
TAÍS GRUZDIV CAPITANIO 

DIREITO PROC. DO TRABALHO – 2° Bim 

Nulidades no processo do trabalho 

O direito processual reconhece a necessidade de adotar o principio da simplificação das formas. As formas ainda 

são mais simplificadas com a concentração da maioria dos atos processuais em audiência, prestigiando o princípio 

da oralidade. 

Nulidade: é a sanção determinada pela lei, que priva o ato jurídico de seus efeitos normais, em razão ao 

descumprimento das formas mencionadas na norma jurídica. 

Vícios: temos os sanáveis, que podem ter a nulidade relativa, anulabilidade e as irregularidades, e os insanáveis, 

que podem ter a inexistência e a nulidade absoluta. 

Ato Inexistente - segundo o art. 37 do CPC: o advogado não pode praticar ato se não tiver o instrumento de 

mandato (procuração) ou a sentença que não é assinada pelo juiz não tem validade = são atos que não entraram 

no mundo jurídico.  

Atos inválidos (nulidade) – o ato existe, mas não produz os efeitos. Aqui os atos não preenchem os requisitos que 

devem/ deveriam ter. 

O processo é formal e não formalista. 

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, lhe preencham a finalidade e não prejudique 

ninguém. 

- Nulidade absoluta: é ditada por fins de interesse público, de ordem pública absoluta, não tendo as partes poder 

de disposição desse interesse. 

Ex: as regras de competência funcional, se não observadas, determinam a nulidade absoluta. A incompetência 

absoluta poder ser decretada de ofício pelo juiz, a qualquer tempo, afinal o processo não poderá ser apreciado 

por juízo incompetente. 

Não exige demonstração de prejuízo, pois ele é evidente e viola uma norma de ordem pública absoluta. 

- Nulidade relativa: quando o interesse da parte for desrespeitado e a norma descumprida tiver por base o 

interesse da parte e não o interesse público. 

Ex: se a parte não esta devidamente representada, assistida o juiz poderá dar prazo para sanar o ato; ou a 

incompetência em razão do lugar, se não alegado pela parte no momento próprio, o juízo que antes era 

incompetente poderá se torna competente. 

Anulabilidade: aqui o vício decorre de violação da norma dispositiva. O ato só pode ser anulado mediante 

provocação do interessado, o juiz não poderá de oficio, mandar suprir ou repetir o ato, justamente porque está 

na esfera de disposição da parte. 

Assim, se a parte não reagir, o ato que era inválido passa a ser válido. 

Art. 794, CLT – no processo só vai se falar em nulidade quando os atos resultarem em manifesto prejuízo a 

algumas da partes, mesmo que a forma observada não seja a prevista na lei (imagem da invalidade). Aqui diz que 

vai ser nulo aquele que não tingir sua finalidade que por consequência esta prejudicando alguém. 
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Principio da transcendência ou do prejuízo –> não pode causar prejuízo a ninguém. 

Instrumentalidade das formas -> tem que atingir as finalidades. 

Art. 795, CLT – as nulidades devem ser arguidas pelas partes interessadas na primeira oportunidade que tiver de 

se manifestar em audiência ou nos autos, sob pena de preclusão do direito. Quem pode arguir? As partes, mas 

não qualquer parte, pois pelo princípio do interesse, impede que a parte que cometeu o ato nulo argua a 

nulidade. Ninguém pode arguir em beneficio própria sua própria torpeza.  

Irrecorribilidade de imediato das decisões interlocutórias, devido a não existir o protesto no processo, por isso 

que partes devem se manifestar na primeira oportunidade. 

 

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

arguida pro quem lhe tiver dado causa. 

 

Art. 797 – quando o juiz reconhece a nulidade, diz que a nulidade é entendida a tais atos, ou seja, diz quais atos 

também acompanham essa nulidade, pois foram prejudicados por aquele primeiro ato praticado, tudo isso em 

razão da econômica processual para não ferir a celeridade. 

 

Princípios das nulidade 

Principio da instrumentalidade das formas: o ato processual deve se ater à observância das formas, porém se o 

ato processual, ainda que de outra forma, atingir sua finalidade e não prejudicou ninguém, não há porque ser 

decretada a nulidade. 

