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PRINCÍPIOS DA ORALIDADE E 
IMEDIATIDADE

Oralidade      O sistema processual brasileiro 
adota o procedimento misto pois tanto a forma 
escrita quanto a oral são meios de expressão de 
atos relevantes para a formação do 
convencimento do juiz .

    Imediatidade     Interliga-se  com a  oralidade, 
exigindo o       contato direto do juiz com as 
partes e as provas, a fim de que receba, sem 
intermediários, o material que se servirá para 
julgar. 



AUDIÊNCIA TRABALHISTA 

● Ato processual mais importante do Processo do Trabalho 

1- Arquivamento da ação;

2- Revelia da reclamada;

3- Conciliação;

4- Apresentação da defesa e documentos;

5- Depoimento pessoal das partes;

6- Instrução do processo (documentos, oitiva de testemunhas e 
requerimentos para produção de outras provas);

7- Razões Finais;

8- Nova tentativa de conciliação;

9- Sentença.



PRINCÍPIO DA  INSTRUMENTALIDADE DAS 
FORMAS

O processo é um instrumento e não um fim em si 
mesmo. 

A existência do ato processual é um instrumento 
utilizado para se atingir determinada finalidade. 

Assim, ainda que com vício, se o ato atinge sua 
finalidade sem causar prejuízo às partes, não se 
declara sua nulidade.

Neste sentido, a atual redação do artigo 188 do 
CPC:

“Art. 188.  Os atos e os termos processuais 
independem de forma determinada, salvo quando a 
lei expressamente a exigir, considerando-se válidos 
os que, realizados de outro modo, lhe preencham a 
finalidade essencial.”



nulidades no processo do trabalho

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.  

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. 



No processo do trabalho somente 
serão declaradas as nulidades, 

quando dos atos inquinados 
resultar manifesto prejuízo aos 
litigantes, desde que arguidas 

pela parte prejudicada na 
primeira oportunidade que tiver 

de falar nos autos.



TST - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA AIRR 
1138009819995190062 113800-98.1999.5.19.0062 (TST)

Data de publicação: 03/10/2017

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 
NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 794 E 795 DA CLT E 
473 DO CPC . Na hipótese dos autos, a nulidade não ocorreu, tendo 
em vista que o juízo de primeira instância não se baseou no 
documento juntado, extemporaneamente, pelo agravado no 
julgamento da causa para reconhecer o vínculo de emprego. O juízo 
formou o seu convencimento com fulcro na prova oral, conforme 
expressado no acórdão regional. (...)Agravo desprovido



TRT-6 - Recurso Ordinário RO 00012470520145060011 (TRT-6)

Data de publicação: 04/11/2017

Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EMPRESARIAL. NULIDADE. CERCEAMENTO 
DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. FASE INSTRUTÓRIA REGULARMENTE 
ENCERRADA SEM PROTESTOS. DESCUMPRIMENTO DO PREVISTO NOS 
ARTS. 794 E 795 DA CLT. PRECLUSÃO. A Ré participou de todos os atos 
processuais da fase instrutória. Fez-se presente, por seu sócio-
administrador, e esteve devidamente assistida por patrona habilitada, à 
época, para defesa de seus interesses. Compareceu às sessões de 
audiência, inclusive àquela em que diz ter havido erro material na 
confecção da Ata. Participou da sessão seguinte, para apresentação de 
razões finais, mas deixou passar em branco a ocasião em que deveria 
alegar a nulidade por cerceamento de defesa, como exigem os arts. 794 
e 795 da CLT. Não tendo havido afronta ao contraditório e à ampla 
defesa, descabe à Reclamada buscar o reinício de atos próprios da fase 
instrutória, regularmente encerrada, sem que se tenha registrado sequer 
protesto da Parte. Rejeito a preliminar de nulidade suscitada, por 
preclusão. 



AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. À luz do 
disposto no artigo 239 do novel CPC (Lei n.º 13.105/2015), 
a citação válida constitui pressuposto inafastável para a 
formação da relação processual, mormente porque dela 
depende a eficácia das garantias constitucionais relativas ao 
devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. 
Logo, sua ausência gera nulidade absoluta do processo, nos 
termos dos artigos 280 e 281 do NCPC.

(TRT-7 - RO: 00018972220145070012, Relator: FERNANDA 
MARIA UCHOA DE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 
10/11/2016, Data de Publicação: 11/11/2016)



PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO 
DE DEFESA. APLICAÇÃO DA PENA DE CONFISSÃO POR AUSÊNCIA DO 
RECLAMADO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE 
INTIMAÇÃO PESSOAL E ADVERTÊNCIA DA COMINAÇÃO LEGAL. Nos 
termos do disposto no artigo 385, § 1.º, do novo CPC, "Se a parte, 
pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida 
da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a 
depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena". (...) Assim , tem-se que, no caso 
dos autos, a obreira não foi intimada pessoalmente, a intimação foi 
dirigida a seu patrono, via DEJT, o que torna flagrante o prejuízo 
causado à parte em razão da irregularidade de sua intimação, motivo 
pelo qual não há como se aplicar a pena de confissão ao reclamado. 
Assim, impõe-se seja acolhida a preliminar de nulidade do processo 
por cerceamento de defesa desde à audiência de instrução em que 
cominada a pena de confissão ao reclamado, determinar o retorno dos 
autos à Vara de Origem, a fim de que seja reaberta a instrução, com 
intimação pessoal das partes, ressaltando as cominações pertinentes, 
devendo, ademais, ser considerado como endereço do reclamado o 
constante no mandado de ID. nº d64d388. Preliminar do reclamado 
acolhida.

(TRT-7 - RO: 00003730820145070006, Relator: EMMANUEL TEOFILO 
FURTADO, Data de Julgamento: 11/10/2017, Data de Publicação: 
13/10/2017)



NULIDADE PROCESSUAL. ALEGADO CERCEAMENTO DO DIREITO DE 
DEFESA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PROTESTO ANTE O 
ACOLHIMENTO DE CONTRADITA À TESTEMUNHA. No Processo do 
Trabalho, a parte interessada deve suscitar a nulidade no 
primeiro ensejo que tiver para se manifestar em audiência ou nos 
autos, sob pena de convalidação dos atos até ali praticados. In 
casu, em entendendo a parte cerceado seu direito de produzir 
prova oral, deveria, no primeiro ensejo para se manifestar, ex vi 
da regra emergente do art. 795 da CLT, ter registrado seu 
inconformismo, contudo, assim não procedeu, permitindo se 
configurasse a preclusão.    (...)

