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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;
II – as ações que envolvam exercício do direito de greve;
III – as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e
trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores;

IV – os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data , quando
o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição;
VI – as ações de indenização por dano moral ou patrimonial,
decorrentes da relação de trabalho;
VII – as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos
empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho;
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 ;

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

COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO LUGAR
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 Postulatória

Fase Probatória

Fase Decisória

AJUIZAMENTO DA AÇÃO:
→ Pessoal: A postulação pode ser pessoal, isto é, pela própria parte.
JUS POSTULANDI.
“CLT Art. 791 - Os empregados e os empregadores poderão reclamar
pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas
reclamações até o final.”
→ Por intermédio de um advogado.

→ Assistência Sindical
Lei no 5.584, de 26 de junho de 1970
“Art. 14. Na Justiça do Trabalho, a assistência judiciária a que se refere
a Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, será prestada pelo
Sindicato da categoria profissional a que pertencer o trabalhador.
Art. 18. A assistência judiciária, nos termos da presente lei, será
prestada ao trabalhador ainda que não seja associado do respectivo
Sindicato.”

Petição Inicial
Forma escrita ou verbal
“CLT, Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal.”
Opção do reclamante
A) petição escrita

“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 representante. “

NCPC
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites
propostos pelas partes,
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de
natureza diversa da pedida, bem como condenar
a parte em quantidade superior ou em objeto
diverso do que lhe foi demandado.

B) Termo de reclamação
“CLT. Art. 786. A reclamação verbal será distribuída antes de sua
redução a termo.
Parágrafo único. Distribuída a reclamação verbal, a reclamação
verbal, o reclamante deverá, salvo motivo de força maior,
apresentar-se no prazo de 5 (cinco) dias, ao cartório ou à
secretaria, para reduzi-la a termo, sob a pena estabelecida no
Art. 731. “
Art. 731. Aquele que, tendo apresentado ao distribuidor reclamação
verbal, não se apresentar, no prazo estabelecido no parágrafo
único do Art. 786, à Junta ou Juízo para fazê-lo tomar por termo,
incorrerá na pena de perda, pelo prazo de 6 (seis) meses, do
direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho.

DEFESA DO RÉU

Contestação
Exceção de Incompetência
Reconvenção

NCPC
Art. 336. Incumbe 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.

Pode ser Escrita ou Verbal ( Prazo de vinte minutos).
CLT
“Art. 847 - Não havendo acordo, o reclamado terá vinte
minutos para aduzir sua defesa, após a leitura da
reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as
partes.
Parágrafo único. A parte poderá apresentar defesa escrita pelo
sistema de processo judicial eletrônico até a audiência.”

CLT
Art. 800. Apresentada
exceção de incompetência
territorial no prazo de cinco
dias a contar da notificação,
antes da audiência e em
peça que sinalize a
existência desta exceção,
seguir-se-á o procedimento
estabelecido neste artigo.

CLT
Art. 800.
§ 1º Protocolada a petição, será suspenso o processo e não
se realizará a audiência a que se refere o art. 843 desta
Consolidação até que se decida a exceção.
§ 2º Os autos serão imediatamente conclusos ao juiz, que
intimará o reclamante e, se existentes, os litisconsortes,
para manifestação no prazo comum de cinco dias.
§ 3o Se entender necessária a produção de prova oral, o
juízo designará audiência, garantindo o direito de o
excipiente e de suas testemunhas serem ouvidos, por
carta precatória, no juízo que este houver indicado como
competente.

Novo CPC.
“Art. 343. Na contestação, é
lícito ao réu propor
reconvenção para manifestar
pretensão própria, conexa
com a ação principal ou com
o fundamento da defesa.
§ 1o Proposta a reconvenção,
o autor será intimado, na
pessoa de seu advogado,
para apresentar resposta no
prazo de 15 (quinze) dias.”

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.

§ 2º - O reclamante será notificado no ato da apresentação da
reclamação ou na forma do parágrafo anterior.