Principio da transcendência: não haverá nulidade se não houver prejuízo processual à parte 

Princípio do interesse: somente a parte que tem interesse do reconhecimento da nulidade pode arguir. 

Lembrando que aquele que praticou o ato nulo não poderá arguir, afinal, ninguém pode ter beneficio da sua 

própria torpeza. 

Princípio da utilidade: também chamado de aproveitamento da parte válida do ato. Não se anula todo o processo 

se houver a possibilidade de ser aproveitar um ato válido praticado no processo. Anula-se, então, parte do 

processo, não o todo, até mesmo em razão da econômica processual. 

Princípio da concatenação ou da interdependência dos atos: se os atos posteriores ao ato nulo, se não tiverem 

nenhum tipo de dependência ou reflexo, serão mantidos, não serão alcançado pela nulidade do anterior, serão 

válidos, mesmo ter sido seguido por um ato nulo. 

A nulidade tem relação de interdependência ou concatenação. 

Art. 797 – juiz do tribunal quando diz que é nulo tem fundamentar quais serão os atos que seguiram a nulidade 

daquele ato. 

Principio da economia: tem ligação com o da interdependência. Mantenho o Maximo dos atos praticados, para 

não pratica-los novamente.  
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Custas 

Custas são as despesas judiciais que a parte paga para postular em juízo em razão dos serviços prestados pelo 

Estado. 

As custas, entende o STF, têm natureza tributária, de taxa, fixadas na CLT. 

Não exigibilidade do pagamento de custa, despesas processuais como condição da pratica do ato processual.  

No Processo Civil as custas são antecipadas, quando ajuízo uma ação já tenho que recolher as custas e comprovar 

que fiz esse pagamento.  

No Processo do Trabalho serão pagas no final pelo vencido. De todo modo se o reclamante tiver um julgamento 

de improcedência total de seus pedidos vai ter que pagar as custas, então dá um certo medo para a parte, pois 

alem de não receber nada, fica com uma divida com o estado de 2%, ou seja, a possibilidade de débito surge 

como um obstáculo para a pessoa ir atrás do seu direito. Como se fala em amplo acesso a ordem jurídica justa, o 

legislador quer afastar os obstáculo, então se a pessoa declarar que tem salário inferior a 2 salários mínimos ela 

vai ter o beneficio de não pagar as custas, mesmo que perder a demanda. 

VALORES 

Art. 789: Nos dissídios individuais, dissídios coletivos, ações e procedimentos de competência da JT, bem como 

aqueles propostas perante a Justiça Estadual no exercício da jurisdição trabalhista, as custas incidiram à base de 

2% e serão calculadas quando: 

- houver acordo ou condenação, sobre o respectivo valor 

- extinção do processo sem resolução do mérito ou julgado improcedente o pedido, sobre o valor da causa. 

- quando o valor for indeterminado, sobre qual o juiz fixar. 

§ 1°: As custas serão pagas pelo vencido após o transito em julgado da decisão. O empregado somente será o 

‘’vencido’’ quando perder integralmente sua pretensão, assim se ganhou parcialmente sua pretensão as custas 

serão por conta do empregador – adoção do princípio da proteção. 

Recurso: para recorrer eu preciso pagar as custas e se eu não pagar eu ano posso recorrer, se eu recorrer sem 

pagar (caso da gratuidade) não será valido, pois é um requisito para ele ter efeitos -> recurso deserto, aquele que 

não esta preparado. Portanto, tem que pagar dentro do prazo do recurso (8 dias) e comprovar, ou seja, anexar o 

GRU. 

§ 2°: ‘’não sendo liquida a condenação’’ uma condenação que já traz o valor calculado, já traz o valor. 

Normalmente a sentença não é liquida, só condena a ao pagamento da verba e depois é calculada = ilíquida. O 

juiz arbitra um valor sobre o qual as custas incidem, arbitra na sentença o valor da causa. 