(TRT-7 - RO: 00010647620165070030, Relator: ANTONIO 
MARQUES CAVALCANTE FILHO, Data de Julgamento: 
05/02/2018, Data de Publicação: 09/02/2018)



PROCESSO DO TRABALHO 
Nulidade

 Prejuízo

Instrumentalidade 
 →O juiz ou Tribunal que pronunciar a nulidade 

declarará os atos a que ela se estende. E a 
nulidade do ato não prejudicará senão os 
posteriores que dele dependam ou sejam 
consequência.  ( Arts. 797 e 798 CLT) 



PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL

Preconiza o máximo de resultado na 
atuação jurisdicional com o mínimo possível 
de atividades processuais.

O litígio deve ser solucionado de forma 
rápida e eficaz. 

ECONOMIA 
PROCESSUAL

CELERIDADE 



razoável tempo de duração do processo e 
CELERIDADE “A todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a 
razoável duração do processo e os meios 
que garantam a celeridade de sua 
tramitação.” Art. 5o, LXXVIII, CF

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



Relatório Justiça em Números 2017, divulgado 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no 
dia 04 de março de 2018 

1. Tempo médio de tramitação de um 
processo trabalhista na fase de 
conhecimento:  11 meses

2. Tempo médio de tramitação de um processo 
trabalhista na fase de  execução:  3 anos e 4 
meses



Prazos médios em dias das diversas etapas do Processo 
do Trabalho em nível nacional: 

- 104 dias para a 1ª audiência

- 97 dias para a prolação da sentença

- 628 dias para conclusão da fase de liquidação e,

- 1030 dias para encerramento da execução

- (http://www.tst.jus.br/documents/10157/eb0f4cf7-
e6ac451a-b51b-7fd80a7eeccd)



    TEMA RECORRENTE

O assunto mais demandado em todo o Judiciário: rescisão 
do contrato de trabalho/verbas rescisórias

Atualmente, tramitam nas Varas do Trabalho mais de cinco 
milhões de reclamações trabalhistas com esse assunto.

A JT também tem o padrão mais homogêneo, com muitos 
tribunais vinculados aos mesmos assuntos. Os 
principais, além das verbas rescisórias, são seguro 
desemprego, remuneração, verbas indenizatórias, 
diferenças salariais e responsabilidade civil do 
empregador/indenização por dano moral. 





O Relatório Justiça em Números 
2017, divulgado pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) mostra a 
importância da prática da conciliação 
na Justiça do Trabalho: 

A Justiça do Trabalho foi o ramo do 
Judiciário que mais resolveu processos 
por meio de conciliação. 



O número de acordos corresponde a 26% do 
total de ações concluídas na Justiça do 
Trabalho. 

Na fase de conhecimento, no primeiro grau de 
jurisdição, esse índice chega a 39,7%. 

Nas demais fases recursais, o índice da Justiça 
do Trabalho é  de 26%.  



conciliar é a melhor solução !!!

Centros Judiciários de Métodos Consensuais de 
Solução de Disputas (CEJUSC-JT) 

Adoção de políticas públicas voltadas para a 
composição amigável entre empregados e patrões – 
entre elas a Semana Nacional da Conciliação 
Trabalhista.

Incremento de uma  cultura conciliatória 



TRT 7 
2017

R$ 25,8 milhões 
em acordos 
durante a 

Semana Nacional 
da Conciliação 

Trabalhista
( 22 a 26 maio) 

Segundo 
lugar entre os 
Regionais de 
médio porte 

que mais 
arrecadaram 

durante o 
evento. 

Foram 
atendidas 

cerca de sete 
mil pessoas e 
homologados 
936 acordos 
nas 37 varas 

do trabalho do 
Estado e no 

Tribunal.

Os acordos 
promovidos 

pelo 
Nupemec 
somaram 

12,3 milhões. 

As 325 
audiências 
realizadas 
resultaram 

em 139 
acordos 

homologados. 

Cerca de 
1.600 

pessoas 
foram 

atendidas no 
Núcleo de 

Conciliação

Os acordos em 
precatórios 

totalizaram R$ 
2,7 milhões



 postura “pró-ativa” doS 
CONCILIADORES
1. O conciliador não é um mero observador do que 

as partes pretendem fazer no e do processo e 
tampouco um mero homologador passivo do 
acordo

2. O conciliador deve participar ativamente do 
processo, levando em conta todos os aspectos 
que compõem aquele litígio, seja jurídico, 
econômico, sociológico, psicológico e humano



Informações fundamentais 

1- Os pedidos (objeto da ação);

2- Os fatos alegados;

3- O ônus probatório;

4- O percentual de risco processual;

5- Os valores adequados e possíveis para 
conciliação



Saber a quem 
incumbe o ônus 

probatório dos fatos 
controversos 

é indispensável 
para as bases de 

uma

conciliação 



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. 

       Teoria dinâmica  do ônus da prova, Art. 373 do CPC



RISCO PROCESSUAL 

Conciliar é compor e não impor ou admitir culpa. 

A composição deve envolver a ponderação do risco 
processual que a demanda  acarreta  para ambos, 
devendo o conciliador informar  aos litigantes, em 
termos hipotéticos, as possibilidades maiores ou 
menores de êxito em determinado ponto. 

A exposição concreta dos valores financeiros que 
compõem os riscos processuais para cada uma das 
partes é fundamental, devendo se evitar propostas 
aleatórias.



- “E se as testemunhas disserem que…”;

- “em casos similares, aconteceu…”;

- “a jurisprudência tem reconhecido…”;

- “a prova do fato X tem sido mais difícil que a prova do fato 
Y”;

- “existe uma súmula que diz…”;

- “a experiência mostra que é difícil provar X com 
testemunhas”;

- “vamos supor que as testemunhas não saibam a respeito 
de ….”. 

- “ E se a documentação que possui não for suficiente? ….”. 

- “ E se a perícia não resultar como você espera? ….”. 





