 
público que a lei considerar da substância do ato;
III - se estiverem em contradição com a defesa, considerada em 
seu conjunto.
Parágrafo único. Esta regra, quanto ao ônus da impugnação 
especificada dos fatos, não se aplica ao advogado dativo, ao 
curador especial e ao órgão do Ministério Público.
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c) Alegações ou considerações supervenientes 

CPC, Art. 303. Depois da contestação, só é lícito deduzir novas 
alegações quando:
I - relativas a direito superveniente;
II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;
III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em 
qualquer tempo e juízo.

CPC, Art. 462. Se, depois da propositura da ação, algum fato 
constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no 
julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de 
ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a 
sentença
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4.1.3.1 Defesa de mérito direta

Trata-se daquela em que o réu nega peremptoriamente os fatos 
alegados pelo autor. Não se trata de uma negativa geral, mas 
específica. 
Ex1.: O reclamante pede reconhecimento de vínculo empregatício 
e o reclamado diz, em sua contestação, que o mesmo jamais fora 
seu empregado. 

Ex2.: O reclamante alega que recebia salário “por fora” e o 
reclamado diz que isso nunca ocorrera e que todo o salário pago 
estava devidamente registrado.

Ex3.: O reclamante alega que trabalhava horas extras e o 
reclamado diz que nunca houve trabalhou além do limite legal de 
jornada.
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4.1.3.2 Defesa de mérito indireta

Trata-se daquela em que o réu reconhece o fato alegado pelo 
autor, mas apresenta outro que impede, extingue ou modifica o 
direito do autor. 

Ex1.: O reclamante pede reconhecimento de vínculo de emprego 
e o reclamado reconhece que o mesmo prestou-lhe serviços, 
porém na condição de trabalhador autônomo.

Ex2.: O reclamante pede alega que trabalhava em horas extras e o 
reclamado reconhece o trabalho em sobrejornada, mas sustenta 
que as horas extras foram devidamente pagas ou que o 
reclamante as compensou com a diminuição do horário em outro 
dia da semana.
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CPC, Art. 22. O réu que, por não arguir na sua resposta fato 
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, dilatar o 
julgamento da lide, será condenado nas custas a partir do 
saneamento do processo e perderá, ainda que vencedor na causa, 
o direito a haver do vencido honorários advocatícios

Obs.: Caso o reclamado, ao negar a realização de trabalho em 
horas extras, indique o horário praticado pelo reclamante, estaria 
o mesmo formulando uma defesa de mérito direta ou indireta. 

4.1.3.3 Retenções e compensações

CLT, Art. 767 - A compensação, ou retenção, só poderá ser arguida 
como matéria de defesa.

TST, SUM-18 COMPENSAÇÃO A compensação, na Justiça do 
Trabalho, está restrita a dívidas de natureza trabalhista. 
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4.1.4 Contestação e pedidos contrapostos

Os pedidos contrapostos somente são admitidos nas ações 
dúplices. No processo do trabalho, podem ser citadas como 
exemplos de ações dúplices a consignação em pagamento e o 
inquérito judicial para apuração de falta grave. 

Obs.: As ações dúplices não são incompatíveis com a 
reconvenção. O que não se admite é a cumulação de pedidos 
contrapostos com reconvenção, sob pena de litispendência.

4.1.5 Pedidos contrapostos e rito sumaríssimo

CPC, art. 278. (...)
§ 1º É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, 
desde que fundado nos mesmos fatos referidos na inicial
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4.1.6 Abuso de defesa e tutela de evidência

CPC, Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, 
total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido 
inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da 
verossimilhança da alegação e:
(...)
II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto 
propósito protelatório do réu. 
(...)
§ 6o  A tutela antecipada também poderá ser concedida quando 
um ou mais dos pedidos cumulados, ou parcela deles, mostrar-se 
incontroverso.
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4.1.7. Contestação e seus efeitos

Preclusão quanto às matérias não alegadas (art. 300, CPC)
Presunção relativa de veracidade dos fatos não impugnados (art. 
302, CPC)
Condenação do réu pelas custas de retardamento, devido a não 
alegação de preliminares (art. 301, CPC)
Responsabilidade pela integralidade das custas do réu que não 
alegar incompetência absoluta (art. 113, §1º, CPC)
Condenação das custas e honorários pela não alegação de fatos 
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 
22, CPC).
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4.2. Reconvenção
4.2.1 Conceito
Apesar de ser tratada como resposta do réu, a reconvenção é ato 
de contra-ataque, cujo conteúdo jurídico é de ação e não de 
defesa. 
A CLT é omissa quanto à reconvenção, porém a mesma não se 
apresenta incompatível com o Processo do Trabalho, aplicando-se 
o CPC subsidiariamente. Ressalte-se que a reconvenção 
compreende pretensão do réu contra o autor, que poderia 
tranquilamente ser objeto de uma ação distinta, a qual estaria em 
conexão com o litígio originário, daí o processamento conjunto e 
o julgamento em uma única sentença.