§ 3°: quando há uma condenação do juiz quem paga é a parte vencida (parte que sucumbiu). Julgamento de 

procedência parcial, qualquer procedência, mesmo que seja parcial quem paga é a reclamada. Se nada for 

convencionada as partes arcaram com as custas de em partes iguais. Na pratica não ocorre isso, pois o juiz diz na 

sentença que ‘’as custas serão pagas pela reclamante’’, quando o reclamante não é beneficiário da gratuidade de 

justiça o juiz automaticamente cobrará as custas pela reclamada (empresa). Diz “serão rateadas entres os 

litigantes”. 

Sempre que houver acordo, as custas serão repartidas igualmente. 

§ 4°: se o vencido tiver solidários, responderão solidariamente pelo pagamento das custas, calculados sobre o 

valor arbitrado na decisão, ou pelo Presidente do Tribunal. 
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Art. 789-A: no processo de execução são devidas custas, sempre de responsabilidade do executado e pagas ao 

final. 

Art. 789-B: emolumentos - “despesas” para tomadas de algumas providencias especiais, que as vezes estão 

aliadas, serão suportados pelo requerente com valores ficados na tabela. 

Art. 790: a forma de pagamento das custas e dos emolumentos trabalhistas vai obedecer ao que determinar o 

TST em instrução.  

§ 1°: peão representado pelo sindicato, pleiteia gratuidade de justiça, não foi concedida o sindicato arca 

solidariamente com as custas. 

§ 2°: não pagou as custas, gerou uma divida tributaria sendo executado nos próprios autos. 

Art. 790-A: são isentos do pagamento de custas, além dos beneficiários da gratuidade de justiça  

- União, Estados, DF, Municípios, autarquias, fundações públicas federais, estaduais ou municipais que não 

explorem atividade econômica. 

- MPT 

Uma coisa são custas outras são as despesas. Assim não exime as pessoas mencionadas da obrigação de 

reembolsar as despesas judiciais realizadas pela parte vencedora, não é justo não ser reembolsada. 

Justiça gratuita 

É o gênero que compreende a isenção de custas e a assistência judiciária. 

Art. 790, § 3°: É facultado aos juízes (1° grau), órgãos julgadores (2° ou 3° grau), presidentes dos tribunais do 

trabalho (recursos de revista ou extraordinário), concederem em qualquer instancia, a requerimento ou de ofício, 

o benefício da justiça gratuita àqueles que perceberem inferior ou igual a 2 salários mínimos ou declararem, sob 

as penas da lei, que não estão em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou 

de sua família. 

Essa declaração se presume verdadeira, cabe a parte contrário alegar e provas que é mentira. 

Houve a declaração de um fato que não é verdadeiro em um documento publico = crime! 

Empregador tem gratuidade de justiça? 

Em regra não tem esse beneficio. 

Há exceção, pela  doutrina e jurisprudência, do empregador doméstico, micro empresa e pessoa natural 

(barraquinha de cachorro quente e contrata alguém para ficar lá a tarde). 

Benefício (não precisa pagar para estar a juízo) x assistência judiciária (desde a orientação ao jurisdicionado até o 

patrocínio do jurisdicionado. Alguém que vai ter orientação gratuita e advogado sem pagar honorário). 

Assistência jurídica 

No proc. do trabalho é o sindicato que dá assistência ao empregado (art. 14 da lei 5584/70) e para o empregador 

em tese não tem. A solidariedade no pagamento das custas pelo sindicato só ocorrerá nos casos em que houver 

intervenção do sindicato no feito, como na assistência. Se o sindicato ajuizar ação como parte ou como substituto 

processual, as custas serão divididas pelo sindicato, se perder a demanda e deferir a isenção de custas (sumula 

223 do STF), por elas não responde o sindicato que o representa em juízo. 
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Os honorários de advogados são pagos pela parte vencido, revertendo em favor do sindicato que prestou a 

assistência. 

Segundo a lei 5584/70 – não tem assistência judiciária para categoria econômica. 

Honorário periciais: Art. 790-B. Não são custas, são despesas processuais. É de responsabilidade da parte 

sucumbente na pretensão objeto da perícia, do exercício da perícia, mesmo que tenha sido vitoriosas no restante 

da pretensão discutida, salvo beneficiária da justiça gratuita. 