Procedimento Sumaríssimo e Procedimento 
Ordinário
Procedimento Sumaríssimo,  Art. 852- A ao 852-I da CLT 

(Lei nº 9.957/2000) 

1. Dissídios individuais cujo valor não ultrapasse a 40 
(quarenta) salários mínimos vigentes na data do 
ajuizamento da reclamação

2. Não é admissível quando for parte a Administração 
Pública Direta, Autárquica e Fundacional ( Art. 852-A 
da CLT) 



3. O pedido deve ser certo, determinado e 
preciso quanto à quantidade, devendo ser 
indicado o valor da causa correspondente, que 
por sua vez será o somatório dos pedidos. (art. 
852-B da CLT)

4. A Audiência será única, ocorrendo à instrução e o 
julgamento,  podendo ser interrompida em caso 
de necessidade. (Art. 852-C da CLT) 



PROCEDIMENTO ORDINÁRIO           Reforma Trabalhista, 
Lei n◦  13.467/2017



Requisitos da Petição Inicial 

Antiga Redação da CLT 
Art. 840

§ 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.



Nova Redação  da lei 13.467/2017

  Art. 
840. ..................................
........................

  § 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 rep 
representante.

   § 3o  Os pedidos que não 
atendam ao disposto no § 
1o deste artigo serão 
julgados extintos sem 
resolução do mérito.

 



Pedido Certo
 ► Expresso, preciso, explícito.

Exceções:  Juros legais,  correção 
monetária, cumprimento de obrigação em 
prestações sucessivas, e verbas de 
sucumbência, inclusive os honorários 
advocatícios. (CPC. Art. 322,  § 1o e Art. 323) 

→ STF Súmula 256: É dispensável pedido expresso 
para condenação do réu em honorários, com 
fundamento nos arts. 63 ou 64 do Código de Processo 
Civil.



Pedido Determinado 

 ► Definido quando à quantidade e qualidade. 

     E com a indicação de seu valor 

Aplicação subsidiária do CPC nas exceções.

   

CPC.  Art. 324.  O pedido deve ser determinado.

   § 1o É lícito, porém, formular pedido 
genérico:



 (...) 

II - quando não for possível 
determinar, desde logo, as 
consequências do ato ou do fato;

Ex.  Indenização por danos materiais 
por acidente de trabalho ou doença 
ocupacional,  Quando não houver →
como prever todas as consequências e 
prejuízos causados ao autor em virtude 
do ato ilícito provocado pelo réu, não 
havendo como apurar a extensão do 
dano provocado



(...)

III - quando a determinação do objeto ou do valor 
da condenação depender de ato que deva ser 
praticado pelo réu.

   Um exemplo seria nas obrigações de fazer. Tendo 
em vista o descumprimento pelo réu, surge a 
figura da indenização. Nesse caso como 
quantificar, a princípio, o valor desta indenização? 



Honorários Advocatícios 

Art. 791-A. Ao advogado, ainda 
que atue em causa própria, serão 
devidos honorários de 
sucumbência, fixados entre o 
mínimo de 5% (cinco por cento) e 
o máximo de 15% (quinze por 
cento) sobre o valor que resultar 
da liquidação da sentença, do 
proveito econômico obtido ou, 
não sendo possível mensurá-lo, 
sobre o valor atualizado da causa.
(...) 
§ 3º Na hipótese de procedência 
parcial, o juízo arbitrará 
honorários de sucumbência 
recíproca, vedada a compensação 
entre os honorários.





DO PROCESSO DE JURISDIÇÃO 
VOLUNTÁRIA 

Art. 652.  Compete às Varas do Trabalho:

(...) 

f) decidir quanto à homologação de acordo extrajudicial em 
matéria de competência da Justiça do Trabalho.  

Art. 855-B. O processo de homologação de acordo extrajudicial 
terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a 
representação das partes por advogado.

§ 1º As partes não poderão ser representadas por advogado 
comum.



§ 2º Faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo 
advogado do sindicato de sua categoria.

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

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



 ► Insere no âmbito da Justiça do Trabalho um 
procedimento para homologação de transação 
extrajudicial 

Necessidade 
de petição 
conjunta

Não admite 
jus 

postulandi 

As partes 
não 

podem ter 
advogado 
comum 

Não prejudica 
o prazo 

estabelecido 
no § 6º do art. 

477 da CLT

Não afasta a 
aplicação da 

multa prevista 
no § 8º art. 
477 da CLT

Suspende o prazo 
prescricional da 
ação quanto aos 

direitos 
especificados na 

petição de 
homologação. 

O juiz analisará o 
acordo no prazo de 

15 dias e poderá 
designar audiência 
para ouvir as partes 

se for necessário 
para proferir a 

decisão



Sempre observar 
a capacidade e a 
representação 
processual das 

partes, 
regularidade dos 

poderes 
conferidos aos 

patronos e 
disponibilidade do 

direito em lide

As custas de 
2% sobre o 

valor do acordo 
devem ser 
adiantadas 

pelos 
requerentes e 
rateadas entre 

os interessados. 

A petição inicial deverá conter a identificação do 
contrato ou relação jurídica, as obrigações 

pactuadas (valor, tempo e modo de pagamento), 
a cláusula penal, os títulos negociados e os 

valores respectivos, o valor da causa, bem como 
a atribuição de responsabilidade pelos 
recolhimentos fiscais e previdenciários.

A ausência injustificada 
de qualquer requerente 

na audiência provocará o 
arquivamento do 

processo, com extinção 
sem resolução do mérito.

Não devem ser expedidos 
alvarás para liberação de FGTS e 
seguro-desemprego. Por não se 
tratar de jurisdição contenciosa, 
cabe ao empregador assegurar 

ao empregado acesso aos 
respectivos benefícios.

Os acordos 
homologados são 
títulos executivos 

judiciais. 
A execução deve ser 
processada perante o 

juiz da vara do 
trabalho de origem.



Representação das partes e procuradores

CAPACIDADE DE SER  PARTE

Relacionada à personalidade civil.  

Aptidão para contrair direitos e obrigações.  



CAPACIDADE PROCESSUAL

Relacionada à capacidade civil.  

Aptidão para agir em juízo. 

CPC

Artigo 7º. Toda pessoa que se encontre no exercício dos seus 
direitos tem capacidade para estar em juízo

Art. 71.  O incapaz será representado ou assistido por seus pais, 
por tutor ou por curador, na forma da lei.