PRESENÇA DAS PARTES
Art. 843 - Na audiência de julgamento deverão estar presentes o
reclamante e o reclamado, independentemente do comparecimento
de seus representantes salvo, nos casos de Reclamatórias Plúrimas
ou Ações de Cumprimento, quando os empregados poderão fazer-se
representar pelo Sindicato de sua categoria.
§ 2º Se por doença ou qualquer outro motivo poderoso, devidamente
comprovado, não for possível ao empregado comparecer

pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado
que pertença à mesma profissão, ou pelo seu sindicato.

Art. 843
§ 1º É facultado ao empregador
fazer-se substituir pelo gerente,
ou qualquer outro preposto que
tenha conhecimento do fato, e
cujas declarações obrigarão o
proponente.
(...)
§ 3o O preposto a que se refere o
§ 1o deste artigo não precisa ser

empregado da parte reclamada.

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

§ 1o Ocorrendo motivo relevante, poderá o juiz
suspender o julgamento, designando nova
audiência.

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

§ 5º Ainda que ausente o reclamado, presente o
advogado na audiência, serão aceitos a
contestação e os documentos eventualmente
apresentados.

Art. 846 - Aberta a audiência, o
juiz ou presidente proporá a
conciliação.
§ 1º - Se houver acordo lavrar-seá termo, assinado pelo presidente
e pelos litigantes, consignando-se
o prazo e demais condições para
seu cumprimento.

TERMO DE CONCILIAÇÃO
Art. 831 - A decisão será proferida depois de
rejeitada pelas partes a proposta de
conciliação.
Parágrafo único. No caso de conciliação, o
termo que for lavrado valerá como decisão
irrecorrível, salvo para a Previdência Social
quanto às contribuições que lhe forem
devidas.
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QUEM PODE SER TESTEMUNHA?
CLT
Art. 829 - A testemunha que for parente até o terceiro grau civil, amigo íntimo ou
inimigo de qualquer das partes, não prestará compromisso, e seu depoimento valerá
como simples informação.
NCPC
Art. 447.
Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou
suspeitas.
§ 1o São incapazes:
I - o interdito por enfermidade ou deficiência mental;
II - o que, acometido por enfermidade ou retardamento mental, ao tempo em que
ocorreram os fatos, não podia discerni-los, ou, ao tempo em que deve depor, não
está habilitado a transmitir as percepções;
III - o que tiver menos de 16 (dezesseis) anos;
IV - o cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhes faltam.

§ 2o São impedidos:
I - o cônjuge, o companheiro, o ascendente e o descendente em qualquer grau e o
colateral, até o terceiro grau, de alguma das partes, por consanguinidade ou
afinidade, salvo se o exigir o interesse público ou, tratando-se de causa relativa
ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute
necessária ao julgamento do mérito;
II - o que é parte na causa;
III - o que intervém em nome de uma parte, como o tutor, o representante legal da
pessoa jurídica, o juiz, o advogado e outros que assistam ou tenham assistido as
partes.
§ 3o São suspeitos:
I - o inimigo da parte ou o seu amigo íntimo;
II - o que tiver interesse no litígio.

CLT Art. 830.
O documento será juntado no original ou em
cópia (poderá ser declarado autêntico pelo
próprio advogado, sob sua responsabilidade
pessoal).

Prazo: Pelo reclamante, com a petição inicial.
Pelo réu, com a contestação.

Em regra a prova pericial é produzida quando se faz necessária uma
análise técnica que o juiz não pode aferir de imediato, como por
exemplo, um fato médico que só pode ser atestado por um especialista
da área.

Ainda na audiência o Juiz determina quem será o perito, o prazo para
realizar a perícia e o objeto em que deverá recair a perícia. Assim que o
juiz indicar o perito, as partes poderão indicar os assistentes técnicos
para acompanhar o perito que apresentaram pareceres no mesmo
prazo fixado pelo juiz para apresentar o laudo pericial, que poderá ser
impugnado pelas partes no prazo fixado pelo juiz.