Quando falamos em pagamento das custas, é relevante o estudo do 790-B.  

Ex: imagina que o reclamante pleiteie vários pedidos e a condição de insalubridade é o único procedente -> quem 

paga as custas? A RECLAMADA. 

*ou seja, aquele que sucumbir no objeto da perícia (finalidade para qual foi chamada) arcará com os honorário, 

salvo se for beneficiário da gratuidade de justiça. 

HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS 

Parte sucumbenciada (parte que não teve suas pretensões acolhidas). 

Propus uma ação e foi julgada improcedente o processo – perdi, sou a parte sucumbenciada, arco com as custas, 

pago os honorários do advogado meu e da outra parte (honorários sucubenciais). 

No processo do trabalho  

Lei 5584/70, art. 15, art. 16, art. 17 -> honorários sucubenciais no processo de trabalho.  

Quem presta assistência judiciária é o sindicato, só vai existir assistência judiciária pelo sindicato. Pode até ser 

que outro órgão (MP ou defensorias publicas) preste, desde que  tenha sindicato.  

Os honorários revertem-se em favor do sindicato, se não tiver sindicato e for dado por um desses 2 órgãos 

reverteram ao Tesouro publico. 

Sumula 219, TST: Na JT, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nunca superior a 15%, não 

decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar assistida por sindicato da categoria 

profissional e comprovar a percepção de salário inferior a 2 salários mínimos ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família. 

Honorários contratuais. 

Primeiramente o acompanhamento por advogado é uma faculdade da parte, pois poderá exercer pessoalmente o 

ius postulandi na JT. 

Quando um advogado é contratado, ele cobra. Ao contratar a pessoa combinou 30% do valor se ganharem. No 

valor de 10.000 o advogado recebe 3.000 e o trabalhador 7.000. 

Não é justo para o empregado receber essa quantia, só recebeu isso porque tinha que contratar um advogado, 

tiraram então 30% dos direitos dele. 

Surgiu a ideia de indenização – principio da reparação integral. Se eu causei dano a você, tenho que arcar, 

reembolsar. TST colocou então que a empresa tem o dever de indenização dos honorários contratuais, o juiz deve 

condenar a isso. 

O grande fato gerador dos 30% foi do próprio trabalhador em constituir um advogado – ius postulandi. 

O que tira o Juiz do estado de inércia é o ato do autor que leve a propositura de uma ação, quando o autor propor 

uma ação começa o processo. 



TAÍS GRUZDIV CAPITANIO 

Ação é o direito de provocar o exercício da tutela jurisdicional pelo Estado, para solucionar dado conflito 

existente entre certas pessoas. 

Elementos: sujeitos, objeto e causa de pedir. 

Condições da ação: possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade da parte. 

Pressupostos: jurisdição, pedido e causa de pedir.   

 

Quando se considera proposta uma ação?  

Quando for distribuída a ação (quando tiver varias varas) ou despacho inicial do juiz (vara única – normalmente 

de fóruns que tem nas cidades pequenas). -> art. 263. 

Para ter uma ação trabalhista preciso de uma petição inicial, a distribuição da PI será iniciado o processo 

trabalhista. 

PETIÇÃO INICIAL 

Consiste no documento formal e tem um conteúdo previamente determinado no texto legal, conteúdo este 

pertinente a forma e deve ser respeitado.  

É dela que irão decorrer as demais consequências do processo, por isso deve ser redigida cuidadosamente, de 

modo que não soa parte contrária a entenda, como também o juizao preferir a sentença compreenda o que esta 

sendo postulado pelo autor. Deve obedecer um encadeamento histórico e cronológico, fatos,fundamentos, 

Art. 839: a reclamação poderá ser apresentada pelos empregados e empregadores, pessoalmente, ou por seus 

representantes, e pelos sindicatos de classe; por intermédio das Procuradorias Regionais da JT. 

Art. 840: a reclamação poderá ser escrita ou verbal. 

§ 1°: 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 ser representante = requisitos/ pressupostos formais 

intrínsecos. 