ABSOLUAMENTE E relativamente incapazes 

Art. 3° do Código Civil

“São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida 
civil os menores de 16 (dezesseis) anos.”       REPRESENTAÇÃO 

Art. 4° do Código Civil

 “São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: 

I. os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 

II. os ébrios habituais e os viciados em tóxico; 

III. aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem 
exprimir sua vontade;  IV. os pródigos”.      ASSISTÊNCIA 

(Alterado pelo art. 114 da Lei n° 13.146/2015) 



OBSERVAÇÃO:

O maior de 16 anos e menor de 18 anos pode,  sem a 
assistência de seu representante legal, ser  testemunha (art. 
228, I - CC).

Se o maior de 16 e menor de 18 anos oculta 
dolosamente a sua idade, no ato de se obrigar, perderá a 
proteção que a lei confere aos incapazes e não poderá 
anular a obrigação ou eximir-se de cumpri-la, desde que o 
erro da outra parte seja escusável.  ( Art. 180 – CC)



Art. 75.  Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

I - a União, pela Advocacia-Geral da União, diretamente ou 
mediante órgão vinculado;

II - o Estado e o Distrito Federal, por seus procuradores;

III - o Município, por seu prefeito ou procurador;



IV - a autarquia e a fundação de direito público, por 
quem a lei do ente federado designar;

V - a massa falida, pelo administrador judicial;

VI - a herança jacente ou vacante, por seu curador;

VII - o espólio, pelo inventariante;



VIII - a pessoa jurídica, por quem os respectivos atos 
constitutivos designarem ou, não havendo essa 
designação, por seus diretores;

IX - a sociedade e a associação irregulares e outros entes 
organizados sem personalidade jurídica, pela pessoa a 
quem couber a administração de seus bens;

X - a pessoa jurídica estrangeira, pelo gerente, representante 
ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta 
ou instalada no Brasil;

XI - o condomínio, pelo administrador ou síndico.



§ 2o A sociedade ou associação sem personalidade 
jurídica não poderá opor a irregularidade de sua 
constituição quando demandada. 

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.



CAPACIDADE POSTULATÓRIA 

               

              Advogado ( Art. 133, CF)

               Jus Postulandi ( Art. 791, CLT)         

                 
TST Súmula 425

O jus postulandi das partes, estabelecido no artigo 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. 
 



MANDADO TÁCITO 

No processo do trabalho, o mandato tácito somente se 
configura quando o advogado, acompanhado da parte ou 
preposto, comparece ou pratica ato de audiência. 

O Advogado munido de mandato tácito pode interpor 
recurso.

 Apenas possui os poderes para foro geral. Poderes especiais 
dependem de procuração escrita, assinada pela parte.

    O portador de mandato tácito não pode substabelecer (OJ nº 
200 da SDI-1 do TST) 



Lei 13.467/2017
Art. 843 (...) 
§ 3º O preposto a que se refere o 
§ 1º deste artigo não precisa ser 
empregado da parte reclamada.

Superação da Súmula 377 do TST



Competência 

EM RAZÃO DA MATÉRIA:

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:

I – as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público 
externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios;  

– inclui apenas o empregado público (celetista), NÃO inclui servidor estatutário ou 
temporário  (ADI 3395);

– não inclui honorários advocatícios contratuais (Súmula 363 do STJ);

– não inclui Ações Penais (ADIN 3684)



II – as ações que envolvam exercício do direito de greve;

– Ação Possessória ajuizada em decorrência do exercício do 
direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada 
(Sum vinculante 23 STF);

– Ações Individuais – competência da Vara do Trabalho;

– Dissídio Coletivo de Greve – competência do TRT ou TST 
(depende da extensão);



III – as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre 
sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores;

– Inclui Federação e Confederação;

IV – os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data , quando 
o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição;

– a competência será do TRT quando o ato do juiz for da VT ou dos 
desembargadores. 

– será do TST quando impugnar decisão dos ministros;

– será da VT quando não for ato jurisdicional (ex: praticado por 
procurador do trabalho ou auditor);



V – os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, 
ressalvado o disposto no art. 102, I, o;

VI – as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da 
relação de trabalho;

– Danos pré, durante, pós contratuais;

– Acidente de trabalho – ações de danos morais e patrimoniais (sum. 
vinculante 22, STF);

VII – as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos 
empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho;

– qualquer ação envolvendo essas penalidades, anulatória, execução, etc.



VIII – a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 
195, I, a , e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças 
que proferir ; 

– art. 876, par. único CLT – serão executadas ex officio as 
contribuições sociais devidas em decorrência de decisão proferida 
pelos juízes e tribunais do trabalho e dos acordos que homologar;

– sumula 368, TST – Sentenças meramente declaratórias ou 
contribuições de previdência privada NÃO são de competência da 
JT.

– OJ 414 da SDI-I e sum. 454 do TST – competência para as 
contribuições SAT (financiamento de benefícios relativos à 
incapacidade do empregado decorrente de infortúnio no trabalho);

– Incompetência da JT para executar contribuições devidas a terceiros 
do Sistema “S” (SESI, SESC, SENAI, etc..)



IX – outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da 
lei.

1º Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros.

2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à 
arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio 
coletivo (Criação de norma jurídica. Competência do TRT ou TST.)  de 
natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, 
respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, 
bem como as convencionadas anteriormente.  

3º Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do 
interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar 
dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito.



EM RAZÃO DA PESSOA:

Trabalhadores subordinado típicos, tutelados pelo direito material (CF, 
art. 7º, caput); 

 O trabalhador eventual, o avulso, o temporário, o doméstico e o 
empregado público ;

Os servidores de Cartórios Extrajudiciais, admitidos originariamente 
sob o regime celetista, antes ou após a Constituição Federal de 1988 



EM RAZÃO DO LUGAR (TERRITORIAL):

Art. 651, CLT

– quanto ao local da prestação do serviço;

– quando se tratar de empregado agente ou viajante 
comercial;

– de empregado brasileiro trabalhando no estrangeiro; 
ou

– de empresa que promova atividade fora do local do 
contrato;



Regra Geral ( art. 651, caput, CLT) 

Local da prestação do serviço

Art. 651 – A competência das Juntas de Conciliação e Julgamento é 
determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou 
reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido 
contratado noutro local ou no estrangeiro.