Honorários do perito

Art. 790-B

Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos
honorários periciais é da parte sucumbente na
pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária
da justiça gratuita.

§ 4o Somente no caso em que o beneficiário da
justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos
capazes de suportar a despesa referida no caput,
ainda que em outro processo, a União responderá
pelo encargo

É meio de prova que se concretiza com o ato de percepção
pessoal do juiz, com um ou alguns dos seus sentidos, das
propriedades e circunstâncias relativas a pessoa ou coisa
(móveis, imóveis e semoventes). O objetivo da inspeção é
esclarecer o magistrado sobre fato que interesse à decisão
da causa. A inspeção deve ter por objeto necessário e
exclusivo a elucidação de ponto de fato controvertido.

Fundamentação:
Artigos 481 a 484 do Código de Processo Civil

Depoimento pessoal consiste na oitiva da parte,
solicitada pela outra parte ou por determinação
do juiz, com a finalidade de esclarecer fatos
relativos à causa, podendo ocorrer em qualquer
estado do processo.

As partes serão inquiridas pelo juiz, podendo ser
reinquiridas, por seu intermédio, pelas partes,
seus representantes ou advogados (art. 820,
CLT)

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

FASE DECISÓRIA
Encerrada as razões finais, o juiz designará
audiência de julgamento.
A Ata de julgamento será juntada aos autos
no prazo de 48 horas.
Súmula nº 197 do TST
PRAZO. O prazo para recurso da parte que,
intimada, não comparecer à audiência em
prosseguimento para a prolação da sentença
conta-se de sua publicação.

RECURSOS NO PROCESSO DO TRABALHO
UNIFORMIDADE DOS PRAZOS RECURSAIS: 8 dias

PREPARO: CUSTAS E DEPÓSITO RECURSAL
Na hipótese de interposição de recurso, o pagamento e a comprovação do
recolhimento das custas deve ser feito dentro do prazo recursal. ( § 1º do
art. 789 da CLT)
Isentos do pagamento: art. 790-A,CLT
a) beneficiários de justiça gratuita;
b) A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e respectivas
autarquias e fundações públicas federais, estaduais ou municipais que não
explorem atividade econômica
c) O Ministério Público do Trabalho.

AS CUSTAS SÃO PAGAS PELO VENCIDO
2%
(quando houver acordo ou condenação, sobre o
respectivo valor; quando houver extinção do
processo, sem julgamento do mérito, ou julgado
totalmente improcedente o pedido, sobre o valor da
causa)
Deve ser observado o mínimo de R$ 10,64 (dez reais
e sessenta e quatro centavos) e o máximo de quatro
vezes o limite máximo dos benefícios do regime
geral de previdência social.
→ R$ 22.125,24

Somente é exigível quando há a condenação da
empresa para pagamento de valores. ( Art.
899, § 1º)

O depósito recursal será feito em conta
vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos
índices da poupança. (Art. 899, § 4o )
O valor do depósito recursal será reduzido pela
metade para entidades sem fins lucrativos,
entidades filantrópicas, empregadores
domésticos, microempresas e empresas de
pequeno porte. (Art. 899, § 9o )
São isentos do depósito recursal os
beneficiários da justiça gratuita e as empresas
em recuperação judicial. (Art. 899, § 10o )
ATO Nº 360/SEGJUD, de 13 de julho de 2017

R$ 9.189,00

Recurso Ordinário;

R$ 18.378,00 Recurso de Revista, Embargos e
Recurso Extraordinário;
R$ 18.378,00 Recurso em Ação Rescisória

SISTEMA RECURSAL

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.

Liquidação

Homologação
dos Cálculos

Mandado de
Citação e
Penhora ( 48h)
Art, 882 CLT

É prioritária a penhora em dinheiro Art. 335,
CPC
Embargos à execução CLT, Art 884
LIBERAÇÃO DO DINHEIRO
ARREMATAÇÃO (Art. 888, § 1º)
ADJUDICAÇÃO (Art. 888, § 2º)

Obrigada a todos!!!
robertacdearaujo@hotmail.com