Se eu não observar essa a consequência será considerar inépcia a inicial, uma inicial defeituoso, inépcia, dando 

ensejo a um indeferimento da PI. A consequência do indeferimento é a extinção do processo sem a resolução do 

mérito.  

Para que o processo tramite, tenha fluxo e serva para o Estado juiz nele encontrar um instrumento viável para 

solucionar a questão a petição não pode ser inepta, sem contar que deve ser muito bem redigida, ou seja, se eu 

não prestar atenção no art. 840,§1° será indefinido.. 

Requisitos, pressupostos formais intrínsecos 

- indicação da autoridade a quem é dirigida a petição inicial. Logo no inicio da PI tenho que indicar a autoridade 

para qual endereço, destino a PI. 

- nome e qualificação das partes. 

- indicar uma sumária exposição dos fatos. Como o juiz vai resolver a lide se não souber da historia? Narramos os 

fatos então. 

- o pedido 

- local e data, nome e assinatura do advogado. 
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Traz um roteiro, mas esse art. não é suficiente, pois existem diversas partes, requisitos formais de uma PI, 

indispensáveis para uma boa PI e que não são exigidos por esse art. com o parágrafo. 

O que falta? 
Art. 282, CPC -> vi trazer o requisitos  formais intrínsecos. 
I – a autoridade para quem é dirigida. Juiz ou tribunal. 
 

“Excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho da __ vara do 
trabalho de ________.” 

 
II – nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu. 
 
III – o fato e os fundamentos jurídicos.  O grande coração, o centro da PI depois do pedido. Reflete a CLT? Não. 
Quando falamos em fato, deve ser narrado com objetividade mesmo, mas quando aos fundamentos jurídicos? 
Não podemos dispensar isso na PI trabalhista! CLT não exige, mas podemos dispensar. 
 
Fundamentação jurídica: expondo artigos, leis, sumula (fundamentação legal, fundamentação jurisprudencial, 
fundamentação doutrinária), não são fundamentações jurídicas, afinal não é requisito da PI, e também posso 
montar uma perfeita PI sem nenhuma fundamentação legal.  
 
Fundamentação jurídica é a demonstração dos motivos pelos quais os fatos narrados conduzem ao direito que 
se afirma ter (pedido deduzido). O porque dos fatos narrados (o reclamante trabalhava de tal horas até tal 
horas)  conduzem ao meu pedido (pedido de hora extra).  
Então mesmo que o art. 840 não exige a fundamentação jurídica, tem que ter, nada mais do que ter os fatos 
narrados conduzem ao direito que eu estou demandando. 
 
Na PI trabalhista tem causa de pedir? Sim, é elemento da ação. 
A causa começa no fato e o que ligo o fato ao pedido é o fundamento jurídico. A causa de pedir é a narração dos 
fatos e de seus fundamentos jurídicos. 
- causa de pedir próxima: fundamento jurídico. 
- causa de pedir remota: fato. 
 

IV – o pedido, com as suas especificações. 

VI – as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. A CLT traz que as privas vão 

ser produzidos no momento da audiência, não tendo que especificar nada na inicial as provas. Posse levar na 

hora uma testemunha por exemplo. 

VII – o requerimento para a citação do réu. No proc. de trabalho não se fala em citação (previa determinação 

judicial), o que tem é uma notificação, um ato adm, expedido pelo diretor do secretário no prazo de 48 horas, 

não é ele que vai lavrar, mas ele que cuida, organiza. O Juiz só vai ter contato ter contato com os autos na 

audiência. 

V – o valor da causa. Consiste em requisito da petição inicial que visa quantificar/ valorar a causa, servindo de 

base para calculo de custa, honorários sucumbências. 

Art. 258 – a toda causa deve ser atribuído um valor. Assim o valor da causa será especificado na PI. 