Exceções:

– Empregado agente ou viajante comercial:

§ 1º – Quando for parte de dissídio agente ou viajante 
comercial, a competência será da Junta da localidade 
em que a empresa tenha agência ou filial e a esta o 
empregado esteja subordinado e, na falta, será 
competente a Junta da localização em que o 
empregado tenha domicílio ou a localidade mais 
próxima.



– Empregado brasileiro trabalhando no estrangeiro:

§ 2º – A competência das Juntas de Conciliação e Julgamento, 
estabelecida neste artigo, estende-se aos dissídios ocorridos 
em agência ou filial no estrangeiro, desde que o empregado 
seja brasileiro e não haja convenção internacional dispondo 
em contrário.

– Empresa que promova atividade fora do local do contrato:

§ 3º – Em se tratando de empregador que promova realização de 
atividades fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado 
ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração 
do contrato ou no da prestação dos respectivos serviços.



Fase recursal 
Lei 13.467/2017 
Art. 899 
(...) 
§ 4o O depósito recursal será feito em 
conta vinculada ao juízo e corrigido 
com os mesmos índices da poupança. 

 → Comprovação de depósito recursal 
segue o mesmo prazo do recurso.
* Agravo de Instrumento  No ato da →
interposição, 50% ( Art. 899, 7º ) 



Art. 899. .............................................................

§ 9º O valor do depósito recursal será reduzido pela 
metade para entidades sem fins lucrativos, 
entidades filantrópicas, empregadores 
domésticos, microempresas e empresas de 
pequeno porte.



§ 10 São isentos do depósito recursal os 
beneficiários da justiça gratuita e as 
empresas em recuperação judicial. 

§ 11 O depósito recursal poderá ser substituído 
por fiança bancária ou seguro garantia 
judicial



Depósitos Recursais - Valores Vigentes

a) R$ 9.189,00 (nove mil, cento e oitenta e nove reais), no caso de 
interposição de Recurso Ordinário;

b) R$ 18.378,00 (dezoito mil, trezentos e setenta e oito reais), no caso 
de interposição de Recurso de Revista, Embargos e Recurso 
Extraordinário;

c) R$ 18.378,00 (dezoito mil, trezentos e setenta e oito reais), no caso 
de interposição de Recurso em Ação Rescisória.

  → ATO nº 360/SEGJUD, de 13 de julho de 2017.



SUFICIENCIA E INSUFICIENCIA DO DEPÓSITO     
RECURSAL 

CPC Art. 1.007.  No ato de interposição do recurso, o recorrente 
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o 
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob 
pena de deserção.

§ 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e 
de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na 
pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) 
dias

§ 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a 
aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese 
de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para 
sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.



IN 39/2016 do TST:

"Art. 10. Aplicam-se ao Processo do Trabalho as normas do parágrafo único 
do art. 932 do CPC, §§ 1º a 4º do art. 938 e §§ 2º e 7º do art. 1007.

Parágrafo único. A insuficiência no valor do preparo do recurso, no 
Processo do Trabalho, para os efeitos do § 2º do art. 1007 do 
CPC, concerne unicamente às custas processuais, não ao 
depósito recursal."



OJ n. 140 da SDI I do TST DEPÓSITO RECURSAL E 
CUSTAS. DIFERENÇA ÍNFIMA. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA.

Ocorre deserção do recurso pelo recolhimento insuficiente 
das custas e do depósito recursal, ainda que a diferença em 
relação ao “ quantum ” devido seja ínfima, referente a 
centavos.



O  Pleno do TST, na sessão plenária do dia 17 de abril de 
2017, promoveu alteração na sua jurisprudência por força da 
necessária adequação aos dispositivos do novo Código de 
Processo Civil.

A nova redação conferida à Orientação Jurisprudencial 
140 da Subseção I da Seção Especializada em Dissídios 
Individuais passou a permitir, doravante, que a 
complementação do valor seja estendida também ao depósito 
recursal.



"OJ-SDI1-140 DEPÓSITO RECURSAL E CUSTAS PROCESSUAIS. 
RECOLHIMENTO INSUFICIENTE. DESERÇÃO (nova redação em 
decorrência do CPC de 2015) - Res. 217/17, DEJT divulgado em 20, 24 e 
25/4/17.

Em caso de recolhimento insuficiente das custas processuais ou do depósito 
recursal, somente haverá deserção do recurso se, concedido o prazo de 5 (cinco) 
dias previsto no § 2º do art. 1.007 do CPC de 2015, o recorrente não complementar 
e comprovar o valor devido."

   → A nova redação não manteve a antiga expressão representativa da 
"diferença ínfima“. 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI258373,61044-TST+altera+jurisprudencia+e+beneficia+milhares+de+empresas+quanto+ao


Conciliação na fase recursal 

A conciliação em 2º grau  pode ser feita nos próprios 
gabinetes, pelos Relatores, ou pelo Núcleo de 
Conciliação. 

Se o processo tramita no 2º Grau da Justiça do Trabalho 
pode ser solicitada a realização de audiência para 
tentativa de conciliação dirigida ao CENTRO 
JUDICIÁRIO DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE 
SOLUÇÃO DE DISPUTAS DE 2º GRAU - CEJUSC – JT

O Cejusc de 2º Grau busca a conciliação em processos 
em fase recursal e em ações de competência 
originária da 2ª instância da Corte

A designação de audiências de conciliação também vale 
para as ocasiões em que forem interpostos recursos 
de revista ou agravos de instrumento em recurso de 
revista.



Tribunal Regional do Trabalho do Ceará 

ATO Nº 420/2014

Art. 1º Nos processos em que forem interpostos Recurso de Revista ou Agravo de 
Instrumento em Recurso de Revista, antes da remessa ao Tribunal Superior 
do Trabalho, a Secretaria Judiciária intimará as partes, por seus advogados, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar interesse quanto à realização de 
audiência com vista à conciliação do feito.



§ 1º Havendo manifestação positiva de pelo menos uma das partes, a Secretaria 
Judiciária consultará a parte silente acerca do interesse na realização da 
audiência de conciliação.

§ 2º Aquiescendo ambas as partes, a Secretaria Judiciária incluirá o feito em 
pauta, dando ciência aos interessados da data e hora designadas, e 
encaminhará o processo ao Secretário do Tribunal Pleno, a quem caberá 
secretariar as audiências de conciliação.

