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SOBRE AS 350 DICAS DE PROCESSO DO TRABALHO

A obra “350 Dicas de Processo do Trabalho” é destinada aos estu-
dantes e profissionais da área jurídica e foi pensada e estruturada 
de modo que o leitor possa ter uma visão ampla e geral, com ênfase 
nas questões mais polêmicas e divergentes, sempre apontando a 
solução legal e jurisprudencial dos temas abordados.

As dicas partem da aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho 
e do Código de Processo Civil, passando pela petição inicial, procedi-
mento sumário e sumaríssimo, provas, nulidades, custas, recursos e 
outros temas de grande relevância.

Espera-se que esse trabalho, elaborado por autor com larga experi-
ência docente e profissional, seja uma boa maneira de o leitor fami-
liarizar-se e ter sempre à disposição as questões mais relevantes do 
Direito Processual do Trabalho.
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A obra “350 Dicas de Processo do Trabalho” é destinada aos 
estudantes e profissionais da área jurídica e foi pensada e estrutu- 
rada de modo que o leitor possa ter uma visão ampla e geral, com 
ênfase nas questões mais polêmicas e divergentes, sempre apontan-
do a solução legal e jurisprudencial dos temas abordados.

As dicas partem da aplicação da Consolidação das Leis do Tra-
balho e do Código de Processo Civil, passando pela petição inicial, 
procedimento sumário e sumaríssimo, provas, nulidades, custas, 
recursos e outros temas de grande relevância.

Espera-se que este trabalho, elaborado por autor com larga ex-
periência docente e profissional, seja uma boa maneira de o leitor 
familiarizar-se e ter sempre à disposição as questões mais relevantes 
do Direito Processual do Trabalho.
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APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA

 1  – A regra da subsidiariedade está no art. 769 da CLT segundo 
o qual o direito processual comum será fonte subsidiária quando 
presentes dois requisitos: (1º) existir omissão; (2º) ausência de in-
compatibilidade.

 2  – Três correntes doutrinárias interpretam o significado de 
omissão: (1ª) lacuna normativa: quando a lei não contém previsão 
para o caso concreto. A omissão deve ser completa, ou seja, de um 
instituto por inteiro. Ex.: ação cautelar, ação monitória etc.; (2ª) la-
cuna ontológica: quando a norma não mais está compatível com os 
fatos sociais. Ex.: aplica-se ao processo do trabalho a nova regra da 
execução civil em detrimento do que estabelece a CLT; e (3ª) lacuna 
axiológica: quando as normas processuais levam a uma solução 
injusta ou insatisfatória. Ex.: citação (a CLT não autoriza por oficial 
de justiça), prova (a CLT não fala em inspeção judicial).

ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO

 3  – A EC nº 45/2004 alterou não só a competência da Justiça do 
Trabalho mas também a organização. Estabeleceu que os Tribunais 
Regionais do Trabalho instalarão justiça itinerante, para atender os 
limites territoriais abrangidos pela sua jurisdição e, poderão funcionar 
descentralizadamente, através de Câmaras regionais (§ 2º, art. 115, 
Constituição Federal de 1988).

 4  – Os Tribunais Regionais do Trabalho serão compostos de no 
mínimo 7 (sete) julgadores, recrutados, quando possível da mesma 
região, e nomeados pelo Presidente da República, dentre os brasileiros 
com mais de 30 anos e menos de 65 anos, sendo: I – 1/5 (um quinto) 
formado por advogados com mais de 10 anos de carreira, que tenham 
notório saber jurídico e reputação ilibada, e por membros do Mi-
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2 CARLOS AUGUSTO MARCONDES DE OLIVEIRA MONTEIRO

nistério Público do Trabalho, com mais de 10 anos de carreira; II – os 
demais, mediante promoção de juízes do trabalho por antiguidade 
e merecimento, alternadamente.

 5  – A EC nº 24/99 extinguiu a representação classista, eliminando 
o julgamento colegiado em primeiro grau. As Juntas de conciliação e 
julgamento passaram a ser denominadas de Varas do Trabalho, cuja 
jurisdição passou a ser exercida por um juiz singular.

 6  – Nas comarcas em que não há jurisdição de uma vara do trabalho, 
a lei poderá atribuí-la ao juiz de Direito, com recurso para o respec-
tivo Tribunal Regional do Trabalho (art. 112, CF). A EC nº 45/2004 
alterou o art. 112 da CF e retirou a obrigatoriedade da existência de 
pelo menos um Tribunal Regional por Estado.

 7  – A EC nº 45/2004 aumentou o número de ministros do Tribunal 
Superior do Trabalho para 27 (vinte e sete), conforme art. 111-A da 
Constituição Federal de 1988, escolhidos entre brasileiros com mais 
de 35 anos e menos de 65 anos de idade, nomeados pelo Presidente da 
República, após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, 
sendo: I – 1/5 (um quinto) formado por advogados com mais de 10 
anos de carreira, que tenham notório saber jurídico e reputação 
ilibada, e por membros do Ministério Público do Trabalho, com mais 
de 10 anos de carreira; II – os demais, serão formados por juízes de 
carreira oriundos dos Tribunais Regionais do Trabalho.