Vai também ditar o rito processual a ser seguido, o procedimento (conjunto de atos processuais coordenados que 

conduzem o processo do seu inicial até o momento do seu final, com julgamento, recurso) que vai ser observado. 
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Até 40 salários mínimos -> rito sumaríssimo. Disciplinado nos art. 852-A e seguintes 

Superiro a 40 SM -> rito ordinário 

Até 2 salários mínimos ->rito sumário ou dissídio de alçada. Lei 5584/70, art. 2. A sentença que o juiz profere 

nesse rito será irrecorrível para nenhum tribunal trabalhista. 

Além de servir de base para o pagamento das custas, também tem como principal objetivo definir o rito. 

Quando distribuo a PI, o distribuidor do fórum entrega um recibo, tendo o numero do processo, nomes das 

partes, vara para qual foi distribuída a ação, o dia e hora da audiência e tipo de audiência. 

JURISDIÇÃO 

A ação existe porque modernamente entende-se que não é possível atingir o justo, o adequado nas relações 

sociais se diante de conflitos fosse possível a solução pela via da autotutela, na qual prevalecia a força e o poder. 

Vem o direito moderno e cria um 3° imparcial, sem nenhum interesse com aquilo que as partes em litígio tem 

Esse 3° que tive um poder, função e atividade consistente em conhecer o conflito e resolve-lo. Para que ele 

exerça bem a sua função, dará a ele poderes = JURISDIÇÃO, é o poder função a atividade de conhecer os conflitos 

e resolver. 

A partir do momento que o 3° tem iniciativa de começar o conflito, de se meter para resolver o conflito, já 

podemos pensar na parcialidade. Criando então o principio da inércia, e para quebrar é necessário que o legitimo 

interessado leve ao juiz o conhecimento e peça a solução do litígio. 

Existe então ação trabalhista – Estatal – Justiça do Trabalho 

RECLAMAÇÃO verbal 

Art. 840: a reclamação poderá ser escrita ou verbal. 

§ 2°: se verbal, a reclamação será reduzida a termo, em duas vias datadas e assinadas pelo escrivão ou diretor da 

secretaria, observado, no que couber, o disposto no parágrafo anterior. 

Art. 785: Feita a distribuição, o distribuidor fornecerá ao interessado um recibo, do qual constarão, 

essencialmente, o nome do reclamante e do reclamado, a data da distribuição, o objetivo da reclamação e a Junta 

ou o Juízo a que coube a distribuição 

Art. 786: feita a distribuição o reclamante deve, salvo motivo de força maior, apresentar-se no prazo de 5 dias, ao 

cartório ou à secretaria, para reduzi-la a termo. Se o trabalhador não comparecer na secretaria no prazo de 5 dias, 

sofrerá os efeitos, a penalidade do art. 731 – pena de perda, pelo prazo de 6 meses, do direito de reclamar 

perante a JT. 

Art. 731: perempção.  Perda da possibilidade de praticar um ato, de propor a ação trabalhista. Por traz dessa 

conduta está um abuso de direito. Processo vai ser extinto e não pode propor a mesma durante 6 meses. Mesma 

ação = aquela que tem as mesmas caracteristicas, partes, causa de pedir e pedido. 

Art. 732: proteção do trabalhador, se a reclamada não comparecer à audiência, será considerada revel e os fatos 

serão presumidos como verdadeiro. 

Agora se o reclamante falta, é arquivado e depois dá até para propor de novo. Se faltar pela 2° vez, poderá propor 

de novo só que sofre perempção. Então faltar 2 vezes seguidas na primeira audiência, arquivando o feito terá a 

perempção. 
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Agora se tiver um arquivamento do feito no meio de dois arquivamentos por revelia, não sofre perempção. 

Não comparecimento de reclamante – arquivamento de reclamação. 

Não comparecimento do reclamado – revelia, além de confissão quanto a matéria do fato. 

Art. 845: o reclamante e o reclamado comparecerão a audiência acompanhados das suas testemunhas, 

apresentando, nessa ocasião, as demais provas. 

PEDIDOS CUMULADOS  

São muito comuns, o formulando pode formular 2 ou mais pedidas observando o art. 292 do CPC, § 1°. 

Requisitos: pedidos cumulados compatíveis entre si; o mesmo juiz tem que ser competente para julgar todos os 

pedidos; o procedimento tem que ser o mesmo para todos (mais raro, porque a maioria tem o mesmo 

procedimento, então é bem difícil pegar pedidos com procedimentos diferente). 