§ 3º Na ausência de manifestação de qualquer das partes, ou desinteresse de 
pelo menos uma delas, o feito retomará sua normal tramitação.



Art. 3º Celebrado o acordo, será lavrado o correspondente Termo, no qual deverá 
constar, além das condições da avença, expressa desistência dos recursos 
interpostos, bem como a indicação da natureza jurídica das parcelas nele 
contidas (art. 832, § 3º, da CLT), atribuindo-se ao Termo valor de decisão 
irrecorrível, salvo para a Previdência Social (art. 831, parágrafo único, da 
CLT).

Parágrafo único. Frustrada a tentativa de conciliação, o feito retomará sua normal 
tramitação.

Art. 4º O cumprimento dos termos e das condições pactuadas, bem como a 
execução do acordo eventualmente descumprido, processar-se-á perante o 
Juízo de origem (art. 877, da CLT).



Parágrafo único. Antes do retorno dos autos à origem, poderá o 
magistrado indicado no art. 2º expedir alvará para liberação 
de quantia eventualmente disponível no processo conciliado, 
nos termos do acordo firmado pelas partes.

Art. 5º Os feitos em tramitação perante a Presidência do 
Tribunal, em cujas partes apresentarem proposta de acordo, 
poderão ser submetidos ao Juiz Conciliador dos Feitos em 
Segundo Grau.



Conciliação em Recurso de Revista 

Há a  vantagem de reduzir e parcelar os encargos;

Possibilidade de evitar o indeferimento do recurso de revista;

Já se tem uma  visão mais clara sobre o quão difícil pode ser alterar o julgado no 
TST ( restrita a matéria jurídica)     Importância de uma adequada triagem 
dos processos a fim de verificar a viabilidade de acordo entre as partes 

Vantagem para a empresa em reduzir custos com atualização, juros e honorários 
advocatícios  

Vantagem para o trabalhador da redução no tempo de tramitação do processo    
importante em razão da natureza alimentar do crédito trabalhista





CLT Redação Atual

Art. 878 - A execução poderá ser promovida por qualquer 
interessado, ou ex officio pelo próprio Juiz ou Presidente ou 
Tribunal competente, nos termos do artigo anterior.

Parágrafo único - Quando se tratar de decisão dos Tribunais 
Regionais, a execução poderá ser promovida pela Procuradoria 
da Justiça do Trabalho.



NOVA REDAÇÃO

Art. 878. A execução será promovida pelas partes, permitida a 
execução de ofício pelo Juiz ou Presidente do Tribunal apenas 
nos casos em que as partes não estiverem representadas por 
advogado.

Parágrafo único. (Revogado)



CLT 

Art. 880. Requerida a execução, o juiz ou 
presidente do tribunal mandará expedir mandado 
de citação do executado, a fim de que cumpra a 
decisão ou o acordo no prazo, pelo modo e sob as 
cominações estabelecidas ou, quando se tratar de 
pagamento em dinheiro, inclusive de contribuições 
sociais devidas à União, para que o faça em 48 
(quarenta e oito) horas ou garanta a execução, sob 
pena de penhora.



Art. 882. O executado que não pagar a importância reclamada 
poderá garantir a execução mediante depósito da quantia 
correspondente, atualizada e acrescida das despesas processuais, 
apresentação de seguro-garantia judicial ou nomeação de bens à 
penhora, observada a ordem preferencial estabelecida no art. 835 
da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo 
Civil.

→Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017



 ► IN 39/16 já prescrevia ser aplicável ao 
Processo do Trabalho o art. 835, incisos e §§ 
1º e 2º do CPC. 

 ► Incorporação da OJ 59 da SDI-II do TST  →

“ Mandado de segurança. Penhora. Carta 
de fiança bancária. Seguro garantia judicial 
(nova redação em decorrência do CPC de 
2015) (Inserida em 20.09.2000 - Alterada 
pela Res. 209/2016 - DeJT 01/06/2016) 

A carta de fiança bancária e o seguro 
garantia judicial, desde que em valor não 
inferior ao do débito em execução, acrescido 
de trinta por cento, equivalem a dinheiro 
para efeito da gradação dos bens 
penhoráveis, estabelecida no art. 835 do CPC 
de 2015 (art. 655 do CPC de 1973).



Art. 883 - Não pagando o executado, nem garantindo a 
execução, seguir-se-á penhora dos bens, tantos quantos 
bastem ao pagamento da importância da condenação, 
acrescida de custas e juros de mora, sendo estes, em 
qualquer caso, devidos a partir da data em que for ajuizada a 
reclamação inicial.



objeto da penhora

CPC 

Art. 831.  A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos 
bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, 
das custas e dos honorários advocatícios.

Art. 832.  Não estão sujeitos à execução os bens que a lei 
considera impenhoráveis ou inalienáveis.

Art. 833.  São impenhoráveis:



I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos 
à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a 
residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que 
ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio 
padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, 
salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as 
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os 
pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por 
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua 
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de 
profissional liberal, ressalvado o § 2o;



V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou 
outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do 
executado;

VI - o seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem 
penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que 
trabalhada pela família;

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação 
compulsória em educação, saúde ou assistência social;



X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 
(quarenta) salários-mínimos;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, 
nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime 
de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de 
penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente 
de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) 
salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no 
art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.



§ 3o Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do 
caput os equipamentos, os implementos e as máquinas 
agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual 
produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto 
de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio 
jurídico ou quando respondam por dívida de natureza 
alimentar, trabalhista ou previdenciária. 

Art. 834.  Podem ser penhorados, à falta de outros bens, os 
frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis.



ordem preferencial de penhora 

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 
financeira;

(...)

§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais 
hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as 
circunstâncias do caso concreto.

§ 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a 
fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não 
inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por 
cento.



In 39/2016  tst 

Art. 3° Sem prejuízo de outros, aplicam-se ao Processo do 
Trabalho, em face de omissão e compatibilidade, os 
preceitos do Código de Processo Civil que regulam os 
seguintes temas: 

XIX - art. 854 e parágrafos (BacenJUD);

 A indisponibilidade dos valores será concedida em 24 horas e 
sem o conhecimento do executado. 

Somente após a indisponibilidade, o executado será informado 
da penhora on-line para se manifestar. 



CPC

Art. 854.  Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 
aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar 
ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições 
financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 
supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis 
ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 
indisponibilidade ao valor indicado na execução.