 8  – Funcionará junto ao TST (§ 2º, I e II, art. 111-A da Constituição 
Federal de 1988): 1 – A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoa-
mento de Magistrados do Trabalho – dentre suas funções, cabe à 
Escola regulamentar os cursos oficiais para ingresso e promoção na 
carreira; 2 – o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, caben-
do-lhe, na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, 
financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus, como 
órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante.
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3350 DICAS DE PROCESSO DO TRABALHO

COMPETÊNCIA

 9  – A EC nº 45/2004 ampliou a competência da Justiça do Traba-
lho alterando o art. 114 da Constituição Federal, e a principal delas 
foi o inciso I do referido artigo que mudou a expressão relação de 
emprego para relação de trabalho. Muito se discutiu os limites da 
referida alteração e o STJ se posicionou por meio da Súmula 363 no 
sentido de que cabe à justiça comum apreciar ação de cobrança de 
honorários entre profissional liberal e cliente.

 10  – Competência em razão do lugar é competência relativa e 
deve ser arguida pela parte sob pena de prorrogação. As regras estão 
previstas no art. 651 da CLT e mesmo com o novo CPC deve ser ar-
guida por meio de exceção de incompetência (peça apartada) e não 
como preliminar de contestação, em razão de previsão expressa na 
CLT (art. 799), o que também ocorre com a exceção de suspeição.

 11  – Segundo o STF, por meio da Súmula Vinculante 23 do STF  
– “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”, em razão da interpretação 
do inciso II do art. 114 da CF que estabelece que é competente a Justiça 
do Trabalho para “as ações que envolvam exercício do direito de greve”.

 12  – Em havendo conflito de competência, esta caberá: (1) aos 
TRTs – quando o conflito for entre varas da mesma região; (2) ao 
TST – havendo conflito de competência entre TRTs, varas do trabalho 
de regiões diversas; (3) ao STJ, quando o conflito for entre TRT e TJ, 
TRT e TRF, juiz do trabalho e juiz de direito; e (4) ao STF, quando 
o conflito for entre o TST e qualquer outro Tribunal. Não existe 
conflito entre TRT e vara do trabalho a ele vinculado, conforme 
Súmula 420 do TST.

SUM-420 COMPETÊNCIA FUNCIONAL. CONFLITO NEGATIVO. 
TRT E VARA DO TRABALHO DE IDÊNTICA REGIÃO. NÃO CON-
FIGURAÇÃO (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 115 
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da SBDI-2) – Res. 137/2005, DJ 22, 23 e 24.08.2005. Não se 
configura conflito de competência entre Tribunal Regional do 
Trabalho e Vara do Trabalho a ele vinculada (ex-OJ nº 115 da 
SBDI-2 – DJ 11.08.2003).

 13  – Outra novidade trazida pela EC nº 45/2004 foi o inciso VII 
do art. 114 da CF, passando a Justiça do Trabalho a ser competente 
para as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos 
empregados pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. 
Penalidade administrativas – são multas impostas pelo descumpri-
mento de obrigações trabalhistas. Impostas aos empregadores – fi-
cam excluídas as multas impostas aos sindicatos, aos OGMOs; aos 
tomadores de serviços; aos profissionais liberais etc.

 14  – Compete à Justiça do Trabalho a execução, de ofício, da 
contribuição referente ao SAT (Seguro de Acidente do Trabalho, cuja 
natureza jurídica é de contribuição para a seguridade social, pois se 
destina ao financiamento dos benefícios relativos à incapacidade do 
empregado decorrentes de infortúnio no trabalho, nos termos do art. 
114, VIII, e 195, I, a, da CF e Súmula 454 do TST.

 15  – É competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar 
ações de danos morais e materiais, nos termos do art. 114, VI, da 
Constituição Federal, decorrentes da relação de trabalho, inclusive as 
oriundas de acidente do trabalho e doenças equiparadas, ainda que 
propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido 
(Súmula 392 do TST).

 16  – O trabalhador avulso é regido pela Lei nº 12.815/2013, sendo 
o trabalhador avulso aquele arregimentado para prestar serviços aos 
Operadores Portuários através do OGMO – Órgão Gestor de Mão 
de Obra. A competência é da Justiça do Trabalho por força do art. 
643 da CLT: “Os dissídios, oriundos das relações entre empregados 
e empregadores bem como de trabalhadores avulsos e seus tomado-
res de serviços, em atividades reguladas na legislação social, serão 
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dirimidos pela Justiça do Trabalho, de acordo com o presente Título 
e na forma estabelecida pelo processo judiciário do trabalho.”

 17  – Competência para pedidos de complementação de aposenta-
doria – atualmente, tanto o TST como o STF possuem diretrizes no 
sentido de que não é competente a Justiça do Trabalho para apreciar 
pedidos de complementação de aposentadoria tanto de empregados 
públicos como privados.

 18  – Competência funcional, também denominada hierárquica ou 
interna diz respeito aos órgãos de um mesmo segmento da Justiça. A 
competência funcional das varas do trabalho está prevista nos arts. 
652 e 653 da CLT; a competência funcional dos Tribunais Regionais 
do Trabalho está prevista nos regimentos internos dos Tribunais e 
nos arts. 678, 679 e 680 da CLT; a competência funcional do TST está 
prevista em seu regimento interno e na Lei nº 7.701/88.

PRINCÍPIOS 

 19  – PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO – O § 1º do art. 489 do CPC 
inovou ao mencionar o que não se considera decisão fundamentada 
e referido dispositivo é aplicável ao processo do trabalho conforme 
determina a IN 39 do TST, em seu art. 3º, IX, bem como o art. 15 da 
mesma instrução normativa.

Art. 489, CPC [...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, 
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I – se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato 
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão 
decidida;

II – empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar 
o motivo concreto de sua incidência no caso;
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