Cumulação simples – com deduzo mais que um pedido que não tenham ligação de dependência entre um do 

outro (pedido de horas extras e de aviso prévio – juiz é o mesmo, pedidos compatíveis e o procedimento 

também, mas não tem interferência entre o julgado/ sorte de um  com o outro). 

Cumulação sucessiva: se o pedida A for acolhido o juiz aprecia o pedido B. assim quando o autor tem um pedido 

sucessivo ele quer tudo, só que a apreciação de B (que é sucessivo de A) depende de acolhimento do A. Assim se 

o pedido principal não for acolhido, os sucessivos terão a mesma sorte. = cumulação sucessiva própria. 

Cumulação subsidiária: B só vai ser analisado se A não puder ser acolhido. Se a ação principal for de reintegração 

do emprego e não for acolhido tem um segundo pedido onde se não puder ser acolhido, que a empresa indenize 

o trabalhador. = cumulação sucessiva imprópria. 

Cumulação alternativa: vou ter quando tiver obrigação alternativa. 

Art. 288, CPP – se o autor fizer um pedido simples mas na verdade deveria fazer um alternativo, o devedor 

receberá um pedido implícito. Assim o juiz deve conceder ao devedor de praticar de outro modo, pois este tem 

uma obrigação alternativa. 

Aditamento 

Até que momento pode o autor modificar a autor?  

Antes de desenvolver é preciso lembrar que não tem citação no Processo do trabalho, apenas notificação. 

Corrente majoritária – o primeiro contato com o juiz é só na audiência, este não teve contato nem com a inicial, 

assim tem até a resposta, que é dada na Audiência pata para modificar.   

Emenda da inicial 

Tem emenda de inicial. Sumula 263 do TST- se o juiz notou o vicio na inicial, adia a audiência e no mínimo 10 dias 

para que a parte possa sanar esse vicio. 

Ordinário – rito único previsto na CLT até o ano 2000, ai a lei criou o rito sumaríssimo. 

Ritos sumário está prevista na CLT?  9958/00, no art. 852-A e seguintes. 

Pelo valor da causa defini-se o rito, portanto não tem como distribuir uma ação sem valor da causa na inicial, 

senão não tem como saber o rito. 

Arts. 130 e 765 – juiz tem ampla direção do processo, podendo fracionar o pedido quando precisar. Mas não 

poderá fracionar o sumaríssimo. 
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Rito sumário 5584/70 – valor de causa até 2 SM, decisões irrecorríveis para outro órgão da JT 

 

INTERVENÇÃO DE TERCEIROS 

Terceiro é aquele que não é parte. intem  
 
PARTES: São aqueles que se colocam em uma posição antagônica na relação processual (e não autor + réu). 
Pólo ativo – formula sua pretensão, instaura a relação processual - autor 
Pólo passivo – formula uma resistência - réu 
Para o processo se desenvolver não basta apenas as duas partes interessadas, além de interessada tem que ser 
legítimas. 
Juiz – sujeito imparcial 
Sujeitos parciais + sujeito imparcial = sujeitos parciais da relação processual. 
Os dois pólos são sujeitos parciais. 
 
Intervenção originária ou primária (aquela que surgiu a primeira lide), a 2° intervenção  é uma relação jurídica 
secundária que ocorre entre terceiro e o autor, terceiro entre o réu ou de terceiro contra ambos. 
 
Terceiro é aquele que ingressa no processo estabelecendo uma relação jurídica subjacente ou secundária, com o 
propósito no processo formando uma segunda relação jurídica, visando demonstrar ao juiz que uma das partes 
devem ser favorecidas (não significando algo ilícito, e sim que tenha o julgamento favorável) ou para que 
nenhuma das duas levem nada, pois o bem jurídico que está em jogo não pertencem a nenhum dos dois e sim a 
ele. 
 