§ 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o 
juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade 
excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em 
igual prazo.



§ 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este 
será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 
pessoalmente.

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.



§ 4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz 
determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou 
excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e 
quatro) horas.

§ 5o Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-
se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de 
termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira 
depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o 
montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.

Art. 1.058. Em todos os casos em que houver recolhimento de importância 
em dinheiro, esta será depositada em nome da parte ou do interessado, 
em conta especial movimentada por ordem do juiz, nos termos do art. 
840, inciso I.



DA PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DE 
EMPRESA

Art. 866. Se o executado não tiver outros bens 
penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil 
alienação ou insuficientes para saldar o crédito 
executado, o juiz poderá ordenar a penhora de 
percentual de faturamento de empresa.

§ 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do 
crédito exequendo em tempo razoável, mas que não 
torne inviável o exercício da atividade empresarial



Embargos à execução 
 Ação de cognição de natureza incidental 

 A  competência para julgamento dos embargos à execução é do juízo onde 
se processar a execução

CLT 

“Art. 877 - É competente para a execução das decisões o Juiz ou 
Presidente do Tribunal que tiver conciliado ou julgado originariamente 
o dissídio.

Art. 877-A - É competente para a execução de título executivo extrajudicial 
o juiz que teria competência para o processo de conhecimento relativo 
à matéria.  (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. Art. 876) 



Art. 884 - Garantida a execução ou penhorados os bens, 
terá o executado 5 (cinco) dias para apresentar 
embargos, cabendo igual prazo ao exequente para 
impugnação.

(...) 

§ 4o Julgar-se-ão na mesma sentença os embargos e as 
impugnações à liquidação apresentadas pelos credores 
trabalhista e previdenciário. 

§ 6º  A exigência da garantia ou penhora não se aplica às 
entidades filantrópicas e/ou àqueles que compõem ou 
compuseram a diretoria dessas instituições.” 
(  Introduzido pela Lei 13.467/2017) 



MATÉRIAS IMPUGNÁVEIS EM SEDE DE 
EMBARGOS À EXECUÇÃO

Artigo 884, parágrafo 1o da CLT

 “Será restrita às alegações de cumprimento da decisão 
ou do acordo, quitação ou prescrição da dívida”. 

O aludido rol tem sido considerado meramente 
exemplificativo, aplicando-se subsidiariamente ou 
supletivamente as disposições do artigo 525, parágrafo 1o 
do CPC, por força do artigo 15 do CPC, podendo estender-
se também às seguintes matérias, em caso de execução de 
título judicial:



CPC Art. 525  

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à 
revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, 
novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à 
sentença.



Parcelamento do débito 
O instituto do parcelamento de débito foi inserido no CPC de 

1973 pela lei 11.382/06 com o art. 745-A, o qual permitia, no 
prazo de apresentação dos embargos à execução, que se 
reconhecesse o débito exequendo por meio da realização do 
depósito de 30% do valor devido, parcelando-se o restante em 
até 6 (seis) vezes, cujo montante seria atualizado e corrigido até 
a data do respectivo pagamento.

Caso não fosse corretamente adimplida a dívida, incidir-se-ia 
multa de 10%, bem como se prosseguiria com os atos de 
execução forçada quanto ao montante ainda devido, na forma do 
parágrafo segundo do mesmo dispositivo legal.



Novo cpc 
Art. 916.  No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de 
custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja 
permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e de juros de um por cento ao mês.

§ 1o O exequente será intimado para manifestar-se sobre o preenchimento dos 
pressupostos do caput, e o juiz decidirá o requerimento em 5 (cinco) dias.

§ 2o Enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as 
parcelas vincendas, facultado ao exequente seu levantamento.



§ 3o Deferida a proposta, o exequente levantará a quantia depositada, 
e serão suspensos os atos executivos.

§ 4o Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o 
depósito, que será convertido em penhora.

(...) 

§ 6o A opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa 
renúncia ao direito de opor embargos.



Aplica-se ao processo do trabalho? 

IN 39/2016 TST

Art. 3° Sem prejuízo de outros, aplicam-se ao Processo do 
Trabalho, em face de omissão e compatibilidade, os 
preceitos do Código de Processo Civil que regulam os 
seguintes temas:

XXI - art. 916 e parágrafos (parcelamento do crédito 
exequendo)



 O parcelamento da dívida é um direito  potestativo do 
devedor?

 O exequente poderia se insurgir  apenas quanto ao preenchimento 
dos pressupostos formais do pedido, devendo, em seguida, o juiz decidir 
no prazo de cinco dias (art. 916, §1º, CPC)? 

Controvérsia na jurisprudência trabalhista

*A  norma do parcelamento do débito, direcionada ao processo 
trabalhista, é de que o devedor não tem simplesmente o direito de 
parcelar a dívida, porque está reconhecida em título executivo judicial que 
deve ser cumprido.



ACORDO TRABALHISTA NA FASE DE EXECUÇÃO 

-

 Priorizar

 1. Os dos maiores devedores;

 2. Os que se encontram em arquivo provisório mas com  
possibilidade de acordo;

3. Os que estão com bens marcados para o próximo leilão;

4. os com agravo de petição, aguardando prazo para resposta ou 
antes do envio para a segunda instância.

• 2,6 milhões de processos na fase de execução. Apenas 696 
mil (26,8%) foram encerrados 2m 2017. 

• Isso significa que, de cada 100 reclamantes que obtêm ganho 
de causa, somente 31 alcançam êxito efetivo na cobrança 
de seu crédito. 

• ( Consolidação Estatística da Justiça do Trabalho, 2017)



Inovação importante lei 13.467/2017 

Art. 879.  (...)
§ 2º  Elaborada a conta e tornada 
líquida, o juízo deverá abrir às 
partes prazo comum de oito dias 
para impugnação fundamentada 
com a indicação dos itens e 
valores objeto da discordância, 
sob pena de preclusão.

DELIMITAÇÃO DE VALORES 

VERBAS INCONTROVERSAS 

 AGRAVO 
DE 

PETIÇÃO 





INCIDÊNCIA Previdenciária

Se houver conciliação na fase de conhecimento, 
antes da prolação da sentença, a contribuição 
previdenciária será calculada sobre a quantia 
estabelecida no acordo, guardada as proporções das 
verbas discriminadas no acordo sobre as quais 
incidem a contribuição previdenciária, considerando 
ainda que estas tenham sido objeto do pedido.