CPC, Art. 315. O réu pode reconvir ao autor no mesmo processo, 
toda vez que a reconvenção seja conexa com a ação principal ou 
com o fundamento da defesa.
Parágrafo único. Não pode o réu, em seu próprio nome, reconvir 
ao autor, quando este demandar em nome de outrem
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4.2.2. Requisitos
Conexão da reconvenção com a ação ou com o objeto da defesa;
Competência do juiz do trabalho
Compatibilidade de procedimento

Obs.: Não é possível a um terceiro interveniente reconvir, já que o 
mesmo não se afigura como parte no processo. Porém, havendo 
pluralidade de réus (litisconsórcio passivo), é perfeitamente 
possível que apenas um deles apresente reconvenção.

4.2.3 Julgamento da reconvenção

CPC, Art. 318. Julgar-se-ão na mesma sentença a ação e a 
reconvenção.
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5. IDENTIFICAÇÃO DOS DEFEITOS E NULIDADES PROCESSUAIS, 
COM ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS SANEATÓRIAS

5.1 Nulidades processuais
5.1.1. Conceito
É uma invalidade do ato processual; fruto de um defeito ocorrido 
na prática do ato. Nem todo o defeito gera a nulidade do ato 
processual.

5.1.2. Tipos de defeitos
Meras irregularidades;
Defeitos que geral consequências extraprocessuais;
Defeitos que geram inexistência do ato;
Defeitos que geram a nulidade
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5.1.3. Tipos de nulidade
Absoluta: não convalida;
Relativa: convalida, se não for alegada oportunamente.

5.1.4. Princípios que regem as nulidades

a) Instrumentalidade das formas ou finalidade

CPC, Art. 154. Os atos e termos processuais não dependem de 
forma determinada senão quando a lei expressamente a exigir, 
reputando-se válidos os que, realizados de outro modo, Ihe 
preencham a finalidade essencial.

CPC, Art. 244. Quando a lei prescrever determinada forma, sem 
cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, 
realizado de outro modo, Ihe alcançar a finalidade.
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b) Transcendência ou prejuízo

CLT, Art. 794 - Nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do 
Trabalho só haverá nulidade quando resultar dos atos inquinados 
manifesto prejuízo às partes litigantes.

TST, SUM-427 INTIMAÇÃO. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. 
PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO DAQUELE 
EXPRESSAMENTE INDICADO. NULIDADE Havendo pedido 
expresso de que as intimações e publicações sejam realizadas 
exclusivamente em nome de determinado advogado, a 
comunicação em nome de outro profissional constituído nos autos 
é nula, salvo se constatada a inexistência de prejuízo. 
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c) Preclusão ou convalidação

CLT, Art. 795 - As nulidades não serão declaradas senão mediante 
provocação das partes, as quais deverão argui-las à primeira vez 
em que tiverem de falar em audiência ou nos autos.
§ 1º - Deverá, entretanto, ser declarada ex officio a nulidade 
fundada em incompetência de foro. Nesse caso, serão 
considerados nulos os atos decisórios.
§ 2º - O juiz ou Tribunal que se julgar incompetente determinará, 
na mesma ocasião, que se faça remessa do processo, com 
urgência, à autoridade competente, fundamentando sua decisão.
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d) Economia

CLT, Art. 796 - A nulidade não será pronunciada: 
a) quando for possível suprir-se a falta ou repetir-se o ato

c) Interesse ou eventualidade

CLT, Art. 796 - A nulidade não será pronunciada: 
(...)
b) quando arguida por quem lhe tiver dado causa.
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d) Utilidade ou aproveitamento

CLT, Art. 797 - O juiz ou Tribunal que pronunciar a nulidade 
declarará os atos a que ela se estende.

CLT, Art. 798 - A nulidade do ato não prejudicará senão os 
posteriores que dele dependam ou sejam consequência.
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