Esse terceiro poderá agir quando tiver interesse, pois se a causa por indiferente para ele não é admitido, o 
processo não admite. Mas não é qualquer interesse, e sim um interesse jurídico, jamais pode ser o econômico, 
senão na verdade estou interessada no sentido de por ex, o meu devedor ganhe a causa para me pagar o que 
deve, o Judiciário não admite isso como uma parte interessada no precesso. 
Não quer dizer que o interesse econômico seja irrelevante, e sim que ele não é suficiente para de caracterizar um 
interesse legitimo. 
Requisito: interesse jurídico. 
 
Função da intervenção: harmonizar os julgados e consagrar o princípio da economia processual. 
 
Art. 769 – quando posso aplicar o CPC quando há omissão da legislação trabalhista? 
A CLT não diz sobre a intervenção de terceiros, pode usar o CPC pois tem compatibilidade da função, o CPC busca 
a celeridade, através da economia processual o processo do trabalho também busca a celeridade. 
 
No processo do trabalho, se admite em regra a intervenção de 3°, para a maior parte da doutrina é algo 
casuística, caso a caso para ver se vai ser ou não determinar a intervenção. Isso traz uma insegurança jurídica e 
deve então a legislação trabalhista trazer esse assunto especificando quando pode ou quando não pode. 
 
A CLT considera uma hipótese de intervenção de 3° -> chamamento a autoria (art. 486) 
 
TIPOS DE INTERVENÇÃO 
 
Voluntária: aquela em que o terceiro vai voluntariamente requerer o ingresso. Assistência e oposição. 
Assistência:art. 55 a 55. Quando 3° intervém no processo para prestar colaboração a uma das partes 
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Provocada: forçado a fazer, a participar, a ingressar. Nomeação a autoria, denunciação da lide e chamamento ao 
processo. 
 

PROCEDIMENTOS INCOMPATÍVEIS 

Lei 9099/95, art. 10 = JEC = sumarissimo 

280 intervenção de terceiro não é admitida no rito sumário. 

E no processo do trabalho? 

Duas posições: 

- Majoritária = incompatível com os ritos sumários e sumaríssimo. 

- Minoritária = cabimento por falta d vedação legal. 

 

TRÂMITE  

Juiz decide com natureza interlocutória a intervenção. No processo do trabalho como não pode recurso em 

decisão interlocutório = principio da irrecorribilidade de decisão interlocutória, logo CLT art. 892, parágrafo 1°. 

Todavia MS (ilegalidade ou abuso de poder verificado na decisão) ou correição parcial (tumulto processual 

excessivo). 

 

HONORÁRIO SUCUMBENCIAIS 

Porcentagem dos honorários. Limitados a 15 % - sindicato e beneficiário da Just gratuita. Em regra se paga no 

final, mas na hipótese de recurso se paga no começo, dentro do prazo recursal. 

 

Valor da causa na PI: embora a CLT não exige o valor da causa na PI, hoje em dia pela existência de mais de um 

rito trabalhista é indispensável e também para se identificar o tipo de audiência. 

 

Custas: paga ao final, pelo vencido. 

Pedido cumulado – Não se admite no processo do trabalho – falar os tipos e alternativo. 

PI não se exige causa de pedir – em que pese a CLT exija tão somente a breve indicação dos fatos, disposição 

sumario dos fatos, é de rigor aplicar-se o CPC apresentando a causa de pedir completa (até porque temos a ação 

trabalhista e causa de pedir é elemento da ação). 

Especificação das provas – a prova documentação deve vir já na inical ou na contestação, as demais podem ser 

apresentadas na hora. 

Sindicato nunca responderá pelo pagamento das custas – falso. Quando o sindicato representa um parte que 

tem condições de pagar a  custa, responde solidariamente. Se admite a intervenção de terceiro no Processo do 

trabalho. 
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Chamamento a autoria – a primeira elencada pelo CLT, mas tenta evitar esse conflitos,mas caso venha a autorizar 

deve analisar caso a caso. 

Todas hipóteses de intervenção prevista no CPC são admitidas no processo do trabalho – verdadeiro, mas 

também analisa caso a caso. 

Corrente majoritário admite a intervenção de terceiro no rito sumaríssimo – não. Corrente minoritária admite. 

 