CLT

Art. 832 

(...)

§ 3o As decisões cognitivas ou homologatórias deverão sempre 
indicar a natureza jurídica das parcelas constantes da 
condenação ou do acordo homologado, inclusive o limite de 
responsabilidade de cada parte pelo recolhimento da 
contribuição previdenciária, se for o caso. 

§ 6o O acordo celebrado após o trânsito em julgado da sentença ou 
após a elaboração dos cálculos de liquidação de sentença não 
prejudicará os créditos da União. 



Lei nº 8.212/91

Art. 43 

§ 5º  Na hipótese de acordo celebrado após ter sido 
proferida decisão de mérito, a contribuição será 
calculada com base no valor do acordo. 

  → As contribuições previdenciárias incidirão sobre as 
parcelas do acordo judicial, mas as partes somente 
podem acordar acerca da natureza das parcelas 
respeitando a proporcionalidade das parcelas de 
natureza remuneratória e indenizatória declinadas na 
decisão transitada em julgado.



Orientação Jurisprudencial da SDI-376. 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACORDO 
HOMOLOGADO EM JUÍZO APÓS O TRÂNSITO EM 
JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCIDÊNCIA 
SOBRE O VALOR HOMOLOGADO. 

É devida a contribuição previdenciária sobre o valor 
do acordo celebrado e homologado após o trânsito em 
julgado de decisão judicial, respeitada a 
proporcionalidade de valores entre as parcelas de 
natureza salarial e indenizatória deferidas na decisão 
condenatória e as parcelas objeto do acordo.



Assim, caso a decisão judicial seja, por exemplo, 
de R$ 10.000,00, sendo R$ 6.000,00 (60%) de verbas 
de natureza remuneratória e R$ 4.000,00 (40%) de 
verba indenizatória, havendo acordo judicial após o 
trânsito em julgado no importe de R$ 5.000,00, as 
partes deveriam observar a mesma proporção da 
natureza das parcelas, ou seja, R$ 3.000,00 de verbas 
remuneratórias (mesmos 60%) e R$ 2.000,00 de 
verbas indenizatórias (mesmos 40%)



conciliação em dissídio coletivo 

   COMPETÊNCIA 

 TRT  Art. 678, inciso I, da CLT→

“Aos Tribunais Regionais, quando divididos em 
Turmas, compete, ao Tribunal Pleno, especialmente, 
processar, conciliar e julgar originariamente os 
dissídios coletivos”.



TST  Artigo 2º da Lei 7.701/88→

 “Compete à seção especializada em dissídios coletivos, 
ou seção normativa, originariamente, conciliar e julgar 
os dissídios coletivos que excedam a jurisdição dos 
Tribunais Regionais do Trabalho”.



Fases conciliatórias do dissídio 

Art. 860 a 864 CLT 

Na primeira fase, a representação do dissídio é recebida e protocolada 
no tribunal. Se estiver na devida forma, o Presidente do Tribunal 
designará uma audiência de conciliação, dentro do prazo de 10 dias. 
As partes envolvidas são, então, notificadas.

Na segunda fase é a audiência de conciliação, que não é a mesma do 
princípio da negociação, nela as duas partes do dissídio 
comparecem (ou enviam seus representantes) e o Presidente do 
Tribunal as convida para se pronunciarem sobre os termos da 
conciliação.



conciliação pré-processual em dissídio coletivo 

O objetivo é permitir que demandas dessa 
natureza sejam solucionadas antes do ajuizamento 
do dissídio coletivo.

O Tribunal Superior do Trabalho instituiu, por 
meio do ATO Nº 168/TST.GP, de 4 de abril de  2016, 
o  procedimento de mediação e conciliação pré-
processual em dissídio coletivo. 

A audiência de mediação pode ser requerida por 
qualquer uma das partes interessadas e será 
realizada na sede do TST, e será conduzida pelo 
vice-presidente do TST. 



     Podem ser submetidas à mediação as demandas judiciais passíveis 
de dissídios coletivos de natureza econômica, jurídica ou de greve.

Recebido o pedido de mediação e conciliação pré-processual, a 
Vice-Presidência do Tribunal poderá designar audiência e 
encaminhar o feito à Secretaria-geral Judiciária, que providenciará 
a notificação das partes acerca do dia, hora e local da audiência de 
mediação, conforme pauta previamente estabelecida

As audiências de conciliação serão realizadas na sede do 
Tribunal Superior do Trabalho, sob a condução do Ministro Vice-
Presidente do Tribunal, que poderá convidar o Procurador-Geral 
do Trabalho para participar da audiência.



Trt 7 

Resolução TRT7 nº 304, de 22 de agosto de 2017/ ATO Nº 126/2017

Foi instituído no âmbito do TRT 7 o procedimento de mediação e 
conciliação pré-processual em dissídios coletivos.

A mediação e conciliação pré-processual podem ser requeridas por 
quaisquer das partes interessadas na solução do conflito, passível 
de dissídio coletivo.

O procedimento deve ser conduzido e processado no âmbito do Centro 
Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (CEJUSC-
JT).



Podem ser submetidos ao procedimento de 
mediação e conciliação pré-processual as relações 
jurídicas passíveis de submissão a dissídio   coletivo 
de natureza econômica, jurídica ou de greve

Recebido o pedido de mediação e conciliação pré-
processual, o Coordenador do CEJUSC-JT poderá 
designar audiência, com notificação das partes acerca 
do dia, hora e local, conforme pauta previamente 
estabelecida, podendo o coordenador do CEJUSC-JT 
notificar o Ministério Público do Trabalho para a 
audiência.



ACORDOs SIMULADOs 

 Art. 793-B. Considera-
se litigante de má-fé 

aquele que:
III - usar do processo 

para conseguir objetivo 
ilegal

Art. 793C
§ 1o  Quando forem dois ou mais 

os litigantes de má-fé, o juízo 
condenará cada um na proporção 

de seu respectivo interesse na 
causa ou solidariamente aqueles 

que se coligaram para lesar a 
parte contrária.

O processo deve ser 
extinto sem resolução do 
mérito. 



Obrigada a todos!!!

robertacdearaujo@hotmail.com
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